
 

  
  
  
  
  

  
  

  التي تقّدملمؤسسات العربية امسح 
  في إسرائيلالغذاء للمحتاجين 

  
  خالد أبو عصبة

  إبراهيم -اقرة أميرة قر
  باروخ روزين
  أدار شاتس

  تخطيط ،مسار، معهد أبحاث
  اجتماعية واستشارة

  معهد بروآديل -مايرس جوينت
  مرآز سموآلر لبحث سياسة الصحة

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  منتدى تحسين األمن الغذائي"تم تمويل البحث بمساعدة 
  يم صندوق أبراهمبادرات ، "ودعم الفئات السكانية الفقيرة

 .ا روخلين وصندوق عائلة آلرمنوصوني
  
  
  
  
  
  
  

  546-09 - إصدار رقم

 



 

  خالصة البحث
  مقدمة
 ،تحت خط الفقر، بأنه بعد دفع الضرائب، )%51( في إسرائيل العربيةاألسر  نصفحوالي ل دخل الشهرييصنف ال

الناجمة عن الفقر هو عدم توفر اإلسقاطات إن أحد . %)15( اليهوديةاألسر  مما هو الحال بينأضعاف  ةأي أآثر بثالث
غذاء بالطرق مقدار آاف من اللحصول على ا المؤآدة فيغياب القدرة على أنه  اتياألمن الغذائي والمعرف في األدب

 اليهوديةاألسر  أآثر منعدم توفر األمن الغذائي حتماالت ال معرضةالعربية  إن األسرمن هنا ف. اياجتماعالمقبولة 
  ).2005 ،نيرآل وآخرون(
  

الغذاء بطريقة الناس بتزويد  ويْعتبر. األمن الغذائي منع ظاهرة عدم توفرإلى  الكثير من الوسائل التي تهدف هناك
الغذاء في  العمل على تزويدالسنوات األخيرة  ازداد في في هذا السياق، وهكذا فقد مرآزية الوسائل ال إحدى مباشرة

هذه معلومات حول ال تتوفر  اغالب ولكن ،)2005 ،نيرآل وآخرون(ة يفئات تطوع من قبلخاصة  ،دولة إسرائيل
  . مسجلةأو  من خالل أطر غير رسمية تمتمنها  نشاطات واسعةصوصا ألن خ ،في البلدات العربية شاطاتالن
  

بطلب ودعم الفئات السكانية الفقيرة  ألمن الغذائيتحسين ال منتدىتوجه ال ،المهمة هذه المعلوماتمثل  توفر حيال غياب
مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع حول  جونت معهد بروآديل ومعهد مسار إلجراء بحث شامل –من مايرس 

   .العربي
  

  أهداف البحث
  .التعرف على المؤسسات العربية التي تعمل على توزيع الغذاء. 1
  .هذه المؤسسات العربية وانتشار عمل ،ار مميزاتهابختا. 2
  .توثيق طرق عملها. 3
  ي هذا المضمارللمؤسسات العربية الفاعلة ف متوفرةالات غير حتياجالالتعرف على ا. 4
 بنك الغذاء القطريبين في المجتمع العربي و الغذائي شراآة بين مؤسسات الدعمالية لتطوير أساسمعطيات توفير . 5

  .غذائيالدعم تعمل في مجال الأخرى ومؤسسات 
  

  أسلوب البحث
 .من الناحية الغذائية جةالعربية المحتااألسر  التي تدعمالمؤسسات  يمع ممثل فعليةيعتمد البحث على إجراء مقابالت 

مؤسسة  190 استطاع المستطلعون التعرف على ،2008آب  - في أشهر حزيرانأْجِري  خالل البحث الميداني الذيمن 
من مجمل المؤسسات العربية % 80نحو  ،فتراضنااحسب  ،تشكلالتي الفقيرة لألسر  الغذاءعربية تعمل على تزويد 
لطلبنا وتم إجراء المقابلة مع  تاستجاب%) 92(من هذه المؤسسات مؤسسة  176 نيذآر على أ .العاملة في هذا المجال

فإن ، ومع ذلك، مسجلةالغير المؤسسات و المسجلة في سجل الجمعياتؤسسات في البحث فحص المتم  وقد. مندوبيها
  .من خالل األطر العائليةالمقدمة رسمية الغير لم يشمل المساعدات البحث 
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  مرآزيةنتائج 
وتتوفر بنية تحتية واسعة بحيث يمكن  ئيالغذاتعنى بالدعم فر في المجتمع العربي مؤسسات متنوعة ومتفرعة تتو .1

  . مستقبال تقويتها وتوسيعها

%) 52(نصفها يتصف حوالي بينما  ،في الوقت ذاته حزبي انتماءطابع ديني وب%) 11(المؤسسات تتصف بعض  .2
 نتماءتكاد تخلو من االطابع ديني والعمل دون ب%) 36(ثلثها الي ، فيما يتصف حوحزبي انتماءطابع ديني دون ب
 . الرسمي حزبيال

الغذائي بعد دعم ال مجال بدأت تعمل فيأي (حديثة العهد هي هيئات  هذه المؤسسات من% 55 حواليوجدنا أن  .3
 مسجل مسجلة في سجلغير هي مؤسسات هذه المؤسسات نصف ، وبطبيعة الحال فإن حوالي )2000سنة 

 من حيث عدد متلقي الدعم والموارد امحلية وصغيرة نسبيمؤسسات غالبية المؤسسات هي  آما أن .الجمعيات
 .هافيالناشطة  بشريةال المواردأو  التي توزعها المادية

ال  هذه المؤسساتآما أن . لتوزيع الغذاءلألسر  شكل فعليبغالبيتها تصل ومتنوعة  نماطتعمل المؤسسات بأ .4
هناك أن إلى  يشار. ذاتها المحتاجةألسر اإلى  على الوصول تعمل إنمالى عملية التوزيع فحسب ويقتصر عملها ع

