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اىىمبىخ االعجبُّخ ىيزؼبوُ اىذوىٍ 

(AECI)  

اىقذط-ٍؼهذ االثحبس اىزغجُقُخ  

 (أسَظ) 

ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط  ٍششوع

 وثُذ ىحٌ واىخيُو
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مشروع نظام معلومات األمن الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحم 

 والخليل

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 أجندة
 النشاط

 9:30-10:00 تسجيل

 10:00-10:30 نبذة عن المشروع وأهدافه

 10:30-11:00 المسوحات الميدانية ونتائجها

 11:00-11:15 استراحة

 11:15 -11:45 مسوحات الدم ونتائجها

 12:15-11:45 الزراعية ونتائجها النشاطات

 12:30-12:15 عرض القاعدة المعلوماتية للمشروع

 12:30-1:00 نقاش وتوصيات 

 1:00 استراحة غذاء
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نظام معلومات األمن الغذائي في محافظات طوباس  مشروع 

 وبيت لحم والخليل
 

 
 

 ،(اريج)القدس -بتنفيذه معهد االبحاث التطبيقية قاممشروع  ٕ٘   

 .   بتمويل من التعاون االسبانيو  

 
 

  :هدف المشروع الرئيس
 

تقييم انعدام األمن الغذائي لمفئات االكثر حاجة في محافظات طوباس وبيت لحم والخميل، وذلك من 
خالل تطوير نظام معموماتي لألمن الغذائي وتطبيق البرامج التطويرية والبرامج التوعية ونشاطات 

اإلغاثة لضمان أمن غذائي أفضل لألسر األكثر احتياجا ولممساهمة في عممية صنع القرار من أجل 
باإلضافة إلى ذلك ، تنفيذ . التخطيط المستقبمي السميم لألمن الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة

األنشطة اإلنمائية لضمان األمن الغذائي المستدام لمعظم األسر األكثر حاجة في المناطق المستهدفة 
  .ضمن المشروع

 
 (2010-2008)مدة تنفيذ المشروع سنتان 
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 نظام معلومات األمن الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحم والخليل مشروع 
 

 

  اّشغخ اىَششوع
 

 : عدد من البرامج التي اشتملت على عدد من النشاطات النجاز أهداف المشروع وهيعلى المشروع  إحتوى

 
تشكيل لجان استشارية لممشروع عمى مختمف المستويات؛ الختيار المجتمعات المحمية المستهدفة، : البرنامج االول

   .وتمكين واستدامة أنشطة المشروع
 

إنشاء نظام معمومات األمن الغذائي بناءا عمى نتائج المسوحات الميدانية ومسوحات الدم وتحميل  :البرنامج الثاني
 .انعدام األمن الغذائي ومؤشرات التغذية الصحية عمى المستويين المحافظة واألسرة

 
القيام بحممة توعية وبناء القدرات في المجتمعات المحمية المستهدفة حول انعدام األمن الغذائي  :البرنامج الثالث

 .والتغذية الصحية، مع التركيز عمى النساء والشباب
 

تطوير استراتيجيات وخطط عمل و خالل المشروع، معموماتي حول االمن الغذائي من إنشاء نظام  :البرنامج الرابع
 .  من الشراكة المؤسساتيةفي اطار 

 
تنفيذ األنشطة الزراعية والتنموية لألسر الريفية االكثر حاجة  في المناطق المستهدفة، من  :البرنامج الخامس

 .المقتنيات لتحسين قدرات إنتاج األغذية ومصادر توليد الدخل/خالل االستفادة من مواردها 
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 المشروع برامج

  رشنُو ىغبُ اىَششوع

 

 

 

 اخزُبس اىَغزَؼبد اىَغزهذفخ 

 إلعشاء   

 اىَغح األعبط

 وٍغح اىذً 

 

 

تجمعا من محافظة الخليل 44  

تجمعا من محافظة بيت لحم 13  

 رغَؼب ٍِ ٍحبفظخ طىثبط 13

 البرنامج االول

 (ىغْخ 70) (CC)  اىيغبُ اىَغزَؼُخ

 (لجان 3) (GSC) ىغبُ اىَحبفظخ راد اىؼالقخ 

 (FSSC)اىيغْخ االعزشارُغُخ ىألٍِ اىغزائٍ 
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 المشروع برامج

 

 : اىجشّبٍظ اىضبٍّ

 اّشبء ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ 

  

 

  إعشاء

  اىَغح األعبط

:اعزجُبُ 3500رؼجئخ ورحيُو   

رغَغ فٍ ٍحبفظخ طىثبط 13ٍِ  278  

رغَغ فٍ ٍحبفظخ ثُذ ىحٌ 13ٍِ  874  

رغَغ فٍ ٍحبفظخ اىخيُو 44ٍِ  2348  

 

 

 اعشاء فحىصبد دً 

 ىألعش اىزٍ َشَيهب اىَغح

 

:ػُْخ دً 3000 ٍب َضَذ ػِعَغ ورحيُو   

 رغَغ فٍ ٍحبفظخ طىثبط 11 ٍِ  682

 رغَغ فٍ ٍحبفظخ ثُذ ىحٌ 13ٍِ  955

 رغَغ فٍ ٍحبفظخ اىخيُو 13ٍِ  1363

 

 

 اّشبء ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ

واىزغزَخ اىصحُخ    

   

 

  قبػذح ثُبّبد ػيً شجنخ اإلّزشّذ

 ٍجُْخ ػيً ػذد ٍِ اىَؤششاد

ٍؤشش ػيً ٍغزىي اىَحبفظخ 120)  

(ٍؤشش ػيً ٍغزىي اىزغَغ 400و   
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 المشروع برامج

 : اىجشّبٍظ اىضبىش

 اعشاء حَيخ رىػُخ حىه اّؼذاً األٍِ اىغزائٍ 

 واىزغزَخ اىصحُخ  

 اعشاء حَيخ رىػُخ حىه اّؼذاً 

 األٍِ اىغزائٍ  واىزغزَخ اىصحُخ

 

 

ذَخ ثضىرىػفالشبد  300    

 MIXفٍ اىزيفضَىّبد اىَحيُخ وفضبئُخ  

 وإراػبد اىشادَى اىَحيُخ،

 ثش حيقبد ريفضَىٍّ 10  

 فٍ اىزيفضَىّبد اىَحيُخ وفضبئُخ ٍُنظ 

 ،ٍغجىػخمزُجبد  7  

 ػىٌرقشَش رى 52وّشش   

 فٍ اىصحف واىَغالد اىَحيُخ 

 

 

 ثْبء قذساد اىْغبء فٍ 

 اىَغزَؼبد اىَحيُخ اىَغزهذفخ

 

 ،وسػ ػَو رذسَجُخ ىيْغبء اىقُبدَبد 8ػقذ 

 ػيً ٍغزىي اىزغَغ عيغخ رذسَجُخ اخشي ىيْغبء اىَحيُبد 35و 

 حىه اّؼذاً االٍِ اىغزائٍ واىزغزَخ اىصحُخ 

 وّزبئظ اىَغىحبد وخبصخ ٍغىحبد اىذً 

 عُذح  1100شَيذ عَُؼهب رذسَت 

 اىَغزهذفخ بدٍِ اىزغَؼ
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 المشروع برنامج

 :البرنامج الرابع

 ّشش اىَؼيىٍبد ورجبده اىخجشاد ٍغ اىغهبد اىفبػيخ 

  راد اىؼالقخ 

 

