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ملخ�ص الدرا�سة

ميكن  التي  املناخي  التغري  اآثار  مع  التكيف  اآليات  على  للرتكيز  الدرا�سة  هذه  جاءت 
املناخي  التغري  اآثار  من  للحد  تطبيقها،  يف  امل�ساعدة  وللم�ؤ�س�سات  تطبيقها  للمزارعني 
التي  املناطق  وق�عها �سمن  ب�سبب  وال�سعف،  لله�سا�سة  املتعر�سة  املناطق  يف  وخا�سة 

يطلق عليها مناطق )ج(. 

اأجريت الدرا�سة خالل �سهري ني�سان واأيار 2014 يف ثالثة وع�رشين جتمعًا تقع �سمن 
اأريحا وط�با�ص، و�سكل املزارع�ن وذوو  حمافظات اخلليل، بيت حلم، �رشقي القد�ص، 
الخت�سا�ص يف جمال التغري املناخي جمتمع الدرا�سة، ومت اختيار العينة ب�سكل ع�س�ائي 
مق�س�د. اعتمدت الدرا�سة املنهج ال��سفي التحليلي يف حتليل البيانات التي مت جمعها 
املقابالت  املركزة،  النقا�ص  ت�ساركيه متمثلة مبجم�عات  بيانات  اأدوات جمع  با�ستخدام 
الحتالل  ممار�سات  اأن  لت��سح  الدرا�سة  وجاءت  الهاتفية.  واملقابالت  ال�سخ�سية 
اأو الإدارية منها - يف مناطق )ج( عملت على زيادة �سعف  الإ�رشائيلي - �س�اء املادية 
على  وقدرتهم  الدرا�سة،  �سملتها  التي  التجمعات  يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  وه�سا�سة 
التكيف مع  اآليات  اإىل �سع�بة تطبيق  اأدى  الذي  املناخي، الأمر  التغري  اآثار  التكيف مع 
التغري املناخي يف هذه املناطق. وبهذا يكمن �سعف وه�سا�سة هذه املناطق يف التعامل مع 
الآليات،  لي�ص فقط ب�سبب التغريات التي ت�ؤثر على �رشق البحر املت��سط ومناطق اأخرى 
يف العامل ب�سكل عام، بل اأي�سا ب�سبب الظروف الي�مية التي يعي�سها الفرد الفل�سطيني يف 
هذه التجمعات ب�سبب ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي. وعلى م�ست�ى وطني ودويل، عدم 
الأمم  ب�سبب ك�نها ع�س�ا مراقبا يف  املناخي،  التغري  اتفاقية  ت�قيع  فل�سطني من  متكن 
املتحدة، اأدى اإىل �سعف التم�يل وامل�ساعدات الدولية، للقيام بتطبيق امل�ساريع اخلا�سة 
يف  املذك�رة  امل�ساريع  تلك  خا�سة  فل�سطني،  يف  املناخي  التغري  اآثار  من  واحلد  بالتكيف 

اخلطة التنفيذية املنبثقة عن اإ�سرتاتيجية التغري املناخي يف فل�سطني )2010(.

ه�  واحلي�اين-  النباتي  -ب�سقيه  الزراعة  قطاع  باأن  اأي�سا  الدرا�سة  نتائج  يف  وجاء 
زيادة  اإىل  بحاجة  املزارعني  واأن  املناخي،  التغري  تاأثريات  جراء  الأ�سا�سي  املت�رشر 



كفاءتهم فيما يتعلق بالتعامل والتكيف مع التغري املناخي واحلد من اآثاره. كما اأو�سحت 
للتكيف  املزارعني يف حماولتهم  على  ماديًا  عبئًا  �سببت  املناخي  التغري  اآثار  اأن  الدرا�سة 
معها، ممثلة باحلاجة اإىل �رشاء املياه مببالغ عالية نتيجة النق�ص والتاأخر، وطبيعة ت�زيع 
الثمن  غالية  الأعالف  �رشاء  اإىل  وكذلك   ،2013-2014 �ستاء  م��سم  يف  الأمطار  هط�ل 
لتغذية الرثوة احلي�انية. كما وحذر ال�ست�ساري�ن من م�ا�سم جفاف قادمة، وارتفاعات 
يف درجات احلرارة، ونق�ص يف معدلت هط�ل الأمطار وكذلك من خطر الفي�سانات، بناء 

على درا�سات واإح�سائيات م�ثقة يف جمال التغري املناخي. 

اجله�د  ت�سافر  اإىل  حاجة  هناك  اأن  اأي�سا،  الدرا�سة  نتائج  يف  ال�ا�سح  من  وكان 
اخلا�سة  امل�ساريع  تنظيم  على  للعمل  احلك�مية،  وغري  منها  احلك�مية  امل�ؤ�س�ساتية، 
بالتغري املناخي واآثاره، وجاء ذلك يف اقرتاح تنظيم قاعدة بيانات �ساملة لكافة امل�ساريع 
قبل  من  التاأكيد  ومت  كما  منها.  امل�ستفيدين  وكذلك  امل�ستهدفة،  مناطقها  العالقة،  ذات 
ال�ست�ساريني على �رشورة ت�حيد معايري ال�ستفادة وال�ستهداف يف امل�ساريع املختلفة، 
كخط�ة جل�رش الفج�ة واأزمة الثقة القائمة ما بني املزارعني وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال 

القطاع الزراعي. 

م�ست�ى  على  تنفيذها  يتم  حتى  الآليات،  لبع�ص  اقرتاحات  الدرا�سة  نهاية  يف  وجاء 
التجمعات امل�ستهدفة يف الدرا�سة، واأي�سا على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال التغري 

املناخي م�ستندة اإىل نتائج الدرا�سة. 
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املقدمــة

اأ�سبح التغري املناخي م��س�عا ي�سغل تفكري الإن�سان املعا�رش يف كل مكان، فالتغريات التي حتدث على معدل حالة 
الطق�ص خالل الف�س�ل الأربع يجعلنا نقف اأمام ت�ساوؤلت عديدة، ومن اأبرزها دور الإن�سان فيما يتعلق بالع�امل 

الب�رشية امل�ؤدية اإىل التغريات املناخية، وما ميكن عمله لتفادي الآثار ال�سلبية لهذه التغريات. 

فالتغري املناخي ظاهرة عاملية باتت تلقي بظاللها على القارات والدول املختلفة، وباتت ت�ؤرق العاملني يف جمالت 
الزراعة والبيئة واملياه ب�سكل خا�ص، والتخطيط والإدارة والقت�ساد ب�سكل عام. وهي ظاهرة ل تقف تاأثرياتها عند 
عتبة دولة م�ستقرة �سيا�سيا واقت�ساديا، اأو تلك التي ت�سهد حروبًا و�رشاعات ونق�ص يف امل�ارد، بل يكاد تاأثريها 
يك�ن اأكرب حجما وعمقا يف الدول التي تعاين من ال�رشاعات ال�سيا�سية، وخا�سة تلك ال�رشاعات التي ت�ؤثر على 

ت�زيع امل�ارد الطبيعية. واأ�سبح التعامل مع الظاهرة وتاأثرياتها اأمرا يحتاج اإىل متابعة ودرا�سة.

تعترب فل�سطني ب�اقعها احلايل مثال على تلك الدول التي عانت ول تزال تعاين من ال�رشاعات ال�سيا�سية منذ زمن 
ط�يل، حيث اأن الحتالل ال�رشائيلي لالأر�ص الفل�سطينية وحتكمه الكامل بامل�ارد الطبيعية وت�زيعها هما ال�سمة 
التاريخية،  فل�سطني  يف  واجل�فية  ال�سطحية  املياه  م�سادر  معظم  على  الإ�رشائيلي  الحتالل  ي�سيطر  اإذ  الغالبة، 
ويرتك الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يعان�ن الأمرين، للح�س�ل على ح�سة مائية تكاد ل تكفي ن�سف 
ح�سة الفرد امل��سى بها ح�سب معايري منظمة ال�سحة العاملية، ناهيك عن ن�عية املياه وتل�ثها جراء املمار�سات 
الإ�رشائيلية املختلفة. ويف ظل هذا التحكم املائي، يعترب التغري املناخي اأكرث تاأثريا على فل�سطني املعا�رشة منه على 

دول اأخرى كثرية ح�ل العامل.

ونتيجة خل�س��سية ال��سع الفل�سطيني، باتت اآثار التغري املناخي اأكرث �سع�بة وتاأثريا على ال�سكان وخا�سة على 
املزارعني. ويتمثل التاأثري الأكرب يف املناطق املعروفة باملنطقة )ج( حيث تعيق املمار�سات الإ�رشائيلية معظم اإن مل 
يكن جميع املحاولت التي يق�م بها املزارع�ن، من اأجل التخفيف من حدة اآثار التغري املناخي. وبالرغم من كل 
ال�سعاب التي ي�اجهها املزارع�ن، اإل اأنهم يحاول�ن دائما ممار�سة بع�ص الآليات التقليدية الب�سيطة، للتعامل مع 

تاأثريات التغريات املناخية مثل: تاأجيل امل�ا�سم الزراعية وا�ستخدام بذور اأكرث حتمال لتاأثريات التغري املناخي. 

ويختلف و�سع فل�سطني فيما يتعلق بتطبيق اآليات التدخل للحد من اآثار التغري املناخي، ك�ن اأي قرار يتعلق بهذا 
ال�ساأن ه� قرار �سيا�سي من الدرجة الأوىل، واإن حاول البع�ص عدم ربط امل��س�عني بع�سهما ببع�ص. فبالرغم من 
العرتاف بدولة فل�سطني دولة ع�س� مراقب يف الأمم املتحدة، اإل اأنه مل يتم الت�قيع بعد على جمم�عة من التفاقيات 
الدولية الهامة وعلى راأ�سها اتفاقية التغري املناخي، الأمر الذي يح�ل دون و�س�ل اأية م�ساعدات خا�سة بتط�ير، 
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ومتكني القطاعات الفل�سطينية املختلفة نح� احلد من تاأثريات التغري املناخي. 

الغربية،  ال�سفة  يف  م�ستهدفة  مناطق  يف  واآثاره  املناخي  التغري  يف  للبحث  الدرا�سة  هذه  الدرا�سةتاأتي  مربرات 
واآليات التكيف التي يطبقها املزارع�ن للحد من اآثار التغري املناخي ال�سلبية، وت��سيح تاأثري ممار�سات الحتالل 
الإ�رشائيلي يف احلد من اإمكانية تطبيق هذه الآليات، وتخرج الدرا�سة مبقرتحات ح�ل اآليات ميكن تطبيقها على 
م�ست�ى التجمعات ال�سكانية، ب�سكل يحد من تاأثري النتهاكات الإ�رشائيلية على تطبيقها على اأر�ص ال�اقع، وخا�سة 

ب�سبب وق�ع هذه التجمعات يف املنطقة املعروفة ب )ج(. 

م�سكلة الدرا�سة

تكمن م�سكلة الدرا�سة يف التعرف على اآليات التكيف التي ميكن تطبيقها، للحد من اآثار التغري املناخي على القطاع 
الزراعي يف ال�سفة الغربية، وتاأثري ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي على تطبيق هذه الآليات يف املناطق )ج(.

اأهداف الدرا�سة

تاأثري ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي على تطبيق اآليات التكيف مع اآثار التغري املناخي . 1

التعرف على تاأثري التغري املناخي امللح�ظ على امل�ست�ى املحلي يف التجمعات امل�سم�لة يف الدرا�سة.. 2

التعرف على تاأثري التغري املناخي على الإنتاج النباتي واحلي�اين يف هذه التجمعات.. 3

حتديد اآليات التكيف للحد من اآثار التغري املناخي على قطاع الزراعة حمليا داخل هذه املجتمعات.. 4

التعرف على دور امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية يف تنفيذ اآليات التكيف للحد من اآثار التغري املناخي . 5
على م�ست�ى حملي ووطني

حتديد الآليات التي بالإمكان تطبيقها على م�ست�ى التجمعات، للم�ساعدة يف احلد من اآثار التغري املناخي على . 6
قطاع الزراعة ب�سقية النباتي واحلي�اين

التعرف على تاأثري ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي على تطبيق اآليات التكيف للحد من تاأثري التغري املناخي يف . 7
ال�سفة الغربية يف مناطق )ج(. 
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مراجعة الأدبيات ال�سابقة

واآثاره،  ومفه�مه  املناخي  بالتغري  العالقة  ذات  ال�سابقة  الأدبيات  مراجعة  على  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  ي�ستمل 
وكذلك اآليات التكيف مع التغري املناخي، والرتكيز على الأدبيات ال�سابقة من حيث عالقتها بالتغري املناخي واآليات 
التكيف على م�ست�ى فل�سطني، وخ�س��سية ال��سع الفل�سطيني ب�سبب الحتالل الإ�رشائيلي، وتاأثريه على تطبيق 
اإعدادها ح�ل  اأي�سا عر�سا م�جزا لأهم الدرا�سات التي مت  اآليات احلد من تاأثريات التغري املناخي، كما وي�سمل 

التغري املناخي يف فل�سطني. 

ما هو التغري املناخي؟

الذي يحدث ملنطقة معينة”  الطق�ص  املدى يف معدل حالة  » اأي تغري م�ؤثر وط�يل  اأنه:  املناخي على  التغري  يعرف 
)وزارة الإعالم اللبنانية، 2014(. وعرفه )2011 Cook٫( اأي تغيري ط�يل الأمد يف الت�زيع الإح�سائي لأمناط 
الطق�ص على مدى فرتات زمنية، ترتاوح بني عق�د  وحتى ماليني ال�سنني. قد يك�ن هناك تغيري يف مت��سط   الأح�ال 
اجل�ية اأو تغيري يف ت�زيع الظ�اهر اجل�ية. وقد يك�ن تغري املناخ يقت�رش على منطقة حمددة، اأو قد حتدث يف �ستى 

اأرجاء الأر�ص كلها.

ما هي اأ�سباب التغري املناخي؟

اإن ظاهرة التغري املناخي اأو ما يعرف بظاهرة الحتبا�ص احلراري، حتدث عندما تبث ن�سبة عالية من غاز الدفيئة 
انبعاث  مثل  املختلفة،  الب�رشية  للن�ساطات  نتيجة  الكرب�ن  اأك�سيد  ثاين  من  عالية  ن�سبة  وب�سكل خا�ص  اإىل اجل�، 
الغازات من ع�ادم ال�سيارات اأو امل�سانع، وتبقى هذه الغازات بن�سبة كبرية يف اجل� بحيث حتب�ص ن�سبة عالية من 
Oh-( ثاين اأك�سيد الكرب�ن، الذي بدوره  ي�ؤدي اإىل ارتفاع غري م�سب�ق يف درجات حرارة اجل� والأر�ص تدريجيا
2012 Keum٫( ي��سح ال�سكل )1( كيف ت�سع الغازات املنبعثة من الأر�ص، وتع�د اإىل طبقات الغالف اجل�ي 
الغازات  كيف متنع طبقة  باملقابل  وي��سح  ذلك.  دون  الغازات حت�ل  من  عدم وج�د طبقة  ب�سكل طبيعي يف ظل 
احلرارة من النبعاث مرة اأخرى اإىل طبقات الغالف اجل�ي، حمدثة ظاهرة الحتبا�ص احلراري. وبالتايل ت�سبب 
الغازات املح�س�رة ما بني طبقات الغالف اجل�ي والأر�ص اإىل ارتفاع يف درجة حرارة الأر�ص على مر ال�سن�ات 

 .)Oh-Keum٫ 2012; Kaita٫ 2014(
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)Oh-Keum٫ 2012(ال�سكل 1: كيف تت�سكل ظاهرة التغري املناخي اأو ما يعرف بالحتبا�ص احلراري

ونتيجة لظاهرة الحتبا�ص احلراري، يت�سكل ما يعرف بظاهرة ال�سد والتي من �ساأنها اأن ت�سبب يف تكاثر الأمطار 
والأعا�سري يف مناطق دون اأخرى، كما ه� احلال م�ؤخرا يف مناطق اأوروبا، اإذا ما ق�رنت مبنطقة ال�رشق الأو�سط، 
حيث ظهر يف ال�سن�ات الأخرية ظاهرة �ستاء بارد ورطب ل يخل� من اأعا�سري وع�ا�سف ثلجية يف اأوروبا، بينما 

عانت كثري من مناطق ال�رشق الأو�سط من اجلفاف يف م��سم ال�ستاء يف ال�سن�ات املا�سية )كرزم، 2014(. 
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ما هي اآثار التغري املناخي؟

الآثار   )2( ال�سكل  ي��سح  حيث  وا�سحا،  املناخي  والتغري  احلراري  الحتبا�ص  تاأثري  اأ�سبح  الزمن،  مرور  مع 
الناجمة عن التغري املناخي يف العامل ب�سكل عام والتي تتلخ�ص بالآتية: 

)A student's guide to global climate change( 2013ال�سكل2: اآثار التغري املناخٍي
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• ارتفاع يف درجات احلرارة وزيادة يف م�جات احلرارة املرتفعة. 	

• انخفا�ص ن�سبة الثل�ج واجلليد يف القطب ال�سمايل 	

• اختالف يف اأمناط الثل�ج املت�ساقطة والأمطار التي تهطل.	

• اختالف يف هجرة احلي�انات ودورة حياتها.	

