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 مقدمة
 ارتباطًا مباشراً  الذي ل استغناء عنو لمبقاء، وىو بذلؾ يرتبطساسية األيعتبر الغذاء أحد مقومات الحياة 

يحتاجيا ة التي األساسيالغذاء الصحي المناسب يزود اإلنساف بالعناصر الغذائية  إف .بالحؽ في الحياة
السالمة الغذائية لمنمو وقيامو بأنشطتو المختمفة، فالصحة الجيدة تبدأ بتناوؿ الغذاء المناسب، عميو فإف 

الناس باألمراض والكثير منيـ يموتوف حيث يصاب سنويًا المالييف مف ؛ أولويات الصحة العامةمف 
 نتيجة تناوؿ أغذية غير مأمونة. 

اإلنساف صحة  تأثيرىا يتجاوزسيما أف ، مستمرنقولة باألغذية مصدر قمؽ انتشار األمراض الم ويعد
مقي ىذه ت والدوؿ، حيثألفراد والمجتمعات ا اقتصادنتائج لتطاؿ انعكاساتو السمبية ، وطرؽ عيشو

  1.كبيرةاألمراض عبئًا ثقياًل عمى نظـ الرعاية الصحية وتقمؿ مف اإلنتاجية القتصادية بدرجة 
الغذاء المناسب الخالي مف األضرار كما ارتضتو المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف،  إف الحصوؿ عمى

سياسات جميع قطاعات السمسمة الغذائية، وىذا بدوره يحتاج إلى عمى  يتطمب نظـ رقابية فاعمة
مكانات كافة التي تؤىمو ممارسة جسـ رقابي تتوفر لديو اإلوتشريعات رقابية متطورة، كما يتطمب وجود 

 .عماؿ الرقابة الفاعمةأ
يعاني سكاف قطاع غزة مف واقع خطير عمى صعيد حقيـ بالحصوؿ عمى  الغذاء الكافي في ظؿ تدني 
مستويات السالمة والجودة في األغذية التي يتناولونيا، ما لو بالغ األثر السيء عمى أوضاعيـ الصحية 

تشترؾ العديد مف العوامؿ السمبية التي تفسر ىذا و وانتشار العديد مف األمراض المرتبطة بتموث األغذية. 
الحصار المشدد الذي تفرضو سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي عبر اجراءاتو  بدايًة مفتعاظـ ىذه المشكمة، 

، إضافة لعرقمتو كـر أبو سالـ في معبرومنيا السمع الغذائية وممارساتو التعسفية عمى حركة البضائع 
ومنعو دخوؿ العديد مف مستمزمات اإلنتاج الزراعي  ة باألغذية،دخوؿ أجيزة ومواد الفحص الخاص
قوات الحتالؿ  تقوـ بياالتي  تكررةيضاؼ إلى ذلؾ العتداءات المالخاصة بسالمة وجودة األغذية. 

السيء عمى البيئة واألراضي  ىا، وأثر ألسمحة المحرمة دولياً اإلسرائيمي عمى قطاع غزة واستخداميا ل
  2.ي المحاصيؿ الزراعية وسالمة الغذاءبالتالالزراعية و 

                                                           
 نظمة الصحة العادليةضمان سالمة األغذية وجودهتا، خطوط توجيهية لتقوية الُنظم الوطنية للرقابة على األغذية، مطبوع مشًتك بني منظمة األغذية والزراعة وم 1
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يعد ضعؼ الرقابة مف  ،وجود سياسات وتشريعات وجيات رقابية متعددةمف وبالرغـ  في السياؽ ذاتو،و 
في ظؿ  خاصةة التي تحوؿ دوف حصوؿ سكاف قطاع غزة عمى غذاء آمف صحيًا، يالعوامؿ الرئيس

في  ؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينيةالنقساـ وفي مقدمتيا تعطؿ دور مل السمبية تداعياتال
رير والتحقيقات اأثبت الواقع وما تعرضو التقحيث القطاع، مف إضعاؼ لمنظومة الرقابة عمى األغذية. 