 إَصبه اىَؼيىٍبد اىْبرغخ ػِ اىَششوع 
 ىيَؼُُِْ وصْبع اىقشاس ىزؼضَض

 اىزْغُق فٍ ٍغبه ٍِ أعو صَبدح 
 األٍِ اىغزائٍ واىزغزَخ اىصحُخ

 

 ؛ وسشخ ػَو إلػالُ اىَششوعػقذ 
 ورْغُقُخ صالس اعزَبػبد اعزشارُغُخػقذ   

 ىزشنُو اىيغْخ ىألٍِ اىغزائٍ 

 صالس وسػ خزبٍُخ فُْخػقذ 

 ػيً ٍغزىي اىَحبفظبد 

 
  رجبده اىخجشاد ٍغ اىغهبد

  اىحنىٍُخ راد اىصيخ  
 
 

 

 وسشخ ػَو ىيىصاساد راد اىصيخ 

 فٍ ٍغبه األٍِ اىغزائٍ

 وسشخ ػَو ىصْبع اىقشاس

 ػيً اىْظبً اىَؼيىٍبرٍ اىَغىس  

 

 ػقذ وسشخ ػَو خزبٍُخ ثحضىس صبّؼٍ اىقشاس ػيً اىَغزىَبد اىحنىٍُخ واالهيُخ واىذوىُخ
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 المشروع برنامج

 

 البرنامج الخامس

 رْفُز االّشغخ اىضساػُخ اىزَْىَخ 

  ىألعش االمضش حبعخ فٍ اىَْبطق اىَغزهذفخ

 
 

 اعشح االمضش فقشا 408رضوَذ 

 ٍِ ضَِ اىزغَؼبد اىَغزهذفخ ثَغزيضٍبد   
 اإلّزبط اىضساػٍ اىَْبعجخ  

  ،ئش عَغ ٍُبٓ وحذَقخ ٍْضىُخث 130 إػبدح رأهُو
 ثبىَغزيضٍبد اىضساػُخ، حذَقخ ٍْضىُخ280رضوَذ 

   ٍضسػخ دواعِ، 63رىصَغ    
 خيُخ ّحو 195رىصَغ 

 

 ثْبء قذساد األعش اىَغزهذفخ

 فٍ رجٍْ افضو اىََبسعبد اىضساػُخ 

 

 فٍ دوساد رذسَجُخ 24ػقذ 

 إداسح اىَحبصُو اىضساػُخ واىحذَقخ اىَْضىُخ، 

 اداسح اىَصبدس اىَبئُخ، 

 اداسح ٍضاسع اىذواعِ

 رشثُخ اىْحو

 



 .ومكوناته المشروع بدء عن اعالنب تزوٌدهم خالل من الفاعلة للجهات المشروع فكرة طرح1.

 

 مع خاص وبشكل المشروع بخصوص الغذائً األمن مجال فً الفاعلة الجهات مع التنسٌق2.

 التربٌة وزارة االجتماعٌة، الشؤون وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة منها المحلٌة المؤسسات

 ,WFP, FAO, UNICEF, UNRWA منها الدولٌة والمؤسسات وغٌرها، العالً والتعلٌم

CARE, OXFAM ، الغذائً لألمن المعنٌة الجهات لجنة تشكٌل تم خاللها من والتً غٌرهاو – 

 التً والمعاٌٌر المؤشرات أهمو ونشاطاته المشروع فاهدا بمناقشة قامت والتً الوطن مستوى على

 اعتمدت وقد المشروع، من المستفٌدة واألسر اتمالتجع اختٌار آلٌة مناقشةو ،المشروع علٌها اعتمد

 .المختلفة المشروع نشاطات تنفٌذ فً توصٌاتها
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 المشروع طرق تنفيذ

 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 كل لقرى معمقة دراسة خالل من المشروع قبل من المستهدفة التجمعات اختٌار .4

 معاٌٌر على بناءا مستهدفة تعتبر سوف التً تلك وتحدٌد حدى على محافظة

 منها معٌنة

 (التجمع مستوى على اقتصادي قطاع الزراعة) رٌفً التجمع ٌكون أن، 

وفقٌرا   مهمشا   لتجمعا ٌكون ان،   

لٌضم) المحافظة مستوى على للتجمعات شامل الجغرافً التوزٌع ٌكون وان 

 .(للمحافظة األربع الجهات

 وانعدام الفقر معاٌٌر على بناءا ؛وفقٌرة مهمشة تعتبر التً التجمعات تحدٌد تم .5

  المجال فً فاعلة للمؤسسات حاجة االكثر المناطق لتصنٌف وفقا الغذائً األمن

 UN-CAP ال وبرنامج ،WFP, UNRWA, MOSA, FAO منها

 التً القرى تلك اختٌار تم الجغرافً المعلومات نظام وبمساعدة ؛ 2009

 على القرى أسماء طرح تم وعلٌه المؤسسات من عدد أكبر من مهمشة اعتبرت

   .محافظة كل مستوى على شكلت التً للجان

6.   
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 المشروع طرق تنفيذ

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 التجمعات المستهدفة في محافظة بيت لحم
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عدة من  والخلٌل ،لحم بٌت طوباس، اتلمحافظ استشارٌة ناجل ثالث تشكٌل تم 

 وزارة ،والخلٌل ،لحم بٌت طوباس، مدٌرٌة– الزراعة وزارة أهمها ؛مؤسسات

 شؤونال وزارة ،البٌئة صحة ،والخلٌل ،لحم بٌت طوباس، مدٌرٌة -الصحة

 طوباس، مدٌرٌة -المٌاه سلطة ،والخلٌل ،لحم بٌت طوباس، مدٌرٌة االجتماعٌة

   .المحلٌة والمؤسسات الدولٌة المؤسسات من عدد الى باالضافة ،والخلٌل لحم بٌت

 من مستهدفة لتصبح األفقر التجمعات وتحدٌد الدراسة خطوات مناقشة تم حٌث 

 .الثالث المحافظات فً المشروع قبل

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 المشروع طرق تنفيذ

 

 محافظة الخلٌللجنة  محافظة بٌت لحملجنة  محافظة طوباسلجنة 
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 من خالل مشاركة للمشروع على مستوى التجمع وذلك أما اختٌار األسر المستهدفة
حٌث تم استهداف تلك األسر األكثر فقرا للجان التً شكلت على مستوى التجمع، 

 اسرة 3500فً كل قرٌة بمجموع 

 وعلى مستوى كل تجمع مستهدف من مؤسسات الفاعلة فً لجنة محلٌة  70تشكٌل
التجمع بما فً ذلك من البلدٌات والمجالس المحلٌة، األندٌة النسوٌة، والتعاونٌات 

 .الزراعٌة وغٌرها

 تدقٌق أسماء األسر التً تم الحصول علٌها من اللجان المحلٌة عن طرٌق عمل
 .زٌارات مٌدانٌة لتلك األسر وتقٌٌم حالتها من قبل فرٌق العمل فً أرٌج

 

 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 لجنة العبٌدٌة                                طمونلجنة 

 المشروع طرق تنفيذ

 

                دورةلجنة 



 تحضٌر االستبٌانات بناءا على مجموعة من المؤشرات التً تم

 تحدٌدها من قبل فرٌق العمل كخطوة أولى للمشروع، 

على شكل استبٌان لتجمٌع المعلومات * تم التعبٌر عن المؤشرات

ت دراستها من المؤشرات التً تمأهم المتعلقة بكل مؤشر ومن 

 :هًخالل المسوحات المٌدانٌة 

 ،واقع التعداد السكانً المسكن والحٌازة 

 ،الخدمات، الصحة، التعلٌم 

 ،الدخل والمصارٌف والبطالة 

 ،الزراعٌة والثروة الحٌوانٌة 

 ،ًالغذاء واألمن الغذائ 

 المساعدات واالحتٌاجات األسر. 
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 المشروع طرق تنفيذ

