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نبذة حول المؤسسات الشريكة في المشروع

معهد األبحاث التطبيقية- القدس )أريج(:
تأسس معهد أريج في عام 1990، وهو مؤسسة فلسطينية أهلية غير ربحية.  يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، عن طريق تحفيز الشعب الفلسطيني االعتماد على الذات من خالل سيطرة 
أكبر على موارده الطبيعية، وزيادة معرفته المحلية العلمية والتقنية، وإدخال واستنباط أساليب أكثر كفاءة في 

استخدام الموارد والمحافظة عليها، وتحسين الممارسات من خالل تبني التكنولوجيا المالئمة.

عالوة على ذلك، فان معهد أريج يعمل على تعزيز  وتوفير بيئة مالئمة إلدخال أفكار ومبادرات جديدة من 
خالل عمله مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية واإلقليمية والخبراء. كما ويتمتع معهد أريج بخبرة طويلة 
نظم  البيئية،  اإلدارة  المياه،  إدارة  الطبيعية،  الموارد  إدارة  في  مجاالت  عاماً  أكثر من 20  مدى  تمتد على 
المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا االستشعار عن بعد، الزراعة المستدامة والتنوع الحيوي، ومجاالت التنمية 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

 ويقوم معهد أريج بدور نشط في المجتمع المحلي يهدف إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية من 
جانب، وبين المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية من جانب آخر. وباعتبار معهد أريج معهدا للبحوث 
التطبيقية، فانه يقوم بتقديم البيانات ونتائج األبحاث الالزمة لصياغة ورقة موقف واستراتيجيات السياسة العامة في 

قضايا هامة، مثل قضايا األراضي واالستيطان والموارد المائية.

فلسطين  تحقيق رؤية  »نحو  أساس  مبنية على  أريج  وأهداف معهد  نشاطات  أن جميع  بالذكر  الجدير  ومن 
مستدامة«. وذلك تجسيدا للحلم األسمى والذي يسعى لتحقيقه كل فلسطيني يتطلع إلىإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
ذات سيادة على مصادرها الطبيعية في ظل تخطيط سليم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الديمقراطية والحوكمة 

الرشيدة.

في عام 2010، وصل عدد موظفي معهد أريج إلى 62 موظفا وموظفة، منهم 22 موظفة، ويتمتع موظفو 
معهد أريج بقدر عال من الكفاءة والمهنية في القطاعات المختلفة كالموارد الطبيعية، مراقبة التغيرات على 
المعلومات  نظم  المعلومات،  تكنولوجيا  البيئة،  الحيوي،  والتنوع  الزراعة  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 

الجغرافية وتكنولوجيا االستشعار عن بعد، التمويل، اإلدارة، والتخطيط.

وعالوة على ذلك، فان المعهد يستضيف سنويا عددا من المتدربين والمتطوعين األجانب من مختلف الدول 
في العالم، إضافة إلى المتدربين والمتطوعين محليين، والذين يصل عددهم في المتوسط إلى 14 شخصا في 

كل عام.

منظمة العمل ضد الجوع:
منظمة العمل ضد الجوع هي منظمة انسانية محايدة ومستقلة تاسست عام 1979م بهدف مكافحة سوء التغذية. 
عملت في االراضي الفلسطينية منذ العام 2002م ولها عدة مكاتب تنفيذية في القدس, مدينة غزة، الخليل, نابلس 
وقلقيلية, منظمة العمل ضد الجوع قامت بتنفيذ عدة مشاريع تطبيقية في مجال المياة والصرف الصحي واالمن 
الغذائي وسبل العيش والتي شملت بناء واعادة تاهيل البنية التحتية للمياة, توفير المياة في حاالت الطوارىء, دعم 

االسر ماديا, دعم االسر غذائيا ودعم الزراعة واالنتاج الحيواني.
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 باالضافة الى ان منظمة العمل ضد الجوع ال تزال على استعداد لمواجهة أي تدهور محتمل للوضع الغذائي 
لالطفال في االراضي الفلسطينية, وهي على استعداد للتدخل في الحاالت الطارئة التي تؤثر على هذة الشريحة من 

المجتمع او أي شريحة اخرى مهمشة.

 ملتزمة بمبدا العمل االنساني, منظمة العمل ضد الجوع  تعمل على ان تتناسب برامجها بشكل فعال قدر االمكان 
الذاتي  مع تلبية احتياجات السكان من حيث حماية سبل المعيشة لهم والحفاظ على كرامتهم وتعزيز االكتفاء 

للسكان المعرضين للخطر. 

المركز العربي للتطوير الزراعي
مؤسسة تنموية   تدعم  الفقراء من صغار المزارعين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل التنمية المستدامة 
للمجتمع , تعمل في مختلف  المشاريع البيئية التي تركز على مشاركة المجتمع المحلي مثل استصالح األراضي، 

والمكافحة المتكاملة لآلفات, والتوعية العامة والتأييد والمناصرة  على المستوى الوطني.
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المقدمة

المزارعين  التسويقية لصغار ومتوسطي  القدرات  تعزيز  لمشروع  التدريبية  المواد  الكتيب على  يحتوي هذا 
في محافظة طوباس والمنفذ من قبل معهد االبحاث التطبيقية القدس- )اريج( بالشراكة مع مؤسسة العمل ضد 

الجوع   والممول من الوكالة الكتالنية للتنمية. 

 2008 بين  المشروع  فترة  خالل  للمزارعين  قدمت  التي  االتدريبية  المواد  إلى عرض  الكتيب  هذا  ويهدف 
ليزيد من معرفته  الفلسطيني بشكل ميسر  للمزارع  القيمة وتقديمها  المعلومات  و2010 من أجل توثيق هذه 
وخبراته والتطبيقات السليمة والحديثة الصديقة للبيئة والتي تسهم في تحسين مستوى إنتاجه من حيث الكمية 

والنوعية مما ينعكس إيجابا على ربحه وتحسين مستواه المعيشي. 

كما ويتطرق هذا الكتيب إلى طرق تسجيل المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية والتي تزيد من فرص تسويق 
المنتجات الزراعية وكذلك المنافسة سواء في االسواق المحلية او االقليمية او العالمية. 

ومن هنا نجد أن هذا الكتيب بما يحتويه من معلومات قيمة سيكون أيضا دليال للمهندسين الزراعيين اللذين 
يرغبون في تطوير قدراتهم االرشادية كونه يشكل دليال عمليا تم إعداده من قبل مختصين ذوي خبرات عالية 

في مجال الزراعات الحديثة والصديقة للبيئة.  

يحتوي هذا الكتيب على عشرة اجزاء، وهي على النحو التالي:
الجزء االول ويختص باالدارة السليمة للمزرعة 

الجزء الثاني ويختص بتسويق المنتجات الزراعية
الجزء الثالث ويختص بقنوات التسويق 

الجزء الرابع  ويختص بمعايير جودة المنتجات الزراعية 
الجزء الخامس ويختص بالعوامل المؤثرة على جودة المحاصيل الزراعية 

الجزء السادس ويختص باالستعمال االمثل للمبيدات الكيماوية وطرق مكافحة اآلفات الزراعية 
الجزء السابع ويناقش معايير التسويق ونظم اصدار الشهادات للمنتجات الزراعية الفلسطينية 

المرتبطة  الفلسطينية  الزراعية  المحاصيل  ودراسة  بمسح  المختص  البحث  نتائج  ويعرض  الثامن  الجزء  
بالمناطق الجغرافية 

الجزء التاسع ويختص بمهارات التعبئة والضغط
الجزء العاشر ويناقش مباديء العمل التعاوني والتعاونيات 

إضافة إلى مالحق تحتوي على نماذج االستبيانات التي استخدمت في الدراسات اولمسوحات الميدانية المتعلقة 
بنشاطات المشروع. 
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شكر وتقدير 

يتقدم معهد االبحاث التطبيقية – القدس ) اريج( ومنظمة العمل ضد الجوع  بالشكر والتقدير الى الوكالة الكتالنية 
للتنمية مشروع لدعمها المالي  لمشروع » تعزيز القدرات التسويقية لصغار ومتوسطي المزارعين في محافظة 
طوباس«، كما وتتقدم المؤسستين يتوجيه الشكر لكافة المختصين والمؤسسات الحكومية واالهلية والخاصة التي 

ساهمت في إغناء هذه المواد التدريبية بخبراتهم وتجاربهم العلمية والعملية. 

كما ويتقدم المعهد بالشكر والتقدير الى مهندسي برنامج الزراعة المستدامة في معهد أريج الذين قاموا بمراجعة 
وتنسيق هذا الكتيب ويخص بالشكر المهندس نادر هريمات والدكتور محمد سليمية والمهندس محمد ابوعامرية. 
كما ونخص بالشكر السيد المهندس ايمن ياسين من مؤسسة العمل ضد الجوع  لدعمه ومساهمته الفنية في اعداد 

هذا الكتيب.                

يرحب المعهد بجميع المالحظات والمقترحات التي يمكن ان تطرح حول هذا الكتيب مع حفظ حقوق الطبع 
لهذا الكتيب 

حقوق الطبع محفوظة 
معهد االبحاث التطبيقية – القدس)اريج(

ص.ب 860- شارع الكركفة
بيت لحم – فلسطين

هاتف: +97222741889
فاكس: +97222776966

توضيح : ان المعلومات واالفكار ووجهات النظر التي طرحت من قبل الخبراء والمؤسسات هي مسؤولية 
الذين قدموها وعليه فإن معهد األبحاث التطبيقية - القدس )أريج( ال يتحمل أية مسؤولية اتجاه محنويات 

هذا الدليل
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الجزء االول 

إدارة المزرعة
Farm management

إعداد
المركز العربي للتطوير الزراعي - اكاد 
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إدارة المزرعة: هي عملية صنع القرار، من أجل زيادة الربحية )هامش الربح( من الموارد المحدودة. وتحتوي   
على اآلليات التالية:

1 . واجبات مدير المزرعة:
 

•  تحديد األهداف والغايات.
•  تعرف وتحديد المشاكل. 

•  االستجابة والتصرف عند وقوع المشاكل.
• استخدام المعلومات والبيانات ذات الصلة 

   بحل المشاكل.
•  دراسة وتحليل البدائل. 

•  تنفيذ القرارات واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
•  تحمل مسؤولية القرارات.

•  تقييم نتائج القرارات.

  •  وضع برامج تدريبية للعاملين. 
  •  سن وتنفيذ قرارات البيع والشراء.

  •  مراقبة األمور المالية. 
  •  تنظيم استغالل الموارد المتاحة.

  •  تحديد أوقات تنفيذ العمليات المختلفة في 
     المزرعة.

  •  مراقبة وفحص كل شيء في المزرعة.

2. القرارات االقتصادية: 
 - هدفها تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. 

-  قرارات قوية وجيدة واحترام العالقة ما بين المساحات المتوفرة والدخل.   

3. األدوات المطلوبة لتحسين عملية اتخاذ القرار:
•  البيانات. 

•  أدوات لمعالجة البيانات.
•  معلومات.

•  القرار األمثل.
•  الربح األقصى.

   4. مصادر المعلومات:
   •  الخبرة الشخصية.

   •  أداء الَمزارع األخرى.

   •  قواعد وقوائم األسعار.
   •  التوقعات.

   •  االفتراضات.

5. صنع القرار في أربعة حقول:
•  إعداد خطة زراعية )ماذا تزرع، وكم، ومتى(.   

•  إدارة وتنفيذ خطة الزراعة ) الموارد والمحددات(.  
• إدارة ميزانية المزرعة ) األنشطة الممكنة والتكنولوجيا، تكاليف اإلنتاج، الموارد المادية،     

واإليرادات(.  
•  التسويق )المدخالت، والمخرجات، بيع وشراء(.  

•  دعم المزارعين على اتخاذ القرار األمثل ومساعدتهم لتحسين نظام المعلومات اإلدارية والمالية    
    لدية.

• مساعدة المزارعين على تحسين نظام المعلومات وصنع القرار.   
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آلية تنفيذ الخطوات السابقة من خالل ما يلي:
•  جمع البيانات في عملية األدارة والتخطيط.

•  إعداد المشاريع الزراعية.
•  التنمية الزراعية.

•  وضع المؤشرات والشروط االقتصادية من أجل التقييم.

   •  إعداد ميزانية المزرعة وتحليل للمحاصيل     
النشاطات األخرى.

إدارة  عملية  في  الكمبيوتر  استخدام   •  
المزرعة.

   •  التمرينات والتدريبات.  
   •  التقييم في نهاية المشروع.

6. إدارة موارد المزرعة:
تقسم الموارد الموجودة في المزرعة إلى:  

•  الموارد غير المادية. •  الموارد المادية.        

أ. الموارد المادية، وتتمثل في:
•  األراضي والبنية التحتية. 

•  المياه. 
  •  العمال.

  •  رأس المال واستثمار األصول.
ب. الموارد غير المادية، وتتمثل في:
•  المعرفة الفنية والمهارات والخبرة.

•  قدرات إدارية.
•  نظام المعلومات.
•  أنظمة التسويق.

  •  الظروف المناخية.
  •  دعم المرافق.

  •  السياسة )االتفاقات الدولية، والضرائب(.

وبامللخص جند أن الغرض الرئيس من إدارة املزرعة هو حتقيق احلد األقصى لقيمة الهامش اإلجمالي للمزرعة في 
حدود املوارد )تعظيم الفائدة من املوارد املتاحة(.

7. الهامش اإلجمالي )معيار ربحية اإلنتاج(
هو القيمة التي تبين مدى الربحية من هذا النشاط زيادة أو نقصان، تبعا لنتائج النشاط المنفذ. 

 الهامش الربحي اإلجمالي = الدخل – التكاليف المتغيرة 
هذه هي الخالصة، أي أن النشاط يترك لتغطية التكاليف الثابتة من أجل الربح.

خطوات حساب الهامش الربحي:
•  تصنيف المصروفات الثابتة والمتغيرة.  

•  حساب الفرق بين إجمالي اإليرادات والتكاليف المتغيرة.  
تكاليف اإلنتاج

تكلفة جميع عوامل اإلنتاج والتي تمكن من إنتاج مخرجات.
تكاليف إنتاج الفئات

•  بالنسبة إلى حجم اإلنتاج.  
•  بالنسبة إلى المحصول.  
•  بالنسبة إلى وحدة إنتاج.  
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الجزء الثاني 

التسويــــق
 Marketing

إعداد
المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد 
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1. معنى التسويق:
يعني التسويق ما يلي: 

•  تلبية رغبات واحتياجات العمالء أو الزبائن.   
•  معرفة حاجة ورغبة العمالء أو الزبائن.   

•  إيصال السلعة/ الخدمة إلى العميل في الوقت المناسب والجودة المناسبة وفي المكان المناسب وإعالم    
المستهلك بوجود  السلعة.   

•  نشاط يتم من خالله معرفة حاجات المستهلك والعمل على إشباعها.   
•  توقع ما يطلبه المستهلك والعمل على إشباع متطلباته.   

•  تقسيم وتجزئة السوق إلى قطاعات متجانسة من الزبائن، وذلك من اجل معرفة العمالء والزبائن    
الذين تسعى لخدمتهم، معرفة حاجاتهم والعمل على إشباعها ، ومعرفة لماذا يحتاج الزبون خدماتك    

ومنتجاتك بالتحديد.  

هل التسويق يعني البيع؟
المفهوم  بينما  اإلنتاج..الخ،   النقل،  التخزين،  الشراء،  مثله مثل  التسويقية  األنشطة  احد  فالبيع هو  بالطبع ال، 
التسويقي يعني معرفة احتياجات ورغبات الزبائن والعمالء والعمل على إشباعها بدال من إنتاج سلع والعمل 

على بيعها.
ومن هذا التعريف نستنتج أن الزبون/ العميل هو األساس لوجود السلعة أو الخدمة، إذ نستطيع القول أن:

- البيع يعني بيع ما نستطيع إنتاجه. والتسويق يعني إنتاج وتصنيع ما تستطيع بيعه.
- ولمعرفة حاجات ورغبات الزبائن يجب دراسة السوق والقيام باألبحاث باستمرار. 

2. األبحاث التسويقية:

األبحاث التسويقية ضرورية من أجل:
1. دراسة المنافسين.

2. دراسة السوق.
3. دراسة المستهلك وردود فعله.

4. دراسة طبيعة الفرص التسويقية الموجودة.
5. دراسة وضع السلعة.
6. دراسة وصنع المنتج.

7. التعرف على الزبائن واحتياجاتهم

3. أهمية التسويق 

التسويق مهم لألسباب التالية:
1. النقص في المبيعات. 

2. المنافسة القوية والشديدة.
3. مستوى المعيشة. 

4. المستهلك.
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4. معنى السوق:

السوق هو المكان الذي يتم فيه االلتقاء بين العرض والطلب، فالسوق يعني أشخاصا لديهم رغبات وحاجات 
القانونية في  النواحي  وعندهم األموال الالزمة ولديهم الرغبة الشرائية والرغبة في اإلنفاق، وينطبق عليهم 

الشراء.

5. عناصر التسويق:

يقوم التسويق على مجموعة من العناصر تسمى بالمزيج التسويقي، أي أنها مجتمعة تشكل خليطا تسويقيا، 
وتتمثل بما يلي: 

أوال: العملية التسويقية. 
ثانيا: السلعة وتشمل )اللون، الغالف، الجسم، التصميم، الشكل، المكونات، الوزن...الخ( 

ثالثا: السعر)الخصومات، األسعار، التسهيالت، طرق الدفع(.
رابعا: التوزيع )منافذ التوزيع، طرق التوزيع، المتاجر الصغيرة والكبيرة(.

خامسا: الترويج )أساليب الترويج المتبعة، التكلفة، وسائل اإلعالن، الدعاية، البيع الشخصي،
         العالقات العامة، اإلعالن(.

سادسا: الميزة )ميزة المحل، ميزة البائع، الميزة االعتبارية(. 

مكونات عناصر التسويق

سابعا: البيئة التسويقية: وهي مجموعة من العوامل التي توثر في العملية التسويقية، وتتأثر بمجموعة من 
العوامل الداخلية  التي يمكن السيطرة عليها والعوامل والخارجية التي ال يمكن السيطرة عليها، وهي موضحة 

بالشكل التالي:

السلعة

السعرالسوقالترويج

الميزة
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العوامل المؤثرة في البيئة التسويقية 
)الداخلية والخارجية( 

ثامنا: جمع المعلومات: 

تبدأ عملية دراسة السوق وجمع المعلومات قبل البدء بالمشروع، فأنت بحاجة إلى معلومات وأفكار عن المستهلك 
والمنافس. فيما يتعلق بالمستهلك من الضروري التعرف على طبيعة المستهلك، عدد المستهلكين، كم يشتري 
المستهلك /يوميا/ أسبوعيا / شهريا / سنويا...الخ ، متى يقوم بالشراء ،من أين يشتري ولماذا، لماذا يشتري هذه 
المنتجات والخدمات، ما الذي يجعل المستهلك يطلب هذه المنتجات، ما هي دوافع التعامل، ما ذوق المستهلك 

من السلع.

يجب عليك التعرف على زبائنك ومنافسيك وبشكل مستمر، ويتم ذلك من خالل التحدث، االستماع، البحث، 
الدراسة، السؤال، االستفسار، المراجعة، القراءة، المطالعة.

قد يكون المستهلك:  
•  مستهلك نهائي )مباشر(      

•  مستهلك صناعي       
•  مستهلك منظماتي أو مؤسساتي.  

السلعة: تعني مجموعة من المنافع، والتي قد تكون:
•  ملموسة كالقلم والمقعد   

•  غير ملموسة كالخدمات   

السوقالتوزيع
المنشود

السعر

السلعة

الترويج

المنافسة

 الديموغرافيا
 )التوزيع السكاني
 ،الجنس،التعليم ،

)الخ

التكنولوجيا

الظروف
االقتصادية 

 القوى والمؤثرات
السياسية

 العوامل االجتماعية
 والثقافية ومستوى

 المعيشة
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يمر إنتاج السلعة الجديدة وتطويرها بعدة مراحل، وهي على الترتيب:
•  المرحلة األولى: مرحلة والدة الفكرة   

•  المرحلة الثانية: مرحلة غربلة األفكار   
•  المرحلة الثالثة: مرحلة التحليل وعمل دراسة الجدوى   

•  المرحلة الرابعة: مرحلة إنتاج السلعة على شكل مجسمات، أو حتى في عينات قليلة   
•  المرحلة الخامسة: مرحلة اختيار السوق   

•  المرحلة السادسة: مرحلة التسويق المكثف.   

وبالملخص: ال يمكن االنتقال من مرحلة إلى أخرى إال بعد اجتياز المراحل السابقة لها بنجاح. فال يعقل أن 
تصل إلى الطابق الخامس من المبنى دون المرور بالطابق األول، الثاني، الثالث، والرابع. وتمر دورة حياة 

السلعة بمراحل عديدة فقد تولد السلعة وقد تموت.
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الجزء الثالث

قنوات التسويق
Marketing Channels

إعداد
م.ز: عايد عبد العزيز

معهد االبحاث التطبيقية-القدس )اريج(
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1. المقدمة:

هنالك عدة تسميات تطلــق للتعبير عن قنوات التسويق، حيث  تســمى أحيانـاً قنوات التوزيع، وأحيانا قنوات 
التجارة، وأحيانا أخرى المنافذ التوزيعية. رغم اختالف التسميات لقنوات التسويق إال أن معناها واحد، وهذا 
االختالف في التسميات يشير إلى تعدد الزوايا التي يُنظر منها إلى قنوات التسويق، فقنوات التسويق هي تلك 
القنوات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التوزيع، ومن خاللها تمارس الكثير من األنشطة التسويقية، وبوساطتها 

تتم عمليات المبادلة التي تعتبر أساس التسويق. 

إن المهمة األساسية لوظيفة التوزيع هي التأكد من أن المنَتج المناسب متاح في الوقت المناسب، ويتم ذلك عن 
طريق تنظيم الموارد في قنوات يتحرك خاللها المنَتج ليصل إلى المستهلكين، وعليه تعد قنوات التسويق سبال 
تُتخذ لتحريك حيازة المنَتج من مصدر إنتاجه األصلي إلى موقع استهالكه النهائي. وتمثل قنوات التسويق نظاماً 
يتألف من أفراد ومؤسسات تتفاعل معا لتؤدي أعمااًل وأنشطة ضرورية، مثل شراء، بيع، تسليم، وتخزين، 

وتجميع المنتجات المرغوبة من قبل المستهلك.

يمكن تعريف قنوات التسويق بأنها »شبكة معقدة من األنظمة المستقلة أو المترابطة، توجه تدفق السلع والخدمات 
من المنتجين إلى المستهلكين )الزبائن( من خالل ممارسة سلسلة مختلفة من األنشطة التسويقية التي تضيف 

قيمة للمنَتج، وتخلق منافع متعددة للمستهلك النهائي، وترفع من مستوى أداء الشركة«.

وتنبع أهمية قنوات التسويق كونها إحدى الجوانب المهمة في إستراتيجية التوزيع. فمن خالل وظائفها وأنشطتها 
الكلفة  يحدد  مفتاحاً  تعتبر  إذ  التسويقي،  المزيج  أهداف  وبالتالي  التوزيع،  أهداف  تتحقق  المختلفة  التسويقية 
قيمة  إضافة  المنتج من خاللها  يستطيع  التي  أهمية   األكثر  الطريق  القناة  وتمثل  الشركة،  التنافسية وربحية 

وتعزز من قوة منتجه التنافسية.

بشكل عام، ان المهمة األساسية لقنوات التسويق هي جعل المنَتج متاحاً في الوقت، والمكان، والكمية المناسبة 
للمستهلك النهائي من خالل ممارسة أنشطة متنوعة ومتعددة ينتج عنها فضاًل عن سلسلة القيمة منافع كثيرة 

للمستهلك.

2. قنوات التسويق

أو  األخير  المستهلك  إلى  إنتاجها  تم  التي  السلع  بهدف توصيل  التسويق،  في  المستخدمة  الوسيطة  النظم  هي 
المشتري، ويستخدم لهذا الغرض قنوات التسويق،  والتي تعتبر وسيطا تمر خالله السلع في أثناء انسيابها من 

المنتج إلى المستهلك. وتؤدي قنوات التسويق عدة وظائف، ومن أهمها:

•  تخفيض تكاليف توزيع السلع عن طريق أداء عملية التوزيع بكفاءة عالية.  
•  تقوم بدور قنوات االتصال، حيث يؤدي الوسطاء دورا مركزيا للمعلومات بالنسبة للمنتج.  

•  كما يقومون باألنشطة الترويجية فهم يعلنون عن السلع التي يتعاملون بها.  
• هذا إلى جانب دورهم في مساعدة المنتج على تحديد السعر المناسب والذي يتقبله المستهلك.  