الحصوؿ عمى في  الحؽب المساسالصحفية المتعددة إلى وجود خمؿ كبير في العممية الرقابية أدى إلى 
  .غذاء صحي خالي مف األضرار

التحديات التي تواجو عممية الوقوؼ عند إلى  ،ىذا التقرير مف إعدادز الميزاف لحقوؽ اإلنساف مرك ييدؼ
 والتي تحوؿ دوف حصوؿ السكاف عمى غذاء آمف صحيًا وبجودة ،الرقابة عمى األغذية في قطاع غزة

حديات بما مقبولة، سعيًا مف المركز إليجاد حموؿ عممية تمكف الجيات المعنية مف التغمب عمى ىذه الت
  يضمف إعماؿ التمتع بالحؽ في الغذاء الكافي.
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 والقانون الفمسطيني في القانون الدولي الكافيالحق في الغذاء أوال : 
 

لحماية حؽ اإلنساف في الحصوؿ عمى الغذاء  أولى القانوف الدولي والقانوف الفمسطيني رعاية خاصة
 ح ضماف جودة وسالمة األغذية.، وتوفير العوامؿ التي تتيالكافي

 الحق في الغذاء الكافي في القانون الدولي لحقوق اإلنسان .1
يرتبط الحؽ في الغذاء الكافي ارتباطًا وثيقًا بالكرامة المتأصمة في اإلنساف، وىو حؽ ل غنى عنو لمتمّتع 

وأولى لو رعاية  ، وقد كفؿ القانوف الدولي وفي العديد مف الصكوؾ ىذا الحؽبحقوؽ اإلنساف األخرى
قد ذاء بكميات كافية وآمنة صحيًا. و عمى الغ حصوؿ اإلنساف يتطمبإعمالو مؤكدًا عمى أف 3خاصة،

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية بصورة أشمؿ مف أي صؾ آخر  ُعني
كما  4بمستوى معيشي مناسب.الغذاء مف فئة الضمانات األساسية لمتمتع  توفيرحيث جعؿ بيذا الحؽ، 

اتخاذ التدابير الالزمة التي ببمجيوداتيا الفردية أو بالتعاوف مع الدوؿ األخرى،  ،الدوؿالعيد ذاتو طالب 
وبالطبع ل يكفي لمتحرر مف الجوع وسوء  5.في التحرر مف الجوع وسوء التغذية وتكفؿ لإلنساف حق

وىو توفير الغذاء  ،ؿ المعنى يذىب إلى أبعد مف ذلؾالتغذية الحصوؿ عمى كميات بعينيا مف الغذاء ب
  6اآلمف الخالي مف المواد الضارة.

 
 

                                                           
 أىم ىذه الصكوك ما يلي: 3

 بس....".من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان " لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه لو وألسرتو، وخاصة على صعيد ادلأكل وادلل 25/1 ادلادة 
  دة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ "توفر اإلدارة لكل سجني يف الساعات ادلعتا 1955من القواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجناء الصادرة يف العام  20ادلادة

 على صحتو وقواه، وجيب أن تكون جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي".
  ا بعد "تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفًتة م 1979من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة لعام  12/2ادلادة

 الوالدة، موفرة ذلا خدمات رلانية عند االقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة".
  مكافحة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا ادلتاحة  1989/ج من اتفاقية حقوق الطفل لعام 24/2ادلادة"

 ن طريق توفري األغذية ادلغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارىا أخطار تلوث البيئة وسلاطره".بسهولة وع
اصل و يف ربسني متو تنص على  أنو تقر الدول األطراف "حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف لو وألسرتو يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء، والكساء، وادلأوى وحبق  11/1ادلادة  4

 لظروفو ادلعيشية".
دويل، بازباذ التدابري ادلشتملة "واعًتافاً دبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف ىذا العهد، دبجهودىا الفردي وعن طريق التعاون ال 11/2ادلادة  5

 على برامج زلددة ملموسة والالزمة دلا يلي:
ح نظم توزيع األراضي ظ وتوزيع ادلواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من ادلعارف التقنية والعلمية، ونشر ادلعرفة دببادئ التغذية، واستحداث أو إصال)أ( ربسني طرق إنتاج وحف

 الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا.
 عاداًل يف ضوء االحتياجات، يضع يف اعتباره ادلشاكل اليت تواجهها البلدان ادلستوردة لألغذية وادلصدرة ذلا على السواء".)ب( تأمني توزيع ادلوارد الغذائية العادلية توزيعا 

 .E/C.12/1999/5(، الوثيقة 1999(، الدورة العشرون )11: احلق يف الغذاء الكايف )ادلادة 12التعليق العام رقم  6
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 الكافي تعريف الحق في الغذاء
تشير المجنة المعنية بالحقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية في تعميقيا إلى تعريؼ وتفسير ماىية 

الحؽ في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا "يتـ إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي عمى النحو اآلتي: 
واقتصاديًا لكؿ رجؿ وامرأة وطفؿ بمفرده أو مع غيره مف األشخاص، في جميع األوقات، سبيؿ الحصوؿ 
عمى الغذاء الكافي أو وسائؿ شرائو. ولذلؾ يتعيف عدـ تفسير الحؽ في الغذاء الكافي تفسيرًا ضيقًا أو 

إذ  ،ى مف الحريرات والبروتينات وغيرىا مف العناصر المغذية المحددةتقييديًا يقصره عمى تأميف حد أدن
سيمـز إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. بيد أف الدوؿ ممزمة أساسًا باتخاذ التدابير الالزمة 

 7لمتخفيؼ مف آثار الجوع حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرىا مف الكوارث".
 
 لمحق في الغذاء الكافيالمعياري لمضمون ا
، ولسيما التعميقات العامة المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف أقرتو الحؽ في الغذاء الكافي كماإف مضموف  

يعني توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفياف لتمبية  ،لمجنة الحقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية
مكانية  المواد الضارة وكونو مقبوًل في سياؽ ثقافي معيف؛الحتياجات التغذوية لألفراد، وخمو الغذاء مف  وا 

 وبتفصيؿ أكثر الحصوؿ عمى الغذاء بطرؽ تتسـ بالستدامة ول تعطؿ التمتع بحقوؽ اإلنساف األخرى.
 8يمكف اإلشارة إلى ما يمي:

حسب  اإلمكانات التي تيسر الحصوؿ عمى الغذاء يتطمب توفر   ،توافر األغذية مف الناحية الكمية . أ
 .الطمب

 ، ويتطمب ذلؾ تحديدالمواد الضارة الغذاء مفضماف خمو يعني  مف ناحية النوعية، توافر األغذية  . ب
مختمؼ المراحؿ  في الغذائية اشتراطات لمسالمة الغذائية وجممة مف التدابير الوقائية لمنع تموث المواد

 .التي يمر بيا إنتاج األغذية
اىتمامات  بعيف العتبار األخذ ييدؼ إلى، ممستيمؾلالثقافية  مقبولية الغذاء مف الوجيةمراعاة  . ت

  المستيمؾ المستنير فيما يتعمؽ بطبيعة اإلمدادات الغذائية المتاحة.
التكاليؼ المالية التي ترتبط الناحية القتصادية، أف تكوف  الكافي مفالحصوؿ عمى الغذاء يمـز  . ث

بالمستوى الذي ل ييدد الوفاء بالحتياجات  ،كاؼبالحصوؿ عمى األغذية مف أجؿ تأميف نظاـ غذائي 

                                                           
 ادلرجع السابق. 7
 ادلرجع السابق. 8
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الغذاء الكافي متاحًا  يكوف أفمف الناحية المادية، الحصوؿ عمى الغذاء بينما يتطمب األساسية األخرى. 
 الفئات الميمشة والضعيفة.لكؿ فرد بما في ذلؾ 

 
 االلتزامات القانونية

، ثالثة أنواع أو مستويات ىخر األ وؽ اإلنسافمف حق، شأنو شأف أي حؽ الكافييفرض الحؽ في الغذاء 
 مف اللتزامات عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ ىي: اللتزاـ بالحتراـ، الحماية، واإلعماؿ. 