 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 –االستفادة من مشروع أطلس االجتماعً *

، فً ما 2010االقتصادي واألمن الغذائً 

ٌخص المعاٌٌر و المؤشرات لمختلفة المتعلقة 

 بموضوع األمن الغذائً
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 على بناءا المختلفة والتجمعات المختلفة المحافظات على االستبٌانات أعداد توزٌع .7

   والتجمع المحافظة فً األسر عدد

 سبٌل فعلى .المستوٌٌن على المعبئة االستبٌانات عدد تحدٌد تم وتناسبا نسبة وعلٌه

  الى وصلت والتً المستهدفة األسر من نسبة أعلى أخذت الخلٌل محافظة :المثال

 874 لحم بٌت محافظة تلٌها الكلً، األسر عدد من %67 واقع من أسرة 2,348

 من %8 واقع من أسرة 278 طوباس تلٌها الكلً، العدد من %25 واقع من أسرة

  لحم وبٌت19,056 الخلٌل محافظة فً الكلً األسر عدد أن حٌث الكلً، العدد

 .4,230 وطوباس 6,398

 

 المسوحات الميدانية– المشروع طرق تنفيذ

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 

 لتقٌٌم مصغر مٌدانً مسح عمل طرٌق عن االستبٌان وتدقٌق اختبار .8 

 .االستبٌان دقة

 .SPSS ال برنامج على االستبٌانات وتحلٌل ادخال . 9
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 المسوحات الميدانية– المشروع طرق تنفيذ

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

نسبة التجمعات المستهدفة من 

مجموع التجمعات في الثالث 

 محافظات

نسبة األسر المستهدفة 

 من عدد السكان الكلي

األسر  ددع

المستهدفة 

 محافظةحسب ال

 

 المحافظة

 ثُذ ىحٌ 874 4% 29%

 طوباس 278 8% 62%

 الخليل 2348 23% 23%

 المجموع 3500 12% 38%

 المحافظات الثالثفي  نسب توزيع االستبيانات بحسب التجمعات المستهدفة

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع
 

ما شكلت تجمع 70 المستهدفة المحافظات فً المٌدانٌة المسوحات تنضمت 
 ،اتالمحافظ فً الكلً التجمعات عدد من %38 ٌقارب

شخص  26,622الثالث المحافظات فً ماستهدافه تم الذٌن األشخاص عدد، 
 .%50.7 االناث شكلت حٌث

الحصاءل 5.5 مع مقارنة) شخص 7.2 الى وصل األسرة حجم معدل 
 .(2007 – الفلسطٌنً

شخص 6.8 الى وصلت أسرة حجم أعلى طوباس محافظة سجلت. 

7.38 الى وصلت  عام 16 من أقل األطفال نسبة%.   

3.3 شكلت سٌدة تدٌرها التً سرةاأل نسبة%. 

 

 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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  :قطاع التعليم

، حٌث كانت تلتحق بالتعلٌم بالمدارسمن أعضاء األسر المستهدفة % 35.9وجد أن 1.
   (2007من السكان على مستوى المحافظات الثالث فً عام % 47.5) .%47.6ث النسبة االنا

، حٌث شكلت العالًتلتحق بالتعلٌم من أعضاء األسر المستهدفة % 6.2كما وجد أن 2.
 (2007من السكان على مستوى المحافظات الثالث فً عام % 8) %.53.7االناث 

 

 

   المسوحات الميدانية -أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 :قطاع البنية التحتية والخدمات 

 

91 % بشبكة الكهرباء متصلةمن التجمعات المستهدفة 
 .العامة

66.4 % أقلها فً طوباس ) .بشبكة مٌاه متصلةمن التجمعات
42.4% ) 

1 %األسر المستهدفة فً المحافظة غٌر مشبوكة على  من
من األسر تتخلص % 78.8، ولكن الصحً شبكة الصرف

 .عن طرٌق الحفر االمتصاصٌة من المٌاه العادمة

 تمتلك طباخ، تلفاز، %( 94.9 -% 75.5)معظم األسر
 ، وثالجة

سخان شمسً و ،قنوات فضائٌة غسالة، القت تمتلكالتً تلٌها  
(37%-72.)% 

 

   المسوحات الميدانية -أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 :انتاج زراعي – قطاع الزراعة

فً  متلك أراضً زراعٌةتمن االسر المستهدفة % 135.2.
تقوم بزراعة % 65منها فقط ( أسرة 861) اتالمحافظ
 .  اراضٌها

أعلى ) دونم 2,734لى وصلت امساحة األراضً المزروعة 2.
 (  دونم 1865.7مساحة أراضً مزروعة كانت فً الخلٌل 

دونم  4.6عٌة وصلت كمعدل الى احٌازة األراضً الزر3.
التً  أسرة/دونم 8.8أعالها فً طوباس )لألسرة الواحدة 

 (تملك

، %(42.9)بأشجار الفاكهة  تزرع األراضً بشكل عام4.
 %(.  21.9) الخضروات، و%(32.8)المحاصٌل الحقلٌة 

هً مٌاه المطر، حٌث أن المصدر الرئٌس لمٌاه الري 5.
من األسر المستهدفة تعتمد على مٌاه المطر كمصدر % 67.4

 .لري المزروعات

 

 

   المسوحات الميدانية -أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 مساحة األراضي الزراعية بالدونم بحسب المحافظة

   اىَغىحبد اىَُذاُّخ – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 المستهدفة المزروعة بحسب المحافظة المحاصيلأنواع : الوقع الزراعي

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 :مواشي - الزراعة الواقع

24.5 % (.اسرة 728)فً المحافظة تمتلك مواشً من االسر المستهدفة 

 عدد ، رأس 8942صل الى و االغنامرأس، عدد  20,037ى وصل ال الدواجنعدد
 .خلٌة 47الى  وصلخالٌا النحل عدد ، و114، عدد األبقار رأس 1592 لماعزا

 

 المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



32 

 :يالصح الواقع

 حالة اعاقة أومن األسر المستهدفة لدٌها % 124.3.

 %.61.7؛ وخاصة بٌن الذكور(حالة1316)و عجز  / 

 وصلت فقط 2007حسب احصاءات وزارة الصحة ) 

 (فً المحافظات الثالث % 4.7الى   

 ٌعانً أحد أعضاءهامن األسر المستهدفة % 151.9.

 .؛ والنسبة متساوٌة بٌن الذكور واإلناثمن مرض  

 % 15.8)شٌوعا  من أكثر األمراضمرض السكري 1.

 (.من األشخاص فً المحافظات الثالث

 .تأمٌن صحً فقط لدٌهممن االسر % 258.8.

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

   نسبة األسر التً تعانً من أمراض وإعاقات حسب المحافظة



 :ياالقتصاد الواقع

 المحافظات فً الشهر فً فقط شٌكل 062,1 الى وصل األسر دخل معدل1.

 وتهمٌشا؛ فقرا األكثر األسر من هً المستهدفة األسر أن ٌؤكد وهذا المستهدفة؛

 الفقر خط تحت ،(2009) الفلسطٌنً االحصاء وحسب األسر هذه تعتبر حٌث

 .(الشهر فً شٌكل1,870  من أقل دخل) المدقع

 من أعلى وهو الشهر فً كلٌش572,1  الى فوصل األسرة صرف معدل أما2.