الوسطاء أو قنوات التسويق: هي مجموعة من المنشآت المستقلة تقوم بتوفير السلعة أو الخدمة للمستخدم أو 
المستهلك النهائي. وتقوم بعض المنشآت اإلنتاجية بتوزيع منتجاتها من سلع وخدمات مباشرة إلي المستخدم 
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النهائي أو المستهلك النهائي.غير أن الكثير من المنشآت اإلنتاجية ال تبيع منتجاتها مباشرة إلي المستخدم النهائي، 
ولكن يتم ذلك من خالل الوسطاء أو قنوات التسويق أو منافذ التجارة أو قنوات التوزيع.

3. أنواع قنوات التسويق: 

يوجد العديد من القنوات التسويقية القصيرة، والممتدة )طويلة( وهي مرتبة من االقصر إلى االطول، على 
النحو التالي:

1- من المزارع إلى المستهلك مباشرة  وهذه تتالءم مع صغار المنتجين بصفه عامة، وكبارهم في ظروف 
معينة. وتسهل االتصال بين منتج السلعة وبين مستهلك السلعة

2- من المزارع إلى التاجر ) الوسيط ( إلى المستهلك
3- من المزارع  إلى بائع الجملة  إلى بائع المفرق إلى المستهلك وهى األكثر شيوعا.

4- من المزارع إلى المخزن إلى بائع الجملة إلى بائع المفرق إلى المستهلك
5- من المزارع إلى مزارع أخر إلى اتحاد المزارعين إلى التاجر إلى المستهلك

6- من المزارع إلى المصنع إلى المستهلك
7- من المزارع إلى التصدير إلى تاجر الجملة إلى المستهلك

في حال كان المنتج يتمتع بفترة صالحية أطول، فان ذلك يزيد من قدرة المزارع على المفاوضة أو التصدير، 
وبالتالي كلما كانت سلسلة التسويق اقصر كلما كانت الفائدة لكل من المنتج والمستهلك افضل من حيث النوعية 

والسعر.

وبالملخص: يفضل استخدام الطرق القصيرة، مثل الطريقتين األولى والثانية، وذلك لمميزاتها العديدة، ومنها:

1- توفير تكلفة العمولة التي تحمل على تكلفة التسويق للوحدة المباعة.
2- سرعة وصول المنتج إلى المشترى.

3- تفادى المشاكل المترتبة على طول قناة التسوق.

4. الوسيط

إن الذي يشتري البضائع يستفيد من كون فرصة المزارع لتسويق منتجاته من المزرعة قليلة. ويجب أن نتذكر 
أن الوسيط هو أيضا رجل أعمال، عليه أن يغطي مصاريفه ويحقق أرباحا. فعندما يذهب المشتري )الوسيط( من 
مزرعة إلى أخرى ليشتري كميات قليلة من المحاصيل من كل مزرعة، فان مصاريفه التشغيلية تكون عالية، 
فيقوم بحساب أجرة السيارات، الوقود، الجهد، الصيانة، وأجرة المكاتب والموظفين. لهذا فانه يقوم بخفض سعر 

الشراء حتى يتمكن من تغطية هذه النفقات ومن اجل تحقيق ربح بسعر السوق.

أ. أنواع الوسطاء

ينقسم الوسطاء إلى ما يلي:

1- التجار: مثل تجار الجملة وتجار التجزئة )المفرق(. وهؤالء يشترون )أي يملكون( البضاعة ثم يبيعونها. 
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2- الوكالء: مثل السماسرة وممثلي أو مندوبي المنتجين أو وكالء البيع. وهؤالء يبحثون عن العمالء ويتفاوضون 
معهم باسم المنتج، ولكنهم ال يشترون وال يمتلكون البضاعة.

يتفاوضون على  يمتلكونها وال  البضاعة، ولكنهم ال  اللذين يساعدون في عملية توزيع  الميسرون: وهم   -3
شرائها أو بيعها،  مثل االشخاص الذين يقومون بنقل البمنتجات الى االسواق.

لماذا يتواجد الوسطاء؟
المباشر،  بالتسويق  للقيام  الالزمة  المالية  الموارد  المزارع   لدى  يتوفر  فقد ال  أسباب،  لعدة  الوسطاء  يتواجد 

فيؤدي الوسطاء عملية التسويق بكفاءة عالية لتميزهم بما يلي:
•  الخبرة

•  االتصال
•  التخصص

•  اقتصاديات التشغيل.

ب. ما هي الوظائف التي يؤديها الوسطاء؟
من أهم الوظائف التي يقوم بها الوسطاء ما يلي:

التي  المنتجات   وتشكيلة  المزارع  تنتجها  التي  المنتجات  تشكيلة  بين  التعارض  مشكلة  بحل  الوسطاء  يقوم 
يطلبها المستهلكون. فبعض المزارع  تنتج كمية كبيرة من أنواع محدودة من الخضار او الفواكه ، بينما يرغب 

المستهلكون في شراء كمية محدودة لتشكيلة كبيرة من الخضار والفواكه.
ويحقق الوسطاء تخفيضا في التكاليف من خالل عالقات التعامل، حيث تنخفض عالقات )وتكاليف( التعامل في 

ظل وجود الوسطاء مقارنة بعالقات )وتكاليف( التعامل إذا قامم المزارع بدور الوسطاء )التوزيع(.

5. الزراعة بعقود تجارية:

حيث يتم توقيع عقد ما بين المنتج والمشتري، على أن يقوم المنتج بإنتاج سلعة ما، بكمية محددة في وقت محدد 
وبسعر محدد، وقد يتم دفع دفعة مسبقة من النقود من المشتري للمنتج تمكنه من بدء اإلنتاج.

6. مجموعات المزارعين

و  المنتجات،  من  كميات صغيرة  ينتجون  األفراد  أن  حيث  )المجموعات(،  للتنظيمات  سيكون  المستقبل  إن 
قدراتهم محدودة في الوصول إلى أسواق بديلة، وفقط من خالل عمل مشترك للمزارعين بعضهم مع بعض 
يمكنهم أن يحصلوا على أفضل األسعار )األسواق النهائية(. كما يمكن لتجمعات المزارعين من تحصيل فوائد 

أخرى ألعضائها، مثل الشراء الجماعي، والتخزين الجماعي.  فالتخزين الفردي يؤدي إلى:
•  ارتفاع تكاليف التخزين.

•  خيارات تسويق محدودة وأرباح متدنية.
يمكن للمزارعين أن يحققوا أرباحا أفضل لو تمكنوا من تخطي الوسيط عن طريق عملهم معا لينتجوا بشكل 
استرداد  يستطيعون  أنهم  كما  والمستهلك.  المنتج  من  كال  يساعد  وهذا  بأنفسهم.  منتجاتهم  ويسوقوا  جماعي 
ضريبة أل 17%، وباستطاعتهم أن يقوموا بعمل مجموعات ضاغطة على السلطة وصناع القرار، من اجل 

حفظ حقوقهم ومصالحهم وتحقيق المزيد من التنمية في القطاع الزراعي .
•  تجميع البضائع:
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تستطيع مجموعات المزارعين أن تجمع وتخزن البضائع في أماكن مركزية سهلة الوصول، وعندها يستطيع 
تكون مجموعة  كما  احتياجاته من مكان واحد.  الشراء عن طريق شراء جميع  يقلل مصاريف  أن  المشتري 

المزارعين في موقع اكبر في المفاوضة والضغط والمناصرة من اجل تحقيق سعر أفضل ألعضائها.

7. قنوات التسويق في الضفة الغربية 
•  المزارع نفسه

•  محالت البقالة الصغير والكبيرة 
•  االسواق الرئيسية  )الحسبة( وعلى سبيل المثال: 

) سوق أريحا الرئيس، سوق نابلس الرئيس، سوق قباطية الرئيس، سوق بيتا الرئيس سوق طوباس الرئيس، 
سوق الخليل الرئيس، وسوق بيت لحم المركزي (. 
•  من خالل الوسطاء )الفلسطينيين واالسرائيليين(

8. قنوات تسويق المحاصيل إلى إسرائيل:
1- المزارع نفسه

2- الوسيط
3- التاجر

9. قنوات تصدير المحاصيل إلى الخارج:
1- الشركات الفلسطينية 
2- الشركات االسرائيلية 

3- الوسطاء )الفلسطينيين واالسرائيليين(

 دراسة القنوات التسويقية في محافظة طوباس )بردلة، كردلة، عين البيضا، فروش بيت دجن، طمون وواد 
الفارعة( 

1. ملخص النتائج: 

طمون واد الفارعة بردلة –كردلة فروش قنوات التسويق
 مزارع – مستهلك

%10  مزارع – تاجر  تجزئة –مستهلك
%50 %15 مزارع – تاجر جملة – تاجر مفرق
%10 %10 %50 70%  مزارع – سوق مركزي

%20 %25  مزارع – وسيط – سوق مركزي
%10 %5  مزارع – وسيط – سوق اسرائيلي

%25  مزارع-  تاجر – مصنع
%55  مزارع – تاجر فلسطيني – سوق اسرائيلي

%30 مزارع – تاجر فلسطيني- تاجر اسرائيلي  – سوق اسرائيلي
%15  مزارع – تاجر اسرائيلي

%100 %100 %100 %100 المجموع
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2. التوصيات التي توصلت إليها الدراسة من أجل تحسين وتفعيل قنوات التسويق: 
• فتح قنوات جديدة للتسويق )المحلية والدولية(  

• توفير مدخالت اإلنتاج للمزارعين من قبل التجار باسعار معروفة مسبقأ.   
• تسجيل عقود أو اتفاقات قانونية بين المزارعين وشركات التسويق تلزم  الشركات بشراء جميع    

   المنتجات  الزراعية  للمزارعين. 
• تحديد وتوحيد وحدة البيع ) الكيلو غرام (. بدال من الصناديق   

• إنشاء نظام تأمين زراعي .  
• إنشاء هيئة مركزية لتزويد المزارعين باألسعار اليومية للخضار والفواكه .   

• زيادة عدد أيام العمل لنقاط دخول البضائع الفلسطينية السرائيل.   
• العمل على تحديد )توحيد( تكلفة نقل المنتجات الزراعية إلى األسواق المركزية.  
• تسهيل عملية اصدار الوثائق من مختلف الهيئات الرسمية الفلسطينية للتصدير.   

• تفعيل دور وزارة الزراعة في مجال اإلرشاد الزراعي، وجودة اإلنتاج والتسويق  
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الجزء الرابع 
القسم األول

 معايير الجودة  للمنتجات الزراعية 
Quality  Standards  

إعداد
د. هشام يونس 

رئيس إتحاد المزارعين العرب – الناصرة 

القسم الثاني

معاير الجودة الفلسطينية والتصدرية
لمحاصيل الخضار

إعداد
م.ز: عايد عبد العزيز

معهد االبحاث التطبيقية-القدس )اريج(

21
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المعايير

 هي موافقات خاصة بين المزارع  والسوق والمستهلك ترضي األطراف المعنية.

اللجنة 

 تقوم  لجنة مختصة باقرار المعايير بواسطة خبراء ممثلين عن األطراف المعنية ومحايدين، وفي الغالب 
تتكون من:

•  عضو عن األكاديميين  
•  عضو عن المزارعين  

•  عضو عن السوق  
•  عضو عن الجمهور المستهلك  

 ويطلق عليها  اللجنة الخاصة للمعايير، وتكون تحت سقف الوزارة المعنية.

 أنواع المعايير )التقنيات(
هناك العديد من المعايير والتقنيات: 

•  للسوق المحلي   
•  للتصدير   
•  للصناعة   

 وتتم الرقابة على المعايير من خالل:
1- خبراء من الوزارات المعنية) الزراعة , الصحة واالقتصاد والتجارة ( 

2- خبراء من األسواق

حاالت اإلشكال

تحال حاالت اإلشكال أمام لجنة منتخبة حيادية تضم خبراء من:

•  خبراء أكاديميين  
•  خبراء زراعيين  

•  خبراء قانون   

تتمثل المعايير بما يلي:
•  الجودة   

•  النوع أو الصنف  
•  التعبئة  
•  النقل  

•  المحافظة على المنتج ما بعد القطف       
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Quality اوال: الجودة

وهي  مجموعة من العوامل والصفات التي تميز اي شيء وتكسبه القبول 
والجودة هي درجة من  درجات التميز مواصفات متفق عليها بين األطراف المعنية، وتضم:

•  جودة الشكل والمظهر   
•  جودة التركيب الداخلي   

•  جودة  الشحن   
•  جودة التسويق   

1- مكونات الجودة : 
- المظهر ) الحجم , الشكل , اللون , اللمعان (

- القوام ) الصالبة , الليونة , الغصيرية (
- النكهة والطعم والرائحة 

- القيمة الغذائية 
- عوامل االمان 

2- الجودة من وجهة نظر المستهلك : 
•  المظهر   
•  الصالبة   

•  الطعم   
•  القيمة الغذائية   

3- الجودة من وجهة نظر المنتج :
•  المظهر الجيد  

•  قلة العيوب الظاهرة   
•  تحمل االمراض  
•  سهولة الحصاد   

•  تحمل الشحن والتداول   

التدريج : 

اهمية التدريج : 
-  لغة مشتركة بين المنتجين والقائمين على التداول وتجار التجزئة 

-   تساعد القائمين على التداول على تحسين  كفاءة االداء
-  اساس لعملية التقارير التسويقية 

-  في فض المنازعات في حالة حدوث اضرار للسلعة 
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ثانيا: النوع أو الصنف  
- يجب أن يكون الصنف أو النوع واحد، وال يجوز الخلط بين صنفين في عبوة واحدة.

- إذا كانت هناك أصناف عدة لنوع واحد، يجب الفصل بينها.

ثالثاً: التعبئة

أثناء عملية التعبئة،  يجب مراعاة ما يلي:
•  ان يكون الشكل مقبول وجذاب  .  

•  سهل للرفع والنقل .  
•  وزن ال يزيد عن 15 كغم.  

• بفضل أن تكون من الكرتون، وتحمل: اسم المزارع، المحصول، وكلمات صادقة   
للدعاية والترغيب. )على سبيل المثال: بندورة الصحراء، بلح أريحا ، عنب الخليل(.  

أماكن التعبئة 
يجب أن تتم عملية التعبئة في أماكن خاصة مناسبة لذلك، وهي: 

-  مبان معدة لهذا الغرض
-  إضاءة جيدة

-  تكييف وتهوية جيدة
-  نظيفة

-  بها حمام ومرحاض
-  مكان خاص لالستراحة وتناول الغذاء

-  غرف تبريد )إذا كان ضروريا المحاصيل(
• زهور  

• اعشاب   
• بعض الفواكه  

 يجب أن يكون للعاملين في أماكن التعبئة مالبس خاصة، ويجب أن يلتزموا بها، وهي: 
•  لباس خاص ونظيف.  

•  قبعات رأس.  
•  كفوف عازلة  

رابعاً: النقل

هناك العديد من النقاط التي يجب مراعاتها خالل عملية النقل:
•  ان توضع على حوامل خشبية.  

•   ان تكون مظللة.  
•  حاملة تبريد )للتوابل والورود(.  

•  موعد نقل المنتج: في الصباح أو قبل شروق الشمس  وفي حالة الذرة ان يتم النقل  في ساعات    
الليل.  
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إن المعايير والتقنيات ضرورة واجبة وليس اختيار )فرض( و لكل بلد معاييره وتقنياته، وهذه المعايير منتشرة 
في العالم المتطور )أوروبا، اليابان، أمريكا( وقد كانت لها بداية حسنة وجيدة في العالم المنتعش . 

المعايير والتقنيات هي جزء من الرقابة والجودة Quality control، ولتطبيق هذه المعايير يجب:
•  المحافظة على رقابة الجودة.  

•  مراعاتها في كل مراحل الزراعة.  
•  انتخاب موقع الزراعة.   

•  مباني الزراعة.  
•  األصناف.  

•  العمليات الزراعية المتطورة.   

هذه المعايير والتقنيات خاصة وليست عامة، حيث أن لكل منتج معاييره ولكل بلد مواصفاته،  والسوق سواء 
كان محليا أو خارجيا يفرض معاييره على المنتج.

المعايير في السوق االسرائيلي: 

•  للسوق االسرائيلي ال توجد له  معايير مدونة.
•  هنالك طلبات ورغبات لألسواق.

•  هنالك مبادرات فردية يمتاز بها بعض المنتجين.
•  هنالك منافسة للجودة بين المنتجين تظهر من خالل:

-  جودة المنتج  
-   تعبئة خاصة  
-   تصنيف جيد  

معايير التصنيف والتعبئة الخاصة ببندورة البيوت المحمية: 
Grades التصنيف  •

Tolerances التحمل  •
Application of tolerance التطبيق المتحمل  •

Size Classification الحجم  •
Standards Pack تقنيات التعبئة  •

Definitions التعاريف  •

التصنيف
صنف أول وصنف ثاني 

الصنف األول
يحتوي على صنف واحد متماثل، ويمتاز بالخواص التالية:

-   ناضج، ولكن غير متهالك ورخو  
-   نظيف  
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-   شكل موحد خال من االصابات وضربات الشمس   
-   خال من كل ضرر ميكانيكي )من جراء القطف أو التقليم، األمراض، التشويهات، الحشرات،     

التشقق، العفن وغيرها(.  

الصنف الثاني
مطابقا للصنف األول بالمواصفات، ولكن أصغر حجما.

االختالف بالحجم
االختالف في الحجم يجب أن ال يتعدى 15% في العبوة الواحدة، وأن ال تزيد نسبة الثمار غير المطابقة للمعايير 

عن 5% من الثمار في العبوة الواحدة.

تصنيف حسب حجم الثمار
•  صغيرة       

•  وسط   
•  كبيرة  

•  كبيرة جدا    

 بعض األمثلة من )السوق اإلسرائيلي(
•  البندورة وزن الثمرة بين 80- 120 غم.  
•  الخيار، النسبة بين القطر والطول 5:1.  

•  الشمام 6 ثمرات في كل كرتونة .  
•  البطيخ:  - صنف أ: وزن الثمرة < 8  كغم  

        - صنف ب: وزن الثمرة > 8 و>  5 كغم .

التعبئة والتغليف ومعامالت ما بعد الحصاد

تقنيات تعبئة البندورة: 
•  يجب أن تكون الثمار ذات حجم متساو.  

•  كل عبوة تحتوي على عدد ثابت من الثمار.  
•  العبوات تحتوي على عدد وليس وزن.  

•  كل الثمار متشابهة في الشكل والمنظر والقطر، وأن ال يزيد االختالف عن 1 سم بين أقطار   
الثمار المختلفة.  

صفة ميزة للصنف
يجب أن يكون اللون مميزا وموحدا، وال يجوز الخلط مع ثمار تختلف في لونها )أحمر= الكل أحمر(.

النضج  
- ثمار ناضجة   

- نسبة االختالف باللون ال تزيد على %10 .     
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الليونة
 صلبة تتحمل اللمس.

النظافة
كل ثمرة بحد ذاتها خالية من الغبار وأية شوائب.

الشكل
شكل جيد جميل ومقبول- مستديرة، كلوية الشكل، خالية من التشوهات الخلقية.

أضرار فادحة 
كل ضرر ورد ذكره آنفا أو مجموعة أضرار وإصابات تظهر على الثمرة الواحدة، وتجعلها غير قابلة للتسويق، 

مثل:
•  تشوهات خلقية.  

•  تشققات عميقة في سطح الثمرة وغير ملتئمة.  
•  رخوة ال تحتمل أي ضغط .  

•  تقرحات قطرها 2 سم على ثمرة قطرها 6 سم .  
•  كل جرح لم يلتئم وعمقه أكثر من ½ 2 سم .  
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القسم الثاني

معاير الجودة الفلسطينية والتصدرية
لمحاصيل الخضار

•  اوال: معايير الجودة الفلسطينية للخضار 
•  حسب معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  

•  قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية باعداد معايير الجودة لمنتجات   
)بندورة طازجة، الخيارالطازج، الباذنجان، والبصل الجاف(  

•  وتشمل المعايير على ما يلي :   

أ(  بطاقة البيان
•   يجب كتابة المعلومات التالية في بطاقة بيان المنتوج  

•  اسم الصنف  
•  بلد المنشأ  

•  اسم المورد وعنوانه وعالمته التجارية أن وجدت  
•  الدرجة.  

•  الوزن القائم والوزن الصافي  
•  مصادقة الوزارة المشرفة )وزارة الزراعة(.  

•  تاريخ التعبئة  

ب( 1-  معايير الجودة الفلسطينية  للبندورة الطازجة –
•  تصنف البندورة الطازجة إلى الدرجات التالية:  

•  درجة أولى  
•  درجة ثانية  
•  درجة ثالثة  
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معايير الجودة الفلسطينية لثمارالبندورة الطازجة
درجة ثالثةدرجة ثانية درجة اولى 

في  مطابقة  الثمار  تكون  أن  يجب 
شكلها للصنف المميز

في  مطابقة  الثمار  تكون  أن  يجب 
شكلها للصنف المميز

يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
تقدم النضج

وصلت  قد  الثمار  تكون  أن  يجب 
النضج  من  االقل  على   %50 إلى 

والتلون

وصلت  قد  الثمار  تكون  أن  يجب 
النضج  من  االقل  على   %50 إلى 

والتلون

يسمح أن يكون قطر الثمرة اقل من 
4 سم

يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
تقدم النضج

يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
تقدم النضج

يجب أن ال يزيد التفاوت بين قطر 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 2 سم

االصابة  من  الثمار  تخلو  أن  يجب 
بالديدان

االصابة  من  الثمار  تخلو  أن  يجب 
بالديدان

زونا   %10 قدره  بتجاوز  يسمح 
والشكل  للون  بالنسبة  اقصى  كحد 

والحجم

يجب أن ال يقل طول العنق للثمرة 
عن 2.5 سم

يجب أن ال يقل طول العنق للثمرة 
عن 2.5 سم.

يسمح بتجاوز قدره 5% وزنا كحد 
اقصى بالنسبة للعيوب الظاهرية

يجب أن تخلو الثمار من االضرار 
الناتجة عن التبريد والتجميد

يجب أن تخلو الثمار من االضرار 
الناتجة عن التبريد والتجميد

يسمح بتجاوز قدره 2% وزنا كحد 
اقصى بالنسبة لالصابات المرضية 

والحشرية
يجب أن ال يقل قطر الثمرة عن 5 

سم
يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 

تقدم النضج
يجب أن ال يزيد التفاوت بين قطر 
 2 على  ثمرة  واصغر  ثمرة  اكبر 

سم

على  الثمره  قطر  يقل  ال  أن  يجب 
4 سم

يسمح بتجاوز قدره 1% كحد اقصى 
بالنسبة للون والحجم

يجب أن ال يزيد التفاوت بين قطر 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 2 سم

يسمح بتجاوز قدره 1% وزنا كحد 
الظاهرية  للعيوب  بالنسبة  اقصى 

والصابات المرضية الحشرية

وزنا   %5 قدره  بتجاوز  يسمح 
والشكل  للون  بالنسبة  اقصى  كحد 

والحجم
يسمح بتجاوز 2% وزنا كحد اقصى 
بالنسبة للعيوب الظاهرية والصابات 

المرضية والحشرية

 



املواد التدريبية        مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار ومتوسطي املزارعني في محافظة طوباس 30

ب( 2- معايير الجودة الفلسطينية لثمارالخيار الطازج  –
•  التصنيف:  

•  يصنف الخيار الطازج إلى الدرجات التالية:  
•  درجة أولى  
•  درجة ثانية  
•  درجة ثالثة  

معايير الجودة الفلسطينية لثمارالخيار الطازج

درجة ثالثةدرجة ثانية درجة اولى 

الثمرة عن  يجب أن ال يزيد طول 
10 سم

الثمرة عن  يجب أن ال يزيد طول 
12 سم

الثمرة عن  يجب أن ال يزيد طول 
14 سم

عن  الثمره  قطر  يزيد  ال  أن  يجب 
3 سم

عن  الثمرة  قطر  يزيد  ال  أن  يجب 
4 سم

عن  الثمرة  قطر  يزيد  ال  أن  يجب 
5 سم

يجب أن ال يزيد التفاوت بين طول 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 2 سم 
وان بطون غضة طازجة غير لينة 

أو ذابلة.