 الغذاء الكافي. التمتع بالحؽ فياللتزاـ بالحتراـ، يستمـز مف الدولة أل تتخذ أي تدابير تحوؿ دوف  . أ
عدـ قياـ شركات أو أفراد بحرماف  تضمفتتخذ  تدابير  يفرض عمى الدوؿ أف اللتزاـ بالحماية،  . ب

 األفراد مف الحصوؿ عمى الغذاء الكافي.
التي في األنشطة  مسؤولية المشاركة الفعالةالدوؿ و يقع عمى يعني أن ،اللتزاـ باإلعماؿ )تيسير( . ت

ي، واستخداـ وصوؿ الناس إلى موارد ووسائؿ لضماف مقومات معيشتيـ، بما في ذلؾ األمف الغذائ تمكف
 ىذه الموارد والوسائؿ.

عجز  اللتزاـ بإعماؿ )توفير(، يعني أنو  يقع عمى عاتؽ الدوؿ إعماؿ ىذا الحؽ مباشرة في حاؿ . ث
فرد ألسباب خارجة عف إرادتو، عف التمتع بالحؽ في الغذاء الكافي بالوسائؿ المتاحة لو، أو عجزت 

حؽ في الغذاء الكافي بالوسائؿ المتاحة ليا. ويسري جماعة، ألسباب خارجة عف إرادتيا، عف التمتع بال
 9ىذا اللتزاـ أيضًا عمى األشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرىا مف الكوارث.

 
 قرارات األمم المتحدة الخاصة بحماية المستهمك

 تكفؿ حصولو عمى الغذاء الكافي كما قرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ثمانية حقوؽ لممستيمؾأ
 10وتشمؿ ىذه الحقوؽ:ارتضتو المعايير الدولية، 

حؽ إشباع الحاجات األساسية: الحصوؿ عمى السمع والخدمات األساسية مف تغذية وممبس ومسكف  . أ
وصحة وتعميـ، والحؽ في الحصوؿ عمى احتياطاتو األساسية كالدواء والغذاء والماء والمسكف 

 والتعميـ.

                                                           
 دلرجع السابق.ا 9

 .1985لسنة  39/248قرار رقم  10
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نتاجية ومف الخدمات المضرة السمع والمسارات اإل حؽ األماف: مف أجؿ أف يكوف محميًا مف . ب
 بالصحة والحياة.

عالـ: مف حؽ المستيمؾ أف يكوف عمى دراية تامة بكؿ ما يخصو ويكتسب الحؽ في التثقيؼ واإل . ت
إذ أف عممية تثقيؼ المستيمؾ ىي جزء مف عممية تطوير كاممة نحو مجتمع إنتاجي  ،الميارات والمعرفة

ومف أف يكوف  ،ؽ في الحصوؿ عمى المعمومات التي تمكنو مف الختيار الواعيل استيالكي. ولو الح
 محميًا مف العالنات المضممة.

وأف تكوف  ،حؽ الختيار: أف تتاح لو إمكانية اختيار السمع والخدمات التي تناسبو بأسعار تنافسية . ث
 .مضمونة الجودة

 سياسات العامة وتنفيذىا.حؽ التمثيؿ:  مف أجؿ ضماف مشاركة المستيمكيف في وضع ال . ج
حؽ التعويض: مف حؽ المستيمؾ الحصوؿ عمى التعويض المناسب أو التبديؿ في حاؿ حصولو  . ح

 أو تعرضو لمتضميؿ أو الغش أو الغبف أو التدليس. ،عمى سمع أو خدمات رديئة
حؽ التثقيؼ والتوعية: الحصوؿ عمى المعارؼ الضرورية التي تبصر المستيمؾ بحقوقو  . خ

 .وومسؤوليات
الحؽ في بيئة سميمة ونظيفة: ضماف أف يعيش المستيمؾ ويعمؿ في بيئة ل تشكؿ أي تيديد  . د

 .لصحة األجياؿ الحاضرة والمستقبمية
 
 11:وقد أقرت األمم المتحدة تمك الحقوق، وفقا لممبادئ التوجيهية التالية 
 .توفير السالمة المادية لممستيمؾ . أ
 .يمؾتعزيز وحماية المصالح القتصادية لممست . ب
 .ضماف السالمة وجودة السمع الستيالكية والخدمات . ت
 .تحقيؽ تسييؿ التوزيع لمسمع الستيالكية والخدمات األساسية . ث
 تشجيع التدابير التي تمكف المستيمكيف مف الحصوؿ عمى تعويض. . ج
 وضع برامج التثقيؼ والعالـ. . ح
 