 .شٌكل 510 ٌقارب ما ب الدخل معدل
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 معدل دخل وصرف األسرة بالشٌكل فً الشهر بحسب المحافظة المستهدفة

 اىذخو ثِٞ ٍب اىؼجش ٗطو حٞث اىخيٞو؛ ٕٜ اىحبىخ ٕذٓ ثَثو رأثز اىَحبفظبد امثز ٍِٗ

 .اىشٖز فٜ شٞنو 769 إىٚ ٗاىظزف



  (جزئً او كلً دوام ٌعمل) اقتصادٌا نشٌطون فقط شخص 3,334 ان وجد كما4.

   .األسر أعضاء من %13.7 مشكلٌن الثالث؛ المحافظات فً

 

 اقتصادٌا معالٌن هم المستهدفٌن األشخاص من %86.3 من أكثر أن ٌؤكد هذا5.

 

 اقتصادٌا نشٌطون أشخاص تضم التً المحافظات اكثر من طوباس محافظة6.

 .طوباس فً المستهدفة األسر ألعضاء الكلً العدد من %16.2 مشكلٌن
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

داخو األراػٜ اىفيظطْٞٞخ أٗ فٜ  مؼَبهفٜ اىَحبفظخ ف٘جذ أُ اىؼَو  ألّ٘اع اىؼَوأٍب ثبىْظجخ . 7

اىشراػخ ٍِ ثِٞ ّظت األػَبه األخزٙ ريٖٞب اىؼَو فٜ %( 53.3)اطزائٞو ٕٜ اىْظجخ األػيٚ 

 .أٍب اىظٞذاد فَجبه ػَيٖب أٗطغ فٜ اىحزف اىٞذٗٝخ ٗمَ٘ظفخ%(. 11.6) ٘ظٞفخث%( 20.6)

 

 

 

 

 



األمن الغذائي واقع: 

من دخلها على % 52.4تنفق األسر المستهدفة فً المحافظات الثالث ما ٌقارب 

الذي تم تنفٌذه   SEFsec survey -حسب نتائج% 52.1مقارنة مع  ،الغذاء

 .  2009من قبل مؤسسة برنامج الغذاء العالمً فً  للمحافظات الثالث 
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 بشكل عام خالل قللت من مصارٌفها من األسر المستهدفة % 39ما ٌقارب

 .الستة اشهر التً سبقت المسح
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   المسوحات الميدانية –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

اىغذاء ػيٚ ٍظبرٝفٖب قييذ اىَظزٖذفخ األطز ٍِ %97.6 ٝقبرة ٍب.   
 

95.1 اىٚ اىْظجخ ٗطيذ حٞث اىغذاء ّ٘ػٞخ ػيٚ ٗخبطخ%   

ٚ90 اىٚ ٗطيذ حٞث اىغذاء مَٞخ ٗػي% ،   

ٚ88 اىٚ ٗطيذ حٞث اىَظزٖينخ اىيحً٘ مَٞخ ٗػي%، 

ٚ84.9 اىٚ ٗطيذ حٞث اىَظزٖينخ ٗاىف٘امٔ اىخؼبر مَٞخ ٗػي% ، 

ٚاألطز ٍِ %70.1 اىٚ ٗطيذ حٞث اىَظزٖيل اىحيٞت مَٞخ ٗػي 

 .اىَظزٖذفخ

اىغذاء ّ٘ػٞخ ػيٚ ٝنُ٘ ٍب أمثز ٍظبرٝفٖب ىحٌ ثٞذ ٍحبفظخ اطز قييذ 

اىغذاء مَٞخ ػيٚ ٝنُ٘ ٍب امثز ٍظبرٝفٖب اىخيٞو ٍحبفظخ اطز قييذ 

اىيحً٘ مَٞخ ػيٚ ٝنُ٘ ٍب أمثز ٖبفٍظبرٝ ؽ٘ثبص ٍحبفظخ اطز قييذ 

 اىَظزٖينخ

 

ػيٚ اىغذائٞخ اىَ٘اد ثشزاء رقً٘ اىَظزٖذفخ األطز ٍِ %85.3 أُ ثبالػبفخ 

 .ىيغذاء ٍشززٝبرٌٖ ٍِ %46.5 رشنو ٗاىزٜ ؛اىذِٝ



 فقٌر ( فً فترة تنفٌذ المسوحات)خالل األسبوع معدل استهالك المواد الغذائٌة كما وجد أن

فً معظم التجمعات المستهدفة؛ حٌث أن أكثر المواد الغذائٌة استهالكا فً المحافظات هو 

 .  الخبز والخضار والزعتر
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 ٍؼذه اعزهالك اىَىاد اىغزائُخ خاله األعجىع فٍ اىَحبفظبد اىَغزهذفخ 
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

Poor)  االطزٖالك فقٞزح ٕٜ اىَظزٖذفخ اىَجزَؼبد ٍِ %2.82 أُ ٗجذ

consumption)4 ٍِ أقو اىخؼبر ٗرظزٖيل اىخجش، ٍٜٝ٘ ثشنو رظزٖيل ،حٞث 

  .األطج٘ع فٜ ٍزرِٞ ٍِ أقو ٗاىف٘امٔ اىيحً٘ االطج٘ع، فٜ ٍزاد

 

 ؼزذهٍ ثشنو اىغذائٞخ اىَ٘اد رظزٖيل اىَجزَؼبد ٍِ %17.8 أُ ٗجذ مَب

(consumption Borderline)، ٍؼظٌ ٗاىجق٘ه اىخجش اطزٖالك اىٚ ثبالػبفخ 

 اىحيٞت ٍٗشزقبد ٗاىيحً٘ االطج٘ع، فٜ ٍزاد 5 اىخؼبر رظزٖيل االطج٘ع، أٝبً

 .االطج٘ع فٜ ٍزاد 2 اىف٘امخ أٍب االطج٘ع، فٜ ٍزاد 3-4
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 ّغجخ األعش ثحغت مُفُخ اعزهالمهب ىيَىاد اىغزائُخ خاله األعجىع فٍ اىَحبفظبد اىَغزهذفخ 

ٍِ األطز فٜ ؽ٘ثبص رؼَو % 93.4

 ثبىشراػخ

 رشرع أراػٖٞب % 84



أفراد حصول عدم من قلقهم المحافظة فً المستهدفة األسر من %92.3 أكد 

 .(المسوحات زمن من ) الماضً الشهر خالل الكافً الغذاء على األسرة

 

غٌر األطعمة تناول الى ضطرواا انهم المستهدفة األسر من %88.2 أكد 

 .(الشراء على القدرة عدم بسبب) المفضلة

 

من أقل عدد تناول الى اضطروا انهم المستهدفة األسر من %65.9 أكد 

 .(باستمرار الغذاء توفٌر على القدرة عدم بسبب) وجبات

 

وجبة تناول دون النوم الى اضطروا انهم المستهدفة األسر من %27.8 أكد 

 .(الطعام نقص بسبب) الطعام
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

   المسوحات الميدانية –أهم نتائج المشروع 



58.3% حٌث طوباس محافظة وخاصة ،مساعدات تتلقى المستهدفة األسر من 

 .المستهدفة األسر من %65.1 الى المساعدات وصلت

40.6% محافظات الثالث فً اشكالها على للمساعدات احتٌاجهم أكدوا.   

من %69.4 الى وصلت حٌث الغذائٌة المساعدات ضمت مساعدات نسبة أعلى 

 المواد كأثر والملح والحمص والسكر والزٌت القمح وتضمنت المستهدفة؛ األسر

   .توزٌعا الغذائٌة
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   المسوحات الميدانية –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 طلبات األسر المستهدفة بما يخص المساعدات 

72.6 % بأشكالهاراضٌة عن المساعدات من األسر المستهدفة. 