آما  ،والمعارف وسعةالعائلة الم :مثل المحتاجة،ألسر اإلى  وصولفي ال المؤسساتهذه  أخرى تساعد اأطراف
في  يوزع الغذاء. ذه المؤسساتالمحتاجة لهاألسر  في توجيه اهام اي في البلدة دورجتماعاال هويلعب قسم الرفا
 .بشكل متساٍو ليسو ألسراوفقا لحاجة غالبية الحاالت 

وجاف بأنواعه المختلفة خاصة المعلبات طازج  على غذاءمل تيشتوزيعه قوم هذه المؤسسات بطرد الغذاء الذي ي .5
من المؤسسات  اآبير امقسهذا السياق أن في يذآر و، أنواع المساعدة متنوعة، آما أن والسمكوالحبوب واللحم 

 .الغذاءجانب توزيع إلى  ،والمالبس والمساعدات المادية ةالقرطاسيتوزيع مستلزمات بتقوم 

 .عن عملهم أجرتقاضي هذه المؤسسات مقابل يعملون في القليل من العمال  .6

فإن وحسبها،  ةالخمس سالمالزآاة هي أحد أرآان اإل(أخرى مثل لجان الزآاة أجسام  مع تتعاون غالبية المؤسسات .7
ن يتصدق بقسط أأو  )للمحتاجين آل بحسب قدرته المالية يخرجه بمبلغ من المال يزآي ماله على آل مسلم بالغ أن

عن  هذه المؤسساتدارات إة غالبي أعربتمع ذلك،  .للمحتاجين الغذائي لدعمم ايتقدب ىتعنمؤسسات إلى  من ماله
 .مؤسسات أخرىالتعاون مع في رغبتها 

من تْجمع غالبية هذه التبرعات ، علما بأن تنوعةم جهاته المؤسسات المساعدات المادية والتبرعات من تتلقى هذ .8
يذآر . األموال من المتاجر وأصحابأخرى فيما تْجمع تبرعات  في المناسبات الدينيةأنها تْجمع أو  أجسام خاصة

 .المكاتب الحكوميةأو  محليةمادية من السلطات التحصل على مساعدات  هذه المؤسسات القليل منأن 

في  رغبة ة مندوبيهاغالبيت أبد ،مثالف .ات غير متوفرةاحتياج بوجودالمؤسسات  دارات هذهإ غالبيةصرحت  .9
مثل هذه في تواجهها التي  والعراقيلمن المحتاجين رغم الصعوبات  أوسعقطاع  تزويدفي  اتوسيع نطاق عمله

عند فحص البنية يمكن لمس النقص بالموارد، فمثال نقص  عنمؤسسات الهذه آثيرة لدارات إ تتحدثوقد  .المهمة
  .نقلال ووسائل سخينوالتالتبريد  أجهزةبآالنقص التنظيمية للمؤسسة 

سِئلت إدارات المؤسسات حول موقفها من إمكانية تلقيها مساعدة من قبل بنك الغذاء القطري وذلك بعدما عرضت  .10
، فتبين أن هناك رغبة آبيرة عند هذه المؤسسات بتلقي المساعدات، عليهم أهداف وطريقة عمل بنك الغذاء

 .خصوصا لتزويدهم بالغذاء واالستشارة التنظيمية والغذائية

ii 



 

بالمقارنة مع مؤسسات الدعم الغذائي الناشطة في المجتمع اليهودي فإن المؤسسات الفاعلة في المجتمع العربي  .11
 .ث اإلقامة والعمل الميدانيعادة ما تكون أصغر حجما وأآثر حداثة من حي

  
  مساهمة البحث

دعيم تب المعنيةطر األوتطوعية وغيرها من  يةاجتماعا البحث آقاعدة بيانات تفيد أجسامنتائج من الممكن أن تستعمل 
من  مساعدةال تلقيبهتمام المؤسسات ال انظرو .الدعم الغذائي في المجتمع العربي المؤسسات العاملة في مجال وتمكين

   .في هذا المجال إمكانية التعاونبحث في  امهم اأساس معطيات البحث تشكلوف فس ،الغذاء بنك
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  آلمات شكر
مبادرات صندوق ، "المنتدى لتحسين األمن الغذائي ودعم الفئات السكانية الفقيرة: "نتقدم بالشكر للقائمين على البحث

جوطيشطين وشيري أدل آما ونتقدم بالشكر لباتيا آالوش، وتمارة . وسونيا روخلين وصندوق عائلة آلرمنإبراهيم 
   . فوآس على مساهمتهن الفكرية

  
أقسام الرفاه مندوبي شكرا لجميع من استجاب لطلب المقابلة لتعبئة استمارة البحث من مؤسسات الدعم الغذائي ول

آما ونتقدم بالشكر لجميع . العاملة في هذا المجال لمؤسساتإلى الوصول االجتماعي الذين قدموا المساعدة ل
  .المستطلعين ومرآزي البحث الذين عملوا على جمع المواد وإجراء البحث

  
معهد بروآديل وإلستير لفنسون من المرآز لبحث القطاع الثالث في  –جوينت  -شكرا لنوريت نيرال من مايرس

ه على ؤآثيرا بأدوات البحث التي قامتا بتطويرها خالل البحث الذي تم إجرا غوريون، حيث استعنا - جامعة بن
  .آما ونشكر نوريت على المساعدة الدائمة وتقديم المشورة خالل العمل. مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع اليهودي

  
عطيات وآتابة مدير معهد بروآديل على مساهمته الجمة في تخطيط البحث، تحليل الم - شكر خاص لجاك حبيب

  .التقرير
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