 

                                                           
 ادلرجع السابق. 11
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 القانون الدولي اإلنساني و الحق في الغذاء الكافي  .2
عامة تشير إلى  أحكاماً اتفاقيات جنيؼ وبروتوكولييا اإلضافييف،  خاصة ف الدولي اإلنسانيالقانو  يتضمف
حيث تنص عمى ، في حالت النزاعات المسمحة والحتالؿ الغذاء الكافي الحصوؿ عمى الحؽ فيحماية 
ؾ فييا، لـ تعد تشار  التي حرماف األشخاص أو المجموعات التي ل تشارؾ في األعماؿ العدائية، أوعدـ 

 مف الطعاـ أو مف الحصوؿ عميو. 
بيف السكاف المدنييف والمحاربيف  جميع األوقات المسمحة وفيالنزاعات  أطراؼمف قبؿ التمييز  يعتبرو 

بالتالي و  ،أحد المبادئ األساسية لمقانوف الدولي اإلنساني وبيف األىداؼ المدنية واألىداؼ العسكرية
رساليات عميو يحُظر اليجـو عمى 12ية فقط.األىداؼ العسكر  ضد اليجمات تنحصر المواد قوافؿ وا 
والمناطؽ الزراعية المخصصة إلنتاج األغذية، والمحاصيؿ والماشية ومرافؽ اإلمداد بالماء 13الغذائية

 14 الصالح لمشرب، ونظـ الري أو تدميرىا أو إزالتيا أو جعميا غير صالحة لالستعماؿ.
لذلؾ يحظر ، اختيار أساليب ووسائؿ القتاؿ حؽ أطراؼ النزاع فيكما يقيد القانوف الدولي اإلنساني 

صراحة تجويع المدنييف كوسيمة لمحرب أو القتاؿ في أثناء النزاعات الدولية المسمحة وغير الدولية. وىذا 
حظر مياجمة أو تدمير أو نزع أو إتالؼ األغراض التي ل يمكف الستغناء عنيا لبقاء السكاف  يتبعو

مثؿ المواد الغذائية والحاصالت الزراعية والماشية والمنشآت واإلمدادات الخاصة بمياه الشرب 15،المدنييف
 16عندما يكوف الغرض مف ىذه األفعاؿ ىو التجويع. ،وأعماؿ الري

إذا  ،ُيمـز القانوف الدولي اإلنساني السمطة المحتمة بضماف توفير الغذاء الكافي واإلمدادات الضرورية كما
خر جيدًا لضماف حصوؿ الالجئيف دّ وعمى الدوؿ أل ت17األرض المحتمة غير كافية.كانت موارد 

كما يكفؿ القانوف ذاتو وبشكؿ خاص  والنازحيف داخؿ بمدانيـ عمى الغذاء الكافي في جميع األوقات.

                                                           
وادلتعلق حبماية ضحايا ادلنازعات الدولية ادلسلحة، على "تعمل أطراف  1949آب / أغسطس  12اتفاقيات جنيف ادلعقودة يف ادللحق ب( من )الربوتوكول( األول 48تنص ادلادة )12

ام وادلقاتلني وبني األعيان ادلدنية واألىداف العسكرية، ومن مث توجو عملياهتا ضد األىداف العسكرية دون غريىا، وذلك من أجل تأمني احًت النزاع على التمييز بني السكان ادلدنيني 
 ومحاية السكان ادلدنيني واألعيان ادلدنية".  

 .1949آب/أغسطس 12دلدنيني يف وقت احلرب ادلؤرخة يف من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ا (23)دلزيد من التفاصيل راجع نص ادلادة  13
 .31/12/2001، 844جيلينا بليك، حق احلصول على الطعام أثناء حاالت النزاع ادلسلح: اإلطار القانوين، اجمللة الدولية للصليب األمحر، العدد  14
نيف، على كفالة حصانة السكان ادلدنيني وحظر استهدافهم وشن اذلجمات العشوائية اليت ال ( من الربتوكول اإلضايف األول ادللحق باتفاقيات ج54، 52، 50،51تنص ادلادة ) 15