73 % راضٌة عن المساعدات الغذائٌةمن األسر المستهدفة. 

28.4 % المحتاجٌنالمساعدات تصل الى تؤكد أن، 

36.4 % المحتاجٌنالمساعدات ال تصل الى تؤكد أن. 

94.7 % تطالب بمساعدات اضافٌة أهمهامن األسر: 

  ثم الزراعٌة، ثم %(81.8)ثم النقدٌة %( 85.5)المساعدات الغذائٌة ،

 .الصحٌة

طوباس تطالب بالمساعدات الزراعٌة . 



أنواع المساعدات المطلوبة بحسب المحافظات المستهدفة 
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   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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 ٍصبدس اىَغبػذاد 
 

؛ WFP, UNICEF, FAO: ٍِ اىَؤطظبد اىذٗىٞخ ٍثو%( 59)اىزئٞض ٍظذر اىَظبػذاد 

 .  UNRWAاه%( 14.2)ٍِ اىظيطخ اىفيظطْٞٞخ ٗربىٖٞب %( 23.9)ٗاىَظذر اىزبىٜ 

   المسوحات الميدانية – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو
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وٍششوع ٍغىحبد االقزصبدٌ االعزَبػٍ واألٍِ اىغزائٍ ( FSIS 2009/2010)ٍقبسّخ ثُِ ٍغىحبد ٍششوع األٍِ اىغزائٍ : عذوه

(SEFsec 2009  ) 

 FSIS)ٍغووووىحبد ٍشووووشوع األٍووووِ اىغووووزائٍ 

2009/2010) 

االعزَبػٍ واألٍوِ -ٍششوع ٍغىحبد االقزصبدٌ

 (SEFsec 2009)اىغزائٍ 

 اىَؤششاد

 اىَغَىع اىخيُو ثُذ ىحٌ طىثبط اىَغَىع اىخيُو ثُذ ىحٌ طىثبط

 ّغجخ اىَصبسَف ػيً اىغزاء 52.1% 52.3% 46% 58% 52.4% 45.2% 63% 49.1%

ّغجخ رخفُض اىَصوشوفبد ػيوً  49.1% 58.4% 35.5% 53.3% 97.4% 97.3% 98% 97%

 اىغزاء

ّغجخ رخفُض اىَصوشوفبد ػيوً  41.7% 48.4% 28.9% 47.8% 95.1% 95.9% 96% 93.5%

 ّىػُخ اىغزاء 

65.4% 94.2% 87% 82.2% 7% 13.1% 17.1% 12.4% Food consumption 

scores - poor 

consumption 

ّغجخ األعش راد اعزهالك غزائٍ 

 فقُش

34.6% 5.8% 13% 17.8% 12.6% 20.4% 24% 19% Food consumption 

scores – borderline 

consumption 

ّغجخ األعش راد اعزهالك غزائٍ 

 ٍؼزذه

ّغوووجخ األعوووش اىزوووٍ ٍشوووزشَبرهب  56.3% 70.1% 47.2% 51.7% 85.3% 86% 85% 84.9%

 اىغزائُخ ػيً اىذَِ

ّغووجخ األعووش اىزووٍ حصوويذ ػيووً  32.5% 31.2% 31.1% 35.3% 58.3% 61.2% 48.5% 65.1%

 ٍغبػذاد

األعووش غُووش  ٍْووخ غووزائُب دخيهووب  2.54 2.36 1.93

 $ 5.1USDأقو ٍِ 



اجتمع حٌث الدم مسوحات بخصوص الصحة وزارة مع التنسٌق تم 

 مناقشة لٌتم مرات عدة الصحة وزارة من بفرٌق العمل فرٌق

 المسوحات، خالل من تقاس سوف التً الرئٌسة المؤشرات

 .التحلٌل وطرٌقة العمل طرٌقة المستهدفة، التجمعات

والتً التغذوٌة الصحة بمجال المرتبطة الدم مؤشرات أخذت لقد 

 مؤشرات على وأدخلت االعتبار بعٌن الصحة وزارة قبل من تقاس

 . FSISالـ مشروع مسوحات

استشارة بعدو) مدٌكٌر مختبرات به وفازت رسمً عطاء إجراء تم 

 بالتعاون التنفٌذ وكان المٌدانٌة بالمسوحات قاموا (الصحة وزارة

   .الصحة وزارة مع والتنسٌق
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 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



وبٌت طوباس فً مستهدفة تجمعات 37 فً الدم مسوحات إجرٌت 

 .(الخلٌل فً 13 لحم، بٌت فً 13 طوباس، فً 11) والخلٌل لحم

من أخذت دم عٌنة 3000 وتحلٌل جمع المسوحات نتتضم 

 ،(1363) والخلٌل (955) لحم وبٌت (682) طوباس محافظات

 .السكانً للحجم صحٌح علمً تمثٌل لتضمن موزعة

مستوى على المستهدفة األسر عدد مع وتناسبا نسبة العٌنات أخذت 

 .التجمع

محافظات الثالث فً فقرا األكثر ألسرا اختٌار تم. 
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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 (FSISٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد عىثبط، ثُذ ىحٌ واىخيُو ) ٍششوع ّظبً

 

اىَؤششاد اىَغزخذٍخ فٍ رحذَذ أفقش اىفقشاء فٍ ٍحبفظخ عىثبط 

 

اىؼالٍخ اىؼيُب اىؼالٍبد اىغىاة اىَؤشش اىشقٌ 

ٍؼُو األعشح اىَغزهذفخ  1

 0اىشعو 

10 
 5اىَشأح 

 0األثْبء 

 10ٍغبػذاد 

ػذد أفشاد األعشح فٍ ّفظ اىَْضه   2

 10 12أمضش ٍِ 

10 
8 - 12 5 

4 - 7 0 

 0 4اقو ٍِ 

ػذد أفشاد األعشح فٍ اىَذاسط واىغبٍؼبد  3

 6 6أمضش ٍِ 

6 4 – 6 4 

1 - 3 2 

ػذد اإلػبقبد فٍ األعشح  4

 6 1أمضش ٍِ 

6 1 3 

0 0 

ػذد اىَشضً فٍ األعشح  5

 4 1أمضش ٍِ 

4 1 2 

0 0 

ػذد اىؼبٍيُِ ثذواً ميٍ فٍ األعشح  6

 0 1أمضش ٍِ 

5 1 0 

0 5 

ػذد اىؼبٍيُِ ثذواً عضئٍ فٍ األعشح  7

 3 1أمضش ٍِ 

10 1 5 

0 10 

ٍزىعظ اىذخو اىشهشٌ ىيفشد اىىاحذ داخو األعشح  8

 15 100اقو ٍِ 

15 

101 - 200 10 

201 - 300 5 

301 - 400 5 

 0 400أمضش ٍِ 

 ّىع حُبصح ٍْضه األعشح  9

 0ٍيل 

5 
 5ٍغزأعش 

 0دوُ ٍقبثو 

 0ٍقبثو ػَو 

ّىع ثْبء ٍْضه األعشح  10

 5عىة 

10 

 0حغش 

 0ثبعىُ 

 10صَْنى 

 10عُِ 

 10خَُخ 

 