• زيادة اجلفاف وحرائق الغابات	

• ع�ا�سف اأكرث �سدة	

• الختالف يف دورة حياة النباتات	

• زيادة حرارة املحيطات	

• ارتفاع يف م�ست�ى �سطح البحر	

• تلف يف املرجانيات	

وتبدو اآثار التغري املناخي وا�سحة يف التقارير الإقليمية ال�سن�ية اخلا�سة بكل من ت�قعات درجات احلرارة  وت�قعات 
 Christensenet( اأي�سا  درجاتها  واأقل  حرارة  درجات  باأعلى  اخلا�سة  الت�قعات  وكذلك  الأمطار،  هط�ل 
٫٫2007.al(. وفيما يتعلق بت�قعات التغري يف املناخ على م�ست�ى منطقة ح��ص البحر الأبي�ص املت��سط واأوروبا، 
اأنه   )2007(Christensenet al. راأ�سهم   على  الباحثني  من  جمم�عة  اأجراها  التي  الدرا�سة  اأظهرت  فقد 
اأعلى درجة حرارة  فاإن  العاملي، وم��سميا  ال�سن�ي  اأن ترتفع معدلت درجات احلرارة ف�ق معدلها  املت�قع  من 
�ست�سهدها منطقة �سمال اأوروبا يف ال�ستاء، وح��ص البحر املت��سط يف ال�سيف. اأما ح�ل ت�قعات هط�ل الأمطار، 
�ست�سهد  بينما  ال�ستاء،  يف  الأمطار  هط�ل  ن�سبة  يف  ارتفاعا  �ست�سهد  اأوروبا  منطقة  باأن  الدرا�سة  ذات  اأكدت  فقد 
 Climate Change(2020 العام  مع حل�ل   %  10 الن�سبة مبعدل  منطقة البحر املت��سط انخفا�سا يف هذه 
2010 Adaptation Strategies٫(. كما وتت�قع الدرا�سة اأن عدد اأيام هط�ل الأمطار �سيقل باحتمالية عالية 
يف منطقة ح��ص البحر الأبي�ص املت��سط، بينما يت�قع زيادتها يف و�سط اأوروبا، اإ�سافة اإىل ذلك يت�قع زيادة خطر 
اجلفاف يف منطقة و�سط اأوروبا وح��ص البحر الأبي�ص املت��سط،كما و�ستقل اأيام ت�ساقط الثل�ج املت�قعة وبكثافة 

اأقل يف معظم مناطق اأوروبا. 
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 اآليات التكيف مع التغري املناخي  

بداأ التفكري باآليات التكيف مع التغري املناخي منذ اأن بداأ  التعرف على اآثار التغري املناخي وخماطره والت�قعات 
واجلماعات  احلك�مات  لدى  التكيف  بقدرة  التكيف  اآليات  ترتبط  ما  وكثريا  اأي�سا.  م�ؤ�رشاته  لتط�ر  امل�ستقبلية 
والأفراد، وهي مرتبطة باملنظ�مة القت�سادية واملعرفية والثقافية للمناطق املختلفة )2007 IPCC٫(. ومن �ساأن 
اآليات التكيف مع التغري املناخي اأن تخفف من حدة ه�سا�سة اأو �سعف املناطق الأكرث تاأثرا بهذه التغريات. كما 
ويتاأثر تنفيذ هذه الآليات مبجم�عة من الع�امل، من اأهمها القاعدة الإنتاجية يف جمتمع ما مبا فيها امل�ارد الب�رشية 
والطبيعية، ال�سبكات الجتماعية، احل�كمة، الدخل الق�مي، ال�سحة والتعليم. وحتى تلك الدول الأقدر على تطبيق 

 .)IPCC٫ 2007( اآليات التكيف مع التغري املناخي، تبقى ه�سة اأمام التغريات املناخية الق�س�ى

ي�سنف البع�ص اآليات التكيف مع اآثار التغري املناخي اإىل اأربعة اأ�سناف رئي�سة: التط�رات التكن�ل�جية، الربامج 
 Smit and Skinner،للمزرعة املالية  والإدارة  املزرعة،  داخل  الإنتاج  ممار�سات  احلك�مية،  والتاأمينات 
)2002(. اإل اأن اأكرث الآليات امل�ستخدمة هي تلك املتعلقة بنظام واأ�سل�ب الإنتاج يف املزرعة ال�احدة على امل�ست�ى 
املحلي، كالعمل على تاأخري امل�ا�سم الزراعية، وزراعة بذور اأكرث حتمال للتغريات املناخية على م�ست�ى النباتات 
والأ�سجار اأي�سا، وتط�ير اآليات احل�ساد املائي لت�فري املياه للنباتات واملا�سية على حد �س�اء، وعلى م�ست�ى اتخاذ 
القرارات اخلا�سة بالآليات املختلفة وتطبيقاته اأو ما ي�ؤثر عليها من ع�امل اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية. كما 
وتعتمد الآليات املختلفة على حجم املخاطرة يف حال عدم تطبيقها، لذا يبدو عامل املخاطرة وحتليله من اأهم الع�امل 
التي ت�ؤخذ بعني العتبار عند التخطيط لالآليات املختلفة. وي�سري كثري من الباحثني اأن املجتمعات بطبيعتها متكيفة 
مع التغريات املناخية، اإل اأنه ل بد من تط�ير اآلياتها لتتنا�سب مع التغريات التي قد تطراأ خارج اإطار معرفتهم 
ب�سكل  املختلفة،  التكيف  باآليات  املعرفة  ت�س�يق وزيادة  القائم ه�  التحدي  )2008 ٫.Adger et al(. ويعترب 

يتنا�سب مع اأهداف التنمية امل�ستدامة. 

واقع التغري املناخي واآليات التكيف معه يف ال�سفة الغربية يف ظل الحتالل الإ�سرائيلي

املجال،  الدرا�سات والإح�سائيات يف هذا  واآثاره وم�ؤ�رشاته، واعتمادا على  املناخي  بالتغري  العاملي  التاأثر  يف ظل 
فاإن التغري املناخي يف فل�سطني، اإن مل يكن اأكرث امل��س�عات اإحلاحا فاأنه ي�سكل خطرا حمدقا بحياة الفل�سطينيني 
خا�سة يف ظل انتهاكات الحتالل الإ�رشائيلي، حيث تتكاتف التغريات املناخية وظروف احلياة الي�مية لت�ؤثر على 

 .)Mason et al.٫ 2012( الفل�سطينيني وحياتهم ب�سكل �سلبي
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وح�سب ما ورد يف اإ�سرتاتيجية التكيف مع التغري املناخي يف فل�سطني )2010(، فاإن اأبرز تاأثري على املناخ يكمن 
يف الت�قعات لنخفا�ص يف ن�سبة هط�ل الأمطار، وارتفاع يف درجات احلرارة،حيث ت�قعات التقارير العاملية ح�ل 
هذا التغري املناخي ت�سري اإىل اأن �رشق ح��ص البحر الأبي�ص املت��سط �سي�سهد ارتفاعا يف درجات احلرارة خالل 
القرن احلادي والع�رشين، ب�سكل اأعلى من املعدل العام عامليا )2007 IPCC٫( حيث من املت�قع اأن ترتفع درجات 
احلرارة ح�ايل 5.1-2.2 درجة مئ�ية عن املعدل ال�سن�ي، كما ويت�قع اأن تنخف�ص معدلت هط�ل الأمطار �سن�يا 
 Climate( 2050 يف منطقة �رشق املت��سط مبعدل 10 % مع حل�ل العام 2020 و بن�سبة 20 % مع حل�ل العام

 .)Change Adaptation Strategies٫ 2010

�سورة1: يف الطريق اإىل جتمعات املنطقة )ج( )من ت�سوير الباحثة(.

ومن اأبرز ما جاءت به اإ�سرتاتيجية التغري املناخي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأنه من املحتمل وباإثبات علمي 
اأر�سية اله�سا�سة وال�سعف البيئي  اإىل اأخطار ناجتة عن التغري املناخي على  اأن املنطقة �ستتعر�ص  عايل ال�سدق، 
اأكرث  تك�ن  البيئية  املناخي  التغري  تاأثريات  اأن  على  هنا  ي�ؤكد  الذي  الأمر  املدى،  ط�يل  املناخي  التغري  نتيجة  اأو 
حدة و�سدة يف فل�سطني، نتيجة ملمار�سات الحتالل الإ�رشائيلي واملتمثلة ب�سكلها الأكرب يف ال�سيطرة على امل�سادر 
املائية، وخا�سة يف ظل الت�قعات ال�سائدة لنخفا�ص يف املعدل ال�سن�ي لهط�ل الأمطار، اإ�سافة اإىل احل�اجز املادية 

والإدارية وتاأثريها على و�س�ل الفل�سطينيني اإىل اأرا�سيهم خا�سة تلك ال�اقعة فيما ي�سمى املنطقة )ج(. 

اإن اأية حماولة لفهم واقع تاأثري التغري املناخي يف ال�سفة الغربية، واآليات التكيف معه، ب�سبب الظروف املناخية 
الفل�سطيني�ن  يعي�سها  التي  الي�مية  احلياتية  الظروف  عن  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  ف�سله  ميكن  ل  اخلارجية، 
)2012 Mason et al٫(. ويف ظل التغريات املناخية يف الآونة الأخرية يف ال�سفة الغربية وبالنظر اإىل الت�قعات 
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ح�ل معدل هط�ل الأمطار يف ال�سن�ات القادمة، والت�قعات ح�ل ارتفاع درجات احلرارة ف�ق معدلها ال�سن�ي 
العام، يعترب قطاع الزراعة ه� الأكرث تاأثرا من حيث الإنتاج النباتي واحلي�اين على حد �س�اء )كرزم، 2014(. 

وبالنظر اإىل و�سع القطاع الزراعي ب�سقية النباتي واحلي�اين يف ال�سفة الغربية، فقد �سهد م��سم �ستاء -2013
2014 جفافا غري م�سب�ق ب�سبب التاأخر يف هط�ل الأمطار، وفرتة انقطاع دامت ثمانني ي�ما ما بني �سهري كان�ن 
 12-16 الفرتة  األيك�سا خالل  الثلجية  العا�سفة  اآثار  من  املنطقة  عانت  فقد  وكذلك   ،2014 واآذار   2013 الأول 
% من املعدل ال�سن�ي العام، كما وكان  كان�ن الأول 2013 )كرزم، 2014(. وبلغت ن�سبة هط�ل الأمطار 70 
هط�ل الأمطار غري منتظم يف كافة املناطق، ما اأدى اإىل تعر�ص مناطق معينة اإىل ن�سبة جفاف اأكرث من مناطق اأخرى 

يف ال�سفة الغربية )�سلطة املياه الفل�سطينية، 2014(. 

ويف ظل هذا اجلفاف، تاأتي الإ�سرتاتيجيات التي يتبعها الفل�سطيني�ن للتكيف مع اآثار التغري املناخي معتمدة على 
ال�سيا�سي املتمثل مبمار�سات الحتالل  اأن ال��سع  اإل  اأعتاد امل�اطن�ن عليه،  خربات تاريخية،  وم�روث زراعي 
الإ�رشائيلي يقلل من القدرة لدى املزارعني على تطبيق هذه الآليات، �س�اء من ناحية اقت�سادية وحرية تنقل امل�اد 
 Climate Change Adaptation Strategiesاأو من ناحية �سيا�سية من حيث تقرير امل�سري ال�طني )٫

 .)2010

  UNDP وقد جاءت اإ�سرتاتيجية التكيف مع التغري املناخي يف ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية التي قامت بتط�يرها الـ
و�سلطة ج�دة البيئة وجمم�عة من امل�ؤ�س�سات ذات العالقة عام 2010، لتقرتح جمم�عة من اإ�سرتاتيجيات واآليات 
املثال، مت  �سبيل  فعلى  بالإ�سرتاتيجية،  التقرير اخلا�ص  عليها يف  الإطالع  التي ميكن  املناخي،  التغري  التكيف مع 
من  ال�ستفادة  على  املحلية  القدرة  وزيادة  منها،  احلد  اأو  الفي�سانات  اآثار  لتجنب  ط�ارئ  خطط  تط�ير  اقرتاح 
هط�ل الأمطار، حتديد اأول�يات ل�ستخدام املاء النقي، تعريف املزارعني باأ�ساليب ري حديثة اأكرث فاعلية، مراجعة 
اأنظمة اإدارة ن�عية مياه ال�رشب، دمج املخاطر البيئية، زيادة الإنتاجية امل�ستدامة للمياه. ويف هذا الإطار جاءت هذه 
الدرا�سة لتبحث يف التغريات املناخية وتاأثرياتها على قطاع املزارعني يف ال�سفة الغربية، وحتديدا يف 23 جتمعًا يف 
مناطق )ج( والتي �سبق ذكرها، وتطبيق اآليات التكيف مع التغري املناخي التي مت اقرتاحها يف اإ�سرتاتيجية التكيف 
مع التغري املناخي، وتاأثري ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي على تطبيقها، وكذلك للخروج مبقرتحات لالآليات التي 

ميكن تطبيقها بالرغم من الظرف ال�سيا�سي احلايل. 
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اإجراءات الدرا�سة

الدرا�سة،  اأدوات  ي��سح  حيث  التايل،   )3( بال�سكل  تلخي�سها  ميكن  عدة  مبراحل  الدرا�سة  اإعداد  مرحلة  مرت 
الأدوات  من  كل  با�ستخدام  جمعها  مت  التي  البيانات  مع  التعامل  وكيفية  ومتطلباته،  اإعدادها  مراحل  منهجها، 

ودجمها يف نتائج الدرا�سة. 

ال�سكل 3: خمطط يو�سح اإجراءات الدرا�سة

 مراجعة الأدبيات ال�سابقة

تكمن اأهمية مراجعة الأدبيات ال�سابقة يف ك�نها تعطي فهما للم��س�ع قيد الدرا�سة والبحث عرب ما مت اإجراوؤه 
من درا�سات �سابقة،على �سبيل املثال: كيف مت تنفيذ الدرا�سات ال�سابقة، وما هي اأهم املحاور التي متت درا�ستها 
والرتكيز عليها �سابقا )2003 Hart٫(. كما وت�ساعد مراجعة الأدبيات ال�سابقة على التعرف على الأفكار، تقنيات 
جمع البيانات وعملية تط�ير اجلدلية يف البحث اأو الدرا�سة املن�ي اإجراوؤها. وتكمن اأي�سا اأهمية ذلك يف ك�ن هذه 
 Jesson٫ Matheson( املراجعة ت�سري اإىل التناق�سات والفج�ات يف اجل�سم الأدبي املت�فر يف م��س�ع الدرا�سة
2011 Lacey٫ &(. ويف هذه الدرا�سة متت مراجعة الأدبيات ال�سابقة اخلا�سة بالتغري املناخي من حيث:  ال�سعف 
واله�سا�سة، القطاع الزراعي يف فل�سطني، وال�اقع ال�سيا�سي لت�زيع الأرا�سي وا�ستخداماتها يف فل�سطني، اإ�سافة 

اإىل الأبحاث والدرا�سات اخلا�سة بالتغري املناخي والتي مت تنفيذها فل�سطينيا.

خلفية الدرا�سة

درا�سات �سابقة

جمم�عات
 نقا�ص مركزة

مراجعة
الأدبيات ال�سابقة

العمل امليداين
وجمع البيانات

حتليل النتائج
وعر�سها

اإجراءات
 الدرا�سة

مقابالت
�سخ�سية

مكاملات هاتفية
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منهجية الدرا�سة

اعتمدت الدرا�سة على املنهج  ال��سفي التحليلي يف حتليل البيانات، ودجمها يف اإخراج نتائج الدرا�سة والرتكيز 
على ن�عية حتليل البيانات اإتباعا للبح�ث الن�عية، حيث مت جمع البيانات ب�سكل ت�ساركي من خالل عقد جمم�عات 
نقا�ص مركزة، مقابالت �سخ�سية مع ذوي الخت�سا�ص، ومكاملات هاتفية مع املبح�ثني للتاأكد من بع�ص البيانات 

املجم�عة وتاأكيد اخل�سائ�ص الدمي�غرافية. 

ويعترب املنهج ال��سفي التحليلي اأحد مناهج البحث الن�عي يف العل�م الإن�سانية، حيث يعتمد على بناء تفاهم م�سرتك 
ما بني املبح�ثني والباحث ح�ل امل��س�ع قيد الدرا�سة والبحث )2008 Mcnabb٫(. يتعلق هذا املنهج بعادات 
وقيم ومعتقدات وم�ساعر املبح�ثني ح�ل م��س�ع معني. وقد مت تط�ير هذا املنهج يف عدة عل�م منها الفل�سفة، علم 
الجتماع، الآداب، الأنرثوب�ل�جيا، والت�سالت)1994 Presnell& Carter٫( هادفا اإىل حماولة فهم ظاهرة 
معينة من خالل املعاين التي يعطيها املبح�ث�ن لهذه الظاهرة، وو�سفها وحتليلها وربطها بالأدب ال�سابق املتعلق 
مب��س�ع الدرا�سة. وياأتي الهدف من ا�ستخدام اأدوات ن�عية يف مثل هذه الدرا�سة، من منطلق اأن و�سف وحتليل 
�سل�كيات وعالقات اجتماعية معينة، ل ميكن فهمها من خالل اأرقام واإح�سائيات فقط، فهناك حاجة لفهم بع�ص 
العمليات الجتماعية، والدخ�ل اإىل عامل املبح�ثني فيما يتعلق مب��س�ع البحث مما يق�م باإثرائه، وهذا ما اأتفق 

عليه باحث�ن اأمثال )1991 Orlikowski&Baroudi٫(.اأدوات الدرا�سة وجمع البيانات

جاءت اأدوات الدرا�سة، كاأدوات ت�ساركيه )Participatory Techniques( يف جمع البيانات، للفح�ص ب�سكل 
ن�عي وجهات نظر املبح�ثني يف حماور الدرا�سة الرئي�سة، والتي مت ذكرها يف مقدمة الدرا�سة. والأدوات الت�ساركية 
التي ميكن للباحث تطبيقها مع املبح�ثني بحيث يلعب الباحث دور املي�رش اأو امل�سهل، من اأجل خلق بيئة مريحة يق�م 
املبح�ث�ن فيها بامل�ساركة باآرائهم ووجهات نظرهم يف اأ�سئلة الدرا�سة )1990 Stoecker٫(، وهنا يكمن الفرق 
ما بني املنهج الت�ساركي يف البحث وا�ستخدام الأدوات الت�ساركية، فاملنهج الت�ساركي ه� اإنتاج املبح�ثني للمعل�مة 
 .)Pain & Francis٫ 2003( من اأجل اإحداث تغيري جمتمعي، وتي�سري عملية التغيري املجتمعي كنتيجة نهائية
وهنا يكمن الفرق ما بني املنهج الت�ساركي والأدوات الت�ساركية يف طبيعة امل�ست�ى الذي ينخرط املب�ح�ث�ن فيه يف 
اإعداد الدرا�سة، ورفدها بالبيانات الالزمة، من اأجل اإحداث تغيري جمتمعي. وعليه نخل�ص باأن الأدوات امل�ستخدمة 

هي اأدوات ت�ساركيه اإل اأن املنهجية لي�ست بالت�ساركية بال�سكل الكامل. 
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وفيما يلي و�سفا لهذه الأدوات ومربرات اختيارها:

• جمم�عات النقا�ص املركزة.	

• املقابالت ال�سخ�سية.	

• املقابالت الهاتفية.	