ص ادلدنيني ، أو األعيان ادلدنية دون توجو إىل ىدف عسكري زلدد، أو اليت تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال ميكن حصر أثارىا أو من شأهنا أن تصيب األىداف العسكرية واألشخا
 رت نصوصو أيضاً بشكل كلي ذبويع ادلدنيني ووضعهم يف ظروف معيشية صعبة.سبييز، كما حظ

 جيلينا بليك، ادلرجع السابق. 16
، على أن "من واجب دولة االحتالل أن تعمل 1949آب/أغسطس 12( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ادلؤرخة يف 55تنص ادلادة ) 17

ارد األراضي احملتلة غري كافية". وتنص السكان بادلؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبها على األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية وادلواد الطبية وغريىا إذا كانت مو على تزويد 
ى دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة دلصلحة ىؤالء السكان وأن توفر ( على "إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسم منهم تنقصهم ادلؤن الكافية، فإنو جيب عل59ادلادة )

 ذلا التسهيالت بكل ما تسمح بو الوسائل ادلتاحة ذلا".
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حماية حقوؽ النساء واألطفاؿ في الحصوؿ عمى الغذاء المناسب في حالت الطوارئ والنزاعات المسمحة 
 18ذيف يعيشوف في أقاليـ محتمة.وال
 القانون الفمسطيني .3

الباب الثاني مف القانوف  نصيحماية حقوؽ اإلنساف، حيث عمى وجو العمـو كفؿ التشريع الفمسطيني 
عمى حماية جممة مف الحقوؽ األساسية لإلنساف، وعمى الرغـ مف  2003األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 

يكفؿ   تكاممية حقوؽ اإلنساف وعد قابميتيا لمتجزئةإل أف  الكافي غذاءعدـ نصو صراحة عمى الحؽ في ال
 وحرياتو اإلنساف حقوؽ"أف  تنص عمىمف القانوف األساسي ( 10، ول سيما وأف المادة )حماية ىذا الحؽ

 إلى النضماـ عمى إبطاء دوف الفمسطينية الوطنية السمطة الحتراـ، وتعمؿ وواجبة ممزمة األساسية
 . "اإلنساف حقوؽ تحمي التي اإلقميمية والدولية والمواثيؽ ناتاإلعال
 ، منيا: الكافي مف القوانيف الفمسطينية صراحة عمى ضرورة حماية الحؽ في الغذاء مجموعةتنص كما 
"لمطفؿ الحؽ في اإلنفاؽ عميو مف  29/1، المادة 2004( لسنة 7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ ) أ. 

 تطبيب وتعميـ".طعاـ وكسوة ومسكف و 
" فحص  11/2بشأف مراكز اإلصالح والتأىيؿ "السجوف"، المادة  1998( لسنة 6قانوف رقـ ) ب. 

"تعامؿ النزيمة الحامؿ ابتداء مف ظيور أعراض الحمؿ  27طعاـ النزلء مف حيث كميتو ونوعو". والمادة 
 ...".عمييا والى ما بعد الوضع بستيف يومًا، معاممة خاصة مف حيث التغذية

 القوانين واألنظمة المعمول بها في الرقابة عمى األغذية
رقابة عمى األغذية، بيدؼ إعماؿ لمواألنظمة مف القوانيف  مجموعةالسمطة الوطنية الفمسطينية  اعتمدت 

 :يا ما يميالحؽ في الحصوؿ عمى الغذاء المناسب الخالي مف أي ضرر، ومف أىم
 .2005لسنة  21قانوف حماية المستيمؾ رقـ  . أ
  .2004لسنة  20قانوف الصحة العامة رقـ  . ب
 .2000لسنة  6قانوف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ  . ت
 .1967قبؿ العاـ األنظمة والقرارات الخاصة بسالمة األغذية الصادرة زمف الحكـ اإلداري المصري . ث
يمي لألراضي الفمسطينية عاـ األنظمة والمناشير الصادرة عف الحاكـ العسكري بعد الحتالؿ اإلسرائ . ج

 .1994وحتى العاـ  1967
 بشأف قمع الغش والتدليس التجاري. 1966لسنة  11القانوف رقـ  . ح