يجب أن ال يزيد التفاوت بين طول 
اكبر ثمره واصغر ثمرة عن 3 سم

يجب أن ال يزيد التفاوت بين طول 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 3 سم

يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
البذور  من  تخلو  وان  النضج  تقدم 

الصلبة

كحد   %2 قدره  بتجاوز  يسمح 
اقصى بالنسبة لالصابات الحشرية 
 –  2( بند  في  الواردة  والمرضية 

.)2

كحد   %7 قدره  بتجاوز  يسمح 
اقصى بالنسبة لالصابات الحشرية 

والمرضية

مستقيمة  الثمار  تكون  أن  يجب 
الشكل وغير متكورة

كحد   %5 قدره  بتجاوز  يسمح 
اقصى بالنسبة للون المميز للدرجة 

االولى

يسمح بتجاوز قدره 5% كحد اقصى 
بالنسبة للعيوب الظاهرية

يجب أن تخلو الثمار من االصابات 
اضرار  ومن  والحشرية  المرضية 

التبريد

كحد   %10 قدره  بتجاوز  يمسح 
والشكل  للون  بالنسبة  اقصى 

والحجم

ب( 3- معاييرالجودة الفلسطينية لثمار الباذنجان : 
•  تحدد هذه المواصفات القياسية المتطلبات التي يجب توفرها في الباذنجان الطازج بنوعية الكروي    

والرفيع  
-  التصنيف:  

•  يصنف الباذنجان بنوعيه إلى الدرجات التالية:   
•  درجة أولى   
•  درجة ثانية   
•  درجة ثالثة   
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معايير الجودة الفلسطينية لثمارالباذنجان الرفيع
  درجة ثالثة درجة ثانية درجة اولى 

ناضجة  الثمار  تكون  أن  يجب 
وطازجة وغير لينة أو ذابلة

الثمرة عن  يزيد طول  أن ال  يجب 
17 سم دون العنق

يجب أن ال يزيد طول الثمرة عن 
20 سم دون العنق

آثار  من  الثمار  تخلو  أن  يجب 
اإلصابة بلفحة الشمس واالصابات 

الحشرية والمرضية

الثمره على  يجب أن ال يزيد قطر 
6 سم

الثمرة عن  يجب أن ال يزيد قطر 
7 سم.

يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
البذور  من  تخلو  وان  النضج  تقدم 

الصلبة والحمراء

يجب أن ال يزيد التفاوت بين قطر 
اكبر ثمرة وأصغر ثمرة عن 2 سم 

وبالطول عن 3 سم

يجب أن ال يزيد التفاوت بين قطر 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 2 سم 

وبالطول عن 3 سم.
مكتملة  الثمار  تكون  أن  يجب 

التلوين
يسمح بتجاوز قدره 5% كحد اقصى 
الواردة  العامة  للمتطلبات  بالنسبة 

في الدرجة االولى

كحد   %10 قدره  بتجاوز  يسمح 
العامة  المتطلبات  في  اقصى 

الواردة في الدرجة االولى
يجب أن تكون الثمار ممتلئة وذات 

سطح املس وخالية من الجروح
يمسح بتجاوز قدره 2% كحد اقصى 

بالنسبة للعيوب الظاهرية
كحد   %5 قدره  بتجاوز  يسمح 

اعصى بالنسبة للعيوب الظاهرية
يجب أن تحتوي على سبالت الكأس 
وان ال يزيد طول العنق عن 2 سم

عن  الثمرة  قطر  يزيد  ال  أن  يجب 
5سم

الثمرة عن  يزيد طول  أن ال  يجب 
15 سم دون العنق

بين  التفاوت  يزيد  ال  أن  يجب 
اكبر واصغر ثمرة عن 1سم  قطر 

وبالطول عن 2سم
معايير الجودة الفلسطينية لثمارالباذنجان الكروي

 درجة ثالثةدرجة ثانية درجة اولى 
يجب أن تكون الثمار ناضجة وغير 

لينة او ذابلة
يجب أن ال يقل قطر الثمرة عن 12 
سم  وان ال يزيد التفاوت بين قطر 
اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 3 سم

يجب أن ال يقل قطر الثمرة عن 9 
سم وان ال يزيد التفاوت بين قطر 
 3 عن  ثمرة  واصغر  ثمرة  أكبر 

سم
آثار  من  الثمار  تخلو  أن  يجب 
واالصابات  الشمس  بلفحة  الصابة 

الحشرية والمرضية

يسمح بتجاوز قدره 5% كحد اقصى 
الواردة  العامة  للمتطلبات  بالنسبة 

في الدرجة األولى

كحد   %10 قدره  بتجاوز  يسمح 
العامة  للمتطلبات  بالنسبة  اقصى 

الواردة في الدرجة االولى
يجب أن ال تكون الثمار في مرحلة 
البذور  من  تخلو  وان  النضج  تقدم 

الصلبة والحمراء

يسمح بتجاوز قدره 1% كحد  اقصى 
بالنسبة للعيوب الظاهرية 

يسمح بتجاوز قدره 2% كحد اقصى 
بالنسبة للعيوب الظاهرية
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مكتملة  الثمار  تكون  أن  يجب 
التلوين

يجب أن تكون الثمار ممتلئة وذات 
سطح أملس وخالية من الجروح

يجب أن تحتوي على سبالت الكأس 
وان ال يزيد طول العنق عن 2 سم

عن  الثمرة  قطر  يقل  ال  أن  يجب 
بين  التفاوت  يزيد  ال  وان  سم   15
قطر اكبر ثمرة واصغر ثمرة عن 

2 سم.
 

ب( 4- معايير الجودة الفلسطينية للبصل الجاف:
-  التدريج:  

•  درجة أولى   
•  درجة ثانية   
•  درجة ثالثة.   

-  المتطلبات العامة: يجب أن تتوفر المطلبات العامة التالية في جميع درجات البصل الجاف الطازج    
المعد لالستهالك اآلدمي المباشر  

•  أن يكون البصل تام النضج كامل التكوين.   
•  أن يكون خاليا من اية رائحة و/ أو طعم غريبين سوى  الرائحة المميزة للبصل   

•  أن يكون نظيفا وان يخلو من المواد الغريبة   
•  أن يخلو من االضرار الناتجة عن الصقيع   

•  أن ال يكون منزوع القشرة الخارجية   
•  أن يكون جافا بشكل يتناسب مع طريقة االستخدام )في حالة التخزين يجب أن تكون     

الورقتين الخارجتين والساق جافة تماما(.   
•  أن يكون جافا بشكل يتناسب مع طريقة االستخدام )في حالة التخزين يجب أن تكون     

الورقتين الخارجتين والساق جافة تماما   
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معايير الجودة الفلسطينية للبصل الجاف
  درجة ثالثةدرجة ثانية   درجة اولى 

التي أن يكون البصل متماسكا وصلبا األبصال  الدرجة  هذه  وتشمل 
األولى  الدرجة  بمتطلبات  تفي 

ويسمح بالتجاوزات التالية

وتشمل األبصال التي تفي بمتطلبات 
األولى والثانية ويسمح بالتجاوزات 

التالية:
اضرار  من  البصل  يخلو  أن  يجب 

التجميد والتبريد
يسمح بتجاوز قدره 5% كحد أقصى 

بالنسبة للتشويه )التوائم(.
كحد   %10 قدره  بتجاوز  يسمح 

أقصى بالنسبة للتشويه )التوائم(.
التي  الجذور  من  البصل  يخلو  أن 
قاعدة  على  الثابتة  الخيوط  تشمل 

الساق

كحد   %2 قدره  بتجاوز  يسمح 
ولفحة  للعطب  بالنسبة  أقصى 
والنمو  المنزوعة  والقشرة  الشمس 

الخضري

يسمح بتجاوز قدره 3% كحد أقصى 
بالنسبة للعفن االسود

أن يخلو البصل من االنتفاخ بسبب 
النمو غير الطبيعي

يسمح بتجاوز قدره 1% كحد أقصى 
بالنسبة للعفن االسود

كحد   %5 قدره  بتجاوز  يسمح 
ولفحة  للعطب  بالنسبة  أقصى 
والنمو  المنزوعة  والقشرة  الشمس 

الخضري
أن يكون شكل ولون البصل مماثال 

لصنفه
كحد   %10 قدره  بتجاوز  يسمح 

أقصى في عالمات النمو المبكرة
االتربة  بعض  آثار  بوجود  يسمح 

العالقة على الثمار
أجوفا  الساق)البصلة(  يكون  ال  أن 

أو خشنا أو يحوي فراغات هوائية
الرضوض  بعض  بوجود  يسمح 
على  تؤثر  ال  بحيث  المكانيكية 

خفض الجودة
بالعفن  مصابا  يكون  ال  أن 
لفحة  او  والعطب  االسود)التفحم( 

الشمس

يسمح بوجود التزريع )نمو البراعم( 
او  يزيد على 20% عددا  بحيث ال 

وزنا.
الخضري  النمو  من  يخلو  أن 

)التزريع(، والتشويه)التوائم
الصنف  هذا  يشمل  ال  أن  يجب 
بسبب  متضرر  بصل  محصول 
العفن او بسبب أي تفسخ يؤدي إلى 
جعل المنتوج غير قابل لالستهالك 

االدمي

ج( التعبئة : 
•  يعبأ المنتوج في عبوات مناسبة تحافظ على سالمته وجودته.  
•  يعبأ المنتوج في العبوات ذات اوزان حسب متطلبات السوق.  

•  يجب أن ترتب الثمار في صفوف طولية في اتجاه واحد وتوضع الثمار في طبقات ويراعى أن   
تمأل العبوة حتى تصبح ثابتة مع مراعاة أن ال تكون مضغوطة  

د( بقايا المبيدات: 
•  يجب أن ال تزيد نسب بقايا المبيدات عما هو محدد في المواصفات الفلسطينية الخاصة وفي حال    

.Codex وجودها يجب أن ال تزيد عما هو محدد في المراجع العالمية حديثة اإلصدار مثل  
•  يجب أن ال تزيد نسبة النترات عن 5000 ملغم / كغم.  
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ثانياً: معايير الجودة  للمحاصيل التصديرية:

أ( معايير الجودة التصديرية لثمارالفليفلة : 
-  التصنيف:   

•  درجة اولى    
•  درجة ثانية    

درجة ثانية درجة أولى متغير
 في الساعات الباردة وتغطية

الثمار
 في الساعات الباردة وتغطية

الثمار القطف

تبريد الثمار في الحقل تبريد الثمار في الحقل تبريد
ال تزيد عن 19 درجة مئوية ال تزيد عن 19 درجة مئوية تخزين

غسيل وتجفيف غسيل وتجفيف فرز يشمل
%70 %80 تجانس األحجام في الكرتون
%70 %80 لون متجانس في الكرتون

%10 ! ال توجد  مرونة في حجم الثمار في
الكرتون

 ال توجد!. إجباري 3% أكثر من
الوزن المصرح به في الكرتون

 ال توجد!. إجباري 3% أكثر من
الوزن المصرح به في الكرتون مرونة في وزن الكرتون

 ال توجد!. إجباري 5 غرام
 أكثر من الوزن المصرح به في

الكرتون

 ال توجد!. إجباري 5 غرام
 أكثر من الوزن المصرح به في

الكرتون
مرونة في وزن الثمرة

%5 !ال توجد مرونة عدد الثمار في الكرتون
%60 %80 قص العنق في غشاء االنفصال
%80 %90 نظافة الثمار وتشمل أوراق الكأس
%80 %90 لون كامل



35

%100 %100 صالبة
ممنوع ممنوع نضج زائد
ممنوع ممنوع ضربات شمس
ممنوع ممنوع تعفن
ممنوع ممنوع بقايا مبيدات

شكل طول الثمرة اكبر أو يساوي القطر طول الثمرة اكبر أو يساوي القطر
يسمح تشوه حتى 2 سم2 يسمح تشوه حتى 1 سم2 تشوهات

حتى 6 سم2 تشققات جافة حتى 3 سم2

شق التأم بطول 1 سم لكل ضلع شق التأم بطول 0.5 سم لكل ضلع  تشققات في الطرف الزهري
للثمرة

حتى 6 سم2 حتى 3 سم2 عالمات حشرات
حتى 3 سم2 ممنوع  تبقعات من الحرارة

طفيفة حتى 1 سم2 ممنوع كدمات
ثالثة حتى 1 سم2 تبقعات فسيولوجية واحد 1 سم2

حتى 6 سم2 حتى 2 سم2 موضع الجروح الملتئمة
حتى 6 سم2  حتى 3 سم2 ضربات ميكانيكية

إجباري إجباري تعليم التفاصيل على الكرتون

ب( معايير الجودة التصديرية  للبندورة الكرزية :
ب( 1- بندورة كرزية فردي )فرط(

جودة النخب األول متغير
3-5 لون هوائي, 2-4 لونلون

دائري متناسقشكل
30 - 25 مليمتر, 30-35 مليمتر,)20-25( مليمتر بإذن خاص.حجم

الثمرة يجب أن تكون صلبةصالبة
ممنوعكدمات ضغط

ممنوعجروح
ممنوعتشققات

حد أدنى 6%سكر
12 درجة مئويةدرجة التخزين
ممنوعضربات شمس

ممنوعفراغات
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ب(2-  بندورة كرزية عناقيد  

3- 5 حسب لوحة األلوان لون
حد أدنى 6 سكر

25 – 35 مليمتر  حجم
حد أقصى عدد 2 عناقيد للسلة, حد أدنى 6 ثمار للعنقود. لتعديل الوزن يكمن إضافة عنقود فردي مع  4 

ثمار.
)حرارة التخزين: 12 درجة مئوية +/- 2(

درجات نضج ثمار البندورة الكرزية
نصف ناضج        ربع نضج           أشهب           أخضر  

              أحمر      برتقالي أحمر   برتقالي غامق    أخضر فاتح
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الجزء الخامس 
     

العوامل التي تؤثر على جودة المحاصيل الزراعية
 Factors effect Crops quality 

إعداد

م.ز: عايد عبد العزيز
معهد االبحاث التطبيقية القدس- اريج 

37
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الجودة: 

1.  الكمية.
2.  النوعية )الكيف(.

عناصر الجودة )الكم(

ورأس  العمل،  الماء،  األرض،  وهي  المختلفة،  اإلنتاج  وحدات  من  ممكن  إنتاج  كمية  أعلى  على  الحصول 
المال.  

جودة اإلنتاج )الكيف(

1.  الحجم.
2.  اللون.

3.  الطعم والنكهة.
4.  درجة النضج.

5.  التدريج.
6.  التماثل ) Uniformity( حسب:

•  الحجم.                 
•  اللون.                          

•  الوزن.  
7.  الخلو من الشوائب. 

8.  الشكل.
9.  السالمة، وتشمل معايير السالمة من حيث:

•  الخلو من الكيماويات الضارة.  
•  الخلو من الملوثات البيولوجية.  

•  الخلو من االعفان الضارة.  
10. الخلو من الجروح والثقوب سواء الميكانيكية، أو التي تحدث بسبب اآلفات.

11. الخلو من التشوهات واالعفان.
12.عمر المنتج

العوامل التي تؤثر على جودة المحاصيل الزراعية
 

1- عناصر اإلنتاج 
األرض، الماء، النبات، الظروف الجوية، العمليات الزراعية، الخبرة والممارسة. وتشمل أيضا اإلرشاد،
درجات الحرارة، نسبة الرطوبة، تناسب سليم بين العناصر الغذائية، ري منتظم، عقد أزهار جيد، ضوء،

 وقاية من اآلفات.
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1. األرض 
- تركيبة التربة:  رملية، طينية، طميية، خليط .  

- ملوحة التربة:   

جدول رقم 1: أثر المستويات المختلفة من الملوحة في التربة ومياه الري  على انتاج الخضروات 
نقص إنتاج %50 نقص إنتاج %25 نقص إنتاج %10 حد العتبة النبات

ECe)ds/m( ECe)ds/m( ECe)ds/m( ECe)ds/m(

5,1 3,3 2,2 1,3 فلفل حلو
7,6 5 3,5 2,5 بندورة
7,9 5,9 4,9 3,9 كوسا، يقطين
6,3 4,4 3,3 2,5 خيار
3,6 2,3 1,5 1 فاصوليا
2,5 1,8 1,3 1,0 توت ارضي
4,5 3,5 2,5 2,0 بطيخ

2. الماء:
•  توفر الماء.   

•  نوعية الماء وخلوه من األمالح الضارة مثل  
    الصوديوم، الكبريت والكلور، والكائنات الحية الضارة مثل السالمونيال وااليشيريشيا.

3. النبات:
•  الصنف: أن يكون ذو مواصفات جيدة ومرغوبة.   

•  وقت الزراعة: تفضل األصناف التي تزرع مبكرا حتى تعطي إنتاجا مبكرا في األوقات التي يكون اإلنتاج     
في األسواق قليل.   

•  التبكير: تفضل األصناف مبكرة اإلنتاج.  

  4. حجم الثمار من اجل التصدير 
1.  تفضل األصناف ذات الثمار متوسطة الحجم والكبيرة )ال تفضل األصناف ذات الثمار الكبيرة جدا(. 

2.  تفضل األصناف التي تنتج ثمارا ذات الحجم المطلوب أطول فترة من اإلنتاج 
•  كمية اإلنتاج: تفضل األصناف ذات اكبر كمية من اإلنتاج بالمواصفات المطلوبة.  

عدة  )على  المحصول  عمر  من  فترة  أطول  على  تنتج  التي  األصناف  تفضل  اإلنتاج:  توزيع    •  
تركيزات(.

•  مواصفات الثمرة: الحجم، الوزن، واللون.  
•  تحمل اآلفات.  

5. الظروف الجوية
•  درجة الحرارة.   

•  الرطوبة.   
•  اإلضاءة.   
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•  اإلشعاع.   
•  الظل.    

• وهذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على جميع مراحل نمو النباتات وتطورها إبتداًء من:  
•  إنبات البذور.    
•  نمو البادرات.    

•  استطالة الساق.    
•  النمو الخضري.    

•  تفتح األزهار.    
•  تكوين حبوب اللقاح.    

•  عقد الثمار.    
•  نضج الثمار.    

6. العمليات الزراعية 
أ( اتجاه الزراعة: ) شمال–  جنوب( من أجل اإلضاءة، التهوية والتلوين.

ب(  الري  
إن  تعرض النباتات للعطش أثناء اإلثمار يؤدي إلى إنتاج ثمار صغيرة وذات جودة متدنية باإلضافة الى إصابة 
الثمار، فمثاًل تصاب ثمار البندورة والفلفل  بعفن الطرف الزهري الذي يجعل الثمار غير صالحة للتسويق. كما 

أن زيادة الري المفاجئة للنباتات أثناء النضج يؤدي إلى تشقق الثمار.

ج( طرق التربية :
اعتبارات التربية: 

التهوية. التناسب بين المجموع الخضري والمجموع الثمري. إعطاء الفراغ المناسب لنمو الثمرة.
د(  التسميد: )الكمية، النوعية والوقت(. 

هـ( مكافحة اآلفات الزراعية )الحشرات، العناكب، األمراض، الفطرية والبكتيرية، القوارض، الفيروسات 
والنيماتودا(.

و( مكافحة  االضرار الفسيولوجية )الخدوش والجروح(.

ي( تلوث الثمار 
1. الملوثات الكيماوية:

-  المبيدات.
•  أسباب التلوث بالمبيدات.   

•  الرش بمبيدات غير مرخصة للمحصول المحدد.   
•  عدم االلتزام بفترة األمان.   

•  يحظر استخدام أي مبيد دون التشاور مع المرشدين الزراعيين.   
-  المنظفات أثناء التعبئة والتخزين 
-  المعقمات أثناء التعبئة والتخزين 



41

2. الملوثات البيولوجية:
E. coli, Salmonella  :الملوثات البكتيرية الممرضة مثل  -

-  مصادر التلوث البيولوجي: 
•  مياه الري.   

•  السماد الطبيعي.   
•  فضالت اإلنسان.   

•  توصية: من اجل الحصول على ثمار بنوعية جيدة ومواصفات مقبولة للتصدير يجب أن ال   
تتالمس الثمار مباشرة مع األرض  

7.  معامالت ما بعد الحصاد
بعد االهتمام بكافة المراحل الزراعية للمنتجات، بحيث يصل المنتج إلى المستهلك بنوعية أفضل؟ و يتم تخزينه 

إن لم يتم بيعه سريعا ؟ 
العامل األساسي للحفاظ على الجودة وعلى أطول مدة لصالحية االستهالك، هو التحكم بدرجة الحرارة في كل 
المراحل التي تمر بها الفواكه والخضار الطازجة منذ القطف حتى الشحن. باإلضافة إلى عامل الحرارة، يجب 
مراقبة وحماية المنتج خالل كافة المراحل، فتجنى الثمار في الظروف المناسبة من طقس ونضج وتنقل بعناية 

لتنخفض حرارتها.

أ( موعد القطاف
تقطف الثمار في مرحلة النضج المناسبة لكل نوع. فهناك الثمار التي تكتمل مرحلة نضجها على الشجرة )أو 
النبتة(، فمن غير المستحسن قطفها قبل مرحلة النضج )الكرز، الخيار، العنب....(. أما األنواع األخرى فمن 
الممكن قطفها قبل مرحلة النضج ألنها تكمل نضجها فيما بعد، إما بشكل طبيعي أو بشكل اصطناعي،  مثل 
المناخية وحركة  العوامل  النضج، يجب األخذ بعين االعتبار  إلى عامل  البندورة،  باإلضافة  الشمام،  الموز، 

السوق، لتحديد موعد القطاف. 

ب( آلية القطف 
1. قطف الثمار في جو معتدل. 

2. عدم القطاف في حال كانت الرطوبة زائدة أو في حال تساقط المطر. 
3. قطف الثمار بطريقة سليمة )االنتباه للحلي واألظافر(. 

4. عدم تعريض الثمار ألشعة الشمس. 
5. عدم وضع الثمار المتساقطة على األرض مع الثمار الجيدة. 

6. تجنب وضع اإلنتاج أرضا دون أية  حماية. 
7. استعمال أدوات معقمة. 

8. استعمال مستوعبات نظيفة ذات جوانب ناعمة لتؤمن التهوية. 

ج(التدريج االولي:  
المخزن، يجب فرز  باألمراض في  إلى اإلصابة  قد تتعرض  بأية جروح  المصابة  أو  النظيفة  المنتجات غير 
للتبريد، وبعض  الناضجة،  وتنظيف المتسخة منها قبل نقلها  المنتجات المتضررة، المصابة بإمراض وغير 

المنتجات ال تغسل قبل التوضيب مثل اللوبيا الخضراء، الملفوف، البامية، البازيالء والكوسا. 
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د( التبريد األولي )التمهيدي( 
التبريد األولي هو عامل أساسي في عملية التبريد لتخفيض درجة الحرارة بأسرع وقت ممكن، حيث تستعمل 

هذه الطريقة ألغلبية المنتجات المعدة للشحن أو التخزين.
للحفاظ على سالمة المنتج بعد القطف ينقل إلى التبريد مباشرة، فالوقت الذي يفصل القطف عن التبريد يلعب 

دورا هاما في التأثير على جودة المنتج وإطالة مدة التخزين

ر( التحميل :
 نصائح التحميل

•  المحافظة على نظافة المنتج.   
•  تحميل البضاعة بطريقة سليمة )بتأن ودون تكديس(.   

•  تأمين إنارة جيدة أثناء التحميل.   
•  أن ال تتخطى الحمولة جوانب الحاوية.   

•  تجنب المشاغل الواقعة مباشرة قرب طريق موحلة أو غير معبدة.   
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الجزء السادس

االستعمال األمثل للمبيدات
Safe usage of Pesticides

إعداد 
م.ز علي العمري 
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مقدمة

منذ قديم الزمان أدرك اإلنسان حاجته لمعالجة المشاكل التي تواجهه. وعرف الصينيون العناصر واستعملوها 
للمكافحة كما عرف المصريون الصيدلة والتحنيط وقبائل أالنكا في جنوب أمريكا كذلك كالفراعنة، وجدت 

عندهم مواد صيدلية للتحنيط.

عناصر المكافحة  المتاحة لالفات الزراعية : 
•  المكافحة الكيماوية  

•  المكافحة الفيزيائية )ميكانيكية(.  
•  المكافحة البيولوجية.  

اوال : المكافحة الكيماوية : 
عصور المواد الكيماوية )المبيدات(

    العصر القديم: استعمال المعادن مثل الكبريت، الكلس، والنحاس.
    عصر النهضة: خلط بين مركبات فلزية ومواد طبيعية مثل:

•  مراك بوردو.  
•  مساحيق نباتية )مثل أزهار الخرزشيموم(.  
•  مستخلصات من أشجار الشاي االسترالي.  

•  كبريتات النيكوتين.  
•  الكبريت.  

العصر الحاضر
•   يقسم إلى أربعة فصول من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حاضرنا, وهي:  

•  1940-1950: مرحلة  )دي دي تي(.  
•  1950-1960: مرحلة  المركبات الفوسفورية العضوية.  

•  1970: مرحلة المركبات الكربماتية.   
•   في الثمانينيات: البيروترويدات.   

•   بعد الثمانينيات: المركبات الحديثة.  