جمموعات النقا�ص املركزة 

اأ�سبح ا�ستخدام جمم�عات النقا�ص املركزة وا�سعا يف بح�ث العل�م املختلفة. وتعترب هذه املجم�عات اأداة م��سى 
وين�سح   .)Lund٫ 2007; Chawla٫ 2006; Payne٫ 2005(الإن�سانية العل�م  يف  البيانات  جلمع  بها 
 Lindlof &( واحد  وقت  يف  املبح�ثني  من  كبري  عدد  مقابلة  الدرا�سة  م�سكلة  تتطلب  عندما  خا�ص  ب�سكل  بها 
2011 Taylor٫(. تعرف جمم�عات النقا�ص املركز على اأنها جمم�عات �سغرية من الأفراد لها مميزات حمددة 
يتم جتميعهما بهدف النقا�ص والرتكيز على م��س�ع حمدد )2004 Hollander٫(. اختلفت الآراء ح�ل حجم 
املجم�عة ال�احدة وعدد اأفرادها، ولكن مت الرتجيح باأن العدد الأمثل ه� العدد الذي ي�سمن احل�س�ل على املعل�مات 

املطل�بة للدرا�سة، وح�سب ن�عيتها وب�سكل 
ي�سمن للجميع امل�ساركة. ول بد من ت�اجد 
الباحث  يك�ن  ما  وعادة  للنقا�ص،  مي�رش 
 Litosseliti٫( الباحث  م�ساعد  اأو  نف�سه 
باأدوات  الأداة  هذه  مقارنة  وعند   .)2003
اأن  جند  الأخرى،  الن�عية  البيانات  جمع 
املجم�عات املركزة ت�فر بيئة طبيعية ب�سكل 
 Litosselitiاأكرب من املقابالت الفردية )٫

.)2003

�سورة 2: �سورة اأخذت اأثناء اإحدى املجموعات املركزة يف
 مقر اإحتاد جلان العمل الزراعي.
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وي�سري Shamdasani& Rook Stewart٫)2007( اإىل اأربعة خ�سائ�ص للمجموعات املركزة: 

• اأول: ت�ستخدم املجم�عة املركزة، عندما ي�سعى الباحث اإىل جمع معل�مات ن�عية يف جمال 	
معني من املعرفة من اأفرادهم الأكرث معرفة يف هذا املجال.

• ثانيا: ت�فر املجم�عة املركزة الناجحة، اأج�اء تفاعل ما بني اأفراد املجم�عة، حيث تذوب 	
الفروق املختلفة من قبيل العمر، واجلن�ص وامل�ست�ى التعليمي. 

• ثالثا: ت�فر املجم�عة املركزة بيانات اأكرث عمقا وذلك  لطبيعة النقا�ص املعمق  بني اأفرادها . 	

• اأفراد 	 بني  ن�سطا  وا�ستماعا  وتعاطفا  وانفتاحا  تفاعال  املركزة  املجم�عة  ت�فر  رابعا: 
املجم�عة. 

و�سمن هذا الإطار، مت تنفيذ خم�ص ور�ص ملجم�عات نقا�ص مركزة يف التجمعات امل�سم�لة يف الدرا�سة احلالية، ب�اقع 
جمم�عة يف كل حمافظة. مت خاللها طرح الأ�سئلة اخلا�سة بالدرا�سة والإجابة عليها.و اإرفاق الأ�سئلة التي �سئلت 

اأثناء املجم�عات املركزة يف ق�سم املرفقات يف نهاية هذه الدرا�سة.

املقابالت ال�سخ�سية

بحثية  اأدوات  ال�سخ�سية  املقابالت  اأن�اع  جميع  تعترب 
الإن�سانية.  العل�م  بح�ث  يف  الن�عية  البيانات  جلمع  منا�سبة 
اأربعة  اإىل  البحثية  املقابالت  اأن�اع   )2004(  King يق�سم 
بينما  منظمة.  وغري  منظمة،  �سبه  تف�سريية،  عميقة،  اأن�اع: 
حيث  من  ن�عني  اإىل   ) 2006(  Opdenakker يق�سمها 
وغري  الإنرتنت(  مثل  و�سائط  )عرب  افرتا�سي  اإجرائها:  مكان 
افرتا�سي )لأي يف مكان وزمان حقيقيني(. �س�رة رقم 3 تظهر 

اإحدى امل�ساركات يف البحث )احلاجة �سارة(.

�سورة 3: احلاجة �سارة من منطقة �سو�سيا.
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ومن وجهة نظر بحثية، فاإن من ف�ائد املقابالت ال�سخ�سية اأنها حتت�ى على عن�رش الت�ا�سل الجتماعي، حيث 
على  للح�س�ل  غم��ص،  اأي  ي�ست��سحان  الالزمة،  الأ�سئلة  وي�ساأل  مبا�رش  ب�سكل  املبح�ث  مع  الباحث  يت�ا�سل 

.)McLafferty٫ 2003( اإجابات �ساملة

يف هذه الدرا�سة، مت اإجراء جمم�عة من املقابالت مع ذوي الخت�سا�ص والعالقة مب��س�ع التغري املناخي واآثاره يف 
فل�سطني. مرفق قائمة بالأ�سئلة التي مت ا�ستخدامها يف املقابالت يف ق�سم املرفقات يف نهاية هذه الدرا�سة، علما باأن 

 .)In depth( املقابالت كانت من الن�ع املعمق

املقابالت الهاتفية

ت�ستخدم املقابالت الهاتفية عندما يتعذر القيام باملقابالت ال�سخ�سية وجها ل�جه، اأو يف حال عدم ت�فر امل�سادر املالية 
 .)King٫ 2004( الالزمة، اأو خل�س��سية منطقة الدرا�سة اجلغرافية من حيث الأمان ولعتبارات اأخرى كثرية
مقابلة  تعترب مفيدة يف حال  واأنها  كما  ال�س�قية،  الدرا�سات  با�ستخدامها يف  �سيء  اأكرث  الهاتفية  املقابالت  تعرف 
 McLaffertyاأفراد قد يك�ن ال��س�ل الفيزيائي اإليهم �سعبا لعتبارات �سيا�سية اأو �سحية اأو بعد امل�سافات )٫

.)2003

يف هذه الدرا�سة مت اإجراء مكاملات هاتفية عندما تعذر ال��س�ل اإىل ال�سخ�ص الذي يراد مقابلته من ذوي الخت�سا�ص 
ب�سبب ت�اجده يف خارج البالد، كما ومت اإجراء مكاملات هاتفية فردية مع اأع�ساء املجم�عات املركزة، وذلك جلمع 

بيانات دمي�غرافية ب�ساأنهم. 

الإجراءات الأخالقية

باتت الإجراءات الأخالقية اأ�سا�سا يف اأي بحث علمي يف جمال العل�م الإن�سانية، فقد مت تط�ير جمم�عة من الق�اعد 
ويعترب   )Cohen٫ Manion& Morrison٫ 2007( العلمي  البحث  ومراكز  اجلامعات  عليها  ت�ؤكد  التي 
البع�ص اأن هذه الإجراءات مهمة كاأهمية اإجراءات مماثلة يف البح�ث الطبية، والتي يتم التعامل فيها مع الكائنات 
احلية املختلفة )2005 Crow & Charles٫ Heath٫ Wiles٫(. واأهم هذه الإجراءات الأخالقية ه� ورقة 
امل�افقة على ال�سرتاك يف الدرا�سة، والتي يجب اأن حتت�ي على معل�مات وا�سحة ح�ل الدرا�سة اأو البحث، اأهمية 
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البحث، �رشح البدائل يف حال مل ي�افق املبح�ث على امل�ساركة، ت��سيح اأنه ميكن للم�سرتك الن�سحاب من البحث 
يف اأي وقت ي�ساء دون اأن ي�ؤثر عليه ذلك باأي �سكل من الأ�سكال، و�رشورة ت��سيح جهة للت�ا�سل يف حال كان لدى 

 .)Wiles٫ Heath٫ Crow & Charles٫ 2005( امل�سارك اأية ا�ستف�سارات لحقا

لقد مت تط�ير ورقة م�افقة مرفقا معها ورقة معل�مات خا�سة بالدرا�سة احلالية بحيث مت ت�قيع جميع املبح�ثني 
عليها والحتفاظ بها لدى امل�ؤ�س�سة �ساحبة العالقة )احتاد جلان العمل الزراعي(. )مرفق ورقة املعل�مات وورقة 

امل�افقة يف ق�سم املرفقات يف نهاية الدرا�سة(. 

حدود الدرا�سة

• احلدود الزمنية: الفرتة ما بني �سهر ني�سان و�سهر اأيار 2014.	

• احلدود املكانية: ثالثة وع�رشون جتمعا تقع �سمن حدود املنطقة )ج( يف حمافظات اخلليل، بيت حلم، القد�ص، 	
اأريحا،  الع�جا،  اجلفتلك،  الأحمر،  اخلان  اجلهالني،  م��سى،  النبي  هي:  التجمعات  وهذه  وط�با�ص.  اأريحا 
اأم  طم�ن، تيا�سري، فرو�ص بيت دجن، الظاهرية، ال�سي�خ، �سعري، م�سافر يطا، م�سافر بني نعيم، ال�سم�ع، 

�سلم�نة، جناتا، وادي رحال، زعرتة، كر�سان، تق�ع، العبيدية ودار �سالح.

• ذوو 	 امل�ستهدفة،  املناطق  يف  واحلي�اين  النباتي  الإنتاج  جمال  يف  ومزارعات  مزارع�ن  الب�رشية:  احلدود 
الخت�سا�ص من ال�زارات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات غري احلك�مية ذات العالقة، واأع�ساء يف جلنة التغري املناخي 

يف فل�سطني. 

عينة الدرا�سة

ا�سرتك )60( �ست�ن مزارعا ومزارعة يعمل�ن يف الإنتاج النباتي واحلي�اين يف قطاع الزراعة يف املجم�عات املركزة، 
ممثلني عن التجمعات امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة. وجاءت امل�ساركة الن�س�ية �سعيفة، بالرغم من حث امل�ساركني 
على اإح�سار ن�سائهم اأو اأخ�اتهم اأثناء دع�تهم حل�س�ر املجم�عات املركزة،  ولكن مت تفادي ذلك من خالل اإجراء 
العينة  اختيار  مت  وقد  �سيدات.  �ست  باملجم�ع  لي�سارك  بع�سهن  مع  خا�سة  مقابالت  واإجراء  هاتفية  ات�سالت 
اأو من  الع�س�ائية املق�س�دة من خالل اللجان ذات العالقة مع اإحتاد جلان العمل الزراعي يف املناطق امل�ستهدفة 

خالل م�ؤ�س�سات احلكم املحلي يف املناطق. 
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 هذا وقد متت مقابلة ثالثة ا�ست�ساريني من ذوي الخت�سا�ص يف جمال التغري املناخي يف فل�سطني، بناء على عالقتهم 
بامل��س�ع مبا�رشة ومعرفتهم مبجريات وتط�ر الربامج التي تنفذ للحد من اآثار التغري املناخي على قطاع الزراعة 

ب�سقيه النباتي واحلي�اين. 

 خ�سائ�ص عينة الدرا�سة: 

وامل�ست�ى  والأعمار،  الجتماعي،  بالن�ع  املتعلقة  تلك  هي  املبح�ثني  املزارعني  من  الدرا�سة  عينة  خ�سائ�ص  اأهم 
التعليمي، وطبيعة الن�ساط الزراعي الذي يق�م�ن به يف مناطق )ج(. فمن حيث التن�ع الجتماعي، جاءت م�ساركة 
60 مبح�ثا. وقد يع�د هذا التفاوت  اأ�سل  7 ن�ساء من  الن�ساء حمدودة مقارنة مب�ساركة الرجال، حيث �ساركت 
من حيث الن�ع الجتماعي، اإىل ك�ن الرجال يف هذه املناطق اأكرث م�ساركة يف مثل هذه الأن�سطة البحثية، لعالقتهم 
بامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال الزراعة، وجمال التنمية يف املنطقة ب�سكل عام، وقد حاولت الباحثة الرتكيز على 
العائلة  تاأثر  طبيعة  على  مركز  ب�سكل  منهن  احلا�رشات  �س�ؤال  وكذلك  الن�ساء،  من  اأكرب  عدد  ح�س�ر  �رشورة 

الفل�سطينية بتاأثريات التغري املناخي يف فل�سطني.

ال�سكل 4: توزيع عينة املبحوثني من املزارعني على فئاتهم العمرية.

% منهم  اأما من حيث الأعمار، يظهر ال�سكل ) 4( اأن %42 من املبح�ثني هم من الفئة العمرية)34-20( واأن 41 
% منهم �سمن الفئة العمرية )50 واأكرب(.  كما اأظهرت النتائج كما ه�  �سمن الفئة العمرية )49-35( واأن 17 
% يعمل�ن يف الإنتاج احلي�اين،  % من العينة يعمل اأفرادها يف الإنتاج النباتي، و 30  مبني يف ال�سكل )5( اأن 55 

20-34
35-49
50-older

اأعمار املبحوثني
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% يعمل�ن يف القطاع الزراعي ب�سقيه النباتي واحلي�اين. اأما ح�ل امل�ست�ى التعليمي للعينة وكما ه� م��سح  و15 
% منهم قد در�ص يف املرحلة البتدائية يف اإحدى مراحلها، و  يف ال�سكل )6(، فقد اأظهرت نتائج حتليل العينة اأن 50 
% مل يحددوا  % يحمل�ن �سهادة جامعية، واأن 12  % يحمل�ن درجة الثان�ية العامة )الت�جيهي(، واأن 18   20

م�ست�اهم التعليمي.

ال�سكل 5: توزيع عينة املبحوثني من املزارعني على طبيعة الإنتاج الزراعي الذي يقومون به. 

 

ال�سكل 6: توزيع عينة املبحوثني على م�ستوياتهم التعليمية.

وجاءت عينة املبح�ثني من ال�ست�ساريني، وذوي العالقة، يف مقابلة ثالثة ا�ست�ساريني فل�سطينيني من م�ؤ�س�سات 
حك�مية وغري حك�مية ذوي عالقة مبا�رشة بلجنة التغري املناخي يف فل�سطني، وكذلك اإ�سرتاتيجية التغري املناخي 

2010. )مرفق قائمة باأ�سماء وامل�سميات ال�ظيفية لال�ست�ساريني الذين متت مقابلتهم(. 

نباتي

ابتدائية

حي�اين

ت�جيهي

خمتلط

جامعة
بال

الن�ساط الزراعي

امل�ستوى التعليمي
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نهج التحليل من منظور اله�سا�سة البيئية و ال�سيا�سية  : 

مت اإجراء الدرا�سة على ثالثة وع�رشين جتمعا يف حمافظات اخلليل، بيت حلم، اأريحا، ط�با�ص و�رشقي القد�ص،حيث 
ت�زعت الدرا�سة على مناطق النبي م��سى، اجلهالني، اخلان الأحمر، اجلفتلك، الع�جا، اأريحا، طم�ن، تيا�سري، 
فرو�ص بيت دجن، الظاهرية، ال�سي�خ، �سعري، م�سافر يطا، م�سافر بني نعيم، ال�سم�ع، اأم �سلم�نة، جناتا، وادي 
رحال، زعرتة، كر�سان، تق�ع، العبيدية ودار �سالح. متتاز التجمعات امل�سم�لة يف الدرا�سة باأنها تقع �سمن املناطق 
امل�سنفة )ج ( ح�سب ت�سنيفات اتفاقية اأو�سل� 2 يف عام1995 )2009 PASSIA٫(. وبح�سب التفاقية فاإن هذه 
التجمعات هي مناطق يف ال�سفة الغربية وحتت ال�سيطرة الإ�رشائيلية الكاملة، وكذلك فهي يف مناطق  حتت�ي على 
امل�ست�طنات، وفيها طرق خا�سة بامل�ست�طنات، ومناطق تدريب ع�سكري اإ�رشائيلي ومناطق اإطالق نار، ومناطق 
% من الأرا�سي الزراعية يف ال�سفة الغربية  اإ�سرتاتيجية ت�سمل كل منطقة وادي الأردن، وتبلغ مناطق )ج( 63 

 .)PASSIA٫ 2009(

�سورة 4: �سورة تو�سح التجمعات املحاذية للم�ستوطنات والفرق الوا�سح يف ال�ستفادة من املياه بالنظر اإىل الغطاء النباتي يف 
املنطقتني. 
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�سورة 5:  احلالة املعي�سية للتجمعات الفل�سطينية يف منطقة �سو�سيا املهددة بالإزالة من قبل قوات الحتالل الإ�سرائيلي. 

ومتتاز هذه املناطق مب�ساحاتها ال�ا�سعة، وح�سا�سية ال��سع الفل�سطيني فيها، وقلة الفر�ص الفل�سطينية والتحديات 
الإ�رشائيلية التي ت�اجه ال�سكان يف كافة اأن�سطة حياتهم �س�اء كانت الجتماعية اأو القت�سادية. فح�سب اآخر تقرير 
اأعده مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�س�ؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )OCHA( )2014(، فاإن 
% من اأرا�سي ال�سفة الغربية الزراعية تقع �سمن منطقة )ج( حيث يحظر على الفل�سطينيني ا�ستخدامها من   87
خالل تنفيذ منظ�مة اإدارية حت�ل دون ا�ستفادة الفل�سطينيني من هذه املناطق باأي �سكل ممكن، مبعنى اآخر، ي�سكل 
ا�ستخدام الفل�سطينيني لالأرا�سي يف هذه املناطق خماطرة كبرية تهدد حياتهم ب�سكل مبا�رش. وقد اأو�سح التقرير 
ذاته »م�جز بيانات م�اطن ال�سعف يف املنطقة )ج(« )2014 OCHA٫(، باأن هذه املنطقة ت�سمل 532 جتمعا، 
ويقدر عدد �سكانها ب )297٫900 ن�سمة( يت�زع�ن على املحافظات املختلفة ومعظمها تقع يف مناطق اإطالق النار 
اأو بالقرب من مناطق اإطالق النار، اإ�سافة اإىل ذلك، ي�ستمر تعر�ص املنطقة )ج( اإىل اإجراءات اإ�رشائيلية تعيق حركة 
واملن�ساآت  املباين  هدم  الآبار،  وحفر  الإن�ساءات  مبنع  متمثلة:  الأر�ص،  على  وثباتهم  متكنهم  وتعيق  كما  ال�سكان 
املختلفة، و�سع�بة التنقل من مكان اإىل اآخر، ب�سكل يجعل التنمية بقطاعاتها املختلفة �سعبة املنال. وي��سح اجلدول 
)1( اأدناه ت�زيع التجمعات ال�سكانية على املحافظات امل�سم�لة يف الدرا�سة، وكذلك عدد �سكانها ون�سبة من منها يف 

مناطق اإطالل النار اأو بالقرب منها.
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))OCHA. 2011 ال�سكل 7: خريطة تو�سح املناطق اأ، ب وج يف ال�سفة الغربية
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جدول 1: عدد التجمعات الفل�سطينية يف املناطق )ج( وت�زيعها على املحافظات املختلفة وم�قعها بالن�سبة اإىل مناطق 
.)OCHA٫ 2014( اإطالق النار اأو القرب منها

# جتمعات املنطقة املحافظة
ج

�سكان التجمعات التجمعات يف #   #
مناطق اإطالق النار

التجمعات   #
بالقرب من مناطق 

اطالق النار
12267850193اخلليل

573777714بيت حلم

707351523القد�ص 

272736712ط�با�ص 

2410067014اأريحا والأغ�ار

نتائج الدرا�سة

يعر�ص هذا اجلزء من البحث، نتائج الدرا�سة ح�سب املحاور الرئي�سة التي مت ت��سيحها، من خالل اأهداف الدرا�سة 
نظر  وجهة  من  واأي�سا  املزارعني،  من  املبح�ثني  نظر  وجهة  من  النتائج  عر�ص  �سيتم  وعليه  �سابقا.  واأ�سئلتها 
ال�ست�ساريني الذين متت مقابلتهم، وكذلك حتليل هذه النتائج وربطها باملعيقات، وخا�سة ال�سيا�سية منها وتاأثريها 
على تطبيق اآليات التكيف مع التغري املناخي. ويف الق�سم الآخر من هذا اجلزء، �سيتم عر�ص املقرتحات، وحتديد 
اآليات التدخل التي من املمكن تطبيقها يف املجم�عات الفل�سطينية املختلفة يف منطقة )ج( وذلك من اأجل التكيف مع 

التغري املناخي واآثاره، وخا�سة يف ظل املمار�سات الإ�رشائيلية يف تلك املناطق. 