  اىقذط–ٍؼهذ األثحبس اىزغجُقُخ  اىزؼبوُ االعجبٍّ

 أسَظ
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 ٍغبحخ ٍْضه األعشح  11

 10 100اقو ٍِ 

10 
100 – 130 3 
131 – 150 0 
151 - 160 0 
 0 160امجش ٍِ 

 رىفش اىىعبئو اىزبىُخ 12
 10-  ّؼٌ عُبسح

0 
 5-  ّؼٌ مَجُىرش

 1 ّؼٌ قيق ٍِ ػذً حصىه أفشاد األعشح ػيً غزاء مبفٍ اىشهش اىَبضٍ 13

5 
 1 ال رْبوه األعؼَخ اىَفضيخ خاله اىشهش اىَبضٍ 14
 1 ّؼٌ  األعؼَخ غُش ٍفضيخ خاله اىشهش اىَبضٍ 15
 1 ّؼٌ ػذد اقو ٍِ اىىعجبد خاله اىشهش اىَبضٍ 16
 1 ّؼٌ اىْىً دوُ عؼبً خاله اىشهش اىَبضٍ 17

 واقغ األٍِ اىغزائٍ فٍ األعشح حغت سأٌ ٍؼج  االعزَبسح 18

 15 عُ  عذا

15 
 10 عٍء
 5 ٍزىعظ
 0 عُذ
 0 عُذ عذا

 هو ريقُزٌ ٍغبػذاد ٍِ ٍصبدس ٍخزيفخ  19

 5 ّؼٌ ومْب ثحبعخ

10 
 0 ّؼٌ وىٌ ّنِ ثحبعخ
 10 ال وّحِ ثحبعخ
 0 ال وىغْب ثحبعخ

 ٍغبحخ اس  األعشح 20
 0  دو10ٌّاقو ٍِ 

 10-    دو10ٌّامجش ٍِ  0
 0 ال ََزيل

 ػذد س  ط األغْبً ىذي األعشح 21
 0 5اقو ٍِ 

  10-   5امجش ٍِ  0
 0 ال رَزيل

 هو رَزيل األعشح ػقبساد أخشي 22
 10-  ّؼٌ

0 
 0 ال

 

 

 



خالل اجراء مسوحات الدم تم تعبئة استبٌانات خاصة بعٌنة الدم 

تضم معلومات عن الشخص صاحب العٌنة مثل: 

 االسم، الجنس، الحمل، العمر، الحالة الصحٌة، االدوٌة والمقوٌات

 التً ٌتعاطاها
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ٍششوع اىْظبً أىَؼيىٍبرٍ ىألٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد 

( FSISثُذ ىحٌ ،اىخيُو وعىثبط )
 

اعزَبسح فحىصبد اىذً 

 

    BETH CODE 

ّىع اىفح  )اىذً( ّىع اىَقىَبد ّىع األدوَخ  اىحبىخ اىصحُخاىؼَش حبٍو اىغْظ االعٌ اىشقٌ 

االعٌ اىنبٍو  
رمش  .1
أّضً  .2

أرا مبّذ أّضً 

حبٍو فٍ أٌ 

شهش 

عْىاد 
ٍشَض  .1

غُش ٍشَض  .2
ّىع اىَش  

رمش ّىع 

األدوَخ اىزٍ 

َزْبوىهب 

اىشخ  

رمش ّىع اىَقىَبد 

اىزٍ َزْبوىهب 

اىشخ  

General 
 

1.Yes 

2. No 

Pediatric 
 

1. Yes 

2. No 

Pregnant 
 

1.Yes 

2. No 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

  اىقذط )أسَظ(–ٍؼهذ األثحبس اىزغجُقُخ   اىزؼبوُ االعجبٍّ
 اىزؼبوُ االعجبٍّ

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 تم دراستها فً المشروعالتً أنواع فحوصات الدم أهم: 

  (هٌموجلوبٌن) فحص الحدٌد، 

  (الفرٌتٌن)فحص مخازن الحدٌد، 

  (14لألطفال حتى سن )12فحص فٌتامٌن ب، 

 ،فحص مجموع البروتٌنات 

  ،فحص بروتٌن األلبومٌن 

للحوامل وفحص حمض الفولٌك (Folic Acid)، 

 التغذٌة وأنواع  وءلما لتلك الفحوصات من مؤشرات واضحة فً ما ٌخص س

بتداولها الفقراء والتً لها تأثٌر ٌقوم الغذاء والممارسات الغذائٌة الخاطئة التً 

 .  مباشر على صحة اإلنسان
55 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 (عٌنة125)أقل من عام 

 (عٌنة 1034)عام  14من عام الى 

 (عٌنة 1199)عام  49عام الى  15من 

 (عٌنة 487)عام وما فوق  50من 

أخذت عٌنة واحد من كل فئة عمرٌة من كل أسرة. 

 لمعرفة الواقع باإلضافة لما سبق، تم التركٌز على فئة الحوامل كحالة خاصة

عٌنة دم من النساء الحوامل فً 155للحامل وقد تم أخذ  الصحً التغذوي 

 (.96)والخلٌل ( 52)وبٌت لحم ( 7)طوباس 

 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 لمعرفة الواقع الصحً التغذوي فئات عمرٌة تم تقسٌم فحوصات الدم إلى أربع

لبالغٌن وكبار السن وعلٌه تم أخذ عٌنات الدم من واٌشمل األطفال  الذيلألسر 

 :التالٌة المختلفةالفئات العمرٌة 

 

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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الفرٌتٌن معدل فً نقص من تعانً المستهدفة األسر أكثر أن وجد  

 فً شٌوعا األكثر ٌعتبر الذي الحدٌد مخازن فً نقص وهو

 – التغذٌة لسوء المؤشرات أفضل من وهو الفلسطٌنٌة األراضً

 .الحدٌد نقص

تناول عدم وخاصة التغذٌة سوء هو النقص هذا فً الرئٌس السبب 

 امتصاص فً سوء أو والبقول اللحوم مثل الحدٌد على تحتوي مواد

 كشرب خاطئة ممارسات سببه الحاالت من العدٌد فً والذي الحدٌد

   .مباشرة بعده أو األكل مع الشاي

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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نسبة  األشخاص المصابٌن بنقص أحد أنواع فحوصات الدم المرتبطة بسوء     

 2010التغذٌة بحسب نوع الفحص فً المحافظات الثالثة، 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



   :المستهدفة للمحافظات بالنسبة

الخلٌل محافظة فً سجلت ،الهٌموجلوبٌن نقص هافٌ نسبة أعلى 

(5.17%). 

(%7.32) طوباس محافظة فً سجلت الفرٌتٌن نقص هافٌ نسبة أعلى. 

محافظة فً كذلك سجلت الكلٌة للبروتٌنات نقص فٌها نسبة أعلى 

 .(%7.8) طوباس

الخلٌل محافظة فً سجلت األلبومٌن لبروتٌن نقص فٌها نسبة أعلى 

(6.4%). 