المركبات الحديثة
•  المواد السليمة كالزيوت  

•  مستخلصات نباتية   
•  مستحضرات بيوتكنولوجية    

•  مواد خاصة مثل منظمات النمو  
•  الفيرومونات: للمراقبة.   
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الخضروات %25

الحبوب %14

األرز %13
الذرة %11

القطن %10

فول الصويا %8

قصب السكر %3

اللفت %2
أخرى %14

أمريكا الشمالية %21

شرق آسيا  %28
أوروبا الغربية %24

أمريكا الالتينية %9

أوروبا الشرقية %3
بقية العالم %5

مبيدات عشبية %41

مبيدات حشرية %29

مبيدات فطرية %20

أخرى %10

توزيع إستخدام المبيدات على مستوى العالم

استعمال المبيدات حسب المحاصيل 

حجم استعمال المبيدات عالميا  

االستعمال حسب المواد
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  أنواع المبيدات مواصفات المبيدات الزراعية الجيدة : 
•  أن تكون آمنة لالستعمال وللمستعمل.

•  أن ال تلحق الضرر بالنباتات. 
•  أن تتالشى بعد عملها بدون أي بقايا على الثمار.

•  أن تكون ذات تكلفة معقولة.

  •  مبيدات الحشرات.

  •  مبيدات الفطريات.
  •  مبيدات الجراثيم.

  •  مبيدات لألعشاب.

  كيف تصنف المبيداتكيف تعمل المبيدات
•  منع اآلفة أو اإلصابة.

•  القضاء على اآلفة أو المرض.
•  كالهما.

  •  سارية عصارية.
  •  نصف سارية )خارقة(.

  •  وقائية تالمسية.

الكمية المثلى للمبيداتطرق استعمال المبيدات
•  الرش.

•  التغبير أو التعفير.
•  التجريع.

•  الحقن )األشجار/النخيل(.

•  تحدد من قبل الشركات المنتجة.
•  بعد فحصها محلياً.

•  حسب اآلفة.
•  حسب نوع المحصول.

تحديد كمية العالج للدونم
•  بالغرام أو سم لكل لتر الماء.
•  كمية محددة لمساحة محددة.

•  يستخدم الماء كوسيلة إليصال المادة إلى الهدف المنشود.

مصطلحات يجب معرفتها
•  LD 50- هي كمية العالج التي تقضي على 50% من مجموع اآلفة المعالجة )ملغرام لكل كغم(.   
•  MRL- هي كمية متبقيات العالج المسموحة بالبقاء على ما نجنيه من النباتات لالستهالك ويقاس    

بأجزاء من المليون.  
•  الحد األقصى المسموح من عالج ما بالبقاء على الجزء المستهلك.  

•  لكل بلد جدول…MR L الخاص بها.  

االستعمال األمثل للمبيدات
-  تحديد المبيد )بعد التشخيص(.

-  موعد االستعمال:
    •  في الصباح.

    •  قبل الغروب.
    •  سرعة الريح المثلى أثناء الرش 5 كم\الساعة.

  -  وسائل رش المبيد:
     •  مرشات الظهر.

     •  مرشات التركتورات.
     •  بواسطة األذرع.

     •  بواسطة الخراطيم.
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تحديد الكمية للعالج والمحلول )نسبة أو كمية مطلقة(
•  حسب خواص المبيد  

•  ساري )جهازي(.  
•  وقائي  

•  نوع اآلفة وموقعها.  
•  نوع المحصول.  

قراءة التعليمات الملصقة على عبوة المبيد: 
•  واجبة وال غنى عنها.  

•  يجب فهم جميع ما كتب عليها من تعليمات.  
•  تنفيذ التعليمات حرفياً.  

•  يجب اتباع وسائل الحذر الموصى بها قبل االستعمال وبعده.  

تخزين العالجات: 
•  في أماكن خاصة ومغلقة.  

•  في الظل.  
•  في مخزن خاص مشار إليه بعالمة الحذر.  

•  بعيدا عن متناول أيدي األطفال.  
•  على رفوف خاصة لكل نوع )كل على حدا(:  

                   - للمبيدات الحشرية.
                   - لمبيدات مسببات األمراض.

                   - لمبيدات األعشاب.

ثانيا : المكافحة البيولوجية:
استعمال كائنات حية، وطرق أخرى لتقليل كثافة أفراد كائنات أو نباتات مضرة في منطقه أو مزرعة معينة.
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 األعداء الطبيعية المشتركة في المكافحة
1.  العناكب المفترسة )امبليزيئوس برسيميليس(: يتم نشرها في المزرعة لتتأسس وتتكاثر لكي تجد وتفترس 

العناكب الحمراء المضرة بالفلفل. بمعدل 29.7 حشرة لكل متر مربع.
2. الدبور المتطفل )أفيديوس كوليماني(: الذي تنتشر شرنقاتة لتتطور إلى األطوار الكاملة التي تجد أفراد المن 
الورقي الضار وتبيض أنثاه داخلها بيضة تتطور لحوريات » تنخر المن من الداخل« بمعدل 1.1  دبور لكل 

متر مربع.
متر  لكل  خنفسة   7.6 بمعدل  الكليفورني  التريبس  تفترس حشرة  أوريوس:  نوع  من  المفترسة  الخنافس   .3

مربع.
4.  العناكب النباتية )كوكوميريس(: لتفترس كل أطوار حشرة التربس الكليفورني.

ثالثا : المكافحة الفيزيائية
•  التخلص من بقايا النباتات واألعشاب الضارة في الزراعة.  

•  وضع حواجز من الشبك والشاش.  
•  مصائد تفحص دورياَ.  

•  تغطية التربة بالبالستيك.  
•  اختيار مواعيد الزراعة غير المالئمة لتكاثر الحشرة.  

•  مواعيد فتح وأغالق الدفيئات والتهوية.  
UV Absorber .أستخدام ستائر مالئمة  •  

•  زراعة أصناف مقاومة.  
•  تركيب حواجز من الشبك.  

•  نظافة منطقة الزراعة ومحيطها الخارجي.  

 نقاط مهمة في المكافحة البيولوجية
•  قبل نشر األعداء الطبيعية، يجب مراجعة التعليمات بشأن استعمال المبيدات.  

•  يجب التقليل قدر اإلمكان من استعمال المبيدات أو أية مواد أخرى.  
•  يجب مراجعة التعليمات قبل القيام بكل عمل في الحقل وخاصة قبل  نشر األعداء الطبيعية.   
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الجزء السابع
معايير التسويق ونظم إصدار الشهادات للمنتجات 

الزراعية الفلسطينية
 Agro-Markeitng standards and

 certification systems

إعداد
م.ز عايد عبد العزيز ، م.ز انس سايح ، م.ز نضال ابو عمر 

معهد االبحاث التطبيقية القدس-اريج
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مقدمة

يوجد لدى المزارعين الفلسطينيين القدرة على زراعة وإنتاج العديد من المحاصيل بجودة عالية. إال أن هذه 
المحاصيل ال تزال غير قادرة على المنافسة مع المحاصيل المنتجة في بلدان أخرى. ويرجع ذلك إلى حقيقة 
أن المحاصيل التي تستهدف أسواق التصدير، يجب أن تفي بمتطلبات شهادات الجودة، والتي تظهر  ان هذه 

المنتجات يتم إنتاجها وفقا لمستويات اإلنتاج الالزمة والبيئية والمعايير الصحية واالجتماعية.

بالمنتجات الزراعية الطازجة،  شهد العقد الماضي ظهور الكثير من نظم إصدار شهادات الجودة المختصة 
والتي تم حديثا إدخال بعضها إلى فلسطين.

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

•    تسليط الضوء على العناصر الرئيسة  لنظم إصدار مثل هذه الشهادات في األراضي الفلسطينية.  
•                 تقييم مدى كفاءة هذه النظم ومميزاتها، والتحديات التي تواجه الفلسطينيين من وجهة نظر كل من المنتجين   

      والمؤسسات التي تتعامل مع نظم إصدار الشهادات للمنتجات الفلسطينية.

نظم إصدار الشهادات الرئيسة المتوفرة في الضفة الغربية 
-  الزراعة العضوية  

- الممارسات الزراعية الجيدة
- التجارة العادلة 

- حالل 
- تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة 

-  شهادة الهوية الجغرافية للمنتج  

أوال: الزراعة العضوية

الزراعة العضوية: هي نظام اإلنتاج الذي يحافظ على صحة التربة والنظم البيئية والناس. باعتماد العمليات 
المتكيفة مع الظروف المحلية، بدال من استخدام المدخالت ذات  البيئية والتنوع الحيوي والدورات الطبيعية 

اآلثار السلبية. 

وتجمع الزراعة العضوية  بين التقليد واالبتكار والعلم، لصالح البيئة المشتركة وتعزيز عالقات عادلة ونوعية 
لتحقيق حياة جيدة لجميع المشاركين في عملية اإلنتاج.

مبادئ الزراعة العضوية 
1.  مبدأ الصحة.

2.  مبدأ حماية البيئة.
3.  مبدأ اإلنصاف.

4.  مبدأ الرعاية.
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معايير الزراعة العضوية وإصدار شهادات 
إن معايير الزراعة العضوية ال زالت تستخدم منذ فترة طويلة، وهي تعتمد كآلية لعقد االتفاقات حول الزراعة 
العضوية ضمن صفة ”الزراعة العضوية« المطابقة للمنتج والوسائل، وإلى حد ما، لتوعية المستهلكين. ولقد 
قامت المجموعات اإلقليمية من مزارعي المنتجات العضوية ومؤيديهم بوضع معايير الزراعة العضوية في 
عام  1940، وحاليا هناك المئات من معاييرالزراعة  العضوية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تدوينها  

في األنظمة التقنية ألكثر من 60 دولة.

وضعت شهادة الزراعة العضوية ألول مرة في عام 1970، من قبل المجموعات اإلقليمية للزراعة العضوية، 
نظام  لتطبيق  األولى  السنوات  في  العضوية  الزراعة  لشروط  السابقة  المعايير  نفس  على  احتوت  والتي 

الشهادات. 
يقوم االتحاد الدولي  بتقييم مستمر لضمان نظام الزراعة  العضوية، لتيسير وضع معايير الزراعة العضوية 
وشهادته في  جميع أنحاء العالم، وإلى توفير ضمانة دولية لهذه المعايير والشهادات، ويضع االتحاد الدولي 

المعايير األساسية ومعايير االعتماد للمنتجات .

في فلسطين هناك العديد من المحاصيل الزراعية التقليدية والتي من الممكن تحويلها بسهولة الى منتج عضوي 
) زيتون, لوز, خضار بعلية , اعشاب طبية  وغيرها (

»GAP« ثانيا: شهادة الممارسات الزراعية الجيدة

أصبح أمان وسالمة الغذاء من أهم أهداف األطراف المشاركة في سلسلة تداول المنتجات الزراعية بدءا بالمنتج 
يتم وباستمرار وضع وتطوير برامج ألمان وسالمة  بالمستهلك، حيث  بالمسوق وانتهاء  )المزارع( ومرورا 
المنتجات الزراعية بغرض إمداد المستهلك النهائي بمنتج آمن وخال من أية متبقيات كيميائية، أو أية ملوثات 
أخرى. إذ يرغب/ يطلب المستهلك مستوى أعلى من األمان والجودة للمنتجات الزراعية، وان تكون قد أنتجت 
بطريقة صديقة للبيئة وتأخذ في اعتبارها الرعاية الجيدة للعاملين. واستجابة لطلب المستهلكين، فقد تم الجمع 
بين العمليات الزراعية الجيدة والمقبولة بيئيا وآمان وسالمة المنتج في مواصفات ومعايير محددة ومقبولة، ومن 

هذا المنطلق  تم إعداد وتطوير برنامج جلوبال جاب. 

جلوبال جاب    
توجد عدة  تعريفات لنظام جلوبال جاب وجميعها تشير إلى ما يلي:

1.  مواصفة قياسية أوروبية )مجموعة معايير ومتطلبات( للمنتجات الزراعية تدار من خالل جسم قطاع خاص 
هو Food Plus بألمانيا، حيت يعتبر تطبيقها طوعيا إلصدار شهادات للمنتجات الزراعية في العالم. 

إنشاء/ وضع معايير وإجراءات خاصة  التجزئة بهدف  الزراعيين وتجار  المنتجين  2.  شراكة متساوية بين 
بالممارسات الزراعية الجيدة والمقبولة بيئيا، والتي تستند إلى اإلدارة المتكاملة لآلفات IPM واإلدارة المتكاملة 

 ICM. للمحصول
3.  جلوبال جاب عبارة عن مجموعة من الوثائق المعيارية، والتي تشمل: 

•  األنظمة/ القوانين العامة   
•  نقاط الرقابة ومعايير االمتثال   
•  قائمة التدقيق )وثيقة الفحص(  
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المبادئ العامة لنظام جلوبال جاب
1.  تشجيع واعتماد ممارسات زراعة مجدية اقتصاديا، بحيث تعزز من تقليل المدخالت الكيميائية الزراعية 

في دول أوروبا والعالم.
العكسي  التتبع  نظام  فيها  بما  السابق،  اقتصاديا( في اإلطار  )المجدية  الزراعية  الممارسات  تلك  2.  تطوير 

الكامل والشامل للمنتجات الزراعية. 
3.  توفير دليل يشمل على أفضل الممارسات الزراعية الجيدة.

4. االتصال والتشاور المفتوح مع كافة األطراف المعنية )المزارع، المسوق، المستهلك(. 

أهداف  نظام جلوبال جاب
أهداف نظام جلوبال جاب مشتقة من المبادئ العامة، وهى عبارة عن المفاهيم  التالية:

•  سالمة الغذاء  
•  حماية البيئة   

•  المحافظة على سالمة وصحة العاملين   
•  سالمة الحيوانات )إذا أمكن(  

أهمية نظام جلوبال جاب للمزارع 
1.  زيادة الطلب الشديد من قبل المستهلكين والزبائن )التجار( على جودة وسالمة الغذاء.

المنتج  لتسويق  المطلوبة  الجودة  ومستويات  مقاييس  تطبيق  مواكبة  في  المزارع  يواجه  الذي  التحدي    .2
الزراعي. 

3.  شهادة جلوبال جاب أصبحت مطلوبة بشكل كبير من قبل تجار التجزئة األوروبيين. وهذا يمكن أن يشكل 
استبعادهم من  بجلوبال جاب من خالل  الخاصة  للمعايير  االلتزام/ تطبيقهم  للمزارعين في حالة عدم  تهديدا 

التصدير، أو عدم السماح لهم بتسويق منتجاتهم داخل دول االتحاد االوروبى. 
4.  يتيح نظام جلوبال جاب للمزارع إدخال وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة )GAP(، والتي تستند إلى 

.ICM واإلدارة المتكاملة للمحصول IPM اإلدارة المتكاملة لآلفات

الوثائق المعيارية لنظام جلوبال جاب 
يوجد في نظام جلوبال جاب ثالث وثائق معيارية، وهي:

1.  األنظمة/ القوانين العامة لنظام جلوبال جاب 
ذات  لألطراف  والواجبات  والحقوق  الشهادة  وتجديد  واستخدام  الحصول  كيفية  حول  تعليمات  على  تحتوي 

الصلة. 
2.  نقاط الضبط ومعايير االمتثال

وثيقة معيارية تحدد المعايير/ المتطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على شهادة جلوبال جاب. تلك المعايير/
المتطلبات  مذكورة ومرتبة في 14 قسما،  تضم ثالثة مستويا ت  من المعايير:

•  بنود إجبارية رئيسة:  
يجب االلتزام بها بنسبة 100%، وعددها 47 بندا وملونة باللون األحمر 

•  بنود إجبارية ثانوية:  
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يجب االلتزام بها بنسبة 95% ، وعددها 98بندا وملونة باللون األصفر  
•  بنود يفضل الوفاء بها:  

عبارة عن متطلبات يوصى بها حاليا، ولكنها ليست إجبارية للحصول على الشهادة وعددها 65 بندا وملونة 
باللون األخضر.

3.  قائمة التدقيق )وثيقة الفحص(
عبارة  عن  أداة  فحص وتقييم  لمدى تطبيق المزارع لمتطلبات جلوبال جاب 

الخيارات والتحقق الخاصة بشهادة جلوبال جاب
الحصول على شهادة جلوبال جاب  الزراعي  التصدير  أو مؤسسات  أو جمعية مزارعين  يمكن ألي مزارع 

بموجب الخيارات التالية: 
1.  الخيار األول، وهو الشهادة الفردية

يتم إصدار شهادة جلوبال جاب لمزارع كفرد واحد لمحاصيل ومساحات محددة وضمن المجال المحدد.
وعلى هذا المزارع الذي يرغب في الحصول على شهادة جلوبال جاب أن يقوم بالتالي:

•  فحص ذاتي للمزرعة بواسطة قائمة التدقيق الخاصة بنظام جلوبال جاب للتأكد من عدم وجود حاالت   
عدم تطابق

•  الفحص/ التدقيق من خالل جهة الفحص المعتمدة   
2.  الخيار الثاني، وهو الشهادة الجماعية

تصدير  مؤسسة  أو  زراعية  جمعية  إلى  ينتمون  مزارعين  لمجموعة  واحدة  جاب  جلوبال  شهادة  إصدار  يتم 
زراعي لمحاصيل ومساحات محددة وضمن المجال المحدد. وعلى الجمعية أو مؤسسة التصدير التي ترغب في 

الحصول على شهادة جلوبال جاب أن تقوم بالتالي:
1. اإلدارة الداخلية ونظام الرقابة للمؤسسة

•  نظام الجودة   
الفحوصات  والفاكهة على جميع  بالخضراوات  الخاصة  جلوبال جاب  أنظمة  في  المطبق  الجودة  دليل  يشمل 

الداخلية، التي تتم بكفاءة. كذلك يجب أن يتوفر نظام يتبع لجميع المنتجات المسجلة كجلوبال جاب.
•  اإلدارة المركزية  

العقوبات  ونظام  الرقابة  اإلدارة، وإجراءات  نفس  تحت  تعمل  أن  يجب  والمزارع  المسجلين  األعضاء  جميع 
الخاصة بالجمعية أو المؤسسة، والتي يتم إداراتها والتدقيق عليها من خالل إدارة مركزية.

•  مدة العقد   
على الجمعية أن تقوم بتوقيع عقود مع المزارعين المسجلين في نظام جلوبال جاب لفترة زمنية ال تقل عن عام 

واحد.
•  إجراءات التدقيق الداخلي   

يجب إجراء تدقيق داخلي لجميع المزارع المسجلة في نظام جلوبال جاب مرة واحدة في السنة على األقل.

2. الفحص الذاتي الداخلي للمزرعة 
على المزارع المسجل في نظام جلوبال جاب أن يقوم بإجراء فحص لمزرعته، وذلك باستخدام وثيقة/ بطاقة 

الفحص الخاصة بجلوبال جاب  مرة واحدة في العام على األقل.
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3. الفحص الداخلي للمزارع المسجلة من قبل الجمعية على الجمعية أن تقوم بإجراء فحص للمزارع المسجلة 
في نظام جلوبال جاب مرة واحدة في السنة على األقل، وأن يكون ذلك من خالل شخص مؤهل.

4. الفحص/التدقيق من خالل جهة الفحص المعتمدة
متطلبات نظام جلوبال جاب كما وردت في نقاط الضبط ومعايير االمتثال تم  تجميعها في 14 قسما تضم 210 

بنود، وهذه األقسام، موضحة في الجدول التالي: 

المحتويات الرئيسةالقسمالبند
التتبـع العكسي)1(
حفظ السجالت والفحص الذاتي للمزرعة )من قبل المزارع()2(

األصناف واألصول النباتية )االشتال()3(

اختيار الصنف واألصل النباتي الجذري•
جودة البذور واألصل النباتي الجذري•
مقاومة اآلفات واألمراض•
معامالت البذور•
الكائنات المعدلة وراثيا•

تاريخ الموقع الزراعي )المزرعة(•تاريخ وإدارة الموقع الزراعي)4(
إدارة الموقع الزراعي•

ادارة التربة والبيئات الزراعية الصناعية)5(

تخطيط التربة•
العمليات الزراعية•
تأكل/ انجراف التربة•
تعقيم التربة•
البيئات الزراعية الصناعية •

استخدام السماد)6(

توصيات استخدام نوع وكمية السماد•
سجالت التطبيق•
آلة السماد المستخدمة•
تخزين األسمدة•
السماد العضوي•
السماد غير العضوي•

الري/ التسميد عبر نظام الري )7(

تقدير االحتياجات المائية •
طرق الري/ التسميد•
جودة مياه الري•
مصدر مياه الري•

حماية المحصول)8(

العناصر األساسية في حماية المحصول •
اختيار المواد الكيماوية•
سجالت التطبيق•
فترات األمان )فترة االنتظار لسماح القطف(•
أدوات/ أجهزة التطبيق•
التخلص من محلول الرش الزائد•
تحليل متبقيات المبيدات•
تخزين وتداول المبيدات•
عبوات المبيدات الفارغة•
المبيدات غير الصالحة لالستخدام•
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الحصاد/القطف)9(
الصحة العامة •
التعبئة/ صناديق القطف  في المزرعة•
المنتجات المعبئة في منطقة الحصاد•

تداول المنتج)10( 

الصحة العامة •
غسيل المنتج بعد القطف•
معامالت ما بعد القطف•
األدوات المستخدمة في المزرعة لتداول وتخزين المنتج•

تحديد الملوثات والنفايات •إدارة النفايات والتلوث، التدوير وإعادة االستخدام)11(
خطة العمل الخاصة بالتعامل مع النفايات والملوثات•

صحة وسالمة ورفاهية العمال)12(

تقييم المخاطر •
التدريب•
األدوات والمعدات وإجراءات الحوادث•
تداول المبيدات•
المعدات والمالبس الواقية•
رفاهية العمال•
سالمة الزائرين•

القضايا البيئية)13(
اثر العمليات الزراعية على البيئة•
الحياة البرية وسياسة الحفاظ عليها•
المواقع غير المنتجة في المزرعة•

المصدر شركة بيسكو االستشارية

Globalgap مراحل تطوير نظام

1

2

3 4

5

6
صيانة النظام

منح الشهادة

تطوير النظامتطبيق النظام

المرحلة التحضيرية

مرحلة التحليل
التضقيق الداخلي

التدريب واإلرشاد المتواصل
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:Globalgap مخطط عملية الحصول على شادة

المصدر: شركة بيسكو اإلستشارية

البداية

مزارع \ جمعية تعاونية \ شركة 
تسويق

قراءة الوثائق المعيارية الخاصة
بالنظام من خالل الموقع

www.globalgap.org الخاص

هل سيشمل
النظام عملية التسويق

للمستهلك

هل النظام
سيطبق على جمعية

تعاونية

قراءة وتطبيق المواصفة الخاصة
بالتسويق

www.globalgap.org 

مستوى 3 و 4

النهاية
تطبيق متطلبات النظام في

المزرعة

اختيار جهة معتمدة لمنح الشهادة 
www.globalgap.org

تعبئة الطلب والتسجيل للحصول على
www.globalgap.org

عمل تدقيق داخلي ذاتي بإستخدام
Globalgap قائمة

تدقيق خارجي من قبل الجهة
المعتمدة لمنح الشهادة

هل يوجد
حاالت عدم المطالبة

هل تم معالجة
حاالت عدم المطالبة

هل النظام سيطبق
على جمعية تعاونية

قرار جهة منح الشهادة

النهاية

تطبيق نظام ادارة الجودة

عمل تدقيق داخلي ذاتي عن نظام
ادارة الجودة الخاص بالجمعية

مستوى 2

مستوى 1

فرض عقوبات من قبل الجهة المدققة

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال
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ثالثا: شهادة التجارة العادلة
 

شراكة تجارية، مبنية على أساس الحوار والشفافية واالحترام المتبادل .وتسعى إلى توفير قدر أكبر من المساواة 
في التجارة الدولية. فهي تساهم في التنمية المستدامة من خالل توفير ظروف أفضل للتجارة، وتأمين حقوق 

الفئات الصغيرة والمهمشة من المنتجين والعمال وخاصة في  دول الجنوب.

رؤية التجارة العادلة
تمكين التنمية المستدامة وتمكين المنتجين من الفئات المحرومة والعمال في البلدان النامية عن طريق التجارة 

العادلة، والتي تضم:
1.  وضع المعايير الدولية للتجارة العادلة كبديل للتجارة الحرة.     

2.  التصديق على اإلنتاج كعالمة التجارة العادلة وفقا لهذه المعايير التجارية.
3.  الترويج لقضية عدالة التجارة.

من هم المنتجين في التجارة العادلة؟
1.  صغار المزارعين: 

 

رابعاً: شهادة حالل
حالل هي كلمة عربية بمعنى قانوني أو مسموح به. على العكس من حرام، وهو ما يعني قانوني أو غير محظور 
من نواحي دينية باألساس، والحالل والحرام هو مصطلح عالمي ينطبق على جميع مناحي الحياة، ومع ذلك 
يستخدم هذه المصطلح فقط في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم، ومستحضرات التجميل، ومنتجات 

العناية الشخصية، واألدوية، والمكونات الغذائية، والمواد ذات الصلة باألغذية.