عر�ص النتائج ح�سب حماور الدرا�سة

فيما يلي، ت�ستعر�ص الباحثة نتائج التحليل املرتبطة باأ�سئلة الدرا�سة املختلفة: 

الأمطار:  �سقوط  معدل   .1

تعترب فل�سطني اإحدى دول �رشق ح��ص البحر الأبي�ص املت��سط، واملتاأثرة بالتغري املناخي الذي ت�سهده املنطقة 
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ه�  كما  ورطبة،  جافة  و�سبه  جافة  وهي:  مناخية  مناطق  ثالث  اإىل  مق�سمة  فل�سطني  ك�ن  اإىل  عام،اإ�سافة  ب�سكل 
م��سح يف ال�سكل )8( اأدناه. يعترب ال�اقع ال�سيا�سي ب�سبب الحتالل الإ�رشائيلي وممار�ساته، من الأ�سباب التي 

تزيد من ه�سا�سة وح�سا�سية املنطقة اإىل التاأثريات الناجتة عن التغري املناخي. 

فيما يتعلق مبعدلت ت�ساقط الأمطار، �سهدت فل�سطني انخفا�سا يف معدل الت�ساقط يف م��سم 2014-2013 بن�سبة 
% من  % حيث مل ي�سكل ت�ساقط الأمطار املتذبذب من حيث الكميات، زمن الت�ساقط ومكان الت�ساقط اأكرث من 70   30
معدل ت�ساقط الأمطار ال�سن�ي، كما اأ�سارت العديد من الدرا�سات والإح�سائيات املائية )كرزم، 2014(. وبح�سب 
ال�سفة  العام يف  اأقل من املعدل  الفل�سطيني، فقد كان معدل الهط�ل املطري  اإح�سائيات جهاز الإح�ساء املركزي 

الغربية، حيث بلغ ح�ايل 383.2 ملم )جهاز الإح�ساء املركزي الفل�سطيني، 2014(. 

ال�سكل 8: تق�سيم املناطق املناخية يف فل�سطني )مركز اأبحاث الأرا�سي، 2007(
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2014-2013 كان م��سما �سعبا،  اأن م��سم �ستاء  اإىل  اأ�سار املبح�ث�ن من املزارعني وذوي الخت�سا�ص  وقد 
وخا�سة مبا تخلله من تذبذب يف �سق�ط الأمطار، وكذلك الت�زيع غري املنتظم ما اأثر �سلبا على كمية ون�عية املنتجات 
ما  وهذا  اأكرث جفافا،  القادمة  امل�ا�سم  تك�ن  اأن  املبح�ث�ن  وت�قع  البعلية.  الزراعة  منتجات  الزراعية، وخا�سة 
يتفق مع ت�قعات IPPC لالأع�ام القادمة. وقد جاء تاأثري النق�ص يف معدل الهط�ل اأكرث حدة و�سدة خ�س��سا مع 
% من  ال�سيطرة الإ�رشائيلية على امل�سطحات املائية واملياه اجل�فية، حيث ي�سيطر الفل�سطيني�ن على اأقل من 15 
%. هذا ال��سع والتحكم باملياه  مياه هذه امل�سطحات يف حني ي�سيطر امل�ست�طن�ن على الن�سبة العظمى وهي 85 
اأكرث �سع�بة واأكرث تكلفة  املناخي  التغري  التكيف مع  اآليات  الفل�سطينية من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، جعل من 
مياه  ت�فري  ليتمكن�ا من  العالية  املبالغ  ودفع  امل�ست�طنات،  من  مياههم  ل�رشاء  الفل�سطيني�ن  يلجاأ  عندما  خا�سة 

ال�رشب ومياه ري املزروعات. 

اإىل ارتفاع يف ن�سبة اجلفاف يف م��سم ال�ستاء  اأي�سا  اأدى  اأن ارتفاعا يف درجات احلرارة،  اأو�سح املبح�ث�ن  وقد 
املا�سي، وهذا ما يتفق مع الإح�سائيات اخلا�سة، والتي اأو�سحت اأنه خالل اأ�سهر كان�ن الثاين و�سباط واأوائل 
)كرزم،  العام  ال�سن�ي  املعدل  من  اأعلى  درجة   10-13 ب  درجات احلرارة  ارتفعت  احلايل  العام  من  اآذار  �سهر 

 .)2014

واأكد املبح�ث�ن اأن ع�امل عدة جعلت من م��سم ال�ستاء املا�سي م��سما �سعبا على املزارعني، متثلت بانخفا�ص يف 
معدلت هط�ل الأمطار، العا�سفة الثلجية األيك�سا، ارتفاع يف درجات احلرارة، زيادة عدد ال�سكان يف املنطقة )ج(
وحمدودية �سيطرة الفل�سطينيني على مياههم، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن الدرا�سات ت�سري اإىل اأن اأكرث من 60 األف فل�سطيني 
يعي�س�ن يف مناطق )ج( وهي غري مرتبطة ب�سبكات مياه )2012 eWASH٫(. وي�سري ذوو الخت�سا�ص اأن قراءة 
�رشيعة ملن�س�ب املياه يف الينابيع الفل�سطينية، ي�سري اإىل جفاف العديد منها �سيئا ف�سيئا، كما ويعترب اجلفاف اأخطر 
تاأثريا لأنه يتم على مدار �سن�ات ط�يلة دون ال�سع�ر به، اإل اإذا متت درا�سة ذلك ب�سكل دقيق. رج�عا اإىل الدرا�سات 
على  املناخي  التغري  تاأثريات  اإىل  تتعر�ص  فل�سطني  باأن  تفيد  وم�ؤ�رشات  ع�امل  من  ذكر  ما  جميع  فاإن  ال�سابقة، 

اأ�سعدة خمتلفة. 

على الإنتاج النباتي واحليواين يف فل�سطني  املناخي  التغري  تاأثري   .2

العام، وكذلك  ال�سن�ي  وارتفاع يف درجات احلرارة عن معدلها  الأمطار،  ن�سبة هط�ل  تناق�ص  تاأثري  يتجلى 
الإنتاجيان على هط�ل  الن�عان  النباتي واحلي�اين، حيث يعتمد  الإنتاج  اجلفاف ب�سكل خا�ص وا�سحا على 
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النظر  اأي�سا. وعند  والكم  الن�ع  اإنتاجية من حيث  اأف�سل  اإىل  لل��س�ل  املعتدلة  الأمطار، ودرجات احلرارة 
من  الزراعية  املحا�سيل  تتاأثر  اأن  بد  فال  املا�سي،   2013-2014 ال�ستاء  م��سم  املناخي خالل  ال��سع  اإىل 
التذبذب يف كميات الأمطار وت�زيعها،  و من ارتفاع درجة احلرارة يف فرتة زمنية، كان من املت�قع اأن تك�ن 
اإليه من املزارعني وذوي  اأ�سار املبح�ث�ن  ن�سبة الرط�بة فيها منا�سبة لنم� الكثري من املزروعات، وهذا ما 
الخت�سا�ص. وقد اأ�سار املزارع�ن اإىل اأنهم ا�سطروا اإىل �رشاء املياه لر�ص بع�ص املزروعات البعلية حتى ل 
نح�  ي�سريون   ) )ج  املناطق  يف  القاطنني  الفل�سطينيني  من  كثريا  اأن  املزارع�ن  واعتقد  كامال،  امل��سم  يتاأثر 
ال�سيفية  املزروعات  باأن  اأي�سا  املتذبذبة. واأ�ساف�ا  العالية واإنتاجيتها  لتكلفتها  الزراعة، نظرا  العزوف عن 
املزروعات  فيها  تروى  التي  الفرتة  يف  الأمطار،  ت�ساقط  لتذبذب  نتيجة  املناخية  بالتغريات  �ستتاأثر  اأي�سا 
ال�سيفية. و اأ�سار املزارع�ن ب�سكل رئي�سي اإىل التلف واخل�سائر التي اأحدثتها العا�سفة الثلجية األيك�سا من 
حيث حتطم البي�ت البال�ستيكية، وحتطم اأ�سجار الزيت�ن والل�زيات، وكذلك حتطم برك�سات املا�سية، ما اأدى 

اإىل نف�ق عدد كبري منها.

الإح�ساء  2012\2013 )جهاز  النفوق  نوع احليوان و�سبب  فل�سطني ح�سب  النافقة يف  الرثوة احليوانية  اأعداد    :9 ال�سكل 
املركزي الفل�سطيني، 2013(. 

وب�سكل عام، فاإن قطاع الإنتاج احلي�اين تاأثر بعديد من الع�امل، حيث اأدت اإىل نف�ق يف احلي�انات ومنها ع�امل 
طبيعية، اأمرا�ص، ح�ادث عار�سة، الإجراءات الإ�رشائيلية واأ�سباب غري م��سحة، قد يك�ن منها التغريات املناخية، 
اأي�سا  اأثرت  الزراعي  بالإنتاج  التي حلقت  اأن اخل�سائر  اإىل  املبح�ث�ن  واأ�سار  اأعاله.  ال�سكل رقم )9(  ي�سري  كما 
ب�سكل �سلبي على الإنتاج احلي�اين، حيث نفقت العديد من املا�سية جراء العا�سفة الثلجية األيك�سا، كما واأن الأعالف 
اأ�سبحت غالية الثمن نتيجة لتذبذب اإنتاجها، ما اأ�سطر املزارعني اإىل �رشاء الأعالف باأثمان غالية نظرا اإىل حمدودية 

اأعداد الرثوة احليوانية النافقة يف فل�سطني ح�سب نوع احليوان و�سبب النفوق، 2013/2012
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املراعي. وهذا ما تاأكده الدرا�سات اخلا�سة يف املنطقة )ج( حيث تظهر اأن الن�سبة الأكرب من املراعي الفل�سطينية يف 
ال�سفة الغربية تقع �سمن املنطقة )ج( وحتت ال�سيطرة الإ�رشائيلية بحيث ل ي�سمح للفل�سطينيني ال�ستفادة منها 
كم�سدر غذاء للرثوة احلي�انية )2014 OCHA٫(. وقد لعبت الإجراءات الإ�رشائيلية دورا وا�سحا يف اخل�سائر 
الفل�سطينية التي حلقت بالرثوة احلي�انية، نتيجة لالإجراءات التي يتم تنفيذها على الأر�ص يف مناطق )ج( وكما 
ه� م��سح يف ال�سكل )9( �س�اء من حيث عدم ال�سماح للرعاة الفل�سطينيني با�ستخدام املراعي املت�فرة، اأو حتميل 

احلي�انات التي تت�اجد يف املراعي اإذا مت �سبطها يف امل�قع. 

وجاءت وجهات نظر املبح�ثني من ذوي الخت�سا�ص، لتاأكد ما اأ�سار اإليه املزارع�ن من تاأثري التغريات املناخية 
على ن�عية وكمية الإنتاج النباتي واحلي�اين على حد �س�اء، كما واأ�ساف ذوي الخت�سا�ص اأن كبار ال�سن، هم 
وذلك خلربتهم  املناخي  التغري  ب�سبب  النباتي واحلي�اين،  الإنتاج  على  التي طراأت  التاأثريات  على حتديد  الأقدر 

الط�يلة. 

على قطاع الزراعة حمليا املناخي  التغري  اآثار  من  للحد  التكيف  اآليات   .3

لقد خرجت اإ�سرتاتيجية التكيف مع تاأثريات التغري املناخي يف فل�سطني يف العام 2010 بعدد من الآليات املقرتحة 
 UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  الإ�سرتاتيجية  هذه  وجاءت  املناخي.  التغري  اآثار  من  للحد 
�سكل  على  الآليات  هذه  وجاءت  العالقة.  ذات  احلك�مية  وغري  الفل�سطينية  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  مع  بال�رشاكة 
مثل  املناخي  للتغري  اأخرى  واآثار  اأخطار  لتفادي  فل�سطني،  يف  ال��سع  متهيد  �ساأنها  من  املدى،  بعيدة  اقرتاحات 
تط�ير خطط ط�ارئ لتجنب اأو احلد من اآثار الفي�سانات، زيادة القدرة املحلية على ال�ستفادة من هط�ل الأمطار، 
اإدارة  اأنظمة  اأكرث فاعلية، مراجعة  باأ�ساليب ري حديثة  النقي، تعريف املزارعني  املاء  اأول�يات ل�ستخدام  حتديد 
ن�عية مياه ال�رشب، دمج املخاطر البيئية، زيادة الإنتاجية امل�ستدامة للمياه، زيادة اإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية 
اأو املعاجلة، الت�زيع العادل واملت�ساوي مل�سادر املياه ما بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني مبا فيها التحديد العادل 
للمياه اجل�فية واملياه العذبة. وجاءت جمم�عة اأخرى من اآليات التدخل، للحد من اآثار التغري املناخي ب�سكل مبا�رش 
ي�ستطيع املزارع�ن تطبيقها، مع قليل من املخاطرة مثل اإعطاء الأول�ية لري املزروعات ذات القيمة الأكرب، وزيادة 
يف ا�ستخدام احل�ساد املائي، حماية الكثبان الرملية على �س�احل غزة، التن�يع يف الإنتاج احلي�اين يف الأرياف، دمج 
اآليات التكيف مع التغري املناخي مع التخطيط ل�ستخدامات الأرا�سي، زيادة ا�ستخدام الزراعة الدقيقة، لتط�ير 

اإدارة الرتبة واملزروعات، وكذلك اختيار املزروعات لقادرة على التعاي�ص مع احلرارة واجلفاف.
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ولدى �س�ؤال املبح�ثني من املزارعني ح�ل اآليات التكيف التي ي�ستخدم�نهاحمليا للحد من اآثار التغري املناخي، اأكد 
الكثريون منهم اأنهم يق�م�ن ب�رشاء املياه من امل�ست�طنات القريبة لري املزروعات، واأحيانا لري املزروعات البعلية 
اأن بع�سهم يق�م بتاأخري م��سم الزراعة  اإنتاج امل��سم، وحفاظا على ن�عية املنتج، كما واأ�ساف�ا  خ�فا من تلف 
نتيجة خلربة من ال�سن�ات املا�سية ناجتة عن التاأخر يف هط�ل الأمطار، الأمر الذي قد ي�ؤثر على الزراعة ال�سيفية 
اإذا ما تاأثر ح�ساد الزراعة ال�ست�ية يف وقت منا�سب، واأو�سح�ا اأنهم ومب�ساعدة من بع�ص امل�ؤ�س�سات، يق�م�ن 
بتط�ير اأنظمة احل�ساد املائي،اإل اأنه يتم م�سادرة املعدات وهدم املن�ساآت من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، ما اأ�سطر 
املزارع�ن اإىل التحايل على ال�سيا�سات الإ�رشائيلية والعمل مع امل�ؤ�س�سات ب�سكل غري علني. اأما ذوو الخت�سا�ص 
فقد اأ�ساروا اإىل اأن املزارعني بحاجة اإىل زيادة قدراتهم يف التعامل مع اآثار التغري املناخي، واأن تكلفة التعامل مع 
هذه الآثار مكلفا وي�سكل عبئا ماديا على املزارعني. ومن وجهة نظرهم، فاإن عملية �رشاء املياه تك�ن ل�سد احتياجات 

الأفراد من املياه اأ�سا�سا ومن ثم لري املزروعات. 

وقد جاء يف اإ�سرتاتيجية التغري املناخي يف فل�سطني، اأن على امل�ؤ�س�سات الدولية العمل على دعم ال�سلطة ال�طنية 
الفل�سطينية، من اأجل احل�س�ل على الدعم الالزم لزيادة كفاءة وفاعلية اخلطط الفل�سطينية للحد من اآثار التغري 
منحى  على  يتم  باأنه  الخت�سا�ص  ذوو  اأو�سحه  الذي  الأمر  املحلية  الحتياجات  وح�سب  عملي،  ب�سكل  املناخي 
مت�ا�سع، نظرا لعدم ت�قيع فل�سطني لغاية الآن على التفاقية الدولية للتغري املناخي بالرغم من العرتاف بفل�سطني 
كدولة مراقب يف الأمم املتحدة، وياأتي عدم الت�قيع لغاية الآن ب�سبب عدم و�سع م��س�ع التغري املناخي وخماطرة 
وامل�ا�سيع املتعلقة بالبيئة ب�سكل عام على �سلم اأول�يات ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، بالرغم من ال�ع�د التي قطعت 
للجنة التغري املناخي ال�طنية، باأن تك�ن اتفاقية التغري املناخي يف اأول�يات التفاقيات القادمة.  ويرى املخت�س�ن 
اأن دعم دولة فل�سطني للت�قيع على اتفاقية التغري املناخي من �ساأنه اأن يفتح باب التم�يل الالزم لت�جيهه لي�ص فقط 
لبناء اأو زيادة قدرات امل�ساعدين، بل اأي�سا لتطبيق اآليات مكلفة على اأر�ص ال�اقع، والتي من �ساأنها اأن حتد من 

تاأثريات التغري املناخي على املنطقة يف ظل الإجراءات الإ�رشائيلية التي تعرقل كل تط�ر يف ذلك الجتاه. 

املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف تنفيذ اآليات التكيف للحد من اآثار التغري املناخي على  دور   .4
م�ستوى حملي ووطني

يعاين قطاع الزراعة يف فل�سطني من نق�ص يف التم�يل وخا�سة احلك�مي منه، حيث يعترب ن�سيب وزارة الزراعة 
من امليزانية العامة لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية ن�سيبا مت�ا�سعا، ونتيجة لهذا النق�ص ياأتي دور امل�ؤ�س�سات غري 
احلك�مية والدولية منها ب�سكل خا�ص مل�ساندة الدور احلك�مي يف تنفيذ الربامج املختلفة، التي تعنى بتط�ير القطاع 
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الزراعي ب�سقيه النباتي واحلي�اين وكذلك التعاونيات الزراعية. اإل اأن عمل هذه يعاين من �س�ء يف التن�سيق واملتابعة 
ب�سكل �سم�يل، وب�سكل ي�ستند اإىل خطط �سم�لية يتم من خاللها تكامل العمل احلك�مي مع غري احلك�مي لتط�ير 
القطاع. واأ�سبح من ال�ا�سح اأن الفئات امل�ستهدفة يف قطاع الزراعة تعاين من اأزمة يف الثقة ما بينها وبني وزارة 
اأن اخلدمات املقدمة ب�سيطة، متحيزة، غري مهنية ول تاأتي بحجم امل�ساكل التي   الزراعة ب�سكل خا�ص، ظنا منهم 

يعاين منها هذا القطاع.

اأفاد  القطاع،  العاملة يف هذا  وامل�ؤ�س�سات غري احلك�مية  الزراعة  به وزارة  تق�م  الذي  الدور  �س�ؤالهم عن  ولدى 
 % املبح�ث�ن من املزارعني، اأن عمل وزارة الزراعة ياأتي �سمن �سعارات،حيث امل�ازنة اخلا�سة بها هي اأقل من 1 
من ميزانية ال�سلطة واأن تدخلها ل ياأتي بحجم امل�سكلة، واأن العتقاد ال�سائد بني املزارعني اأن ال�رشيبة التي ت�ؤخذ 
املتابعة  من  يخل�  الزراعة  وزارة  عمل  اأن  اإىل  املزارع�ن  واأ�سار  كما  املزارعني،  لتع�ي�ص  ت�ستخدم  املزارعني  من 

واملراقبة والتفتي�ص، ويتم ت�زيع اخلدمات دومنا معايري وا�سحة ومعل�مة للجميع.

ويعتقد املزارع�ن باأن عمل �سلطة ج�دة البيئة ل يزيد عن ك�نه ور�سعمل وم�ؤمترات وت��سيات واإ�سدار تقارير 
اأنه  اإل  املناخي،  التغري  اآثار  اأكرث من ك�نه تدخل يف حل  البلديات فعملها خدماتي  اأما  الزراعي،  بالقطاع  خا�سة 
امل�ؤ�س�سات غري  اأن عمل  املزارع�ن  واأ�سار  املناخي.  التغري  اآثار  التقليل من  لت�ساهم يف  بالإمكان ت�جيه خدماتها 
احلك�مية امل�رشوط يجعل من العمل مهمة �سعبة، وخا�سة عند فر�ص ن�سبة امل�ساهمة املجتمعية التي ل ي�ستطيع 
معظم املزارعني دفعها، وهنا يقرتح املزارع�ن اأن تتم درا�سة حالت املزارعني كل على حدة والتعامل معهم بح�سب 

اأح�الهم القت�سادية والجتماعية. 

التاأقلم  اإىل اأن معظم امل�ساريع التي يتم تنفيذها تركز على زيادة  اأ�ساروا  اأما من وجهة نظر ال�ست�ساريني، فلقد 
والتكيف، وزيادة قدرة املزارعني على التاأقلم مع النق�ص امل�ج�د يف املياه، خا�سة يف املناطق النائية وامله�سمة وهي 
من اأول�يات وزارة الزراعة. واأ�ساف�ا اإىل اأن تنفيذ امل�ساريع اخلا�سة بالتغري املناخي، ت�سري ببطيء، ب�سبب �سعف 
وحمدودية التم�يل ب�سكل اأ�سا�سي، ك�ن فل�سطني مل ت�قع بعد على اتفاقية التغري املناخي. ومن وجهة نظرهم، 
الإ�سرتاتيجيات  �سمن  اإدراجه  يتم  حيث  املناخي،  التغري  مب��س�ع  الهتمام  يتم  اأنه  الخت�سا�ص  ذوو  اأ�ساف 
بال�زارة  الهيكلية اخلا�سة  املناخي �سمن  للتغري  دائرة  الآن  ي�جد  الزراعة، حيث  وزارة  الرئي�سية يف  والهياكل 
وت�سمل كل اأ�سحاب العالقة. ويعترب م��س�ع التغري املناخي م��س�عا ح�سا�سا مي�ص جميع الدوائر الأخرى يف 
وزارة الزراعة، حيث مت اإقرار �سندوق ك�ارث يف وزارة الزراعة. ويتم الآن و�سع الهيكلية اخلا�سة به مل�ساعدة 

املزارعني املت�رشرين. 
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17 ملي�ن دولر  األيك�سا، فقد مت ر�سد مبلغ  الثلجية  العا�سفة  بعد  الزراعة  به وزارة  الذي قامت  الدور  اأما عن 
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات العمل الدويل واملجتمعي لتع�ي�ص املت�رشرين �سمن معايري وا�سحة، حيث مت تع�ي�سهم 
من ال�رشر الذي حلق بالرثوة احلي�انية، ومتت الإ�سارة اإىل اأن الأرقام التي قدمها املزارع�ن حتت�ي على الكثري 
من اخلطاأ، ومل يكن هناك التزام مبعايري وا�سحة يف كل مديريات الزراعة، وهذا ما قد يربر اعتقاد املزارعني باأنه مل 
يتم تع�ي�ص اجلميع عن اخل�سائر التي حلقت بالزراعة بعد العا�سفة الثلجية. كما واأ�سار ذوي الخت�سا�ص اإىل اأن 
بع�ص املزارعني حاول�ا ال�ستفادة من اأكرث من جهة، واأن عملية التع�ي�ص اأو الت�زيع مل تتدخل بها وزارة الزراعة 
 ،FAO املتحدة  لالأمم  والزراعة  الغذاء  منظمة  مثل  حك�مية  غري  م�ؤ�س�سات  خالل  من  كانت  بل  مبا�رش،  ب�سكل 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP وقامت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبراقبة اآلية الت�زيع والتع�ي�ص. 

ومن وجهة نظر ال�ست�ساريني وذوي الخت�سا�ص، فاإن العمل احلايل للم�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية، ل 
يزال �سمن اإدارة الأزمات )Crisis Management( اأكرث من ك�نه يف اإدارة املخاطر، اإل اأن القطاع بحاجة 
اإىل العمل من اأجل تفادي املخاطر، والتقليل منها والتخطيط لذلك قبل حدوثه، اعتمادا على الكثري من الدرا�سات 
اأن  اإىل  املخت�س�ن  وي�سري  فل�سطني،  يف  املناخي  التغري  جراء  قادمة  مبخاطر  تنذر  والتي  اأجريت  التي  والأبحاث 
عمل امل�ؤ�س�سات �س�اء احلك�مية منها اأو غري احلك�مية يف جمال التغري املناخي واحلد من اآثاره، يبقى مت�ا�سعا 
وحمدودا، طاملا مل ت�قع فل�سطني بعد على اتفاقية التغري املناخي،ما اأدى اإىل �سعف التم�يل يف هذا اجلانب وح�رشه 

يف مبادرات م�ؤ�س�ساتية معينة.

احلد من اآثار التغري املناخي  يف  للم�ساعدة  التجمعات  م�ستوى  على  تطبيقها  بالإمكان  التي  الآليات   .5
على قطاع الزراعة ب�سقه النباتي واحليواين

لقد اأ�سبح وا�سحا ملن يعمل�ن يف جمال التغري املناخي يف فل�سطني، باأن الآليات التي مت اقرتاحها �سمن اإ�سرتاتيجية 
التغري املناخي يف العام 2010 حتمل يف طياتها، حل�ل عملية للحد من تاأثري التغري املناخي على القطاع الزراعي يف 
فل�سطني، اإل اأن الإ�سكالية تكمن يف تطبيقها فعليا على اأر�ص ال�اقع، لأ�سباب تع�د يف معظمها اإىل ع�امل �سيا�سية، 
حيث ترتبط بت�قيع فل�سطني على اتفاقية التغري املناخي لتتمكن من احل�س�ل على الدعم الدويل الالزم لتطبيق 
فل�سطني،  التنم�ي يف  العمل  بكافة قطاعات  ال�ساملة  غياب اخلطة  باأن  الدرا�سة،  واأظهرت  كما  املقرتحة.  الآليات 
يجعل من العمل على تطبيق اآليات التغري املناخي يف املناطق )ج( جمزوءا وبحاجة اإىل تكاملية مع باقي القطاعات، 
ال�رشيك  ك�نها  الآليات،  هذه  تطبيق  يف  م�ساركاتها  تفعيل  على  والعمل  املراأة  دور  وتدعيم  وال�سحة  التعليم  مثل 
التجمعات  يف  املزارعني  اأن  اأي�سا  ال�ا�سح  ومن  املناخي.  التغري  بتبعات  رئي�ص  ب�سكل  وتتاأثر  للرجل،  الأ�سا�سي 
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اآليات اإ�سرتاتيجية ذات تاأثري بعيد املدى، ما مل يتم  املختلفة يف املنطقة )ج( يفتقرون اإىل القدرة واملهارة لتطبيق 
التعامل مع احتياجاتهم الآنية واحلالية، حيث ي�س�د التفكري بتاأمني املتطلبات الآنية وم�ستلزمات الأ�رشة �سمن 

امل��سم احلايل، حتى يت�سنى لهم التفكري بتطبيق اآليات اإ�سرتاتيجية تع�د بالفائدة على املدى البعيد. 

اأقرتح  ولدى ال�ستف�سار عن الآليات التي ميكن تطبيقها للحد من تاأثريات التغري املناخي يف التجمعات املختلفة، 
املبح�ث�ن جمم�عة منها، حيث �سيتم ا�ستعرا�سها يف ثالثة جتمعات رئي�سة وهي: �سمال ال�سفة الغربية، و�سطها 
وجن�بها. ا�ستنادا اإىل معدلت هط�ل الأمطار من قبل جهاز الإح�ساء املركزي الفل�سطيني حتى �سهر اأيار 2014، 
ال�سن�ية  معدلتها  من   %  71 وط�لكرم   %  67 نابل�ص  ويف   ،%  56 جنني  يف  الأمطار  هط�ل  ن�سبة  بلغت  فقد 
اأن هناك تذبذبا يف  املبح�ث�ن  2013. واأ�سار  العام  تباعا يف   %  123 و   ،%  122  ،%  103 العامة مقارنة ب 
الكميات خالل العام 2014 وت�زيع الهط�ل كان خمتلفا من منطقة اإىل اأخرى يف نف�ص املحافظة، الأمر الذي اأدى اإىل 
تفاوت تاأثريات التغري املناخي على املناطق املختلفة �سمن املحافظة ال�احدة، مما يجعل التعامل مع تاأثرياته اأكرث 
�سع�بة. وجاءت مقرتحات املزارعني يف اإيجاد مراعي بحيث ميكن لأ�سحاب الرثوة احلي�انية ا�ستخدامها، والعمل 
التعامل مع م�سادرة الرثوة  للمزارع  القان�نية الالزمة )ت�فري ت�عية ح�لها( حتى يت�سنى  على ت�فري احلماية 
احلي�انية، التي ت�سبطها ق�ات الحتالل الإ�رشائيلي يف مناطق الرعي يف املنطقة )ج(. كما ومت اقرتاح اإعادة تاأهيل 
�سبكات املياه، حتى متكن الأهايل من ا�ستخدام املياه من ال�سبكات يف مناطق )اأ( املحاذية، والعمل على حفر اآبار 
�سمن املناطق امل�سم�ح احلفر بها، اأي خارج مناطق )ج( بحيث تك�ن قريبة وميكن ا�ستخدامها لري املزروعات، 
ول�رشب احلي�انات �سمن املنطقة )ج( القريبة. وكان من ال�ا�سح العتماد الأكرب على الرثوة احلي�انية يف �سمال 

ال�سفة الغربية اأكرث من العتماد على الإنتاج النباتي. 

% يف اخلليل،  اأما منطقة جن�ب ال�سفة الغربية فقد تفاوتت فيها معدلت هط�ل الأمطار يف العام 2014 لتك�ن 75 
% يف العام 2013.  حيث يعتمد  %، و88   106 ،% % يف �رشقي القد�ص مقارنة ب 110  % يف بيت حلم و74   67
ال�سكان ب�سكل اأكرب على الإنتاج النباتي يف منطقة اخلليل، وعلى الإنتاج احلي�اين يف منطقة ريف �رشقي بيت حلم. 
وجاءت اقرتاحات املبح�ثني لآليات، مثل ا�ستخدام بذور حم�سنة واأكرث حتمال لتغريات املناخ وللجفاف حتديدا، 
اأو �رشب  اأو )ب( بحيث ميكن ل�سكان مناطق )ج( ا�ستخدامها يف ري مزروعاتهم  اآبار �سمن املناطق )اأ(  وحفر 
ما�سيتهم، ويعتقد املبح�ث�ن من املزارعني اأن تخفي�ص ن�سبة ال�رشيبة على الأعالف التي يتم �رشاوؤها، ه� عامل 
اآثار اجلفاف والتغري املناخي. وح�ل نف�ص امل��س�ع، اقرتح اأع�ساء اللجان  مهم يف م�ساعدة املزارعني، مل�اجهة 
الزراعية التغلب على ارتفاع اأ�سعار العلف عن طريق �رشاء الأعالف بطريقة جماعية من خالل اجلمعيات التعاونية 
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املناخي. واأكد  التغري  تاأثريات  الأرا�سي لتجاوز  اأكرب من  ا�ست�سالح م�ساحات  املزارع�ن  الزراعية. كما واقرتح 
املبح�ث�ن من املزارعني على اأهمية الإر�سادات والت�عية بكيفية التعامل مع التغريات املناخية، ويف جمال املحا�سيل 
التي بالإمكان ا�ستخدامها لتفادي اخل�سائر وخا�سة يف جمال الإنتاج النباتي. وكان من راأي ال�ست�ساريني اإدخال 
بذور متكيفة مع التغري املناخي، والعمل على اإدخالها ب�سكل عملي على مدار �سن�ات، حتى يرى املزارع�ن النتائج 
باأعينهم، فمن وجهة نظر ال�ست�ساريني، اأن الثقافة ال�سائدة لدى بع�ص املزارعني تقف عائقا اأمام اإدخال بذور اأكرث 
تكيفا، ويكمن احلل باإقناعهم يف تطبيق زراعتها ب�سكل عملي على مدار �سن�ات، ليحدد املزارع�ن اأنف�سهم اإن كانت 

بذورا اأف�سل من ناحية الكمية والن�عية اأي�سا. 

 %  62 ن�سبته  ما   2014 للعام  فيها  الأمطار  معدلت  بلغت  فقد  واجلفتلك،  اأريحا  وحتديدا  ال��سط  مناطق  اأما 
% يف العام 2013. يعتمد �سكان هذه املناطق على الإنتاج النباتي وعلى  من املعدل ال�سن�ي العام مقارنة بـ 98 
الذي  بال�سكل  املياه  ب�سكل رئي�ص من عدم ت�فر  املنطقة  ب�سكل خا�ص. تعاين  النائية  املناطق  الإنتاج احلي�اين يف 
يغطي الحتياجات املنزلية، وكذلك احتياجات الزراعة والرثوة احلي�انية. وكان هناك اقرتاحا اآخر للتغلب على 
ارتفاع اأ�سعار العلف ويتمثل ب�رشاء الأعالف بطريقة جماعية من خالل اجلمعيات التعاونية الزراعية. كما واأقرتح 
وقد  والأ�سجار.  للجفاف  املقاومة  املحا�سيل  ب�ساأن  والت�جيهات  املعل�مات  باملزيد من  املزارعني  تزويد  �رشورة 
و�سح اأهايل املنطقة من املزارعني اأن حفر البار يف املناطق )ب( ب�سكل حماذي للمناطق )ج (وقريب منها باإمكانه 
حل م�سكلة ارت�اء امل�ا�سي، وكذلك ت�فري املياه للمزروعات يف وقت اجلفاف. كم واأ�سار املزارع�ن اأن هناك حاجة 
الأرا�سي  الق�سايا اخلا�سة مب�سادرة  مع  للتعامل  القان�نية  وبال��سائل  الأفراد بحق�قهم  رفع وعي  على  للعمل 
وهدم الآبار واملن�ساآت يف مناطق )ج(. وهذا ما اأتفق معه ال�ست�ساري�ن وذوو الخت�سا�ص اأي�سا، حيث يجدون 
باأن لب امل�سكلة من ناحية التعامل الفل�سطيني مع امللكيات يف املنطقة )ج( هي عدم ال�عي الكايف باحلق�ق، وكيفية 
التعامل مع م�سادرة الأرا�سي، وهدم املن�ساآت بطريقة قان�نية. كما واأقرتح املزارع�ن امل�ساعدة يف اإن�ساء معامل 
خا�سة بالبندورة اأو الت�سنيع الغذائي ب�سكل عام، وكذلك الت�سنيع احلي�اين والتي باإمكانها التعامل مع املنتجات، 
وحت�سني ن�عياتها وتخزينها حتى وقت احلاجة. وكان الرتكيز اأي�سا على هذه الآلية اأو الن�ساط نظرا لعمل الكثريات 

من الن�س�ة يف منطقة اجلفتلك يف امل�ست�طنات القريبة. واأن من �ساأن هذه امل�سانع ا�ستقطابهن كاأيدي عاملة. 
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وجاءت اأي�سا جمموعة من التدخالت املقرتحة من خالل ور�ص عمل اأجريت مع اللجان الزراعية من قبل 
طاقم اإحتاد جلان العمل الزراعي يف املناطق املختلفة ب�سكل عام وهي: 

• اأثر يف تخفي�ص تكلفة العلف مبقدار الن�سف 	 اأن يك�ن لها  بناء وحدات ا�ستنبات ال�سعري، والتي من املمكن 
م��س�ع  يزال  ول  عالية.  تك�ن  املال  راأ�ص  تكلفة  باأن  علما  الن�سف،  مبقدار  العلف  تكلفة  خف�ص  واإمكانية 

وحدات ا�ستنبات ال�سعري قيد الدرا�سة والبحث. 

•  احلاجة اإىل مزيد من املعل�مات ح�ل ا�ستخدام الأ�سمدة الع�س�ية، بدل من الأ�سمدة الكيماوية، مع العلم اأن 	
العائق اأمام ا�ستخدام ال�سماد الع�س�ي ه� اأن الأ�سمدة الكيميائية اأقل تكلفة بكثري.