                                                           
 .1974إعالن بشأن محاية األطفال والنساء يف حاالت الطوارئ والنزاعات ادلسلحة  18
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 األنظمة والقرارات الوزارية الفمسطينية. . خ
 لزامية الخاصة بكؿ سمعة.التعميمات اإل . د
 .(،  ومواصفات دوؿ الجوارFDAدستور األغذية) . ذ
 

 غذية في قطاع غزة السياسة الرقابية عمى األثانيا : 
سميمة عمى األغذية تراعي حقوؽ اإلنساف في الحصوؿ عمى غذاء صحي سياسة رقابية  يعتبر رسـ

وبجودة عالية أمر ميـ، لكف األكثر أىمية ىو توفير األدوات واآلليات التي تضمف تنفيذ ىذه السياسة 
 عمى أرض الواقع. 

 ماهية سالمة وجودة األغذية .1
أمر ميـ وذلؾ قبؿ التطرؽ لسياسة الرقابة عمى  بيف سالمة األغذية وجودتياالفرؽ توضيح يعتبر 

حيث يحدث في بعض األحياف خمط بيف المفيوميف، فمفيـو سالمة األغذية يقصد بو، جميع األغذية، 
األغذية مضرة بصحة المستيمكيف. وأما  مف ىذه تجعؿو مصادر األخطار التي قد تكوف مزمنة أو حادة 

ومف ىذه  ،ـ المستيمكيف لممنتجاتوية فتعني جميع الصفات األخرى التي تؤثر في تقجودة األغذي
مثؿ التمؼ، التموث بأي أوساخ، تغير الموف، أو وجود رائحة، كما تشمؿ صفات  ما ىو سمبيالصفات 

   19إيجابية مثؿ المنشأ، الموف، الطعـ، الرائحة، وطريقة تجييز األغذية.
 
     ةماهية الرقابة عمى األغذي .2

ضروري لحماية صحة المستيمكيف  اً تعتبر الُنظـ الفعالة لمرقابة عمى األغذية في مختمؼ البمداف أمر 
وضماف سالمتيـ. وتعرؼ الرقابة عمى األغذية "بأنيا نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه السمطات 

ة ستكوف مأمونة ومغذية الوطنية أو المحمية لتوفير الحماية لممستيمكيف والتأكد مف أف جميع األغذي
وصالحة لالستيالؾ البشري، أثناء مراحؿ اإلنتاج والمناولة والتخزيف والتجييز والتوزيع، وأف تتفؽ مع 
اشتراطات السالمة والجودة، وأف تكوف موسومة بطريقة صادقة ودقيقة عمى النحو المنصوص عميو في 

  20القانوف".
                                                           

والزراعة ومنظمة الصحة العادلية ضمان سالمة األغذية وجودهتا، مطبوع مشًتك بني منظمة األغذية  19
http://www.fao.org/docrep/006/Y8705A/y8705a01.htm#03 

 ادلرجع السابق. 20
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 طاع غزةفي قاألغذية  الرقابية عمىالجهات مهمات  .3

تمارس العديد مف الجيات أعماؿ رقابية عمى األغذية في قطاع غزة، مع تركز ىذه المياـ في الجسـ 
في القطاع بفعؿ تداعيات  21الحكومي والبمديات، وتعطؿ دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية

 .لرقابيلعب دورىا احماية المستيمؾ عف  غياب جمعياتر ذلؾ عمى كما أثّ   .النقساـ
ي خطتو لنفسيا أىـ الجيات الرقابية ذطبيعة الدور الرقابي الب التعريؼسيتـ في ىذه الجزئية مف التقرير  

 .والواقع بيف المعمف فيما بعد الفاعمة، لتسيؿ المقارنة
 

 وزارة االقتصاد الوطني
وىي تقـو بيذه ، لغذائيةمراقبة السمع اعمى مف خالؿ دائرة حماية المستيمؾ وزارة القتصاد الوطني  تعمؿ
 22:التالية الدوائر عبر المياـ

 ، ومف مياميا ما يمي:اإلدارة العامة لمتجارة والمعابر   . أ
 .إصدار أذونات استيراد البضائع لمتجار (1)
بواسطة  ،-عند المعبر  – لمقطاعممواد الغذائية الواردة لتقوـ بالفحص المبدئي والكشؼ الظاىري  (2)