مبادىء ممتازة
 للعالم ولظروف
 دولنا العربية 

خلق فرص اقتصادية افضل للمنتجين المهمشين

الشفافية والمصداقية، التعامل بطريقة واضحة في المعامالت التجارية

تنمية القدرات، عمل ورشات عمل وتوعية للمنتجين والمزارعين المهمشين

توزيع التجارة العادلة بنشر الوعي عند المستهلك اتجاه منتجات التجارة العادلة

المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص عمل لكال الجنسين

تحسين ظروف العمل وخلق جو عمل صحي وآمن للموظفين والعمال

احترام القوانين التي تمنع عمالة األطفال وتنشر قوانين حقوق الطفل

حماية البيئة وتقليل الضرر على الطبيعة واستغالل مواردعا بشكل صحيح

األجر العادل بالتأكيد من ان النتج الصغير يتقاضى أجر عادل لمنتنجه
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ما هي شهادة الحالل؟
حالل هو االعتماد او االعتراف بأن المنتجات مسموحة وفقا للشريعة اإلسالمية، وهذا يعني أن هذه المنتجات 

صالحة لألكل، الشرب أو لالستخدام من قبل المسلمين.

خامساً:  تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة

هو نظام مبني على أساس علمي ومنهجي، ويحدد المخاطر ويضع تدابير محددة لضمان سالمة الغذاء، وهو 
أداة لتقييم المخاطر، ووضع نظم الرقابة التي تركز على الوقاية بدال من االعتماد أساسا على اختبار المنتجات 
النهائية، وهو قادر على استيعاب التغيير، مثل التطور في تصميم المعدات، وتجهيز إجراءات أو التطورات 

التكنولوجية.

يمكن تطبيق نظام تحليل المخاطر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية بدءا من اإلنتاج األولي إلى االستهالك 
النهائي، ويمكن تطبيق نظام تحليل المخاطر من خالل إجراء تفتيش دوري من قبل السلطات الرقابية، وتعزيز 

التجارة الدولية ومن خالل زيادة الثقة في سالمة األغذية المنتجة.

نظام تحليل المخاطر
هو نظام لتحديد وتقييم الضوابط واألخطار الهامة لضمان سالمة األغذية.

خطة نظام تحليل المخاطر 
هي عبارة عن وثيقة أعدت وفقا لمبادئ نظام تحليل المخاطر، لضمان السيطرة على األخطار ذات األهمية 

لسالمة الغذاء في هذا الجزء من السلسلة الغذائية.

متطلبات نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة
ان التطبيق الناجح للنظام يتطلب االلتزام الكامل والمشاركة في إدارة العمل، كما أنه يتطلب مشاركة تخصصات 
متعددة، وينبغي أن يشمل الخبرة في مجال الزراعة، والصحة البيطرية وآلية اإلنتاج، والطب، والصحة العامة، 
وتكنولوجيا األغذية، والصحة البيئية والكيمياء والهندسة، وفقا لمتطلبات وطبيعة المنتج، وتطبيق نظام تحليل 
المخاطر المتوافق مع تنفيذ نظم إدارة الجودة، مثل سلسلة أيزو 9000، وهو نظام االختيار في إدارة سالمة 

األغذية.

يتكون نظام تحليل المخاطر من المبادئ السبعة التالية:
1.  إجراء تحليل للمخاطر.

2.  تحديد نقاط التحكم الحرجة )نقط التحكم الحرجة(.
3.  وضع حد حاسم.

4.  وضع نظام لمراقبة السيطرة.
5.  تحديد اإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عند رصد يشير إلى أن نقطة حرجة معينة ليست  تحت 

السيطرة.
6.  وضع إجراءات للتحقق والتأكد من أن النظام يعمل بشكل فعال.

7.  إنشاء الوثائق المتعلقة بجميع اإلجراءات والسجالت المناسبة لهذه المبادئ وتطبيقها.
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اقتراحات وتوصيات دراسة نظام شهادات الجودة  للمنتجات الزراعية الفلسطينية
•  إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للحصول على شهادة جودة وطنية   

•  إنشاء هيئة توثيق معتمدة، أو مؤسسة فلسطينية قادرة على بناء القدرات والمتابعة.  
•  إنشاء مختبر تحليل محلي مرخص للقيام بالفحوصات المطلوبة لتصدير المنتجات الزراعية    

للحصول على الشهادات.  
•  العمل على تطوير البنية التحتية والتسويق الزراعي.  

•  بناء نظام جودة للمنتجات الزراعية الفلسطينية.  
•  العمل على تنظيم األسواق المحلية للخضار والفواكه  

•  إنشاء لجان حماية المستهلك.  
•  العمل على دراسة تقييمية لتحديد االحتياجات الحقيقية قبل تنفيذ أي نشاط.  

•  الحاجة إلى تفعيل دور وزارة الزراعة الفلسطينية.  
•  ضرورة للتنسيق بين المنظمات الوطنية والدولية التي تعمل في هذا القطاع.  
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الجزء الثامن 

المحاصيل الزراعية الفلسطينية المرتبطة بالمناطق 
الجغرافية

Geographically Identified Crops )GI(

إعداد
م.ز عايد عبد العزيز , م.ز محمد صوافطة , م.ز نضال ابو عمر

معهد االبحاث التطبيقية القدس-اريج
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المحاصيل الزراعية الفلسطينية المميزة والمرتبطة بالمناطق الجغرافية 
تعريفها

هو ربط المنتج ذو العالمات المميزة التي يرتبط بها مع منتجا ت ذات جودة وسمعة مع موطنها الجغرافي في 
مجال اإلنتاج، وبالتالي تساعد في تحديد وتمييز هذه المنتجات في السوق. كما أنها محاصيل زراعية مميزة من 
حيث الجودة. فقد يكون ارتباطها بمنطقة جغرافية من حيث األصل مثل عنب بيتوني، فقوس ساحري. أو قد 

يكون ارتباطها من حيث منطقة الزراعة مثل بطاطا الفارعة، جوافة قلقيلية.

الوضع في فلسطين 
 النظام الزراعي الفلسطيني له خصوصية ثقافية وتاريخية مميزة. فتستخدم الزراعة لتحديد هوية فلسطين على 
أنها أرض اللبن والعسل، والتي أشارت إلى أن فلسطين هي  بلد زراعي وقد ربط الشعب الفلسطيني توقيته  
بالمناسبات الزراعية، حيث ربط نشاطاته المختلفة مثل النشاطات الزراعية والمناسبات الدينية والتغيرات في 
المناخ )األمطار، الرياح، الغيوم والشمس، حركة الطيور، الخ(.  لذا يمكننا العثور على معظم األمثال الشعبية 

التقليدية، واألهازيج، واألغاني التي تدور حول األراضي والزراعة واإلنتاج.

 تتميز المنتجات الزراعية بارتباطها بموقع إنتاجها، ويظهر هذا في األسماء المحلية المشتركة لتلك المنتجات، 
على سبيل المثال فقوس ساحوري، باذنجان بتيري، مشمش بيت جالي.. الخ(، حيث أن العديد من هذه الروابط 

أصبحت جزءا من الثقافة الفلسطينية.

وتستخدم هذه الهوية الثقافية للترويج لهذه المنتجات وبيعها بأسعار مرتفعة، كما أن الطلب على هذه المنتجات 
من قبل المستهلكين مرتفع.

وهناك أنواع أخرى من المنتجات المحلية التي تم تحديدها جغرافيا، أصبحت مشهورة على نطاق واسع محليا 
وإقليميا ودوليا، وهذه السلع التي تستخدم موروثة عبر األجيال، حيث يتم استخدام المواد المنتجة محليا أساسا 

لصناعة هذه السلع مثل الصابون النابلسي والكنافة النابلسية. 

 التميز الجغرافي هو أسلوب لترويج المنتجات المنتجة في منطقة جغرافية معينة من خالل زيادة الطلب على 
التميز بسبب  أو رائحته.  قد يحدث هذا  لونه  أو  إما بسبب شكله، طعمه  إنتاج منتج معين في منطقة معينة، 

الظروف الجوية، وبناء التربة أو تركيبتها، وتقنيات اإلنتاج أو ألسباب أخرى فريدة من نوعها.

القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحددة جغرافيا
 يتم إنشاء القيمة االقتصادية للمنتجات من االرتباط الجغرافي، وإن كان سعر السوق لمنتج معين هو زيادة عن 

مثيله المنتج في منطقة أخرى .

 ثمة شرط ضروري لخلق القيمة، وهو أن االرتباط الجغرافي للمنتج يجب أن يوفر معلومات محددة حول واحدة 
أو أكثر من صفات المنتج. وهذا يجب أن يفرق بين المنتج من المنطقة المحددة والمنتجات المنافسة. ويمكن نقل 
المعلومات حول الصفة المادية للمنتج، أو عن الظروف المناخية التي أنتجت ضمنها السلعة ومجال اإلنتاج، أو 

أنه ينتج بطريقة معينة.

إن توليد القيمة المحتملة لبعض المنتجات المرتبطة جغرافيا بحيث تصبح راسخة في أذهان المشترين يمكن أن 
يشكل األساس لنجاح جهود التسويق لذلك المنتج.
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 وتعتبر المنتجات  البلدية التي يتم إنتاجها محليا أحد أشكال المنتجات الزراعية المحددة جغرافيا على المستوى 
الوطني، وشراء اإلنتاج المحلي يعني أنه تم التعرف على أنها منتجة في المناطق القريبة من المشتري، في 

كثير من األحيان، ويعني أن المشتري يعلم من هو البائع، وربما شيئا عن عملية اإلنتاج. 

هناك أسواق متخصصة في فلسطين لتسويق المنتجات المحلية جغرافيا )تلك التي تم تحديدها من قبل المستهلكين 
المحليين(. 

وهذه األسواق عادة ما تكون مخصصة لسكان الريف )ومعظمهم من النساء والمزارعين في المناطق الريفية( 
حيث يبيعون منتجاتهم إلى المستهلك مباشرة. وهذا يحافظ على استدامة هذه المنتجات وتطويرها مع المحافظة 

على طعمها ونكهتها الموروثة من جيل إلى جيل.

هناك ما ال يقل عن خمسة أسباب  تجعل المستهلكين المحليين على استعداد لشراء هذه المنتجات رغم ارتفاع 
أسعارها عن مثيلتها:

المنتجين  مع  مقارنة  الكامل  النضج  إلى  أقرب  يتم حصادها  التي  السلع  تسويق  المحلي  للمنتج  يمكن   ) أوال 
البعيدين، ألن المنتج المحلي يحتاج إلى وقت أقل للنقل، وبالتالي يتوفر للمنتجين المحليين ميزة متأصلة الجودة، 
ويمكن تعزيز هذه الميزة النوعية التي يمكن أن تكون قادرة على اختيار األصناف على أساس اللون والنكهة 
والطعم والملمس، باإلضافة إلى محافظتها على مواصفات الجودة التي قد تتأثر نتيجة نفل المنتجات األخرى، 

مع المحافظة على فترة صالحية وجودة أطول. 
ثانيا ( قدرة المنتجين المحليين على إجراء اتصال مباشر مع المشترين. حيث يستطيع المشترون معرفة قيمة 
المنتج، وكيفية إنتاجه، ومن المحتمل أن المنتجين المحليون لديهم ميزة تسويقية أكثر من المنتجين من مناطق 
أخرى، عندما  يتم التعارف بين البائع والمشتري، وهناك احتمال تكرار األعمال ) بناء الثقة(. كما أن فرصة 
إمكانية التالعب في جودة النوعية من قبل المنتج تكون اقل،  وبالتالي »شراء المنتجات المحلية« يوفر بعض 

الضمانات للمشتري من حيث الجودة.
ثالثا( ثقة المستهلكين المحليين يجودة السلع المنتجة محليا.

رابعا( موسمية اإلنتاج، حيث تنتج فقط خالل فترات معينة من السنة، وخصوصا المنتجات الطازجة. وهذا 
يجعل الطلب من جانب المستهلكين المحليين أعلى ألنهم يفضلون استهالك المنتجات في موسمها.

خامسا( إذا كان المستهلك متأكدا من أن جميع الشروط الصحية، ونظافة المنتجات وعدم وجود بقايا للمواد 
الكيميائية المستخدمة في هذه السلع بسبب إنتاجها في ظل الممارسات التقليدية. فانه سيبذل جهده لشراء هذه 

السلع، رغم ارتفاع أسعارها.

منهجية الدراسة االستقصائية
الهدف من هذه الدراسة هو دراسة جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية التي هي في األصل مرتبطة بمناطق 
جغرافية خاصة في فلسطين، وبعضها معترف بها، حيث يتم إرجاعها إلى مكان إنتاجها، والبعض اآلخر يشير 

إلى المناطق التي تم زراعة هذه المنتجات فيها ألول مرة.
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وقد مرت عملية المسح في مستويين من التحقيق 
1.  مسح عام  لتحديد أنواع المحاصيل المحتملة.

2.  دراسة خصائص أهم المحاصيل الزراعية المشهورة والمميزة، والتي ظهرت في المسح األول.
 المسح األول:

 شملت المحاصيل المزروعة في أماكن عديدة في محافظات الضفة الغربية )جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، 
طوباس، أريحا، رام هللا، بيت لحم والخليل(. 

وقد تم تحديد 30 محصوال تشتهر بها المواقع التي تمت دراستها.

المسح الثاني : 
دراسة المحاصيل

 تم دراسة 10 محاصيل منتجة، بشكل معمق وذات قيمة إضافية نتيجة ارتباطها بمناطق جغرافية في فلسطين، 
وهي كالتالي: 

فقوس ساحوري، باذنجان بتيري، عنب الخليل، تين تل، بطاطا الفارعة، برتقال ريحاوي، جوافة قلقيلية، موز 
أريحا، بلح أريحا وزيت بيت جاال.

1.  فقوس ساحوري 

 

التربة  في  الفترة من 3/21- 4/10  بعال, خالل  تزرع  التي  الصيفية  المحاصيل  الساحوري هو من  الفقوس 
الحمراء الخصبة. ويبدأ اإلنتاج في بداية حزيران/ يونيو. ويزرع الفقوس الساحوري في بيت ساحور منذ فترة 
طويلة، والجزء الصالح لألكل من النبات هو الثمار، والتي تتميز بطعم ونكهة خاصة، وبرائحة وشكل مميزين. 

وإذا زرعت النباتات ريا فان اإلنتاجية تزداد، لكن الطعم والنكهة والجودة تقل إلى حد معين.

 يستهلك المنتج إما على شكل ثمار طازجة أو مخلل. 
الثمار جذابة خضراء اللون مع خطوط على طول الثمرة ومتوسط طول الثمار من 10 – 15 سم، ولها طعم 

ونكهة خاصة مرغوب فيها، وهذا قد يكون بسبب التربة والظروف المناخية لمنطقة بيت ساحور.
عند زراعة هذه النباتات في القرى المجاورة )الخضر( فان الجودة تقل. تتكاثر النباتات بالبذور أو االشتال. 
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2.  باذنجان بتيري: 

سمي بهذا االسم نسبة إلى قرية بتير الواقعة غرب محافظة بيت لحم. والباذنجان البتيري هو محصول صيفي 
يزرع تحت الري خالل الفترة من منتصف نيسان- أيار في تربة حمراء عميقة وخصبة، ويبدأ اإلنتاج بعد 70 

يوما من الزراعة.

 يزرع الباذنجان البتيري في قرية بتير باإلضافة إلى القرى المجاورة )واد فوكين، حوسان، نحالين وارطاس( 
منذ زمن طويل. الجزء الصالح لألكل في النبات هو الثمار التي لها طعم ورائحة طيبة. 

يستهلك المنتج على عدة أشكال: محاشي مع اللحم واألرز، مخلل، ومقدوس )مخلل الباذنجان مع الجوز والفلفل 
وبقدونس(، مقلي، وأشكال  أخرى.

ثمار الباذنجان البتيري ذات لون وردي جذاب والمع، مع بعض األشواك على العنق. متوسط طول الثمار من 
15 - 20 سم وقطرها من 3 - 4 سم. 

الثمار لها طعم خاص مرغوب فيه، وهذا يعود إلى خصائص التربة والمياه في هذه المنطقة والظروف المناخية 
فيها، ويمكن زراعته في مناطق أخرى ولكن جودتها تكون أقل. يتكاثر الباذنجان بالبذور واالشتال.

3-  عنب الخليل:

 

إلى  زراعته  الفينيقيون   ادخل  عندما  الميالد  قبل   3700 إلى  والعراق  الشام  بالد  في  العنب  زراعة  تعود 
المزروعات المحلية من شمال أفريقيا وأوروبا. وزراعة العنب في فلسطين تعود إلى فترات قديمة حيث تم 

العثور فيها على الكثير من برك عصير العنب التي وجدت في جبال الخليل.
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 متوسط اإلنتاج السنوي من العنب في  منطقة الخليل من جميع األصناف  يبلغ حوالي 39,949 طنا/ سنة 
والتي تساهم بنسبة 70% من مجموع إنتاج العنب في الضفة الغربية. يتكاثر العنب عن طرق االشتال الناتجة 

من تجذير األغصان، أو االشتال المطعمة على أصول مقاومة.

4-  جوافة قلقيلية:

 
 

تعود بدايات زراعة الجوافة في قلقيلية إلى الستينات القرن الماضي، حيث  تم إدخالها عن طريق عرب 1948 
)الفلسطينيون داخل الخط األخضر( من قرية اكسال، وفي ثمانينات القرن الماضي تناقص إنتاج الجوافة في 

قلقيلية  بسبب انخفاض األسعار الذي جاء نتيجة إلى:
1 - توقف الحكومة األردنية عن استيراد المنتجات الفلسطينية.

2 - زيادة اإلنتاج أدى إلى انخفاض في األسعار.
شجرة الجوافة ذات جذر سطحي، يبدأ اإلنتاج بعد سنتين من الزراعة، وتعتبر التربة الحمراء هي أنسب أنواع 
التربة لزراعة الجوافة، كما أنها تنمو جيدا في التربة الخفيفة، ولكنها تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري. 
يتميز إنتاج الجوافة في قلقيلية عن الجوافة األخرى المنتجة في أماكن أخرى بطعمها وصالبته،ا وطول عمر 
المنتج )فترة الصالحية(، وبرائحة وطعم لذيذ جدا مع ارتفاع معدل السكر، باإلضافة إلى كبر حجم الثمار مع 

لون ابيض المع مائل إلى األصفر وبشرة ناعمة.

يعود سبب تميز  ثمار الجوافة في قلقيلية إلى عدة عوامل من بينها طقس قلقيلية، ومدى مالءمة وخصوبة التربة 
اإلنتاج  إجمالي  من  بحوالي %88  قلقيليه  وتساهم  لألمالح(،  الحساسية  شديدة  الجوافة  )أشجار  المياه  وجودة 
السنوي من الجوافة في الضفة الغربية )في عام 2007 ،أنتجت  قلقيليه 521 طنا من الجوافة من مجموع 592 

طنا )الجهاز المركزي لإلحصاء، 2008(.

 األصناف الرئيسة المزروعة في منطقة قلقيليه:
•  مبكر النضج: بن دوف والصنف المحلي )المبكر(.

•  متأخر النضج: بن دوف، شاواطا، الغبرا، ومصرية. 

5-  بطاطا الفارعة:
تزرع البطاطا أصال في أمريكا الجنوبية. وال يوجد تاريخ واضح أو 
سجالت عن الطريقة التي من خاللها دخلت البطاطا فلسطين، وتتميز 
وخصائص  خاص،  بطعم  الفارعة  وادي  منطقة  في  المنتجة  البطاطا 
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مميزة ألغراض الطهي. وتعود زراعة البطاطا في واد الفارعة إلى الثمانينات من القرن الماضي حيث تم 
إدخالها من قبل وزارة الزراعة.

تتميز بطاطا وادي الفارعة بالجودة العالية، الذوق، البشرة الناعمة والرقيقة، سهلة التقشير وسرعة الطهي. 
والبطاطا المقلية لذيذة الطعم وكذلك المسلوقة. تمتاز منطقة وادي الفارعة بتربة جيدة خصبة، ومياه ذات نوعية 

جيدة، مما أدى إلى إنتاج نوعية عالية الجودة من البطاطا. 

تزرع البطاطا عادة  في وادي الفارعة في عروتين  في السنة، على النحو التالي:
أ (  العروة الربيعية: تزرع الدرنات خالل شهري شباط وآذار، وتحصد بعد 90 يوما، مثل صنف سبونتا  )أيار/ 

مايو وحزيران/ يونيو(.
ب ( العروة  الخريف: تزرع  من منتصف أيلول- تشرين الثاني، وتحصد خالل شباط.

األصناف الرئيسة التي تزرع في وادي الفارعة:
•  سبونتا: متوسط إنتاجها 2.5 طن/ دونم.
•  منديال: متوسط إنتاجها 3.5 طن/ دونم.

إلى  التحول  الكربوهيدرات سريعة  تحتوي على  التي  المحاصيل  أنها  من  الغالب على  في  البطاطا  تصنف 
السكر، ولذلك غالبا ما يتم استبعادها من وجبات األفراد التي تحاول إتباع نظام غذائي منخفض السكر.

 تختلف نسبة تحول الكربوهيدرات في  البطاطا إلى سكر تبعا للون )مثل أحمر، خمري أو أبيض(، األصل، 
أساليب إعدادها )طريقة الطبخ، سواء كانت تؤكل ساخنة أو باردة، مهروسة أو مكعبة، أو تؤكل كاملة، الخ(، 

واإلضافات )أي إضافة أنواع  مختلفة من  الدهون أو إضافة نسبة عالية من البروتين(.

6-  موز أريحا:  

 

تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة المفضلة لزراعة الموز في العالم القديم. واالسم العربي 
موز من أصل سنسكريتي، وقد ادخل من الهند إلى الشرق األوسط،  ومن ثم غربا وجنوبا، عن طريق التجار 
العرب أثناء العصر اإلسالمي. وتشتهر أريحا بالموز، وذلك بسبب جودته العالية من حيث  رائحته، ومذاقه 

وارتفاع نسبة السكر فيه، باإلضافة إلى إنتاجه خالل فصل الشتاء.
لعمر  وفقا  تموز،  آذار-  عادة خالل  الجديدة  الحقول  وتزرع  األم،  النبته  تنتجها  التي  بالفسائل  الموز  يتكاثر 
الفسائل. ويعتبر الصنف الرئيس الذي يزرع في أريحا هو الصنف البلدي –  كافيندش-. وتتطلب زراعة الموز 
مياه وتربة بمواصفات خاصة، فهو يتطلب تربة خفيفة مع مياه ذات ملوحة قليلة، ويتطلب كميات كبيرة من 

مياه الري تصل إلى 1500- 2000 متر مكعب/ دونم/ السنة.
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بلغ إجمالي إنتاج أريحا السنوي من الموز في العام 2006، حوالي 6160 طنا، والتي تشكل 100% من إنتاج 
الموز في الضفة الغربية، وحتى في األراضي الفلسطينية المحتلة. هناك تناقص في مساحات زراعة الموز في 

أريحا واألغوار، وذلك لألسباب التالية: 
1.  زيادة ملوحة التربة والماء.
2.  محدودية الموارد المائية. 

3.  تدني الجدوى االقتصادية من زراعة الموز مقارنة مع غيرها من المحاصيل النقدية. 

7-  برتقال شموطي  ريحاوي: 
 

المنتجة   الحمضيات  تتمتع  قبل 500 سنة.  والصين  الهند  األردن من  وادي  إلى  أدخلت  الحمضيات  أن  يعتقد 
العصير، والنضج  السكر ونسبة  ارتفاع نسبة  بما في ذلك  في منطقة أريحا بطعم خاص، وخصائص مميزة 

المبكر. 

أهم أصناف البرتقال الريحاوي هي الشموطي، فالنسيا وأبو صرة ، وهي أصناف مشهورة جدا في األراضي 
الفلسطينية حسب جودتها العالية، صفاتها اإلنتاجية، الذوق، الحجم وسهولة إزالة القشرة وغيرها من الصفات، 
منطقة  في  السائدة  البيئية  الظروف  من  وغيرها  الطقس  وأحوال  التربة،  بنية  إلى  الجودة  هذه  سبب  ويعود 

أريحا. 

زراعة الحمضيات في منطقة أريحا آخذة في التناقص في العقود األخيرة بسبب نقص المياه، واحتياج زراعة 
في  البرتقال  إنتاج  إجمالي  فان  ووفقا إلحصائيات 2007/2006،  المياه،  من  كبيرة  كميات  إلى  الحمضيات 

منطقة أريحا لم يتجاوز 170 طنا من األصناف المذكورة. 

8-  بلح أريحا:
 

ثمار البلح مغذية جدا، حيث أن كل كغم يحتوي على 3000 سعر حراري، أي ما يعادل )1 كيلوغرام من اللحم 
أو 3 كغم من األسماك(، كما أنه يحتوي على فيتامينات أ، ب1، وب2، وتعتبر منطقة أريحا خاصة ووادي 

األردن عامة مناطق مناسبة لزراعة النخيل، وذلك بسبب المناخ الحار والتربة الخفيفة.