الخلٌل محافظة فً سجلت 12ب فٌتامٌن نقص فٌها نسبة أعلى 

(9.18%). 
60 

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 شكلت النساء الفئة األكبر من المجموع الكلً للعٌنات حٌث وصلت إلى

 ، وكانت الفئة األكثر عرضة للنقص فً معظم فحوصات الدم المختلفة؛ 56.7%
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 هً عاما   49فئة األكبر من بالنسبة للفئات العمرٌة، وجد أن

نقص الهٌموجلوبٌن و بروتٌن صاحبة النسبة األعلى بخصوص 

 (. على التوالً% 5.1و % 22.8)األلبومٌن 

 هً صاحبة النسبة األعلى عاما   49-15ما بٌن أما الفئة العمرٌة

 %(. 32.4)مخازن الحدٌد  –نقص الفرٌتٌن فً 

 هً صاحبة النسبة األعلى فً  أقل من عامووجد أن الفئة العمرٌة

% 16.8و % 24.8) والبروتٌن الكلً 12فٌتامٌن ب نقص 

 (.على التوالً
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 ثحظت اىزغذٝخ ثظ٘ء اىَزرجطخ  اىذً فح٘طبد أّ٘اع أحذ ثْقض اىَظبثِٞ األشخبص  ّظجخ

 2010 ٗاىخيٞو، ىحٌ ٗثٞذ ؽ٘ثبص ٍحبفظبد فٜ  اىؼَزٝخ ٗاىفئخ اىفحض ّ٘ع

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

بسبب الحدٌد فً نقص من ٌعانٌن أكثرهن أن وجد فقد الحوامل للنساء بالنسبة 

 .الدم فً والفرٌتٌن الهٌموجلوبٌن معدلً فً الكبٌر النقص

الخلٌل ٍحبفظخ فً سجلت الحوامل النساء لدى الهٌموجلوبٌن لنقص نسبة أعلى 

(74%).   

وتلٌها (%100) طوباس محافظة فً سجلت الدم فً الفرٌتٌن لنقص نسبة أعلى  

 .(%6.64) الخلٌل ٍحبفظخ

ٚ(%25) ىحٌ ثٞذ ٍحبفظخ فٜ طجيذ اىنيٞخ ىيجزٗرْٞبد ّقض ّظجخ أػي. 

ٚ(%6.28)ؽ٘ثبص ٍحبفظخ فٜ طجيذ األىجٍِ٘ٞ ىجزٗرِٞ ّقض ّظجخ أػي. 

ىحٌ ثٞذ ٍحبفظزٜ فٜ ّقض حبالد أٝخ رظجو ىٌ اىف٘ىٞل، حَغ ىْقض ثبىْظجخ 

   .(%2.4) فقؾ حبالد 4 اىخيٞو ٍحبفظخ فٜ طجو ثَْٞب ٗؽ٘ثبص

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع
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 اىزغذٝخ ثظ٘ء اىَزرجطخ اىذً فح٘طبد أّ٘اع أحذ ثْقض اىَظبثبد اىح٘اٍو اىْظبء  ّظجخ

 2010 ٗاىخيٞو، ىحٌ ٗثٞذ ؽ٘ثبص ٍحبفظبد فٜ

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 ًنسب نقص أحد أنواع فحوصات الدم المرتبطة بسوء التغذٌة ف

محافظات طوباس وبٌت لحم والخلٌل كانت متقاربة وبالذات فً ما 

 .ٌخص نقص الهٌموجلوبٌن والفرتٌن

 جمٌع األسر المستهدفة فً الدراسة تعانً من ظروف معٌشٌة سٌئة، إذ

تعٌش تحت خط الفقر المدقع وال ٌستطٌعون تغطٌة تكالٌف المصروفات 

 .الغذائٌة والغٌر غذائٌة

 األسر المستهدفة فً محافظة طوباس ٌعتمدون بشكل أكبر على

 Borderlineأعلى نسبة أسر تستهلك الغذاء بشكل معتدل )الزراعة 

Consumption)) ولذلك كان استهالكهم للخضار والفواكه ومنتجات ،

أما استهالكهم للحوم فهو قلٌل جدا  خاصة  فً الستة أشهر . الحلٌب أعلى

 .  األخٌرة مما انعكس على نسبة الحدٌد و البروتٌن الكلً فً الدم
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 خفضت األسر المستهدفة فً محافظة الخلٌل المصروفات على

كمٌات الغذاء بشكل كبٌر فً الفترة األخٌرة مما انعكس على نقص 

 .وحمض الفولٌك 12الهٌموجلوبٌن وفٌتامٌن ب 

 ًكانت األسر المستهدفة فً محافظة بٌت لحم أكثر األسر الت

خفضت مصروفاتها على نوعٌة الغذاء وتعانً من استهالك غذائً 

ضعٌف من بٌن المحافظات المستهدفة مما انعكس على نقص 

 .الهٌموجلوبٌن والفرتٌن

 األطفال والنساء الحوامل كانوا األكثر عرضة لنقص فحوصات الدم

المرتبطة بسوء التغذٌة من األسر المستهدفة، باألخص نقص 

 . 12الهٌموجلوبٌن والفرتٌن وفٌتامٌن ب 
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 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 مسوحات الدم – أهم نتائج المشروع



 :ولفهم األسباب وراء الحالة الصحية التغذوية لألسر المستهدفة ووضع التوصيات تم تحضير

 7 منها لتغذٌة السلٌمة والممارسات التغذوٌة السلٌمةابخصوص توعٌة  كتٌبات:   

التغذٌة السلٌمة أساس الصحة السلٌمة 

 تغذٌة المرأة الحامل والمرضع وفً سن األمان 

التغذٌة فً مراحل العمر المختلفة 

ٌة أثناء المرضذالتغ 

األعشاب بدٌل صحً عن المشروبات األخرى 

بدائل سهلة لتغذٌة جٌدة 

فقر الدم أسباب وقاٌة وعالج 
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 البرنامج التوعوي –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



نشر كتٌب باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة كملخص لنتائج المشروع. 

 اعداد تقارٌر متخصصة بالمسوحات المٌدانٌة ومسوحات الدم وعلى مستوى

 .المحافظة

تم بثهم فً الجرٌدة المحلٌة والصفحات االلكترونٌة عن برامج تقرٌر  52و

 .  ونتائج المشروع وبعضها متخصص بموضع الصحة والتغذٌة السلٌمة
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 البرنامج التوعوي –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

قواعد عامة لحفظ 

تغذية  هشاشة العظام  وتحضير الطعام

 كبار السن 
  -غذاء الشباب 

 صحي ومتوازن 
الرضاعة  التغذية التكميلية 

 الطبيعية 



عن هذه ملخص  300 عرض

 هات المحلٌةالمواد فً الرادٌو

لكل  ةالمحلٌ اتوالتلفزٌون

   .محافظة على شكل فالشات
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 –أهم نتائج المشروع

 البرنامج التوعوي



 حلقات10بث 

تتناول تلفزٌونٌة 

المواضٌع المختلفة 

 تغذٌة والصحةل

السلٌمة على المحطات 

المحلٌة والفضائٌة 

(MIX) 

 

71 

 البرنامج التوعوي –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



على األكبر التأثٌر ولها هامة مجتمعٌة كفئة النساء على أرٌج معهد وركز كما 

  خالل من لألسرة، الهامة الغذائٌة الممارسات وعلى الصحً التغذوي األسر واقع

 تم التً تجمع 35ال من سٌدة 1100 فٌها شاركت ،للنساء تدرٌبٌةت ةدور 43 عمل

 .المشروع خالل استهدافها
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 البرنامج التوعوي –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

اىىمبىخ االعجبُّخ ىيزؼبوُ اىذوىٍ 

(AECI)

اىقذط-ٍؼهذ االثحبس اىزغجُقُخ

(أسَظ)

ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد عىثبط   ٍششوع

وثُذ ىحٌ واىخيُو

دور  ت ري  ة

 غ ية ال ل  ةال  ة وال

     ح ي ان

  ػيٚ رمشد ٍ٘اػٞغ اىذٗراد رْبٗىذ 

 اىَز٘اسّخ اىزغذٝخ ٗف٘ائذٕب، اىغذاء ٍنّ٘بد

 ػالقخ اىَخزيفخ، اىؼَز ٍزاحو ٗػيٚ

 اىغذائٞخ اىََبرطبد ثزغذٝخ، األٍزاع

  .رظحٞحٖب ٗؽزق اىخبؽئخ

 