• �رشورة ت�فري معل�مات ح�ل طرق حلماية خاليا النحل من الربد القار�ص والع�ا�سف الثلجية، حيث يتم 	
حاليا تغطية خاليا النحل با�ستخدام اأدوات ب�سيطة مثل الفا�سل اخل�سبي ذو فتحة املدخل، وورق الت�سقيف 

الأ�س�د لعزل احلرارة ولتجنب تك�ين الرط�بة القاتلة للنحل. 

• تك�ين جلنة م�سرتكة مك�نة من اللجان املحلية والبلديات، بالتعاون مع املنظمات الداعمة لت�سعيد ومناق�سة 	
ق�سية ال�رشائب العالية على الأعالف. مع العلم باأن ق�سية الإعفاء ال�رشيبي على الأعالف للمزارعني كان قد 

مت طرحها مع اجلهات امل�سئ�لة يف ال�سابق اإل اأنها ما زالت عالقة. 

• بناء وحدات املياه وال�رشف ال�سحي. 	

• تطبيق وحدات الري بالتنقيط للتقليل من كمية املياه امل�ستخدمة والتقليل من التكلفة.	

• تطبيق و�سائل احل�ساد املائي مثل اآبار واأح�ا�ص وبرك جلمع للمياه. 	

• اإيجاد خيارات الأعالف البديلة، وخا�سة مبا يتعلق بت�فري امل�ارد الكافية، واملعل�مات الكافية عن بناء وحدات 	
ال�سيالج ) هذا الدعم يجب اأن يحت�ي اأي�سا على دعم مادي ب�سمل الأدوات الأ�سا�سية مثل اآلة القطاعة ،الآلة 

ال�ساغطة،containers، وما اإىل ذلك(.

• الت�عية بالطرق التي ت�ؤدي اإىل الت�جه للزراعة املروية، بدل من العتماد الكلي على الزراعة البعلية. 	
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• زيادة الت�عية، فيما يتعلق بامل�ا�سم الزراعية وم�ا�سم احل�ساد البديلة، واأمناط زراعية بديلة وحما�سيل بديلة 	
تتالءم مع التغريات املناخية احلالية واملت�قعة م�ستقبال.

• قبل 	 من  واملبنية  املانحة  اجلهات  قبل  من  املزودة  البال�ستيكية  البي�ت  لإن�ساء  املق�ى  البال�ستيك  ا�ستخدام 
الثلجية  العا�سفة  مثل  الطبيعية  الك�ارث  عن  الناجمة  ال�رشر  كمية  من  للتقليل  وذلك  اأنف�سهم.  املزارعني 

)األيك�سا(.

• ت�فري م�سادر للطاقة البديلة ك�حدات الغاز احلي�ي املنزلية.	

• اإزالة 	 الثلجية )كاجلرافات ومعدات  الع�ا�سف  للط�ارئ، خا�سة  الالزمة  والآلت  باملعدات  البلديات  تزويد 
الثل�ج وامللح ملعاجلة م�ساكل ال�سقيع(.

• الب�رشية 	 والأ�رشار  اخل�سائر  من   للحد  وذلك  الط�ارئ،  حالت  يف  متنقلة  وبيطرية  طبية  عيادات  اإيجاد 
واخل�سائر يف الرثوة احلي�انية يف حالت الط�ارئ والك�ارث الطبيعية.

• ت�فري م�سادر بديلة للتدفئة تخ�ص النا�ص واملا�سية، و�رشورة وج�دها خا�سة يف حالت الط�ارئ كالع�ا�سف 	
الثلجية.

• ت�سكيل جلنة ط�ارئ تط�عية يف كل م�قع، على اأن يت�فر فيها م�ارد ب�رشية ومادية لزمة يف حالت الط�ارئ 	
مل�ساعدة املجتمعات والأفراد املت�رشرة. 

• ت�زيع اأدوية لالإ�سهال وت�سمم الدم للما�سية وذلك ل�سمان ت�فرها يف حالت الط�ارئ.	

• بناء مالجئ متنقلة وثابتة للرثوة احلي�انية والبدء باإن�ساء �سندوق للط�ارئ.	

التالية، والتي من �ساأنها احلد من تاأثريات  اأما ال�ست�ساريون وذوي الخت�سا�ص، فقد اقرتحوا الآليات 
التغري املناخي على قطاع الزراعة من وجهة نظرهم: 

• �رشورة اإيجاد نظام لالإنذار املبكر اأ�س�ة ببع�ص الدول التي تق�م على مراقبة التغري املناخي ب�سكل �سم�يل. 	
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• النتقال اإىل اإدارة املخاطر بدل من اإدارة الأزمات. 	

• ت�سعى وزارة الزراعة اإىل اإدخال التاأمني الزراعي، بالتعاون مع القطاع اخلا�ص اإل اأن ذلك بحاجة اإىل اإيجاد 	
نظام اإنذار مبكر.

• تعزيز دور الإر�ساد الزراعي يف وزارة الزراعة نظرا لأهميته. 	

• وج�ب اإيجاد خطة كاملة ت�سمل جميع القطاعات الإنتاجية املت�رشرة املتاأثرة من التغري املناخي، ليتم العمل 	
على اقرتاح وتنفيذ اآليات تكيف ب�سكل �سم�يل وم�ؤثر. 

• �رشورة ربط القراءات والت�قعات اخلا�سة بهط�ل الأمطار مب��س�ع الأمن الغذائي يف املنطقة على امل�ست�ى 	
املحلي وال�طني ولي�ص فقط العائلي. 

• �رشورة اإيجاد لغة م�سرتكة بني ال�زارات واجلهات املختلفة العاملة يف جمال التغري املناخي، وت�حيد املفردات 	
ومفاهيمها، فمثال اجلفاف الزراعي ل يعني اجلفاف الهيدرول�جي على �سبيل املثال. 

• العمل على رفع جاهزية ال�زارات اأو امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال التغري املناخي حت�سبا لأي طارئ. 	

• عمل اللجنة ال�طنية للتغري املناخي ل يزال مت�ا�سعا وبحاجة اإىل م�ساندة. 	

• يجب على الأبحاث اخلا�سة بالتغري املناخي اأن جت�رش الفج�ة ما بني اجلانب الأكادميي والتطبيقي. 	

• �رشورة عمل جميع امل�ؤ�س�سات �س�اء احلك�مية اأو غري احلك�مية ب�سكل اأكرث �رشاكة مع فئات املجتمع املحلي 	
واملجم�عات القاعدية. 

• وم�ساندتهم 	 الأفراد  مع  العمل  مبعنى  اإعالين  اأقل  ب�سكل  العمل  يجب  )ج(،  مناطق  يف  بالعمل  يتعلق  فيما 
وم�ساعدتهم يف تنفيذ امل�ساريع ال�سغرية اأو التدخالت، مثل حفر الآبار على �سبيل املثال ولكن ب�سكل يبعد عن 

الإعالن والإعالم حتى ل يتنبه الحتالل الإ�رشائيلي لها. 

• �رشورة العمل على رفد الأفراد باملهارات واملعرفة الالزمة، لزيادة قدرتهم على التكيف مع التغري املناخي، 	
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اأكرث من ك�ن امل�ساريع احلالية تتجاوب مع اأزمات دون حل�ل اإ�سرتاتيجية ق�سرية اأو بعيدة املدى. 

• �رشورة دعم اجلانب القان�ين وت�عية املت�رشرين يف مناطق )ج( ح�ل احلق�ق واملراحل التي متر بها حالت 	
امل�سادرة والهدم والإخطار بها لتفادي تنفيذها. 

• اإيجاد ق�اعد بيانات وا�سحة للم�ساريع التي مت تنفيذها ا�ستجابة لتاأثريات التغري املناخي، وكذلك 	 �رشورة 
امل�ستفيدين منها واملناطق امل�ستهدفة ب�سكل ي�سمن عدم ازدواجية امل�ساريع وال�ستهداف وال�ستفادة. 

• �رشورة م�ساعدة املزارعني باأف�سل الطرق وال��سائل اخلا�سة باحل�ساد املائي واأي�سا ب�سكل تطبيقي لي�ص 	
نظري. 

• من املهم النتباه اإىل ال�قت املنا�سب لتطبيق امل�ساريع، حتى تك�ن يف امل�ا�سم املنا�سبة لها وعدم التما�سي مع 	
متطلبات املانحني من ناحية ال�قت دومنا درا�سة تاأثري، ذلك على ال�ستفادة من امل�ساريع يف وقتها املنا�سب. 

الإ�سرائيلي على تطبيق اآليات التكيف مع التغري املناخي يف قطاع الزراعة يف  تاأثري ممار�سات الحتالل   .6
ال�سفة الغربية ويف اأرا�سي منطقة )ج(.اقرتاحات على م�ستوى التجمعات 

تك�ن ال�سيا�سة الإ�رشائيلية وا�سحة يف مناطق )ج( متمثلة باإق�ساء اأكرب عدد من ال�سكان الفل�سطينيني، واإجبارهم 
على ترك اأرا�سيهم من خالل تعطيل مناحي احلياة القت�سادية والجتماعية )2012 PASSIA٫(. كما وتكمن 
اأ�سا�سا يف ب�سط الهيمنة وال�سيطرة على الأرا�سي الفل�سطينية يف هذه املناطق، وعدم متتع الفل�سطينيني باأرا�سيهم 
وال�سيادة عليها. كما وتظهر �سيا�سة الحتالل الإ�رشائيلي يف رف�ص طلبات الرتاخي�ص للبناء، وبالتايل الهدم بحجة 
 )ICAHD٫ 2011( عدم وج�د تراخي�ص، حيث هدم ح�ايل 5000 بناء منذ العام 2000 بحجة عدم الرتخي�ص
وبالرغم من اعتبار التدمري املركز بهذا ال�سكل جرمية حرب بح�سب امل�اثيق الدولية، اإل اأن الحتالل الإ�رشائيلي 
ميعن يف تدمري وتعطيل بناء املن�ساآت املختلفة يف منطقة )ج(، وبح�سب اإح�سائيات OCHA  )2012( فاإنه مت 
على  امل�افقة  2011-2009. ومتت  العامني  باملياه خالل  ومن�ساآت خا�سة  100 وحدة �سحية  من  اأكرث  تدمري 
% من اأ�سل 444 طلبا للح�س�ل على تراخي�ص بناء. وب�سكل ينايف الأعراف والتفاقيات الدولية،  ن�سبة تقل عن 1 
عدم  من  بالرغم  )ج(  املنطقة  يف  الفل�سطينية، وخا�سة  الأرا�سي  على  امل�ست�طنات  بناء  يف  اإ�رشائيل  ت�ستمر  حيث 
حت�ل  اأو  تنقل  اأن  املحتلة  الدولة  على  »مينع  املثال:  �سبيل  على  الرابعة  جينيف  اتفاقية  يف  جاء  كما  م�رشوعيتها 
ال�سعبة  الأم�ر  املراعي من  اإىل  ال��س�ل  اأ�سبح  التي قامت باحتاللها« حيث  الأرا�سي  جزءا من م�اطنيها على 
على ال�سكان الفل�سطينيني يف املنطقة )ج(. وخالل الفرتة من �سهر 6-1\2012 وبح�سب م�سادر ال�سلطة ال�طنية 
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2014 2013 املجم�ع 
يف

2013 

النازح�ن ب�سبب 
5الهدم اأو الإخالء 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ال�سهر

156 171 17 24 160 140 43 7 108 33 48 101 32 40 0 6 147 805 منهم من نزح يف 
مناطق ج

8 28 28 34 23 0 18 34 6 63 0 30 59 42 10 40 14 298 منهم من نزح يف 
القد�ص ال�رشقية

164 45 45 58 183 140 61 41 114 96 48 131 81 64 10 46 261 1103 املجم�ع النهائي

2014 2013 املجم�ع 
يف 

2013
هدم املن�ساآت

5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ال�سهر

70 87 5 17 101 88 19 13 93 20 32 69 58 40 2 11 120 565 من مناطق ج
4 4 9 9 5 0 6 8 2 36 1 3 11 6 1 3 21 98 من القد�ص ال�رشقية

74 91 14 26 106 88 25 21 95 56 33 72 69 46 3 14 141 663 املجم�ع النهائي

ومن�ساآت  اأرا�ص  تدمري  يف  امل�ست�طنني  اأيدي  على  تلك  وخا�سة  الإ�رشائيلية  الإجراءات  ت�سببت  فقد  الفل�سطينية، 
1452 م�اطنا من م�سدر دخلهم  اأكرث من  اأنها حرمت  فل�سطينية، مبعنى  242 عائلة  اإىل  ملكيتها  تع�د  زراعية 
الرئي�سي. يظهر اجلدول اأدناه اأعداد املن�ساآت التي مت تدمريها يف مناطق )ج( و�رشقي القد�ص خالل العام 2013 

وحتى �سهر ماي� اأيار 2014 من قبل الحتالل الإ�رشائيلي. 

جدول2: اأعداد املن�ساآت وامللكيات التي مت تدمريها من قبل الحتالل الإ�سرائيلي يف مناطق ج و�سرقي القد�ص خالل عام 2013 
 .)2014 OCHA٫( 2014 وحتى �سهر مايو اأيار
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اإ�سافة اإىل ما ذكر من املمار�سات الإ�رشائيلية، فقد اأ�سبح ا�ستخدام اأرا�سي املنطقة )ج( حتديدا كمكبات لنفايات 
امل�اطنني  واإ�سابة  املنطقة،  يف  البيئي  ال��سع  تده�ر  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  العادمة،  للمياه  وجتمعا  امل�ست�طنات 
جلنة  ت�سكيل  مت  اأو�سل�،  اتفاقيات  وبح�سب  الك�لريا.  مثل  باأمرا�ص  التجمعات  هذه  من  بالقرب  يعي�س�ن  الذين 
املياه امل�سرتكة، والتي كان من مهامها تق�سيم وت�زيع املياه على الفل�سطينيني والإ�رشائيليني، اإل اأن دور اللجنة مل 
يحقق الهدف املرج� منه، والذي كان اأ�سا�سا تط�ير ال�اقع املائي وتط�ير امل�سادر املائية الفل�سطينية، اإل اأنه مل 
يتم اإقرار معظم امل�ساريع اخلا�سة باملياه اأو امل�افقة عليها من قبل اإ�رشائيل منذ 1999. ويف العام 2011، متت 

 .)EWASH٫ 2012( 38 امل�افقة على ثالثة م�ساريع من اأ�سل

 .)OCHA٫  2013( ال�سكل10:  تدمري املن�ساآت وتهجري الفل�سطينيني من قبل الحتالل الإ�سرائيلي يف منطقة وادي الأردن
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ي��سح ال�سكل )10( اأعمال التدمري وتهجري ال�سكان يف منطقة وادي الأردن كاأ�سل�ب اآخر من اأ�ساليب ال�سغط على 
الفل�سطينيني لرتك املنطقة ج.

% من مياه امل�سطحات املائية واملياه اجل�فية مقابل ا�ستخدام  ب�سكل عام، ي�ستخدم الفل�سطيني�ن ما ل يزيد عن 15 
% من هذه امل�سادر.  والإجراءات الإ�رشائيلية يف جمملها متنع تط�ير ا�ستخدام امل�سادر املائية،  امل�ست�طنني ل 85 
حيث مت يف العام 2012 ل�حده تدمري 60 وحدة مياه و�رشف �سحي مبا فيها 36 بئرا تخدم 1632 م�اطنا منهم 
426 طفال )2012 EWASH٫(. ول يكتفي امل�ست�طن�ن بالتمتع باأ�سعار املياه الأرخ�ص من �رشكة ميكريوت 
% اأرخ�ص مما ي�سرتيه الفل�سطيني�ن،اإل اأنهم يح�سل�ن على ح�سة ت�سل اإىل اأكرث من 20  والتي قد ت�سل اإىل 75 

مرة من احل�سة التي يح�سل عليها الفرد الفل�سطيني. 

املذك�رة يف  املمار�سات  لتتفق مع  املزارعني وذوي الخت�سا�ص  املبح�ثني من  ال�سياق، جاءت مداخالت  ويف هذا 
الأدبيات، ك�نها تطبق على اأر�ص ال�اقع على و�سعهم يف مناطق )ج( حيث اأكد املزارع�ن اأن الحتالل الإ�رشائيلي 
مينعهم من حفر اأي اآبار اأو ت�سييد اأي بناء بدون تراخي�ص، وعادة ل يتم احل�س�ل على الرتاخي�ص املنا�سبة، ويعتقد 
املزارع�ن اأن املنطقة )ج( قد مت حت�يلها اإىل مراعي وحمميات طبيعية لتخدم الإ�رشائيليني، كما ومينع الفل�سطيني�ن 
من احل�س�ل على الت�ساريح الالزمة لدخ�ل كثري من املناطق ال�اقعة �سمن منطقة )ج(. وقد اأكد املبح�ث�ن من 
املزارعني على �سع�بة الرعي يف مناطق )ج( حيث يعان�ن من م�سادرة الإ�رشائيليني للرثوة احلي�انية، ما اأدى 
بامل�اطنني اإىل مراقبة الت�اجد الإ�رشائيلي يف املنطقة ب�سكل ي�سمح لهم برعي ما�سيتهم اأثناء غياب ق�ات الحتالل. 

وح�ل امل�ساكل املائية، فقد اأكد املزارع�ن اأن اأ�سعب الأوقات هي عند حاجتهم للمياه، ما ي�سطرهم ل�رشاء املياه 
للمزروعات  امل�ست�طنني  تدمري  عن  ناهيك  للمحتل،  الفل�سطيني  املاء  ثمن  ودفع  امل�ست�طنات،  من  الفل�سطينية 
واحلق�ل الزراعية والأ�سجار يف املناطق املتاخمة للم�ست�طنات �سمن املنطقة )ج(. ويعاين املزارع�ن الفل�سطيني�ن 
من تهديدهم مب�سادرة اأرا�سيهم وتدمري مزارعهم واإزالة املن�ساآت التي يتم بناوؤها بحجة عدم الرتخي�ص. جميع ما 
ذكر من قبل املبح�ثني من املزارعني يتفق مع الأبحاث والدرا�سات التي اأجريت يف املنطقة والتي مت ذكرها �سابقا. 

املياه  على  الإ�رشائيلية  ال�سيطرة  اأن  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  التاأكيد  مت  وال�ست�ساريني،  املخت�سني  نظر  وجهة  ومن 
الفل�سطينية، والتعقيدات اخلا�سة ب�رشاء الفل�سطينيني ملياههم، اإ�سافة اإىل الإجراءات املادية والإدارية الإ�رشائيلية 
والتي ت�ؤثر على تط�ر الزراعة واحلياة ب�سكل عام يف مناطق )ج(. كتلك املتعلقة بحفر الآبار واإيجاد حمطات تنقية 
للمياه على �سبيل املثال. وكذلك تدمري الآبار واملن�ساآت، وقطع الأ�سجار التي يتم اإن�ساوؤها\زراعتها يف مناطق )ج(. 
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ب�سكل عام، م�ا�سيع التغري املناخي والبيئة وامل�سادر الطبيعية يتم ت�سيي�سها بالرغم من ك�نها اإن�سانية، والإقرار 
اتفاقية  اتفاقيات دولية ذات عالقة مثل  لها ه� �سيا�سي بحت يعتمد على ت�قيع فل�سطني على  الدويل  التم�يل  يف 
التغري املناخي، الأمر الذي ي�ؤثر عليه ك�ن فل�سطني دولة مراقبة يف الأمم املتحدة ومل يت�سن لها بعد الت�قيع على 

املعاهدات ذات العالقة. 