 يتميز البلح المنتج في تلك المنطقة بجودة عالية ومذاق جيد. يعود تاريخ زراعة أشجار النخيل في أريحا بشكل 
مكثف إلى 10,000 سنة مضت، حيث كانت تسمى مدينة النخيل.
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 تعتبر التربة والمياه شبه المالحة في وادي األردن، باإلضافة إلى ظروف الطقس الحار الجاف أهم أسباب 
إنتاج التمور عالية الجودة وذات محتوى عال من السكر، وذات  مدة صالحية طويلة يرجع ذلك إلى حقيقة أن 

جلد الثمرة يبقى متماسكا مع جسمها. 

يبلغ متوسط اإلنتاج السنوي/ كل شجرة نخيل في وادي األردن 70- 80 كغم، ومتوسط عدد أشجار النخيل/ 
التي تزرع  في وادي األردن، وتعتبر أصناف مجهول  التمور  العديد من أصناف  دونم 13 شجرة. وهناك 

وبرحي هي األكثر إنتاجية بثمار ذات نوعية عالية.

ازدادت زراعة النخيل في أريحا وغيرها من المواقع في وادي األردن خالل السنوات القليلة الماضية، ففي 
موسم 2007/2006، وصلت  الكمية اإلجمالية من التمور المنتجة في منطقة أريحا إلى 337 طنا، وهذه تشكل 

95.4% من إنتاج الضفة الغربية من التمور.

9-  زيتون بيت جاال : 
يعود تاريخ زراعة شجرة الزيتون في فلسطين إلى أكثر  من 6000 سنة. فشجرة الزيتون هي شجرة مباركة، 
ورمز مرتبط مع تاريخ الشعب الفلسطيني وفلسطين، و تعتبر جزءا من ثقافتهم وتاريخهم، وعاداتهم الغذائية. 
يفخر الفلسطينيون بزيت الزيتون المحلي، والذي يختلف من منطقة إلى أخرى من حيث اللون والكثافة والرائحة 
والمزروعة  فلسطين  في  الجبلية  المناطق  من  يأتي  جودة   الفلسطيني  الزيتون  زيت  أنواع  وأكثر  والنكهة، 

باألصناف المحلية بعال منذ وقت طويل. 

بيت جاال هي واحدة من أول المناطق التي أدخلت إليها زراعة أشجار الزيتون البلدية والرومانية في محافظة 
بيت لحم، والزيت المنتج من أشجار الزيتون المزروعة في هذه المنطقة يمكن تمييزه بسهولة من خالل لونه 
المناخية،  الظروف  األمطار،  كميات  التربة،  نوع  إلى  السبب  ويرجع  والرائحة.  والنكهة،  المذاق،  المميز، 
وأصناف الزيتون. وقد أظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت أن زيت الزيتون المنتج في هذه المنطقة  يمتاز 

عن غيره باحتوائه على كمية أعلى من حمض األوليك ودلتا 7.
يبلغ مجموع المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في بيت جاال 4437 دونما، حيث يساهم بحوالي 12% من 

مجموع مساحة أشجار الزيتون في محافظة بيت لحم . 

10-  تين تل: 

والعنب  والشعير،  القمح  ”ارض  بأنها  المقدسة  األرض  وصفت  لقد 
والتين والرمان، كما وصفها القران الكريم )والتين والزيتون وطور 
قبل  من  التي زرعت  النباتات  أول  من  التين  وتعتبر شجرة  سينين(. 
التي  التين األحفوري  العثور على تسعة أشجار من   تم  فقد  البشر،  
وادي  في  الميالد،  قبل   9200  -9400 حوالي  إلى  تاريخها  يرجع 

األردن، وعلى بعد 13 كم إلى الشمال من أريحا. 
أشجار التين عادة ما تكون متوسط القامة، 10 أو15 قدم بطيئة النمو، 
معمرة، وهناك العديد من أنواع التين المختلفة في فلسطين، تختلف من 

حيث نسبة السكر، اللون، التماثل للثمار.
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في فلسطين، كما في غيرها من المناطق ذات المناخ الدافئ، ينتج التين مرتين سنويا، مبكر يثمر خالل شهر 
يونيو، وتنمو الثمار على الخشب »القديمة«، أي من براعم منتصف الصيف من العام السابق. والفترة الثانية، 
براعم  الخشب »الجديد«، أي على  تنمو على  التي   الثمار  والتي تنضج خالل شهر آب، وهي  أهمية،  أكثر 

الربيع.
لألراضي  السنوي  اإلنتاج  من   %  44.11 تشكل  حيث  الطازج،  التين  من  طنا   2086 نابلس  محافظة  تنتج 

الفلسطينية المحتلة. وتعتبر قرية بيتا المنتج الرئيس للتين في محافظة نابلس . 

عملية التسجيل لشهادة المنتجات الزراعية  المحددة جغرافيا
الهدف من الشهادة هو االستفادة من الصفات النموذجية للمنتجات عن طريق منح شهادة شخصية محددة، وتكون 

مسجلة في إطار هذه األحكام، ويجب أن يكون للمنتج المواصفات التي تميزها عن غيرها من المنتجات.

1.  يجب أن يكون للمنتج الطابع الخاص الذي يميزها عن شبيهها من المنتجات. التعريف الدقيق في الالئحة 
لميزة أو مجموعة من الخصائص التي تميز المنتجات الزراعية أو الغذائية بشكل واضح عن منتجات مماثلة، 

أو غيرها من المواد الغذائية، وتنتمي إلى نفس الفئة.
•  عرض خاص.   

•  لها  نمط اإنتاج خاص.   
•  محددة المنشأ جغرافيا .  

هناك شرطان لتسجيل اسم المنتج، وهما:
1.  يجب أن يمتلك الميزات التي تميزه عن المنتجات األخرى. 

2.  يجب أن يكون المنتج تقليديا، حيث أن االسم يجب أيضا أن يفي بمتطلبات معينة: 
•  إما أن تكون محددة في حد ذاتها، أي أنه يجب أن يتميز بوضوح عن أسماء أخرى،  وغالبا ما    

تكون غير قابلة  للترجمة  )فقوس ساحوري على سبيل المثال(.  
•  التعبير عن الطبيعة المحددة للمواد الغذائية )مثل المنتجات المحلية التقليدية كالجبنة البيضاء     

واللبن الجميد(.  
إذا كان االسم ال يشير إلى مميزات المنتج، ولكن هي محددة في حد ذاتها، فيجب أن تكون تقليدية أو أنها نشأت 

من العرف.

ملخص خطوات التسجيل
1.  الطلب: أي منتج موجود في المنطقة، ومطابقا لشروط اإلنتاج المحددة في مواصفات المنتج، فان له الحق 

في استخدام اسم مسجل لتسويق منتجه.

محتويات الطلب: يجب أن يتضمن طلب التسجيل العناصر التالية: 
•  مواصفات المنتج، وتوفير جميع المعلومات المطلوبة لكل عنصر.  

تشمل  أن  يمكن  وثائق  المثال  سبيل  على  الكامل.  التطبيق  تثبت  التي  المطلوبة  الداعمة  الوثائق    •  
نتائج الدراسات االستقصائية التي تثبت سمعة الصنف، أو الخرائط التي تبين العناصر الطبيعية، وال سيما  في  
منطقة جغرافية، وثائق توضيحية إضافية مثل الصور الفوتوغرافية، والقوائم، والصفات أو التحاليل للمحتوى 

الغذائي. 
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-  العناصر الرئيسة للمواصفات: 
•   االسم   

- الوصف، ويشمل:             
•  الفيزيائي، ويشمل الشكل، اللون، الوزن، .... الخ.   

•  الكيميائي، ويشمل الحد األدنى للمحتوى من الدهون، والحد األقصى لمحتوى المياه،. الخ.   
•  الميكروبيولوجية، ويشمل أنواع البكتيريا الموجودة فيها، وما إلى ذلك .   

•  البيولوجية، وتشمل العرق، األنواع ، ... الخ.    
•  المذاق )اللون والطعم والمذاق والرائحة، الخ( خصائص المنتج أو المواد الغذائية.   

•  المنطقة الجغرافية.   
•  إثبات المنشأ.   

•  طريقة اإلنتاج.   

الخالصة والتوصيات
هناك العديد من المحاصيل الزراعية الفلسطينية التي تتمتع بخصائص متميزة، بسبب أحوال الطقس والتربة 
وخصائص المياه  وموقع اإلنتاج/ أو بسبب خبرة اإلنتاج المكتسبة  عبر األجيال، ولهذا ينبغي االهتمام باألنواع 
التي تم التعرف عليها من خالل هذه الدراسة، والحفاظ عليها وتحسينها  نظرا لمنتجاتها الخاصة. كما  ينبغي 
أن يتم  تسجيلها وطنيا تبعا  لمناطق اإلنتاج. كما يجب أن يتم تعريفها على أنها محاصيل زراعية فلسطينية، من 
أجل الحفاظ على الممتلكات الفكرية والتراثية الفلسطينية وتحسين القيمة التسويقية الخاصة بها. باإلضافة إلى 

بعض األصناف األخرى التي تم الحديث عنها أثناء ورش العمل لعرض نتائج الدراسة مثل بطيخ جنين. 
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الجزء التاسع 

مهارات التعبئة والضغط 
 Advocacy Techniques

إعداد
المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد

71
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التعبئة والضغط

أوال: مفاهيم التعبئة والضغط 

•  هناك بعض االختالفات البسيطة جداً بين معنى التعبئة والضغط، ففي فلسطين يعني التوعية أو التحريض 
أو التثقيف  mobilization، لكن عند الغرب يأخذ معنى التجنيد Recruitment  وربما ما نفهمه عندنا يفهم 

في معظم األحيان التجنيد وشحذ الهمم والتنظيم أيضا.

•  أحيانا، هناك لبس في استعمال الكلمات خاصة اإلنجليزية، ويحاول البعض في أحيان أخرى الفصل في 
المعنى بين كلمتي: Lobbying  و Advocacy، مع أن كليهما يعني: سياسة المدافعة التي تقوم على  الضغط 
موقع  ناتج عن  فذلك  االستعمال  في  اللبس  )أما حول  معينة  أو خدمة مصلحة  معين/  تحقيق هدف  أجل  من 

. Lobbying أما األمريكان فيستعملون كلمة ، Advocacy استعمال الكلمة. فاألوروبيين يستعملون كلمة

ثانيا: استراتيجيات المدافعة 
•  استراتيجيات المدى القصير: قضية طارئة، مطلب ملح.

•  استراتيجيات المدى البعيد: مشكلة مجتمعية،  تغيير أنظمة وقوانين.
•  االستراتيجيات العظمى: والدة، نمو، قوة.

ثالثا: أدوات واليات المدافعة 
•  إثارة القضية/ لقاءات مفتوحة - توعية + توضيح المصالح-  

•  تحديد القضية/ فئات مؤثرة ومتأثرة - بحاجة إلى جهود الجميع -  
•  استراتيجيات عمل/ نشاطات تنسجم مع المتأثرين والمؤثرين - تفعيل الطرفين -  

•  خطة/ الزمن عامل مهم - وجود آخرين في الساحة - انك ال تلعب لوحدك -   
•  ميزانية   

•  تقييم أو إعادة التقييم ) ال تنتظر النهاية، عدل وقوم خالل عملية التنفيذ(    
•  أصحاب مصالح )من هم؟ أين هم؟ لماذا هم؟ …… الخ (    

•  اإلعالم – بكافة أشكاله وألوانه  

رابعا: مواضيع التعبئة والضغط )بال حدود( 
-  مواضيع جادة 

-  مواضيع خطيرة 
-  مواضيع متضاربة )ال نلعب لوحدنا في الساحة(
-  مواضيع لتغيير واقع معين أو الواقع بشكل عام 

-  مواضيع جديدة )بحاجة إلى إقناع اآلخرين(

خامساً: دعائم عمليتي التعبئة والضغط 
•  مجموعة/ مجموعات المصالح ...  يعرفها ماكس سكيدمور في كتاب »كيف تحكم أمريكا«: أنها تقوم على 
افتراض أن المصالح التي تدعمها المنظمة أجدر بالنجاح من غيرها، وتوخي التنظيم الفعال إلتاحة الموارد 

الالزمة للمجموعة من أجل استخدامها في عملية الضغط .
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تستخدم الجماعات الضاغطة مجموعة من أدوات النفوذ: 
•  القوة المالية.  

•  القوة المعلوماتية.  
•  القوة العددية، القوة المهنية.  

•  وسائل اإلعالم.       
•  التنظيم الجيد:  لجان المبادرة، لجان المتابعة، لجان المساندة، لجان قانونية – معنوية، أجسام +     

مؤسسات، عالقات، تنظيمات مؤقتة، تنظيمات دائمة.  
•  المفاوضات وعمل الفريق.   

بعد  ما  التفاوض،   التفاوض، مراحل  التفاوضية، مهارات  العملية  الفريق والمرجعية، عناصر  القسم األول: 
التفاوض .

 القسم الثاني: الئحة التحضير للتفاوض، معرفة وتحديد موضوع التفاوض، معرفة وتحديد األهداف، دراسة 
الفرضيات والحقائق، إتقان التعامل مع القضايا األساسية، معرفة ودراسة واستيعاب مركز التفاوض، تحديد 

االحتياجات.
سادساً: حمالت التوعية )قبل -  خالل -  بعد( 

•  إثارة الوعي   
•  القناعة – الممارسة   

•  تحديد الفئة المتضررة   
•  تحديد الفئة المساندة   

•  تحديد الفئة المؤثرة والتي بيدها السلطة والقرار   
•  تحديد الفئة المعادية   
•  تحديد الفترة الزمنية   

•  تحديد الفئة العاملة   
•  تحديد اإلمكانيات المتاحة  

سابعا: اختراق ساحة الخصم 
•  عدم وضع كافة فريق الخصم في سلة واحدة   

•  هناك مصالح متضاربة في نفس الفريق  
•  المعارض ألهدافك اقرب من المعارض بشدة ألهدافك  

•  اجعل المعارض بشدة معارض والمعارض محايد  
•  اجعل المحايد مناصر والمناصر داعم   
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فن التفاوض
وسيلة رئيسة للحصول على ما تريد من اآلخرين، واتصاالت تهدف للوصول إلى اتفاق بين طرفين أو أكثر 

لديهم مصالح مشتركة وأخرى متعارضة.

                                                                                       
                      المصلـحة المشتركة                                            المصلـحة المتعارضة

                                 

                   التوصل التفاق يؤدي إلى                                        كيفية توزيع المكاسب 
                    تحقيق مصالح الطرفين                                              بين الطرفين                                                                                              

      

                    المرجعية               أطراف اخرى مؤثرة

              اتفاق          أهداف - مصالح - بدائل
          1-الحكومة                                                            

                                                                        2- الرأي العام
                                                       المرجعية                - آخرين - الدولي - فريق     

عناصر عملية التفاوض
•  صياغة مصالح وأهداف الطرفين.  

•   محاولة التأثير على إدراك الطرف اآلخر للمصالح واألهداف.  
•   اتخاذ مواقف تفاوضية )عرض _ قبول _ اعتراض _ تهديد ………… الخ(.  

مهارات التفاوض
•  حليل المصالح والمواقف.  

•  ابتكار الحلول والبدائل.  
•  االتصال.  

•  التأثير واإلقناع.  
•  العمل في فريق.  

•  التحفيز.  
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مراحل التفاوض
التخطيط للتفاوض = قبل.
جلسات التفاوض = أثناء.

ما بعد التفاوض = بعد.

ما بعد التفاوض 
•  الحصول على الموافقات واالعتمادات المطلوبة.  

•  تنفيذ العقد.  
•  متابعة وحل مشكالت التنفيذ.  
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الجزء العاشر 
التعاونيات ومبادئ العمل التعاوني 

 Cooperatives and Cooperation Principles

إعداد
م.ز جمال النمر 

المركز الفلسطيني  للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
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التعاونية: هي جمعية مستقلة من أشخاص اتحدوا معا طواعية لتلبية االحتياجات االقتصادية المشتركة بينهم، 
واالجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم من خالل مؤسسة مشتركة للوحدات وتسيطر عليها ديمقراطيا.

مزايا التعاونيات :
•  من خالل العمل في التعاونية، وليس كأفراد، فان فئة الفقراء في المناطق الريفية تصبح قادرة على االستفادة 
المثلى من الموارد والمهارات. ويمكن تبادل وجهات النظر واألفكار واختيار أفضل خيار. العمل معا يجعل 

العمل أخف وزنا وأكثر سهولة. 
•  العمل معا في مجال توليد الدخل هو وسيلة جيدة لألعضاء لتعلم كيفية التعاون وتحقيق أهداف أخرى.

•  توفير خدمات تنمية الفرد لصغار المزارعين مكلفة للغاية بالنسبة لمعظم الحكومات. التعاونيات تتغلب على 
تزداد خدمات  الجماعة  تتعامل مع  فعندما  فقط.  المزارعين، وليس واحدا  الكثير من  تمثل  المشكلة ألنها  هذه 

التطوير وتزيد الكفاءة ويكون لها أثر أكبر.
•  المزيد من اإلنتاج والدخل : ونظرا لتحسين فرص الحصول على االئتمان والمدخالت والمعلومات، يمكن 
للفقراء تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاج والدخل. ويخلق فرص زيادة الدخل، والتي يمكن أن تستخدم بعد ذلك 

لتوسيع اإلنتاج وأبعد من ذلك لتلبية االحتياجات األخرى.
•  اكتساب مهارات جديدة: في مجموعة صغيرة، يتعلم الفقراء بسرعة كبيرة كيفية العمل معا، وحل المشاكل 

معا والتخطيط معا. هذه هي المهارات المهمة التي يمكن استخدامها في عملية التنمية.
•  االستدامة: مساعدة الفقراء في ان يصبحوا أكثر اعتمادا على الذات، وزيادة كفاءة الخدمات اإلنمائية ويحفز 
النمو االقتصادي في المناطق الريفية والتنمية الوطنية الشاملة، كما أن مشاركة الفقراء تسمح المساهمة بشكل 

بناء في التنمية.

المبادئ والقيم التعاونية: 

القيم
تقوم التعاونيات على قيم االعتماد على الذات، المسؤولية الذاتية والديمقراطية والمساواة واإلنصاف والتضامن. 

وأعضاء التعاونية يؤمنون بالقيم األخالقية من الصدق واالنفتاح والمسؤولية االجتماعية واالهتمام باآلخرين.

المبادئ
المبادئ التعاونية والمبادئ التوجيهية التي قامت التعاونيات من اجلها.

المبادئ التعاونية 
المبدأ األول : العضوية الطوعية والمفتوحة

التعاونيات والمنظمات الطوعية، مفتوحة لجميع األشخاص القادرين على استخدام الخدمات التي تقدمها وعلى 
أو  والسياسي  االجتماعي  والتمييز  العنصري  التمييز  دون  الجنسين  العضوية، من  لقبول مسؤوليات  استعداد 

الديني.
المبدأ الثاني : الديمقراطية لمراقبة األعضاء

الذين يشاركون بنشاط في وضع سياساتها واتخاذ  التعاونيات منظمات ديمقراطية خاضعة لمراقبة أعضائها 
التعاونيات لهم حقوق متساوية في التصويت )عضو واحد، صوت  القرارات. الرجال والنساء األعضاء في 

واحد(.
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المبدأ الثالث: المشاركة االقتصادية لألعضاء
مساهمة األعضاء بشكل منصف والسيطرة ديمقراطيا. غالبا ما يتلقى األعضاء تعويضات محدودة إن وجدت، 
على رأس المال المكتتب به. األعضاء يخصصون الفائض لألغراض التالية: تطوير التعاونية، يستفيد األعضاء 

بما يتناسب مع معامالتهم مع الجمعية،  ودعم األنشطة األخرى التي توافق عليها الجمعية.
المبدأ الرابع: الحكم الذاتي واالستقالل

التعاونيات والحكم الذاتي، والمساعدة الذاتية، وقد تدخل في اتفاقات مع منظمات أخرى، بما في ذلك الحكومات، 
قبل  الديمقراطية من  الرقابة  تكفل  ذلك وفقا لشروط  تفعل  المال من مصادر خارجية، بحيث  ترفع رأس  أو 

أعضائها والحفاظ على استقالليتها التعاونية

المبدأ الخامس: التعليم والتدريب والمعلومات
يتمكنوا من  والموظفين حتى  والمدراء،  المنتخبين،  والممثلين  والتدريب ألعضائها،  التعليم  توفر  التعاونيات 
المساهمة بفعالية في تنمية عناصرها، وإطالع عامة الجمهور وال سيما الشباب وقادة الرأي على طبيعة ومزايا 

التعاون
المبدأ السادس: التعاون بين التعاونيات

التعاونيات تخدم أعضاءها بأقصى قدر من الفعالية وتعزز الحركة التعاونية من خالل العمل معا، ومع المنظمات 
المحلية والوطنية والهياكل اإلقليمية والدولية.

المبدأ السابع: تنمية المجتمع
التعاونيات تعمل من أجل التنمية المستدامة للمجتمعات من خالل السياسات التي وافق عليها أعضاؤها.

التعاونية ككيان مستقل :
التعاونية هي كيان قانوني يملكها أعضاؤها وتخضع التعاونيات لقانون التعاونيات )قانون التعاونيات األردنية-  

.) 1965

تشكيل لجنة إلدارة )الرئيس، أمين سر، أمين صندوق(

ما هي واجبات لجنة اإلدارة؟
•  تحضير جدول األعمال والجدول الزمني لالجتماعات  

•  تقرير حول اإلجراءات اللجنة  
•  تقديم اقتراحات وتقديم المشورة للمجموعة  

•  تعزيز عملية صنع القرار  
•  تنفيذ اإلجراءات بعد اتخاذ القرار  

•  ضمان الدستور المتفق عليه، واالنضباط ألعضاء الفريق  
•  تفويض المهام من أجل تشجيع مشاركة  

•  اتصال األشخاص مع الموارد، والجماعات، والمؤسسات  
•  تنظيم دورات تدريبية لألعضاء  

•  تيقدم تقريرا عن التقدم المحرز في المجموعة  
•  المساعدة في حل مشاكل أعضاء المجموعة   

•  تمثيل المجموعة  



79

ما هي واجبات الرئيس؟
•  تنظيم االجتماعات والدورات االستعراضية  

•  تلخيص نتائج االجتماعات   
•  تشجيع مشاركة جميع األعضاء في المناقشة واتخاذ القرارات والعمل  

•  ضمان الدستور الذي  تتبعه المجموعة  
•  التأكد من تأدية السكرتير وأمين الصندوق لوظائفهما  

•  ضمان دفع األعضاء مساهماتهم على النحو المتفق عليه  
•  تفويض األعمال والمهام  
•  ضمان إتباع خطة العمل  

•  الحفاظ على االنسجام في المجموعة  
•  تمثيل الفريق في االجتماعات مع اآلخرين  

ما هي واجبات السكرتير؟
•  كتابة جدول األعمال الدقيق، حفظ سجل حضور االجتماعات  

•  الحفاظ على كافة السجالت  
•  القراءة بصوت عال لمحضر االجتماعات  

•  التعامل مع الرسائل من وإلى المجموعة  
•  مساعدة الرئيس  

ما هي واجبات أمين الصندوق؟
•  الحفاظ على السجالت المالية للمجموعة  

•  حماية وإدارة األموال  
•  يقدم تقريرا إلى األعضاء عن النفقات والمقبوضات والرصيد المتاح نقدا أو في البنك  

•  إعطاء إيصاالت مقابل المال  
•  لساب األموال التي يحتفظ بها الفريق، في حضور  األعضاء  

•  الحفاظ على النقدي وإيصاالت المشتريات، المبيعات وتلقى المال  
•  إدارة صندوق المجموعة  
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الجزء الحادي عشر 

المالحق 

\
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مفهوم التعبئة والضغط في الحقوق المدنية

ملحق رقم 1: 

81 
 

 
 
 
 
 

 مفهوم التعبئة والضغط في الحقوق المدنية
  :1رقم ملحق

عناوين الالنشاط 
بين المؤسسات األهلية واألخرى الحكومية والخاصة  قتعريف المشاركين بالفر أهداف النشاط 

 لمشاركين في مجال المجتمع المدني تعريف ا
  ة  المجموعة من قبل المدرب/اختيار ممثل(شحذ هممهم باتجاه العمل الجماعي (

أعضاء لجان مختلفة دون وجود أي تجانس في المستوى العلمي أو العمري  الفئة المستهدفة 
 تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات خطوات النشاط 

 فة المشاركين باإلضافة إلى ورق توزيع ورقة األسماء على كاF.CH   وقلم فلوماستر
  الطلب من الجميع توزيع األسماء في خانتين أو ثالث أو أربع مع وضع عنوان فوق

 كل مجموعة أسماء

  مجموعة لتعريف اآلخرين على أسباب في كل يقوم المدرب باختيار ممثل أو ممثلة
مالحظات ثم فتح المجال لألسئلة وال ،التوزيع أو التصنيف

. مداخلة عن المجتمع المدني ومنظماته وأهمية الفريق في عملية التخطيط وتحديد األهداف
التالي فعملية تحديد وب ،فالمنظمات المدنية أو األهلية ال تهدف للربح بل لتحقيق أهداف مدنية

 . األهداف ال تستند للربح والخسارة مثل القطاع الخاص
  F.CHاألدوات والمواد الالزمة 

  أقالم فلوماستر
 STAND     
   الصق

 
دقيقة  20الزمن اإلجمالي 

 
 
 
 
 

لوح عرض
أقالم فلوماستر
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ملحق رقم 2

ملحق رقم 3

84 
 

 STAND 
ساعة ونصف  الزمن اإلجمالي 

 6ملحق رقم 
حملة تعبئة وضغط على بلدية رام اهللا اسم النشاط  

عمل تهدف إلى تعبئة أهالي ضاحية الطيرة للضغط على البلدية  يةإستراتيجتصميم  أهداف النشاط  
لتنفيذ مشروع المجاري  

 والتحالف مع أصحاب المصالح من أجل مضاعفة الضغط   ،تحييد األعداء
  التعرف على آليات الوصول واستخدام وسائل اإلعالم وتعريفهم على أهمية العمل

المنظم الواعي  
 الفئة المستهدفة  

وتعريفهم  –محاضرة حول المفاهيم المتعلقة بالحملة والتعبئة والضغط  –مداخلة  النشاط  خطوات 
 طارئة،( ةوتعريفهم باألهداف الثالث بأصحاب المصالح وأهمية التنظيم والصحافة،

)  متوسطة، بعيدة
  الطلب من المشاركين إعادة النشاط األول بعد المحاضرة

  F.CHاألدوات والمواد الالزمة  
 م فلوماستر  أقال

ساعة  مع النقاش  الزمن اإلجمالي  
الهدف من هذه األنشطة العملية 

معرفة وتحديد موضوع التفاوض   :أوال
  دراسة موضوع التفاوض بدقة
  دراسة قوانين اللعبة
  دراسة كافة أطراف التفاوض
  دراسة خبراتهم والتزاماتهم السابقة
  دراسة كيفية اتخاذ القرار لديهم
 الخ..شخص، اثنان، حزب، دولة( فة عالقتهم بمرجعيتهمدراسة ومعر .(
  اآلليات للتأثير على مرجعيتهم أودراسة اآللية. 