 خاله ثبىَجبه ٍزخظظبُ اطزشبرح

   .اىز٘ػ٘ٛ اىجزّبٍج ٗرْفٞذ اىذٗراد

 



برنامج الدورات مل ش

 :  على نوعان منها

لسٌدات دورات ل

القٌادٌات والفاعالت فً 

 المجتمع

تلك كانت  دورات

السٌدات القٌادٌات هن 

السٌدات المدربات لبقٌة 

فً مجتمعاتهم وتحت 

من إشراف المتخصصٌن 

 . معهد أرٌج

 بالتعاون مع المجالس

 القروٌة واألندٌة النسوٌة
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 البرنامج التوعوي –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 دورة السٌدات القٌادٌات على مستوى المحافظات

 دٗرح اىظٞذاد فٜ طؼٞز دورة السٌدات فً حوسان 



تحسٌن الواقع التغذوي ألفقر للمساهمة فً لنتائج المشروع وافضل للوصول أل

 حٌث زراعٌة بتنفٌذ برامج تطوٌرٌة م فرٌق العمل قاالتً تمت دراستها األسر 

 بدال من  ٌاتهمشو ٌعتبروا من أكثر األسر احتٌاجاأسرة رٌفٌة  408ف استهداتم

 فً تجمع سكانً  28فً أسرة  200

 .والخلٌل وطوباس بٌت لحمات حافظم

 بمشاركة لجان المشروع المشكلةاختٌار األسر المستهدفة 

 على مستوى التجمع، المجالس المحلٌة، وزارة الزراعة    

 .  الممثلة فً التجمع 

 تأهٌل آبار،: بمصادر زراعٌةأسرة  408تزوٌد ال تم 

 .حدائق منزلٌة، دواجن، نحل  

للقرى المستهدفة لمتابعةللعائالت المستفٌدة زٌارة مٌدانٌة  3468 القٌام ب 

 .البرنامج التطوٌري خالل فترة المشروع  
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 الزراعي البرنامج التطويري –نتائج المشروع عرض

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 توزع المستفٌدٌن من النشاطات الزراعٌة على المحافظات والقرى
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الخليل بيت لحم  طوباس  المجموع

القرى المستهدفة

عدد االسر المستهدفة من النشاطات الزراعية



معاٌٌر الفقر السابق  منها معٌنة رٌٌمعاعدة حسب  نٌدٌتم اختٌار القرى والمستف

 :ذكرها باإلضافة الى

  احتٌاج القرى واألسر المستهدفة 

الزراعً والصحًالقرى واألسر  واقع  . 

النظام البٌئً الزراعً التً تقع فٌه القرٌة. 

جاهزٌة موقع سكن األسرة لتربٌة النحل او الدواجن. 

توفر آبار مٌاه تحتاج تأهٌل تابع لها قطعة أرض زراعٌة. 

توفر مصدر مٌاه للري. 

 ادارة النحل، الحدائق المنزلٌة )قدرة األسرة على ادارة البرنامج التطوٌري

 (والدواجن

قدرة أعضاء األسر المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة. 
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 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 لري  بئر منزلً 130تم تأهٌل

 (أسرة 130) منزلٌةالحدائق ال

 .تجمع 25فً 

 منزلٌة  ٌقةحد 280زراعة

مع جمٌع ( أسرة 280)

 مستلزماتها مثل شبكة الري

فً ، واالشتال وعلى موسمٌن

 .تجمع 26فً 
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 الزراعي البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 ةخلٌ 195توزٌع 

أسرة  65على  نحل

 6موزعٌن على 

قرى بشكل  3)قرى 

فردي وثالث قرى 

 (بشكل جماعً

 

 مزرعة  63إنشاء

 دجاج بٌاض منزلٌة 

( أسرة 63)   

 6موزعة على 

 .تجمعات
78 

 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



خاص بتلك النشاطات الزراعٌة لضمان كفاءة إدارة  تدرٌبًبرنامج  تم عمل

 :واستمرارٌة نجاحها من قبل االسر المستفٌدةالمدخالت الزراعٌة المزودة 

 ادارة النحل  حولدورات  6عقدت 

 ادارة الدواجن حولدورات  6عقدت 

 ادارة الحدائق المنزلٌة حولدورات دورة  12عقدت   

 ًالمحلٌة من أعضاء اللجان  50مستفٌد و 550عدد الحضور الكل 
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 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



 ساهمت النشاطات الزراعٌة التً نفذت فً توفٌر الغذاء لألسر لقد

فً  المستفٌدة وتحسٌن المستوى المعٌشً بحسب نوع النشاط المنفذ 

 :التجمعات المستهدفة

 :نتائج توزٌع الدواجن. 1

 بٌضة ٌومٌا؛ اي ما ٌقارب طبقً  56معدل انتاجٌة البٌض وصلت الى

 .بٌض فً الٌوم

 شٌكل 975وصل سعر البٌض المنتج فً الشهر الى. 

وصل االكتفاء الذاتً من استهالك البٌض الٌومً لدى األسر 

 من % )228زاد معدل استهالك االسر المستفٌدة من البٌض بنسبة

 .  مما كانت علٌه قبل توزٌع الدواجن (بٌضات فً الٌوم 8إلى  3.5

 124وتوفٌر شٌكل فً الشهر  230 عائد شهري بمعدلاضافة الى 

 .شٌكل ثمن البٌض الذي تستهلكه العائلة
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 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



81 

 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو

 :نتائج تأهٌل اآلبار. 2

 متر مكعب 5,940بئر التً تم تأهٌلها من جمع وتخزٌن  130تمكنت. 

 الصالح للشرب متر مكعب من الماء  47-35معدل حصلت كل أسرة على

 .منذ تم تأهٌل اآلبار



 :تأهٌل وزراعة الحدائق المنزلٌة. 3

 حدٌقة منزلٌة  260تم تأهٌل 

 شبكة ري 260تم إنشاء 

 دونما من الحدائق المنزلٌة 126تمت زراعة 

تم توزٌع االشتال لموسمٌن زراعٌٌن 

 الموسم الزراعً الحالً من المتوقع أن تنتج الحدائق المزروعة

 .  طن من انواع الخضراوات المختلفة 40

 

 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع



 :النحل خالٌا توزٌع نتائج .4

المنطقة عمت التً والجفاف الحر بموجات الوطن فً المناحل جمٌع تأثرت لقد 

 خالل من والعمل النحل خالٌا حماٌة على التركٌز كان ولذلك الماضً العام

  .النحل علٌه ٌتغذى لكً المنتج العسل إبقاء وكذلك بالسكر تزوٌدها

 لقد كانت قرٌة بٌت أوال هً الممٌزة حٌث تمكنت النساء المستفٌدات من حصاد

 . كٌلو من العسل 35

 خلٌة ناضجة وقوٌة 234وفً هذا الموسم تمت قسمت الخالٌا ونتج عنها حالٌا. 

 لخالٌا النحل من قبل المعهدالغذاء والدواء تكالٌف من % 50توفٌر تم. 
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 البرنامج التطويري –أهم نتائج المشروع

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو



www.foodsecurity.arij.org 

84 

 البرنامج التطويري – أهم نتائج المشروع في محافظة بيت لحم

 ٍششوع ّظبً ٍؼيىٍبد األٍِ اىغزائٍ فٍ ٍحبفظبد طىثبط وثُذ ىحٌ واىخيُو