تو�سيات الباحثة

اأول: بالن�سبة ملواجهة �سيا�سات الحتالل التي حتد من اإمكانيات التدخل للحد من اآثار التغري املناخي 

بناء على ما متت مناق�سته من ق�سايا متعلقة باآليات التكيف للحد من اآثار التغري املناخي، وخا�سة يف ظل املمار�سات 
وا�ستهداف  املناطق احل�سا�سة  يف  ال�سكانية  التجمعات  مع  العمل  بات �رشوريا  فقد  )ج(،  املنطقة  يف  الإ�رشائيلية 
امل�اطنني املت�رشرين، وبات من ال�رشوري اأن تركز امل�ؤ�س�سات العاملة يف املنطقة )ج(على تنفيذ امل�ساريع بال�رشاكة 
احلقيقية مع اللجان املحلية اأو روؤ�ساء التجمعات يف هذه املناطق، الذين لديهم اخلربة واملعرفة املهمة، ما قد يقلل من 
خماطر تنفيذ امل�ساريع يف املنطقة )ج(. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن جانب الت�عية القان�نية مهم جدا من اأجل 
اإيجاد جمتمع فل�سطيني واع بحق�قه وكيفية م�اجهة الإ�سكاليات التي ت�اجه تطبيق اآليات التدخل للحد من اآثار 

التغري املناخي. 

ثانيا : ا�سرتاتيجيات التدخل للحد من اآثار التغري املناخي 

بناء على ما مت طرحه ونقا�سه من خالل اأن�سطة جمع البيانات املختلفة، كان من ال�ا�سح اأن هناك حاجة اإىل خطة 
�ساملة متكاملة، ت�سرتك بها كافة القطاعات العاملة يف جمال التغري املناخي، حتى يتم اقرتاح اإ�سرتاتيجيات تدخل 
يف  املزارعني  له�ؤلء  ال�ستهداف  معايري  على حتديد  العمل  من  بد  ول  ومتكامل.  مهني  ب�سكل  ومدرو�سة  منا�سبة 
املناطق املختلفة، بحيث تك�ن ب�سكل مهني ومدرو�ص، وهذا يتطلب من امل�ؤ�س�سات اأي�سا �س�اء احلك�مية منها اأو 
غري احلك�مية العمل على ت�سميم قاعدة بيانات، تفيد بطبيعة التدخالت واملناطق امل�ستهدفة والأفراد امل�ستفيدين 
وامل�ستهدفني، تفاديا لأي ازدواجية يف تنفيذ الربامج، واأي�سا �سعيا اإىل اإيجاد ن�ع من التكاملية يف العمل يف املنطقة 

ال�احدة. 



47  

ثالثا: دور املوؤ�س�سات احلكومية وغريا حلكومية يف العمل على توفري اآليات للتاأقلم مع التغريات املناخية 

تف�سل معظم امل�ؤ�س�سات التنم�ية الدولية تنفيذ امل�ساريع يف مناطق )اأ( و )ب( والبتعاد عن املنطقة )ج( ب�سبب 
ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي وامل�ست�طنني ب�سكل خا�ص يف املنطقة، الأمر الذي يخلق ن�عا من عدم الت�ازن يف 
اإىل  اأماكن �سكناهم والنتقال  لتغيري  املنطقة )ج(  امل�ساريع على م�ستحقيها، واأي�سا يجرب عددا من �سكان  ت�زيع 
مناطق )اأ( و )ب( حتى ينعم�ن بفر�ص عمل اأكرث وخدمات اأف�سل،  ب�سكل عام ظل ال��سع العام كذلك فيما يتعلق 
7 ملي�ن ي�رو لتط�ير املنطقة )ج(  اأقر الإحتاد الأوروبي مبلغ  بالتم�يل الدويل للم�ساريع يف املنطقة )ج( حتى 
�سمن ميزانية عامة لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية تقدر ب 200 ملي�ن ي�رو يف العام 2012 . وبالرغم من هذه النقلة 
يف ا�ستهداف املنطقة )ج( اإل اأن اإ�رشائيل ل تزال تتحكم بطبيعة امل�ساريع التي يتم تنفيذها،حيث ت�افق على بع�ص 

التط�ير هنا اأو هناك ب�سكل ل ي�ؤثر على م�ساحلها ا�سرتاتيجيا. 

على امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة اخلروج من اإطار التم�يل فقط اىل الرتكيز على جانب املنا�رشة لتربز للعامل خمالفة 
يف  الت��سع  من  احلد  على  والعمل  )ج(،  املناطق  يف  الدولية، من خاللها ممار�ساتها  وامل�اثيق  لالأعراف  اإ�رشائيل 
تعمل  واأن  امل�ست�طنات،  املنطقة )ج( يف حدود هذه  اأرا�سي  اأكرب من  امل�ست�طنات، خ�فا من �سم م�ساحات  بناء 
التي كفلها  ا�ستعادة حق�قهم  الفل�سطينيني يف  الدويل ودعم  القان�ن  اإ�رشائيل لاللتزام مببادئ  ال�سغط على  على 
القان�ن، واي�سا العمل على ا�ستثمار الدعم املايل الدويل  ب�سكل يخدم �سم�د املزارعني الفل�سطينيني  يف ارا�سيهم 
ال�طنية  للجنة  احلك�مية  وغري  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  مل�ساندة  �رشورة  هناك  واأن  كما  الزراعي.  القطاع  وينمي 
للتغري املناخي، والعمل على تفعيل ذلك نح� الت�قيع على اتفاقية التدخل املناخي، ما �سي�سهل ال��س�ل اإىل الدعم 
يف  الأزمات  اإدارة  على  الرتكيز  من  اأكرث  املخاطر  اإدارة  على  الرتكيز  يتم  اأن  ال�رشوري  ومن  الالزم.  والتم�يل 
امل�ساريع املختلفة، بحيث ي�سكل ذلك منا�رشة اأكرب مل��س�ع التغري املناخي �س�اء على م�ست�ى حملي، اأو وطني اأو 
دويل، على نح� ي�ؤكد على وحدة الهتمام واملنا�رشة اأمام ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي التي جتعل التجمعات يف 

مناطق )ج( اأكرث ه�سا�سة و�سعفا يف التعامل مع اآثار التغري املناخي. 

من املهم مبكان، اإقامة م�ساريع احل�ساد املائي يف املناطق التي تعاين من خماطر اآثار التغري املناخي مثل »برك جمع 
املياه واآبار جمع املياه«، وكذلك العمل على حماية احلق بال��س�ل اإىل املعل�مات املتعلقة باحل�ساد املائي للزراعات 
البعلية، واإدخال اآليات م�ساندة مثل ر�سا�سات مياه، اآلية التنقيط، وحدات اإعادة تكرير املياه العادمة، مع الإر�ساد 

ال�سحيح ح�ل كل اآلية. 
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وغري  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  قبل  من  لها  ال��س�ل  وي�سهل  وا�سحة  بيانات  قاعدة  اإيجاد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  كما 
اأو يتم تنفيذها يف جمال التغري املناخي، بحيث ت�سمل طبيعة امل�ساريع  احلك�مية، ح�ل امل�ساريع التي مت تنفيذها 
للم�ساريع  ال�ستهداف  يف  املعايري  ت�حيد  �رشورة  اإىل  اإ�سافة  وامل�ستفيدين،  امل�ستهدفة  املناطق  وكذلك  والتدخل، 

املختلفة، وذلك بهدف عدم ازدواجية التنفيذ وال�ستهداف للمناطق والأفراد على حد �س�اء.

ومن املهم اأي�سا وال�رشوري اأن ت�سعى امل�ؤ�س�سات �س�اء احلك�مية منها اأو غري احلك�مية اإىل التن�سيق والتكاملية يف 
 )Consortium( العمل لل��س�ل اإىل نتائج اأف�سل للم�ساريع املختلفة، والتاأكيد على جناعة اأ�سل�ب العمل من خالل
ملا فيه من تناف�سية اإيجابية وتكامل يف العمل، وكذلك ال��س�ح وال�سفافية. واأن تعمل امل�ؤ�س�سات اأي�سا على اإعادة 

الثقة التي باتت مفق�دة بني امل�ؤ�س�سات والفئات امل�ستهدفة، ب�سكل يعطي م�ساحة للتعامل باأكرث ثقة و�سفافية. 

رابعا: دور املجتمعات املحلية واأهميته يف حتديد احتياجاتهم للتاأقلم واملبادرات التي باإمكانهم البدء بها 
لتحديد هذه الحتياجات 

تلعب املجتمعات املحلية دورا مهما يف حتديد احتياجاتهم فيما يتعلق باآليات التدخل للحد من تاأثري التغري املناخي، 
اإل اأنها عادة ما تنظر لالأمر ب�سكل اآين وبحل�ل ق�سرية املدى يف تاأثريها على املجتمعات، بل يجب النظر اإىل الأم�ر 
ب�سكل اإ�سرتاتيجي، وبتفكري عميق، اآخذين بعني العتبار خ�س��سية املنطقة )ج( وممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي، 
والتي ت�سكل عقبة اأ�سا�سية اأمام تطبيق اآليات احلد من تاأثري التغري املناخي على القطاع الزراعي ب�سكل خا�ص وعلى 
حياتهم ب�سكل عام. ومن هنا تربز اأهمية ال�ست�سارة والت�ساور مابني التجمعات يف املنطقة اجلغرافية ال�احدة، حتى 
يت�سنى لها العمل على تنفيذ اآليات م�سرتكة، من �ساأنها احلد من تاأثري التغري املناخي عليهم وعلى مناحي حياتهم 
وذلك خلربتهم  الدرا�سة،  يف  امل�ستهدفة  املناطق  يف  املت�اجدين  ال�سن  كبار  براأي  الأخذ  ال�رشوري  ومن  املختلفة. 
الط�يلة وتكيفهم ب�سكل طبيعي مع اآثار التغري املناخي على مر ال�سنني. وبهذا يك�ن من �سمن الآليات تلك املعتمدة 

على املعرفة واخلربة التقليدية لدى املزارعني. 

يعرب حمتوى هذا البحث عن وجهة نظر احتاد جلان العمل الزراعي

 ول يعك�ص موقف املوؤ�س�سة الداعمة
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املالحق 

مرفق )1( ورقة املعلومات اخلا�سة بالبحث والتي مت توزيعها على املبحوثني.

اأجل  من  ال�رشاع  الغربية �سمن م�رشوع  ال�سفة  يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  التكيف يف ظل  واآليات  املناخي  التغري 
ال�سيادة على الغذاء

Rosa LuxemurgStiftung احتاد جلان العمل الزراعي بتم�يل من

ورقة معلومات

اآثار  مع  للتعامل  الفل�سطيني�ن  املزارع�ن  ي�ستخدمها  التي  التكيف  اآليات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
التغري املناخي يف املنطقة وتاأثري ممار�سات الحتالل الإ�رشائيلي على تطبيق هذه الآليات \ الإ�سرتاتيجيات. وتهدف 

الدرا�سة اأي�سا اإىل اخلروج مبقرتح لإ�سرتاتيجيات تدخل ح�سب املناطق امل�ستهدفة يف الدرا�سة. 
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فيهم  مبا  واملزارعات  املزارعني  من  جمم�عات  مع  مركزة  نقا�ص  جمم�عات  اإجراء  خالل  من  البيانات  جمع  يتم 
الفئة ال�سابة من مناطق النبي م��سى، اجلهالني، اخلان الأحمر، اجلفتلك، الع�جا، اأريحا، طم�ن، تيا�سري، فرو�ص 
بيت دجن، الظاهرية، ال�سي�خ، �سعري، م�سافر يطا، م�سافر بني نعيم، ال�سم�ع، اأم �سلم�نة، جناتا، وادي رحال، 
زعرتة، كر�سان، تق�ع، العبيدية ودار �سالح. وكذلك مقابالت فردية مع عدد من املزارعني، وذوي الخت�سا�ص لدى 
امل�ؤ�س�سات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات غري احلك�مية العاملة يف املجال. كما و�سيتم ت�زيع ا�ستمارات لإح�ساء معل�مات 

دمي�غرافية خا�سة باملناطق امل�ستهدفة. 

الدرا�سة والتي �سيتم عر�سها  بنتائج  الن�عية منها واخلروج  اأو  الكمية  البيانات بعد جمعها �س�اء  �سيتم حتليل 
على الفئات امل�ستهدفة وذوي الخت�سا�ص بعد انتهاء البحث �سمن ور�ص عمل �سيتم دع�تكم و ذوي العالقة اإليها. 

اأي �سيء خا�ص بالبحث  اأن تت�ا�سل�ا معنا يف حال رغبتم يف ال�ستف�سار عن  ن�سكر لكم م�ساركتكم معنا ونرج� 
وجمرياته 

الباحثة الدكت�رة مي التميمي 

Mai_t73@yahoo.com

 مرفق )2( ورقة املوافقة اخلا�سة بال�سرتاك بالبحث والتي مت توزيعها على املبحوثني  وتوقيعها من
 قبلهم.

التغري املناخي واآليات التكيف يف ظل الحتالل الإ�رشائيلي يف ال�سفة الغربية �سمن م�رشوع ال�رشاع من اأجل 
ال�سيادة على الغذاء

Rosa LuxemurgStiftung احتاد جلان العمل الزراعي بتم�يل من
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ورقة املوافقة على امل�ساركة يف البحث

ن�سكر لكم اهتمامكم وا�ستعدادكم للم�ساركة يف هذه الدرا�سة. بعد قراءة ورقة املعل�مات املرفقة، يرجى الت�قيع 
على امل�افقة بامل�ساركة يف البحث علما باأنه: 

لن يتم ذكر اأ�سمائكم ال�سخ�سية يف الدرا�سة، واإن احتجنا ذلك ملتطلبات الدرا�سة، �سيتم الت�ا�سل معكم . 1
لأخذ م�افقتكم على ذلك. 

يف . 2 اخلام  بالبيانات  الحتفاظ  و�سيتم  �رشية  بكل  املختلفة  بالطرق  املجم�عة  البيانات  مع  التعامل  �سيتم 
مكتب جلان العمل الزراعي. 

�سنق�م بت�س�ير بع�ص اللقطات اأثناء تنفيذ الدرا�سة و�سيتم ا�ستخدام بع�ص هذه الت�سجيالت اأو ال�س�ر . 3
يف املنتج النهائي للدرا�سة، وت�قيعكم على هذه ال�رقة يعني م�افقتكم على ذلك. 

لكم احلق يف المتناع عن امل�ساركة يف جميع ن�ساطات جمع البيانات اأو بع�سها وبدون اأن يك�ن لذلك اأي . 4
تاأثري على �سخ�سكم اأو على الدرا�سة ذاتها. 

يرجى الت�ا�سل معي يف حال كان لديكم اأي ا�ستف�سار ح�ل الدرا�سة يف اأي وقت. 

ال�سم: ....................................................

الت�قيع: ..................................................

التاريخ: ...............................................

رقم الهاتف: ............................

مع ال�سكر اجلزيل، 

الباحثة الدكت�رة مي التميمي 

Mai_t73@yahoo.com
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مرفق )3( جدول باأ�سماء وامل�سميات الوظيفية لال�ست�ساريني الذين متت مقابلتهم.

 
امل�سمى الوظيفيال�سمالرقم

�سلطة ج�دة البيئة، م�ست�سار ال�زير للتغري املناخي، نقطة املهند�ص ن�سال كاتبة 1
الت�سال ال�طنية لتفاقية تغري املناخ. 

وزارة الزراعة\ ال�كيل امل�ساعد لقطاع امل�سادر الطبيعيةال�سيد قا�سم عبده2
مركز اأبحاث الأرا�سي، مدير العالقات العامة وجتنيد الدكت�ر حممد اإ�سليمية3

امل�سادر

مرفق )4( الأ�سئلة التي مت ا�ستخدامها للنقا�ص اأثناء املجموعات املركزة مع املبحوثني من املزارعني

اأ�سئلة املجموعات املركزة

و�سف لطبيعة م��سم الأمطار خالل �ستاء 2013-2014 . 1

ما هي الأ�رشار التي جنمت عن التغريات املناخية؟ على م�ست�ى الزارعة ؟ تربية امل�ا�سي؟ ب�سكل عام . 2

كيف اأثرت هذه الأ�رشار على حياتكم الي�مية والجتماعية والقت�سادية ب�سكل عام؟. 3

ما هي الآليات التي ت�ستخدم�نها حتى ت�سل�ن اإىل اأقل ال�رشر �س�اء يف التعامل مع املزروعات اأو تربية . 4
احلي�انات )اآليات احلد من املخاطر الناجمة عن التدخل املناخي(؟ 

ما ه� دور وزارة الزراعة و�سلطة ج�دة البيئة واأية م�ؤ�س�سات حك�مية اأخرى يف التعامل مع الأ�رشار . 5
التي جنمت عن التغري املناخي؟

ما ه� دور جلان العمل الزراعي ب�سكل خا�ص؟. 6

ما هي املعيقات التي حت�ل دون تطبيق اآليات التكيف مع التغري املناخي؟. 7

هل يعترب الحتالل عائقا اأمام تطبيق اآليات التكيف املناخي يف مناطقكم؟. 8

هل من اأمثلة على دور الحتالل يف اإعاقة تطبيق اآليات التكيف؟. 9
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مرفق )5( الأ�سئلة التي وجهت لالإ�ستن�ساريني وذوي الخت�سا�ص يف جمال التغري املناخي 

الأ�سئلة املوجهة لذوي الخت�سا�ص يف جمال التغري املناخي

• كيف ميكنك و�سف ال��سع العام للقطاع الزراعي الفل�سطيني يف ظل التغريات املناخية التي ت�ؤثر على فل�سطني؟	

• يف 	 ال�رشوع  اأو  تطبيقه  مت  ماذا   ،2010 العام  يف  اإعدادها  مت  التي  املناخي  التدخل  اإ�سرتاتيجية  اإىل  بالع�دة 
حتقيقه على امل�ست�ى املحلي، ال�طني والدويل )مثال: حت�سني كفاءة ا�ستخدام امل�سادر املائية، �سمل التغري 

املناخي �سمن اخلطط اخلا�سة با�ستخدامات الأرا�سي(؟

• هل غري الت�س�يت لدولة فل�سطني كع�س� مراقب يف الأمم املتحدة من اإمكانية ا�ستفادة فل�سطني من التفاقيات 	
هناك  وهل  العالقة؟  ذات  التفاقيات  من  وغريها  كي�ت�  بروت�ك�ل  مثل  املناخي  بالتغري  اخلا�سة  الدولية 
خط�ات مت تنفيذها على اأر�ص ال�اقع للحد من اآثار التغري املناخي التي ي�اجهها قطاع الزراعة، ا�ستنادا اإىل 

هذه امل�اثيق؟

• يف ظل ال��سع ال�سيا�سي القائم واملمار�سات الإ�رشائيلية يف مناطق )C( ب�سكل خا�ص، ما هي اآليات احلد من 	
اآثار التغري املناخي على قطاع الزراعة والتي من املمكن تطبيقها من وجهة نظرك؟

• املناخية 	 الظروف  ظل  يف  املياه  و�سلطة  التخطيط  وزارة  البيئة،  ج�دة  �سلطة  الزراعة،  وزارة  دور  ه�  ما 
وال�سيا�سية القائمة يف احلد من اآثار التغري املناخي التي ي�اجهها قطاع الزراعة؟

من وجهة نظرك، ما ه� الدور الذي من املمكن اأن تق�م به املنظمات غري احلك�مية الأجنبية والفل�سطينية يف ظل 
الظروف املناخية وال�سيا�سية القائمة؟
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• Finding alternative animal fodder options, especially in regards to 
providing the sufficient resourcesand sufficient information on build-
ing silage units.