معرفة وتحديد األهداف  :ثانيا
  هدفك من المفاوضات تحديد
  معرفة آليات الوصول إلى األهداف
  وضع الـBATNA ألهدافك وأهدافهم مسبقا .
  تحديد أهدافهم الحقيقية خالل الجلسة
  أهدافكهي  أهدافهمعلى أن (نفسك مكانهم ضع (
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  2ملحق رقم 
 اإلستراتيجيةرسم         اسم النشاط  

دقائق قبل القيام بعملية الرسم  7لمدة  ،أو فردي )شخصي(عصف ذهني ذاتي  أهداف النشاط  
  تعريف المشاركين بقدراتهم الكامنة
 اتيجية من رسومات المشاركين جمع العناصر المختلفة لالستر
 قضية جديدة  عن ن للمشاركة والحديث والتعبير/إعطاء فرص لكل منهم

 الفئة المستهدفة 
 اإلستراتيجيةعني عن ميسأل المدرب  خطوات النشاط  

   يتلقى المدرب عدة تعريفات
 اإلستراتيجيةمشاركة ويطلب منهم رسم / يقوم المدرب بتوزيع ورقة على كل مشارك 

يفكرون  كما
  يقوم كل مشارك أو مشاركة بعرض ما تم رسمه

   A-3صفحة  األدوات والمواد الالزمة 
  يفضل فلوماستر(قلم (

دقيقة   25: الزمن  اإلجمالي
 

 3ملحق رقم 
تصميم رؤية وأهداف مجوعات مدنية اسم النشاط 

المنظمات المدنية  ترجمة ما جاء في المحاضرة المتعلقة بأهداف واستراتيجيات  أهداف النشاط  
  العمل الجماعي في فريق
  والتكتيك  كعناصر أساسية عند تحديد األهداف   اإلستراتيجيةإدراك

 
 الفئة المستهدفة  
رسم مسار األفعى على اللوح  خطوات النشاط  

 ذوي االحتياجات  البيئة، الشباب،( عمل في ثالث مجموعات ليطب من المشاركين ا
) الخاصة

 ى ورق آل عل ةوضع الرؤيF.CH   
  يتم اختياره من قبل المدرب(عرض ذلك من قبل أحد أفراد المجموعة   (
  الرد على األسئلة واالستفسارات

أقالم فلوماستر   األدوات والمواد الالزمة 
 F.CH   
   الصق
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  2ملحق رقم 
 اإلستراتيجيةرسم         اسم النشاط  

دقائق قبل القيام بعملية الرسم  7لمدة  ،أو فردي )شخصي(عصف ذهني ذاتي  أهداف النشاط  
  تعريف المشاركين بقدراتهم الكامنة
 اتيجية من رسومات المشاركين جمع العناصر المختلفة لالستر
 قضية جديدة  عن ن للمشاركة والحديث والتعبير/إعطاء فرص لكل منهم

 الفئة المستهدفة 
 اإلستراتيجيةعني عن ميسأل المدرب  خطوات النشاط  

   يتلقى المدرب عدة تعريفات
 اإلستراتيجيةمشاركة ويطلب منهم رسم / يقوم المدرب بتوزيع ورقة على كل مشارك 

يفكرون  كما
  يقوم كل مشارك أو مشاركة بعرض ما تم رسمه

   A-3صفحة  األدوات والمواد الالزمة 
  يفضل فلوماستر(قلم (

دقيقة   25: الزمن  اإلجمالي
 

 3ملحق رقم 
تصميم رؤية وأهداف مجوعات مدنية اسم النشاط 

المنظمات المدنية  ترجمة ما جاء في المحاضرة المتعلقة بأهداف واستراتيجيات  أهداف النشاط  
  العمل الجماعي في فريق
  والتكتيك  كعناصر أساسية عند تحديد األهداف   اإلستراتيجيةإدراك

 
 الفئة المستهدفة  
رسم مسار األفعى على اللوح  خطوات النشاط  

 ذوي االحتياجات  البيئة، الشباب،( عمل في ثالث مجموعات ليطب من المشاركين ا
) الخاصة

 ى ورق آل عل ةوضع الرؤيF.CH   
  يتم اختياره من قبل المدرب(عرض ذلك من قبل أحد أفراد المجموعة   (
  الرد على األسئلة واالستفسارات

أقالم فلوماستر   األدوات والمواد الالزمة 
 F.CH   
   الصق
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  ألوان
ساعتين وربع  الزمن اإلجمالي 

 
 4ملحق رقم 

القائد األقوى اسم النشاط  
مجموعة   ةقائد أليه يوجد يف المشاركين والمشاركات أنتعر أهداف النشاط  

   تعريفهم على آليات التنازل عن الحق واليات المطالبة به
   تعريفهم على قوة صاحب القرار وصالحياته بعد توكيله

 الفئة المستهدفة  
آخر يفضل توزيع ألواح شكوالته أو شيء ( ملونة على المشاركين اتين توزيع كر خطوات النشاط  

) طيب
   المشاركين أو المشاركات
 بإصدار قرار ما على المشاركين  ينتايقوم صاحب الكر

ملونة أو ألواح شوكوالته  اتين كر األدوات والمواد الالزمة  
دقيقة  15الزمن اإلجمالي  

 5ملحق رقم 
رام اهللا  -تنفيذ شبكة مجاري في ضاحية الطيرةاسم النشاط  

شاركين على احتياجات الموقع وأولوياته  تعريف الم أهداف النشاط  
 الهيكلية وأهمية الدعم الجماهيري  - تعريف المشاركين على أهمية القيادة
 ،المتضررين  األعداء، المستفيدين، تعريف المشاركين على أصحاب القرار
  تعريف المشاركين على التكتيكات المناسبة للضغط على أصحاب القرارBANTA   
 على التحالفات الضرورية   تعريف المشاركين
   تعريف المشاركين على فوائد الحملة التي تسبق عملية الضغط
  تعريف المشاركين على أهمية التنظيم واإلعالم والتحالف مع أصحاب المصالح

 الفئة المستهدفة  
شرح أولي عن ضاحية الطيرة   خطوات النشاط  

   تقسيمهم إلى ثالث مجموعات
 ميم اآلليات التي يرونها مناسبة للضغط على البلدية يطلب من كل مجموعة تص

ووزارة األشغال العامة ووزارة المالية 
  نقاش

    F.CHاألدوات والمواد الالزمة 
  أقالم ملونة
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ملحق رقم 4

ملحق رقم 5

84 
 

 STAND 
ساعة ونصف  الزمن اإلجمالي 

 6ملحق رقم 
حملة تعبئة وضغط على بلدية رام اهللا اسم النشاط  

عمل تهدف إلى تعبئة أهالي ضاحية الطيرة للضغط على البلدية  يةإستراتيجتصميم  أهداف النشاط  
لتنفيذ مشروع المجاري  

 والتحالف مع أصحاب المصالح من أجل مضاعفة الضغط   ،تحييد األعداء
  التعرف على آليات الوصول واستخدام وسائل اإلعالم وتعريفهم على أهمية العمل

المنظم الواعي  
 الفئة المستهدفة  

وتعريفهم  –محاضرة حول المفاهيم المتعلقة بالحملة والتعبئة والضغط  –مداخلة  النشاط  خطوات 
 طارئة،( ةوتعريفهم باألهداف الثالث بأصحاب المصالح وأهمية التنظيم والصحافة،

)  متوسطة، بعيدة
  الطلب من المشاركين إعادة النشاط األول بعد المحاضرة

  F.CHاألدوات والمواد الالزمة  
 م فلوماستر  أقال

ساعة  مع النقاش  الزمن اإلجمالي  
الهدف من هذه األنشطة العملية 

معرفة وتحديد موضوع التفاوض   :أوال
  دراسة موضوع التفاوض بدقة
  دراسة قوانين اللعبة
  دراسة كافة أطراف التفاوض
  دراسة خبراتهم والتزاماتهم السابقة
  دراسة كيفية اتخاذ القرار لديهم
 الخ..شخص، اثنان، حزب، دولة( فة عالقتهم بمرجعيتهمدراسة ومعر .(
  اآلليات للتأثير على مرجعيتهم أودراسة اآللية. 

معرفة وتحديد األهداف  :ثانيا
  هدفك من المفاوضات تحديد
  معرفة آليات الوصول إلى األهداف
  وضع الـBATNA ألهدافك وأهدافهم مسبقا .
  تحديد أهدافهم الحقيقية خالل الجلسة
  أهدافكهي  أهدافهمعلى أن (نفسك مكانهم ضع (

83 
 

  ألوان
ساعتين وربع  الزمن اإلجمالي 

 
 4ملحق رقم 

القائد األقوى اسم النشاط  
مجموعة   ةقائد أليه يوجد يف المشاركين والمشاركات أنتعر أهداف النشاط  

   تعريفهم على آليات التنازل عن الحق واليات المطالبة به
   تعريفهم على قوة صاحب القرار وصالحياته بعد توكيله

 الفئة المستهدفة  
آخر يفضل توزيع ألواح شكوالته أو شيء ( ملونة على المشاركين اتين توزيع كر خطوات النشاط  

) طيب
   المشاركين أو المشاركات
 بإصدار قرار ما على المشاركين  ينتايقوم صاحب الكر

ملونة أو ألواح شوكوالته  اتين كر األدوات والمواد الالزمة  
دقيقة  15الزمن اإلجمالي  

 5ملحق رقم 
رام اهللا  -تنفيذ شبكة مجاري في ضاحية الطيرةاسم النشاط  

شاركين على احتياجات الموقع وأولوياته  تعريف الم أهداف النشاط  
 الهيكلية وأهمية الدعم الجماهيري  - تعريف المشاركين على أهمية القيادة
 ،المتضررين  األعداء، المستفيدين، تعريف المشاركين على أصحاب القرار
  تعريف المشاركين على التكتيكات المناسبة للضغط على أصحاب القرارBANTA   
 على التحالفات الضرورية   تعريف المشاركين
   تعريف المشاركين على فوائد الحملة التي تسبق عملية الضغط
  تعريف المشاركين على أهمية التنظيم واإلعالم والتحالف مع أصحاب المصالح

 الفئة المستهدفة  
شرح أولي عن ضاحية الطيرة   خطوات النشاط  

   تقسيمهم إلى ثالث مجموعات
 ميم اآلليات التي يرونها مناسبة للضغط على البلدية يطلب من كل مجموعة تص

ووزارة األشغال العامة ووزارة المالية 
  نقاش

    F.CHاألدوات والمواد الالزمة 
  أقالم ملونة
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  ألوان
ساعتين وربع  الزمن اإلجمالي 

 
 4ملحق رقم 

القائد األقوى اسم النشاط  
مجموعة   ةقائد أليه يوجد يف المشاركين والمشاركات أنتعر أهداف النشاط  

   تعريفهم على آليات التنازل عن الحق واليات المطالبة به
   تعريفهم على قوة صاحب القرار وصالحياته بعد توكيله

 الفئة المستهدفة  
آخر يفضل توزيع ألواح شكوالته أو شيء ( ملونة على المشاركين اتين توزيع كر خطوات النشاط  

) طيب
   المشاركين أو المشاركات
 بإصدار قرار ما على المشاركين  ينتايقوم صاحب الكر

ملونة أو ألواح شوكوالته  اتين كر األدوات والمواد الالزمة  
دقيقة  15الزمن اإلجمالي  

 5ملحق رقم 
رام اهللا  -تنفيذ شبكة مجاري في ضاحية الطيرةاسم النشاط  

شاركين على احتياجات الموقع وأولوياته  تعريف الم أهداف النشاط  
 الهيكلية وأهمية الدعم الجماهيري  - تعريف المشاركين على أهمية القيادة
 ،المتضررين  األعداء، المستفيدين، تعريف المشاركين على أصحاب القرار
  تعريف المشاركين على التكتيكات المناسبة للضغط على أصحاب القرارBANTA   
 على التحالفات الضرورية   تعريف المشاركين
   تعريف المشاركين على فوائد الحملة التي تسبق عملية الضغط
  تعريف المشاركين على أهمية التنظيم واإلعالم والتحالف مع أصحاب المصالح

 الفئة المستهدفة  
شرح أولي عن ضاحية الطيرة   خطوات النشاط  

   تقسيمهم إلى ثالث مجموعات
 ميم اآلليات التي يرونها مناسبة للضغط على البلدية يطلب من كل مجموعة تص

ووزارة األشغال العامة ووزارة المالية 
  نقاش

    F.CHاألدوات والمواد الالزمة 
  أقالم ملونة
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ملحق رقم 6

الهدف من هذه األنشطة العملية

أوال: معرفة وتحديد موضوع التفاوض 
•  دراسة موضوع التفاوض بدقة  

•  دراسة قوانين اللعبة  
•  دراسة كافة أطراف التفاوض  

•  دراسة خبراتهم والتزاماتهم السابقة  
•  دراسة كيفية اتخاذ القرار لديهم  

•  دراسة ومعرفة عالقتهم بمرجعيتهم )شخص، اثنان، حزب، دولة..الخ(.  
•  دراسة اآللية أو اآلليات للتأثير على مرجعيتهم.  

ثانيا: معرفة وتحديد األهداف
•  تحديد هدفك من المفاوضات  

•  معرفة آليات الوصول إلى األهداف  
•  وضع الـ BATNA ألهدافك وأهدافهم مسبقا.  

•  تحديد أهدافهم الحقيقية خالل الجلسة  
•  ضع نفسك مكانهم )على أن أهدافهم هي أهدافك(  

•  حاول معرفة األهداف غير المعلنة  

ثالثا: دراسة الفرضيات والحقائق
•  دراسة وتحليل الفرضية أو الفرضيات  
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 STAND 
ساعة ونصف  الزمن اإلجمالي 

 6ملحق رقم 
حملة تعبئة وضغط على بلدية رام اهللا اسم النشاط  

عمل تهدف إلى تعبئة أهالي ضاحية الطيرة للضغط على البلدية  يةإستراتيجتصميم  أهداف النشاط  
لتنفيذ مشروع المجاري  

 والتحالف مع أصحاب المصالح من أجل مضاعفة الضغط   ،تحييد األعداء
  التعرف على آليات الوصول واستخدام وسائل اإلعالم وتعريفهم على أهمية العمل

المنظم الواعي  
 الفئة المستهدفة  

وتعريفهم  –محاضرة حول المفاهيم المتعلقة بالحملة والتعبئة والضغط  –مداخلة  النشاط  خطوات 
 طارئة،( ةوتعريفهم باألهداف الثالث بأصحاب المصالح وأهمية التنظيم والصحافة،

)  متوسطة، بعيدة
  الطلب من المشاركين إعادة النشاط األول بعد المحاضرة

  F.CHاألدوات والمواد الالزمة  
 م فلوماستر  أقال

ساعة  مع النقاش  الزمن اإلجمالي  
الهدف من هذه األنشطة العملية 

معرفة وتحديد موضوع التفاوض   :أوال
  دراسة موضوع التفاوض بدقة
  دراسة قوانين اللعبة
  دراسة كافة أطراف التفاوض
  دراسة خبراتهم والتزاماتهم السابقة
  دراسة كيفية اتخاذ القرار لديهم
 الخ..شخص، اثنان، حزب، دولة( فة عالقتهم بمرجعيتهمدراسة ومعر .(
  اآلليات للتأثير على مرجعيتهم أودراسة اآللية. 

معرفة وتحديد األهداف  :ثانيا
  هدفك من المفاوضات تحديد
  معرفة آليات الوصول إلى األهداف
  وضع الـBATNA ألهدافك وأهدافهم مسبقا .
  تحديد أهدافهم الحقيقية خالل الجلسة
  أهدافكهي  أهدافهمعلى أن (نفسك مكانهم ضع (
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•  على الفريق إثبات الفرضية قبل اللقاء  
•  تحديد اإلثبات خالل الجولة أو الجوالت األولى  

•  اإلجابة مع أعضاء الفريق الخاص )هل الفرضية اآلن حقيقية؟ (  
•  لفرضيات تزيد الخالفات  

•  الحقائق تقلل الخالفات  

       ----- متى تركز على الخالفات؟؟
       ----- متى تركز على الحقائق؟؟

رابعا: إتقان التعامل مع القضايا األساسية في المفاوضات
•  تجنب الخالفات الشخصية أو المؤسساتية  

•  التعامل بشكل ودي مع األشخاص  
•  التعامل بشكل خشن مع المواقف  

•  تحديد اإلستراتيجية مسبقا  
•  تثبيت اإلستراتيجية الحقا  

•  تحديد البرنامج بعد االستكشاف  
- التناسب مع الوقت            
- التناسب مع المكان           

- التناسب مع العنصر البشري           
•  إبداء المرونة المتناهية في تغيير البرنامج مع الطرف اآلخر إذا لم يؤثر ذلك على الهدف.  

خامسا: معرفة ودراسة واستيعاب مركز التفاوض

1.  اعترف وتعرف:
•  نقاط القوة والضعف لديك ولدى الخصم  

•  اعترف بنقاط  ضعفك واعترف بنقاط قوة الخصم  
•  ادرس وحلل نقاط ضعف الخصم  

2.  احسب جيدا وال تصاب بالنرجسية:
•  للتعرف على درجة قوة خصمك، عليك تقديم التنازالت المحسوبة، ويتم ذلك من خالل تسريب المعلومات 
بث  أو  ترويجها  أو  اإلشاعات  )إيقاف  بحكمة    ذلك تصرف  بعد  الفعل ودراسته،  »اإلشاعات«، مراقبة رد 

إشاعات جديدة(

3.  احترام المهنية:
•  استشارة خبراء )الموضوع – القوانين(  

•  احصل على المعلومات من الطرف اآلخر  
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سادسا: تحديد االحتياجات
1.  العنصر البشري )شخص، فريق، من هم؟(

2.  وسائل )تلفون، جريدة، طائرة(
3.  تحديد مهام كل عضو وتعيين القائد

4.  تحديد اإلستراتيجية بشكل نهائي
5.  االتفاق على التكتيك أو التكتيكات

6.  تقييم الفريق
      - توجيه
       - تقييم

 
ملحق رقم 7

دراسة نظام الشهادات للمنتجات الزراعية التصديرية في فلسطين    

أستمارة المزراع واالجسام االنتاجية 

1( اسم المزراع/ الجمعية / الشركة /  :
2( الموقع :

3( المساحة الكلية المزروعة :                         دونم 
4( نوع الشهادة  التي تم التقديم للحصول عليها :                               

5( المحاصيل التي تم التقدم للحصول على شهادة لها:

 مالحظات
المساحة

المحصول الرقم
 محمي مكشوف بعلي

1
2

6( الموسم الزراعي الذي تقدم المزراع فية للحصول على الشهادة  :
7( ما هو سبب تقدمك للحصول على شهادة ؟

8( تاريخ الحصول على الشهادة ؟
9( الجهة التي تم التقدم لها للحصول على الشهادة :

10( جهة الترخيص:
11( ما هي الخطوات و المتطلبات الرئيسية للحصول على الشهادة ؟

 الرقم خطوات الحصول على الشهادة المتطلبات الرئيسية للحصول على الشهادة
1
2
3

12( ما هي العقبات الرئيسية التي واجهتك للحصول على الشهادة ؟
-1
-2
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13( أذكر بالتفصيل تكاليف الحصول على الشهادة ؟
البند البيان المبلغ مالحظات الرقم

ا(
ب(1 تكاليف المدخالت

ج(
رسوم التسجيل 2

3 االشراف والمتابعة
التدقيق 4

رسوم الشهادة 5
6 رسوم المتابعة

اخرى 7

14( هل تمت مساعدتك ماديا في الحصول على الشهادة ؟
- نعم                         - ال

- أذا نعم              ما هي الجهة ؟

- ما هي نسبة المساهمة ؟)%(

15( هل تمت مساعدتك فنيا في الحصول على الشهادة ؟
- نعم                        - ال

- ما هي الجهة التي ساعدتك ؟ - اذا نعم   

- وما هي نسبة المساهمة ؟)%(

16( هل غير حصولك على الشهادة أيا من الممارسات الزراعية التي كنت تمارسها سابقا ؟
- نعم                            - ال

- أذا نعم  الرجاء تعبئة الجدول التالي :
       الممارسات الزراعيه قبل الحصول على شهادةالممارسات الزراعية بعد التقدم أو الحصول على الشهادة

17( ما هي الفوائد المباشرة التي حققتها بالحصول على الشهادة ؟
         ) نرجو االسهاب والتفصيل بألرقام ما أمكن (



املواد التدريبية        مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار ومتوسطي املزارعني في محافظة طوباس 88

  مقارنة ما قبل الحصول على الشهادة وما بعد الحصول على الشهادة 

البيان قبل الحصول على الشهادة بعد الحصول على الشهادة القيمة المادية بالشيكل  الرقم

تكاليف اعداد االرض 1
2 االشتال

3 العمليات الزراعية
4 االسمدة

5 المبيدات
6 الري

7 ادارة المزرعة
8 االنتاج كمية
9 جودة االنتاج

10 التسويق
11 الطلب على االنتاج

12 اخرى

18( هل انتهت مدة الشهادة ؟
- نعم                        - ال

-  أذا نعم  :    - هل تم تجديدها؟       ) نعم(     , )ال(            إذا   ال    لماذا ؟
- أذا ال   :      - هل تنوي تجديدها؟   ) نعم(  ,   )ال(             إذا  ال    لماذا ؟

19(  ما هي مالحظاتك على نظام الحصول على الشهادة ؟

20( هل تم اخذ عينات ثمار , تربة, ماء , سماد من مزرعتك  من اجل الحصول على الشهادة ؟
أذا نعم   ما هي النتائج ؟ - نعم                  - ال  

 تربة ماء ثمار كيماوي ثمار ميكروبي

) نرجو تزويدنا بصورة عن النتائج اذا امكن (

21( هل يوجد زيارات متابعة من قبل الجهة المرخصة
) نعم (      :  بمعدل        زيارة في الموسم   -

)ال(   -

22- نظام الشهادت هو للتسويق الزراعي وخاصة للتصدير 
هل قمت بالتصدير على الشهادة ؟

-  اذا نعم  : نرجو تعبئة الجدول التالي :  - )نعم(                   ) ال(     
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 سعر نفس المنتج في

  السوق المحلي وقت

التصدير

الكمية المصدرة شركة التصدير جهة التصدير سعر التصدير  المحصول
الرقم المصدر

1
2
3
4

23- هل زاد حصولك على الشهادة من الطلب على منتجك؟
- ) نعم(                        - )ال(  

- اذا نعم وضح ؟  
 

مالحظات عامة : 
ما هي مقترحاتكم لتطوير الية الحصول على التراخيص , وكيفية رفع الفائدة منها لصالح المزارع ؟ 

       
ملحق رقم 8

دراسة نظام الشهادات للمنتجات الزراعية التصديرية في فلسطين 

استمارة المؤسسات
1( اسم المؤسسة:
2( سنة التاسيس: 

3( نوع المؤسسة : 
4( جهة التسجيل : 

5( مجال عملها :
6( مدى تدخلها في نظام الحصول على شهادات ترخيص المنتجات الزراعية  ؟

ا-  تدريب   
ب- تأهيل   

ج- تقييم اولي لتحديد احتياجات الحصول على الشهادات   
ح- تشبيك مع شركات تسويق  

خ- ترخيص  
د- اعتماد وترخيص  

ذ- متابعة وتدقيق االجسام الحاصاة على الشهادات   
ر- تسويق منتجات مرخصة   

ز- اخرى :                        حدد:   

7( متى بدأت عالقة المؤسسة مع نظام الشهادات للمنتجات الزراعية الفلسطينية ؟
8( ما هو عدد و مؤهالت الكادر المختص بنظام الشهادات في مؤسستكم 
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 مؤهل الكادر  العدد مجال االختصاص
1
2
3
4

9( ما هي الجهة / الجهات التي تعتمدها في مجال عملها في نظام الشهادات ؟ 
مالحظات مجال االعتماد الجهة المعتمدة عنوانها

1
2
3
4

10(  ما هي المنتجات المستهدفة للترخيص 
ا-                                ب-                           ج-                                 

ح-                               خ-                            د- 

11( ما هي المواقع المستهدفة للترخيص؟
ا-                                ب-                           ج-      

ح-                               خ-                            د-

12( كم عدد االجسام  التي  تقدمت  للحصول على الشهادة ؟
13( كم عدد االجسام التي  حصلت  على شهادات ؟
14( كم عدد االجسام  التي  تقوم  بتجديد شهاداتها ؟

15( ما هي اهم العقبات التي تواجة عملية اصدار الشهادات  في فلسطين وما هي مقترحاتكم للتغلب عليها ؟

 العقبة المقرح للتغلب عليها
1
2
3

16( بما ان عملية الحصول على الشهادات هي لتسهيل التسويق وخاصة للخارج 
هل تم تسويق منتجات لمزراعين حصلوا على الشهادات ؟

 المنتجات التي تم تسويقها بناء على الكمية الجهة المسوقة الجهة المستوردة
 الشهادة
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17( هل يتم متابعة الحاصلين على الشهادات للوصول لالسواق ؟
- اذا نعم   -) نعم(                                 - )ال(    

كيف؟

18( ما هي توصياتكم   واقتراحاتكم لتحسين وتطوير نظام الشهادات للمحاصيل الزراعية الفلسطينية ؟
          

                        
ملحق رقم 9

دراسة المحاصيل ذات الهوية الجغرافية في فلسطين 
 أخي المزارع / التاجر الكريم 

يقوم معهد األبحاث التطبيقية - أريج – بدراسة للمحاصيل الزراعية المميزة في فلسطين, وربط هذه المحاصيل 
بمناطقها التي اشتهرت بها وارتبطت بها – اسميا أو معنويا.