• Raising awareness on  the methods used for transitioning to irrigated 
farming instead of relying entirelyon rain-fed farming.

• Increase awareness related to agricultural seasons, alternative harvest-
ing seasons, alternative agricultural methods, and alternative crops 
that are suitedfor current and projectedclimatic changes.

• Using reinforced plastic for the construction greenhouses fundedby 
donors and constructed by the farmers themselves.

• Developing alternative energy sources such as residential biogas units.

• Establishing mobile medical clinics and veterinary clinics for emer-
gencies in order to limit the losses of and damages to livestock in 
emergencies and natural catastrophes.

• Providing alternative heating sources for people and cattle which 
must be available in cases of emergencies such as snowstorms.

The content of this research is the sole  responsibility of 
UAWC and can under no circumstances be regarded as 
reflecting the position of RLS. 
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• It is important that municipalities are provided with the equipment 
and machinery required for emergencies, particularly snowstorms 
(such as excavators, snow removal equipment and salt in order to 
tackle the problems such as  frost.)

Third: Mechanisms that could be implemented at the community-lev-
el in order to help limit the impactsof climate change on the livestock 
andagriculturalsector. 

• The construction of hydroponic units, which could help in lowering 
the cost of animal fodderby half.

• Raising awareness on the use of organic fertilizers instead of chemi-
cal fertilizers while keeping in mind obstacles related to the use of 
organic fertilizers such as the fact that chemical fertilizers are much 
cheaper to purchase.

• The establishment of a joint committee consisting ofmembers from  
local agricultural committees and municipalities in cooperation with 
othersupporting organizations in order to escalate and discuss the is-
sue of high taxes on animal fodder.

• Construction of wastewater treatment units

• Applying drip irrigation systems to lower costs and reduce the quan-
tity of water used..

• Application and construction of rain-water harvesting methods such 
as wells, containers, and water collection pools
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• The construction of fixed and mobile shelters for livestock andthe 
establishment of an emergency fund.

• It is necessary to create an early warning system as is the case in some 
countries that monitor climate change comprehensively.

• Transitioning from s risk management approach to a crisis manage-
ment approach

• Enhancing the role of the  Ministry of Agriculture in providing agri-
cultural guidance 

• The development of a comprehensive plan that includes all produc-
tive sectors that are adversely affected by climate change in order to 
work on proposing and implementing adaptation mechanisms com-
prehensively and effectively.

• It is necessary to link projections on changes in precipitation and 
weather forecasts with food security issues in the area at the local and 
national levels, not only at the family level.

• It is necessary to put emphasis on the legal aspect of climate change 
challenges and introducethose who are affected in ’C’ areasto their 
rights as well as to thephases of legal cases concerning notifications 
on confiscations and demolitionsin an attempt to avoid the imple-
mentation of such practices. 

• It is important to ensure the right time for implementing the projects 
in order for them to align with the right agricultural seasons.
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Second:  Intervention  strategies  for  limiting  the  impactsof  climate 
change

• Enhancing the role of governmental and non-governmental organi-
zations in the implementation of adaptation mechanisms for limiting 
the impactsof climate change at local and national levels. It is signifi-
cant to emphasizethe importance of coordination between govern-
mental and non-governmental organizations in adopting a compre-
hensive work approach to achieve the highest level of effectiveness in 
implementing various projects. 

• It is very important to establish rainwater harvesting projects in the 
areas that are most threatened by the impacts  climate change. Such 
projects may include “water collection pools and water collection 
wells. It is also essential towork on protecting Palestinians’ right to 
access information related to rainwater harvesting for rain-fed crops 
and to introduce support systems such as water sprinklers, drip irri-
gation systems and wastewater treatment units, with the provision of 
proper guidance for each system.

• Developing a collective database that can easily be accessed by gov-
ernmental and non-governmental intuitions and that includes infor-
mation on all relevant climate change adaptation projects that have 
been implemented or are being implemented. The database should 
also include information on the nature of projects and interventions 
as well as the beneficiaries and targeted areas of those projects. 

• Enhancing the role of local communities in assessing the needs in re-
lation to intervention mechanisms for limiting the impactsof climate 
change.
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community-level and with minimal risk including  prioritising theirriga-
tion of high-value crops; increasing the use of rainwater harvesting; pro-
tection of the sand dunes at the shores of Gaza; diversification of animal 
production in the countryside; integration of mechanisms of adaptation 
to climate change with land-use planning; increase the use of precision 
agriculture for enhancing soil and crops management; and using heat-
resistant and drought-resistantcrops. 

Recommendations:

First: Challenging  Israelioccupation’s policies  that  restrictthe possi-
bilities of intervening to limit the effects of climate change

 

In addition to intensifying work and scaling up the implementation of 
agricultural development projects in ’C’ areas, international and donor 
organizations and human rights organizations should not limit their role 
to financing only.  International effortsmust also focus on the interna-
tional advocacy aspect in order to expose Israeli violations ofPalestin-
ians’ human rights and uncover Israel’s failure to comply with interna-
tional norms and conventions as reflected through its practices in the ’C’ 
area. International agencies should also work of pressuring Israel to put 
an end to the construction and expansion of Israeli settlements at the 
expense of Palestinian rights and to hold Israel accountable to acknowl-
edgePalestinians right to land sovereignty, freedom of movement and 
access to land and resources. 



12  

of waterresources. Israeli policies in general prevent any form of im-
provement to the Palestinian water sector. In 2012, 60 water and waste-
water units, including 36 wells serving 1632 people, of which 426 are 
children, were destroyed (EWASH, 2012). Not only do settlers enjoy wa-
ter consumption at the cheapest prices provided byMekorot Company, 
which is purchased at a price lower by 75% than when purchased by 
Palestinians, Israeli settlers alsoreceive a per capita share up to 20 times 
higherthan that received by Palestinians. 

2. Local Adaptation mechanisms  for  limiting  the  impact of  climate 
change on the agriculture sector 

The proposed mechanisms for limiting the impacts of climate change 
include: long-term proposals that could lay the groundwork in Palestine 
for avoiding the threats and other impacts imposed byclimate change.. 
Proposals include the development of emergency plans for avoiding or 
limiting the impact of floods; increasing the local capacity to utilize rain-
fall; identifying priorities for the use of freshwater; introducingfarmers 
to more effective modern irrigation techniques; revision ofwater qual-
ity management regulations; integration of environmental risks; increas-
ingthe sustainable productivity of water; increasingthe usageof gray or 
treated wastewater; fair and equal distribution of water resources among 
Israelis and Palestinians including the fair distributionof groundwater 
and freshwater.

3. Direct intervention mechanisms for limiting the impacts of climate 
change

Direct interventionmechanisms are ones that farmers can apply on a 
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Figure 4: Destruction of facilitiesand the displacement of Palestinians by the Israeli 

occupation in the Jordan Valley area (OCHA, 2013).

Figure 4 illustrates the acts of destruction and displacement of resident-
sin the Jordan Valley area, which areused pressure toolsfor compelling 
Palestinians to flee ‘C’ areas. 

 In general, Palestinians use no more than 15% of their surface and 
groundwater in comparison withthe Israeli settlers’ consumption of 85% 
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 In addition to the abovementioned Israeli violations, the lands of ‘C’ 
areas in particular are being used as landfills and wastewater collec-
tion sites for Israeli settlements, which has led to the deterioration of 
environmental conditionsin these areas and , as well as the and the 
infection of the residents who live near these wastewater collection 
areas with water-borne diseases like Cholera. According to the Oslo 
Agreements, a Joint Water Committee was formed; the purpose of this 

committee was in-
tended to divide 
and distribute water 
resources between  
Palestinians and Is-
raelis.  The role of 
the committee, how-
ever; did not achieve 
its desired objec-
tive, which was in-
tended to improveP
alestinianwater’ssitu
ation and resources. 
Most of the water-
related projects, 
however;have not 
been endorsed or 
approved by Israel 
since 1999. In 2011, 
only three 38 pro-
jects were approved 

(EWASH, 2012).
Figure 3: Map of Area C in the West Bank ,

(  UN- OCHA, 2011)
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fer parts of its own civilian population into the territory it occupies”. 
Access to grazing areashas become one of the most difficult issues for the 
Palestinian population in  ‘C’ areas.According to the PNA, Israeli meas-
ures, especially those perpetrated by settlers, have led to the destruction 
of lands and agricultural facilities belonging to  242 Palestinian fami-
lies during the period between January and June of 2012.Consequently, 
more than 1242 citizens were deprived of their main source of income. 
The table below shows the numbers of facilitiesthat have beendestroyed 
by the Israeli occupation in ’C’ areas and East Jerusalem regionbetween 
2013 up until May of 2014. 

Figure2: Numbers of facilitiesand properties destroyed by the Israeli occupation ’C’ 

areas and East Jerusalem region between 2013 up until May of 2014,  NPA statistics .

People dis-
 placed due to
 demolitions or

evictions

 Total
 in

2013

2013 2014

.Jan .Feb March April May June July .Aug .Sep .Oct .Nov .Dec .Jan .Feb March .Apr May

 Of which were
 displaced in

Area C
805 147 6 0 40 32 101 48 33 108 7 43 140 160 24 17 171 156

 Of which were
 displaced in

East Jerusalem
298 14 40 10 24 59 30 0 63 6 34 18 0 23 34 28 8 8

Grand Total 1103 261 46 10 64 91 131 48 96 114 41 61 140 183 58 45 179 164

 Demolitions
of structures

 Total in
2013

2013 2014
.Jan .Feb March April May June July .Aug .Sep .Oct .Nov .Dec .Jan .Feb March .Apr May

 Of which in
Area C

565 120 11 2 40 58 69 32 20 93 13 19 88 101 17 5 87 70

 Of which in
East Jerusa-

lem
98 21 3 1 6 11 3 1 36 2 8 6 0 5 9 9 4 4

Grand Total 663 141 14 3 46 69 72 33 56 95 21 25 88 106 26 14 91 74

Monthly figures: people displaced due to demolitions or evictions
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ing season for Palestinian farmers. These factors are exemplified in the 
drop in precipitation rates,  snowstorm Alexa,  the rise in temperatures, 
population increase in ‘C’ area, and Palestinians’ limited control over 
their water resources.

1. Impacts of the Israeli occupation’s practiceson the implementation 
of climate change adaptation mechanisms in the West Bank and ‘C’ 
areas - Community-level proposals

The Israeli policy in ‘C’ Area is characterized by theisolationof the vast 
majority of the Palestinian population, while forcing them to abandon 
their lands bydisrupting the economic and social aspects of their lives 
(PASSIA, 2012). Israel’s policy furtherincludes the strategic control and 
domination of Palestinian lands in these areas while denying Palestin-
ians their right to land access and sovereignty. The Israeli policy is also 
manifested in Israel’srefusal to issueconstruction permits, leading to the 
ultimate demolition of built structures under the pretext of unavailable 
construction permits. Nearly5000 structures have been demolished since 
the year 2000 under the pretext of the absence of construction permits 
(ICAHD, 2011).  Despite the fact that this form of intensivedestruction 
is considered a war crime according to international conventions, the 
Israeli occupation continues to destroy and obstruct the construction of 
various facilities in ’C’ areas. According tostatistics obtained by OCHA 
(2012), more than 100 wastewaterunits and other water-related facilities 
have been destroyed during the period of 2009-2011.Approval has been 
granted for less than 1% of a total of 444 requests for construction permits. 
In a manner that contradicts international norms and agreements,Israel 
continues to build settlements in Palestinian territories,particularlyin ‘C’ 
Areas, despite their illegalityaccording to the Fourth Geneva Conven-
tion, which states that “The Occupying Power shall not deport or trans-
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Figure 1: Climate Zoning of Palestinian Areas (Land Research Center, 2007)

The effect of the decrease in precipitationrate was even more exacerbated 
by Israel’s control over aquifers and groundwater.  Palestinians have con-
trol overless than 15% of the water bodies, while Israelisettlers control 
the great majority of 85% of water resources. The conditions character-
ized bythe Israeli occupation’s control over Palestinian water has made 
the mechanisms of adaptation to climate change more costly and more 
difficult to apply,particularlywhen Palestinians resort to purchasing their 
water from Israelisettlements at higher prices in order to be able to ac-
quirewater for drinking and irrigation purposes.

Research participants confirmed that there are various factors that have 
contributed to making the past winter season a particularly challeng-
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Reality of Climate Change and Adaptation Mechanisms in the 
West Bank in Light of the Israeli Occupation’s Presence

In view of the global impact of climate change and its impactsand global 
indicators, and based on climate changestudies and statistics, it is now 
widely acknowledged that climate change, if not the most pressing issue, 
represents an impending threat to the livelihoodof Palestinians, especial-
ly given the violations of the Israeli occupation that further exacerbate 
the impacts of the climate change of Palestinians by adversely impacting 
their every-day living conditions..  (Mason et al., 2012).

The most significant impactsof climate changeare exemplified in cli-
mate future predictions that indicate decreased precipitation levels 
and increased temperatures. Predictionsreflectedglobal reports on cli-
mate change demonstrate  that the East Mediterranean  is expected to 
warm in a rate higher than that of the global average during the 21st 
century(IPCC, 2007). It is expected that temperatures will rise by 2.2 – 
5.1 degrees Celsius over the annual average and it is expected that the 
rates of annual rainfall in the EastMediterranean regionwill drop by an 
average of 10% by 2020 and 20% by 2050 (Climate Change Adaptation 
Strategies, 2010).

Precipitation rate:Precipitation rate in Palestine has droppedby 30% in 
the 2013-2014 season. Precipitation, which was erratic in terms of the 
quantity, duration and location, did not make up more than 70% of the 
annual rainfall average.



The study results further demonstrate the needfor concerted 
efforts of governmental and non-governmental institutions in 
carrying out climate changeadaptationprojects that effective-
ly respond to the impacts of climatic changes on Palestinian 
farmers. Study consultants point out that the implementation 
of effective adaptation projects requires the development of a 
comprehensive database that includesinformation on all rel-
evant adaptation projects including the beneficiaries and target 
areas of those projects. Study participants have also stressed 
the need forstandardizing the beneficiaries’ selection crite-
ria for adaptation project as an attempt to bridge the gap and 
rebuild the trust between farmers and development organiza-
tions working in the agricultural sector. 

The study concludes with the suggestion of small-scale adap-
tation techniques proposed by the agricultural committees. 
The proposed techniques can serve as immediate intervention 
mechanisms that could be implemented at the community-lev-
el. The study also concludes with a set of intervention mecha-
nisms that could be implemented on anational level through 
governmental and  civil society organizations. 

 



nisms are thereforenot only due to the changes affecting the 
East Mediterranean and other areas of the world in general, 
but are also due to the daily conditions that Palestinians live 
through in these communities as a result of the Israeli occupa-
tion’s practices. At thenational and international levels, Pales-
tine’s inability to sign the United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change (UNFCCC) due to its non-member 
observer status at the UN has led to weak flow of international 
funding aimed for carrying out climate change adaptation pro-
jects  in Palestine, particularly those suggested in Palestine’s 
Climate Change Strategy of 2010.

The study further concludes that the agriculturaland livestock 
sectoris the sector that is most impacted by climate change and 
that Palestinianfarmers are in urgent need to increase their 
adaptive capacity in tackling climatic changes. The study also 
clarifies that the impacts of climate change effects have created 
further financial burdens on Palestinian farmers.In their at-
tempt to implement climate changeadaptationstrategies, Pales-
tinian farmers are bound to purchasewater in larger sums due 
to rainfall the shortages and changes in rainfall distribution-
during the winter season of 2013-2014. Additionally, farmers 
are forced to purchase costly animal fodderdue to the limited 
availability of natural pastures.  The study consultants have 
warned of upcoming drought seasons, a rise in temperatures 
and a drop in rainfall rates as well as the increasing risk of 
floods based on documented climate change studies and sta-
tistics. 



Study Summary

This study aims to analyze climate change adaptation measures 
that Palestinian farmers could apply, and that civil society or-
ganizations could assist in applying. The analyzed mechanisms 
are intended to limit the adverse impacts of climate change, 
particularlyin communities that are situated in ‘C’ areas within 
the West Bank, which are known to be the most vulnerable 
and sensitive to climatic changes. 

The study was conducted during the months of April and May 
of 2014, targeting 23 communities inthe West Bank governo-
rates ofHebron; Bethlehem; East Jerusalem; Jericho and Tou-
bas. Chosen in a deliberately random manner, the sample of 
the research participantswas comprised of farmers and climate 
change experts. This study adopts a descriptive analytical ap-
proach inanalyzing the data collected usingparticipatory data 
collection tools including focus groups as well as one-on-one 
interviews.

The study aims to demonstrate ways through whichadminis-
trative and technical practices of the Israeli occupation in ‘C’ 
areas contribute  to increasing climate change vulnerability and 
sensitivityof the Palestinian population in the targeted com-
munities of the study. This is clarified by demonstrating the 
targeted population’s inability to adapt to the impacts of cli-
mate changedue to the political limitations facedin implement-
ing climate change adaptation measures in the targeted areas.  
Climate Change vulnerability and sensitivityof these areas, as 
well as limitations to the implementation of adaptationmecha-
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