نرجو التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية :
اسم المزارع : 

الموقع : 
العمر : 

 أوال : اذكر أهم 5 محاصيل تشتهر بها  منطقتك 

تاريخ  المحصول في الصنف المحصول الرقم 
سبب الشهرةالمنطقة 

1
2
3

ثانيا :أ(  ما هو المحصول األكثر شهرة في الموقع 
ما هو سبب شهرته : 

-

ب( هل هناك ميزة معينة  لهذا المحصول – المحاصيل -  وعالقتها  بالموقع 
) ال(  ) نعم(    

نعم : اذكر هذه الميزات 
 -

ت( هل يوجد ميزة في السعر لهذه المحاصيل عن نفس المحصول في منطقة أخرى 
إذا نعم، ما هو الفرق في السعر ؟ )نعم(                    )ال(    

هل هناك أي إضافات أخرى تريد ذكرها ؟ 
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ملحق رقم 10
استمارة للمحاصيل الزراعية في فلسطين

اسم المحصول : 
الموقع : 

1. األصل: نشأته:
تاريخ زراعة المحصول في  المنطقة: 

المصدر : من أين أتى هذا الصنف:
من أول من زرعه:

نوع االنتاج :) ورقي، ثمري، جذري، غيره/أذكر (
طريقة استعماالت اإلنتاج: 

2. معلومات عن النبات:
صفات النبات:
صفات الثمر:

التربة المناسبة لزراعته:
كميات المياه الالزمة  لنموه بشكل جيد :

هل يمكن زراعته بشكل  بعلي:
المناطق المفضلة  لزراعة النبات:

مواعيد الزراعة:
عمر النبات :

مواعيد اإلنتاج:
معدل االنتاج ) كغم / دونم /الموسم (:

إدارة النبات :
الزراعة :

الري : 
التسميد: 

ادارة االفات :
اخرى :

إدارة االنتاج بعد الحصاد:
النضج : 
القطف :
التعبئة :

النقل :                                       التخزين:                                       التسويق:
) شكل التسويق (: طازج، مجفف، أو أي شكل آخر
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3. طرق تسويق المنتج:
مالحظاتمعدل السعرالسوق

محلياً )في القرية، في المحافظة
محافظات أخرى

عرب الداخل
تصدير إلى إسرائيل

تصدير خارجي )دول عربية(
تصدير إلى دول أخرى

غير ذلك )تصنيع،

4. الميزة النوعية التي تميز المحصول والنبات عن مثيله 
الميزة
النبات
الثمار
اللون
الحجم
النكهة
الطعم

المحتوى الغذائي :
غير ذلك ) حدد (

5. في رأيك ما هي أسباب تميز الصنف ) ارتباط الصنف ( في المنطقة الجغرافية بالذات ) الرجاء التفصيل( 
كيفية التأثيرسبب التميز
نوع التربة

العوامل المناخية: أمطار / حرارة
طريقة الزراعة / اإلنتاج / التربية / اإلدارة

أسباب أخرى: أذكرها
 

6. انتشار المحصول في مناطق أخرى:
هل تتم زراعة هذا الصنف في مناطق أخرى ) نعم ، ال (

إذا نعم: هل يتمتع بنفس ميزات المنتج في منطقتكم:
إذا ال:

لماذا؟:.
7- فرق السعر لهذا المحصول عن محاصيل أخرى شبيهة / بديلة.

8- معلومات ووثائق أخرى تخص النبات وترغب في إضافتها

) الرجاء ارفاق التقرير بصور وعينات وبذور، اسم المزارع الذي تمت مقابلته والذي تم اخذ البذور من عنده (

شكرا
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ملحق رقم 11

قائمة باسماء المبيدات المرخصة لالستعمال على محصول البندورة المعدة للتسويق في السوق االسرئيلي 

المبيد وكيفية اآلفة
مالحظاتايام قبل القطفالمقادير للدونماالستعمال

العفن التاجي 

تعقيم التربة:
متيل بروميد

طلودريب
طاتشجرين

100 - 70 كغم
40 كغم
% 0.2

14 يوم قبل التشتيل
قبل  يوم   30  -  14

التشتيل
للمتر  لتر   3 بالتجريع 

المربع

العناية باالشتال بالحقن 
يتم اسبوع قبل التشتيل

التبغ  مزايك  فيروس 
T.M.V

البندورة  فيروس  او 
To.m.v

بمادة     البذور  تعقيم   .1
صوديوم - فوسفات 

) T S P (
2. تعقيم اعمدة التعليق

االسالك  3.تعقيم 
وخيطان التعليق

دقائق،  لمدة 10  نقع   *
صوديوم   %0.1

هيفوفلوريد
دقائق،   5 لمدة  نقع   *
صوديوم  طري   %5

) T S P (فوسفات

نيمتاودات درنية
لم  التي  الحقول  )في 

تعقم بالمتيل بربيد(

زراعة اصناف مقاومة
نيماكور  ري  او  رش 
لمنطقة  وادخاله   400

الجذور 
نيماكور %10
داجبي سوبر

فايديت
كوندور

II طلون
بيونيم مسحوق

1 - 2 لتر

6 كغم
1.5 لتر
500 سم

15 - 20 لتر
20 - 15

8 كغم

قبل التشتيل
قبل التشتيل

7
مع التشتيل

شهر بعد التشتيل

كل  بالموسم  مرات   3
اسبوعين

يلزم غطاء نايلو
بواسطة معدات خاصة

عناكب حمراء 
وعناكب صفراء

 603 سماوبيرون
 1803 غماودأون

 1503 - 200 غماومايت 30 
 1003 سماومايت 57

 404 سمابولو 50
 1503 سماكسمايت

 2002 سماكرين
 657 سملينطكس سوبر

 757 - 100 سمماجيستر
 3502 سمميطيون مشوالب

 3003 سممايتك. سامبا
 403 - 50 سم مايتكلين
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 757 سم مساي 
 253 سم سبايدر

 1507 - 200 سمبيجاسوس
 403 سمفيراط

 0.053%فلورمايت
 657 سمفليكتران
 1507 غمبروبال
 407 سمبروكليم

يجب اضافة زيت    مع 503 سماكرمكتين ، بكتين
هذه المجموعة

503 سمفيرتيجو. فيرتيمك
503 سمفيركونال
503 سمروهاكين

العناكب الصدئية

ديمول 0.13 %ايزيدور زيت  مع  يخلط 
%1

 603 سماوبيرون
 2507 غمانتركول

 2003 سمبرافو
 32 - 4 كغمكبريت مسحوق

 757 - 100 سمماجيستر
 3502 سمميطون مشوالق

 407 سممايتكلين
 2505 غممانبجان 80

 1007 سمبيجاسوس 25
 403 سمفيراط

 653 سمفليكستران سائل
 1507 غمبروبال
 407 سمبروكليم

 4002 غمكومولوس
 15014 - 100 سمكاراتيه
 3002 غمتيوبيط

 503 سمفيرتيمك . بكتين
 503 سمروماكتين . فيركونال

 2502 غممانسيدان ، منكودي
 2502 غممانكوتيل

ذبابة االنفاق

زيت 7014 غمايفيسكت اضافة  يجب 
فيروتار

253 غمتريجارد
253 غمطوفجارد

403 غمتريسرسوبر
603 غمفيرتمك . رومكتن
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603 غمبكتين . فيركوتال
15014 - 200 سمتمارون ، بروتاد

الديدان القارضة
هليوثيس

االعراض : 
ظواهر قرض باالوراق 

وقرض بالثمار

 307 سمافانت
 15014 - 200 سماورطين
 10014 سمبايتروئيد

 0.52 %بيورطي بلوس
 5014 - 100 سمبيسيس

 1252 سمدي في بان
 507 سمتلستار

 2507 سممارشال
)   B T ( 1002 - 150 سمفروبيت 

 407 سمبروكليم
 3002 - 400 سمهليودان . تيونكس

 3002 - 400 سمتيودول

ديدان الفيجما

الربيع  في  فعالة 
والخريف

307 سمافانت
من  تزيد  االعشاب 
من  وتقلل  االصابة 

نجاعة المبيد
 10014 سماطبرون

 4015 سمميتش
 504 سمديمون

 2502 - 400 سمتيونكس . تيودول
ديدان بلوزيا

على  قرض  آثار 
االوراق والثمار

ايضاً هليوثيس3015 سم افانت
 7514 - 100 سماطابرون
 10014 سمبايتروئيد

 5014 سمبيسيس
 1002 - 250 سمديفي بان
 507 سمطلستار
 3014 سمموليط

 407 سمبروكليم
 2002 سمبيوبيط . بيوطي بلوس

 752 غمدلفيف
 1002 - 50 سمفروبيط

 1507 - 250درسبان 
 25014 سمتمارون . برودكس

ديدان بردينيا

واقية  حواجز  اقامة 
وعازلة :

بذر طعم محبب
سفان    ،  100 دحسان 

515

100 غم لكل 10 متر 
0طول
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ديدان بالغه 
محاصيل  من  االتية 

مجاورة

   رش : 
ايضاً بلوزيا7515 - 100 سماطبرون
ديدان من حجم متوسط10014 سمبايتروئيد

ديدان من حجم متوسط5014 - 100 سمبيسيس

في  تطور  التي  ديدان 
المحصول

ديدان حتى 1 سم25010 غمدينكس
 6014 سمميتش
ايضاً بلوزيا5014 سمموليط

 10010 - 150 سمموستانج
 1002 - 200 سم فروبيط
 5015 سمكونسلط
 5014 - 75 سمكاداتيه

 507 - 75 سمرانر
 504 سمريمون

ديدان صغيرة فقط503 - 75 غمالنيت90،ميتونيت 90
ديدان صغيرة فقط1505 - 200 سم دورسان ، دورسبان
 15014 - 250 سمثمارون . برودكس

ديدان متوسطة6014 - 100 سم سيمبوش . ثرباز
ديدان متوسطة3014 - 50 سم  طيطان . سيبرين

تسيكادا
نطاط االوراق االخضر

 3005 غمديازينون 25
 3005 غمديزكتول

 2002 غمملتيون 50 
 3002 غمملتيون 25 مسحوق

 10021 سمميتاسيستوكس
 403 سمكاليبو

 1007 سمروجور
 1007 سمروجوتكس

من االوراق

  40 سم فادنت
  0.15%تلستار

  200 سمملتيون 50
  300 غمملتيون 50

  100 سمميتاسيستوكس
  200 سممارشال
  200 سمنيميكس

  200 سمنكار
  60 غمبيريمور
  40 غمكونفدور

  40 غمكاليبو
  150 - 250 سمتمارون.بردكس

  100 سم روغور. روغوتكس
  300 سمتيونكس.تيودان

  300 سمديزكتول
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الذبابة البيضاء
عثة من التبغ

يحدث 7014 غمايفيسكت  . بالغة  حشرات 
شعط

 752 غمايبون
 0.17 %نيميكس
تحت 1003 سمكونفدور بالتجريع 

القطارات
تحت 1003سمفادانت بالتجريع 

القطارات
 403 سم كاليبو

 307 سمموسبيالن
 607 سماكتارا

 1507 - 200 سمبيجاسوس
مواد عضوية0.52 %طيمورسي

مبيدات عضوية0.42 %ميطمور

عثة الدرنات

 307 سمافانت
 757 سمتلستار
 5014 سمموليط

 407 سم بروكليم
 15014 - 250 سمنمارون، بروكس

فعالية قصيرة جدا1002ً - 125 سمديباستربس التبغ
يجب رشه اثناء الليل5014 - 100 سمبيسيستربس كليفورني

كليفورني  تربس 
والناقل

المسببة  الحشرة 
بفيروس  لالصابة 

 T.S.W.V

 10021 سمميتاسيسنوكس

فيروس ذبول البندورة

فقط لتربس التبغ3002 غمملتيون 25
فقط لتربس التبغ2002 سمملتيون 50

فقط لتربس التبغ2507 سممارشال
فقط لتربس التبغ15014 - 250 سمثمارون. برودكس
فقط لتربس التبغ10010 سمدوغود.دوغوتكس

بوتريتس
العفن الرمادي

 0.157 %اينداد
 1503 سمطيلدود
 2503 سمميتوس
 3007 غمميراج

 0.52 %ناط
 0.067 %سويتش

 15014 غمسيلفاكود
 10014 سمبروبيكا
 1003 غم روفرال

 1003 سمروديئون
 0.114 %ريسك
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فيروس  فيروس 
اصفرار القمم

 النامية في البندورة

للوقاية  بالرش  االبتداء 
من شهر ايا

   

 7014 غمايفيسكت
 307 سمموسبيالن

الناقل والمسبب حشرة 
عثة من التبغ 

)الذبابة البيضاء(

ايضاً من االوراق10014 سمكونفدور 
ايضاً من االوراق403 سمكاليبسو
ايضاً من االوراق402 سمايبون 

ايضاً عناكب حمراء0.52 %طيمودسي
 0.42 %ميطمور

تبقع االوراق :
اللفحه

 1507 - 250 غمانتركول
 507 سمبوجارد

ستيمفيليوم

 2703 - 375 سمبرافو
 2003 - 250 غمداكونيل
 2503 غمدكوبال
فقط 0.157%فيكترا

 2505 غمطريميئول
 2505 غممانبجان

 3503 سمنوجل
 757 سمسكور

 1007 سمفوليكور
 2505 سمبوليرام
 1503 سمكليفمان

 1003 سممروفرال
 2505 غممانسيدان

 3007 غمكوبروانتركول
جرب بكتيري

تبقع بكتيري

) باالوراق والثمار (

 2 0.5 % -  0.3 بلوشيلد
 3003 غمكوبروانتركول 

 2 0.5 % -  0.3 تشامبيون
 4002 غمبريملتوكس

 0.302%فونجران
 2 0.5 % -  0.3 كوتسايد

ارفينيا

* بالقطع المصابة رش 
مواد نحاسية

* دهن االماكن المصابة 
بمعجون نحاس

الموسم  نهاية  في   *
النباتات  جمع  يجب 
في  وابادتها  المصابة 

اماكن مخصصة لذلك
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سكليروتينيا

العفن االبيض

الرش كل اسبوعين منذ 807 غمبفاستين
بداية االصابة

807 غمدلسان
1503 سمطيلدور
1004 سمسويتش
1003 سمروفرال

اللفحة المتأخرة
فيتوفترا

 1803 غماوريئون
 3007 غمانتركول

 3753 سمبرافو
 2503 غمداكونيل

 2507 غمدكوبال فيتان
 705 - 125 غمفيتان

 4003 غمتريملتوكس
 3005 غمميلور

 3507 غمميلودي دواد
 2505 غممانبجان
 3505 غممنكور

 2007 سمكونسيطو
 30014 غمسندوميل

 2505 غمفوليوجولو
 805 غمكورنيط
 1503 غمكليفمان

 3005 غمريدوميل جولد
 3005 غممانسيدان
 3005 غممنكوطيل

 0.502%طيموركس جولد
 3007كوبروانتركول

عفن االوراق 
الزيتي  باللون  بقع 

الفاتح على الجهة
و          لالوراق  العلوية 

بنية اللون 
بالجهة السفلى للورقة

 0.2014%يوبارين مولطي
 7521 سماوديوس
 1007 سمبوجارد
 0.1014%دومارك

 1007 سمفيكترا
 1503 سمطلدور

 0.502%ناط
 203 سمفلينت

 7521 سمفوليكود
 756 غمسيجنوم
 0.107%سكور

 5015 سمعميستاد
 0.107%سكوتر

 0.502%طيموركس جولد
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البياض الدقيقي
في البندورة

 4030 سمابير
 503 سماوفير

 7521 سماوريوس
 403 سماطيمي اكسترا

 1003 سماينفيل
 253 غمبايلتون
 753 سمبايفيدان
 1007 سمتوجارد

 7502 غمكبريت رطب
 7514 سمدومارك

 13%هليوجفريت
 13%سولفوالك

 807 سمفيكترا
 13%ميكروتيول

 12%نيمكارد
 205 سمنيتس

 13%سولفورون
 13%سوفا

 756 غمسيجنوم
 10014 سمسيستان
 1003 سمسبرول
 0.107%سكور

 5015 سمعميستار
 253 غمفوالر
 203 غمفلينت

 7521 سمفوليكود
 4002 غمكومولوس

 1007 سمكارمات
 753 سمروبيجان

 352 سمرينجو
 753 سمشافيط
 13%ثيوبيط

 0.52 %طيموركس جولد
 2514 غمنيتيفو

انظر تعليمات محصول دوتيرت
البندورة

   

نيماتودات درنية

1.57 لترداجبي سوبر
التشتيل الرش وال  قبل 
بواسطة  المبيد  وادخال 

الري قبل التشتيل   

290 لترنيماكور 400

6 تعقيم  لمدة  االرض  تغطية 
 اسابيع
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بيتيسوم
) سقوط البادرات (
باذنجان + بندورة

بالتدريع جانب الشتلة0.27 سم للشتلةداينون
 0.157 سم للشتلةكونسينطو

تعقيم البندورة بمادة تير        
50

لكل 1 كغم  - 4 غم   3
بذار

بواسطة   يتم  التعقيم 
المنتج

على  اغروتيس  ديدان 
االعشاب

بادرات  على  او 
الباذنجان

النمو 4004 سمتيونكس مراحل  في 
االولى

4004 سمتيودان
4004 سمهليودان

25014 سمتمارون ، برودكس

الحمراء  العناكب 
والصفراء

 2003 سماومايت 30
 603 سماوبيرون

 404 سمابولو
 1507 غماكريطال

 2002 سماكرين
 407 سمفيرتمك
 1503 سمطودك

 502 غممورستان
 1507 غمماجستر
 10014 سممطأور
 3003 سممايتك

حمراء  عناكب 
وصفراء

 503 سممايتكسلين
 3502 سمطيطيون مشوالف

 2007 سمميلبنك
 1007 غممساي

فقط بيوض العناكب253 سمسبايدر
 2007 سمبيجاسوس

 657 سمفلكستران سائل
عناكب بالغة1507 غمبروبال

  حسب المنتجتوزيع عناكب مفترسة

عناكب التشويه

تر                          4004 سمتيونكس ، هليودان صغيرة  عناكب 
والثمار  الصغيرة 
تشوه  الى  وتؤدي 

الثمار

ذبابة االنفاق

507 سمفيرتمك
زيت  اضافة  يجب 

فيروتار
 

253 غمطوبيجارد
253 غمتريجارد

403 سمبريسرسوبر
25014 سمتمارون ، برودكس

ديدان الفيجما
 3004 سمثيونكس ، هليودان

 10015 سم1  طبرون

ديدان هليوتس
فعالية قصيرة جدا1252ً سمدي في بان . ديبساس

4004 سمتيونكس . هليودان
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 15014بايتروئيد

من االوراق

 10021 سمميتاسيستوكس
 2002 سمملتيون 50

 2007 سممارشال
 20014 سمنكار

 3004 سمثيونكس . هليودان
 3005 سمديزنون . ديزكتول
 25014 سمثمارون ، برودكس
 753 غمالنيت 90 . مثونيت

 1007 سمروغود ، روغوتكس
 407 سمكاليبو

بالتجريع1007 سمكونفدور

الذبابة  التبغ)  من  عثة 
البيضاء (

العصارة  تمتص 
وتؤدي  االوراق  من 
تطور  على  االفرازات 

فطريات 

 7014 سمايفيسكت
 10014 سمابلورد

ايضاً عناكب607 سماوبيرون
 10014 سمبيسيس
 507 سمتلستار
 2003 سمسمش 

 15014 سمبايتروئيد
 2007 سمبيجاسوس

 15014 سمكاراتيه
 215 LQ%0.402 

 10014 سمسنمبوش . شرباز
 5014 سمتيتان . سيبرين

 4004 سمتيونكس . هليودان
 407 سمكاليبسو

من 1007 سمكونفدور ايضاً  بالتجريع 
االوراق

 0.402%ميطمور

عثة الدرنات
عند 3005 سمديزكتول . ديازينون والرش  العناية 

وجود االصابة االولى 30015 غمكوتنيون 25 %
25014 سمتمارون . بروكس

بيسيكادا
نطاط االوراق االخضر

 2002 سممليتون 50
 10021 سممتاسيستوكس

 3004 سمثيونكس . هليودان
 3005 سمديزكتول . ديزانون

 1007 سمدوغور . روغوتكس

تربس التبغ
 2007 سممارشال
 803 سمدوفاست

تربس كليفورني
 1252 سمدي في بان ، ديباس
 25014 سمثمارون ، برودكس
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 1007 سمروغور ، روغوتكس

بوترينس
العفن الرمادي

مع بداية االزهار وحتى 0.5 %روفرال
العقد

رش على االزهار

0.5 %ريسك
 1503 سمطيلدور
طيلدور وروفرال604 سمسويتش

العفن االبيض القطبي
سكيروتينيا

انظر فقرة البندورة

يكافح ايضا2504ً سمميتوس
العفن القطبي االبيض15014 غمسيلفاكور
 1003 سمروفرال

 1003 سمروديئون
 10014 سمريسك

اللفحة

 2507 غممانبجان
 2507 غمانتركول
 2507 غممانسيدان
 1003 غمروفرال

 3007 غمكوبروانتركول

بياض دقيقي

 503 سماوفير . اطيمي
 253 غمبايلتون
 753 سمبايفيدان

 7502 غمكبريت رطب
 12%نيمجارد
 10014 سمسيستان

 5015 سمعميسبار
 202 سمفلينت

 0.52 %طيموركس جولد