 تفتيش.الفرؽ 
لمتابعتيا بواسطة الجيات  ،في  كشوفات ومحاضر خاصةلمقطاع   الغذائية الواردة دتسجيؿ الموا (3)

 المختصة بالوزارة. 
وتحويميا لدائرة حماية  ،و بيا شبية مخالفةأمف المادة المشتبو بجودتيا  مبدئيةسحب عينة  (4)

 المستيمؾ بالوزارة لممتابعة.
 مف مياميا ما يمي:، و الدارة العامة لممكاتب الفرعية وحماية المستيمؾ  . ب
، حيث قساـ حماية المستيمؾأسواؽ والمحاؿ التجارية ميدانيًا بواسطة فرؽ مختصة مف متابعة األ (1)

 مكاتب فرعية في محافظات غزة الخمس. خمس يوجد

                                                           
وطنية والعادلية، تتيح الوصول إىل ادلواصفات المؤسسة ادلواصفات وادلقاييس الفلسطينية ىي "ادلؤسسة الوطنية للمواصفات  ونقطة االتصال مع البنية التحتية العادلية للجودة. إذ اهنا  21

الصناعة يف رلاالت ادلًتولوجيا، ادلختربات ادلعتمدة، خدمات ادلعايرة، و منح الشهادات.  وىي بذلك  تسهل التجارة واالستثمار من خالل تلبية احتياجات رلتمع األعمال و 
 http://82.213.48.171/About.aspxادلواصفات، تقييم ادلطابقة، واجلودة، كما تضمن صحة و سالمة ادلواطن ومحاية البيئة". 

لى األغذية وواقع احلق يف الغذاء ادلناسب، د. رمضان شامية، دور وزارة االقتصاد الوطين يف الرقابة على األغذية، ورشة عمل نظمها مركز ادليزان حلقوق اإلنسان بعنوان: الرقابة ع 22
12/2/2014. 
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العينات لمفحص المخبري المسجمة في كشوفات ومحاضر المعابر بواسطة فرؽ مختصة  إحضار (2)
 المحافظات.في ـ حماية المستيمؾ بالمكاتب الفرعية وأقسا ،مف دائرة حماية المستيمؾ

 .الفحص المخبري (3)
متابعة مصانع المنتجات الغذائية في جميع محافظات ، ومف مياميا دارة العامة لمتنمية الصناعيةاإل  . ت

 غزة بواسطة ميندسي الصناعات الغذائية.
 وزارة الصحة

ة الطب الوقائي بالرقابة عمى األغذية، وذلؾ تعمؿ وزارة الصحة ومف خالؿ قسـ مراقبة األغذية في دائر 
 23كما يمي:

إجراء معاينة ظاىرية لألغذية، وجمع دوري لعينات المواد الغذائية لمفحص المخبري في المختبرات  . أ
 المختصة.

الفحص الطبي لمعامميف في مجاؿ إنتاج وتداوؿ األغذية، لمتأكد مف سالمتيـ وخموىـ مف األمراض  . ب
 المعدية.

 افقات الصحية لستيراد المواد الغذائية.إصدار المو  . ت
 إصدار الشيادات الصحية لتصدير األغذية. . ث
 إعطاء الموافقات الصحية لسيارات نقؿ األغذية. . ج
 معالجة شكاوى الجميور في مجاؿ األغذية. . ح
 جولت تفتيش عمي المحالت واألسواؽ والمصانع المحمية.تنفيذ  . خ
غذية وعموـ المواطنيف حسب الحاجة أثناء زيارات تقديـ اإلرشاد والنصح لمنتجي ومتداولي األ . د

 التفتيش الروتيني.
واعتماد ترخيص  ،إعطاء الشروط الصحية الخاصة بمصانع ومرافؽ إنتاج وتداوؿ المواد الغذائية . ذ

وذلؾ لمصانع ومرافؽ إنتاج وتداوؿ  ،تي تصدر عف البمديات ووزارة الحكـ المحمىالالحرؼ والصناعات و 
 بالتعاوف مع قسـ الحرؼ والصناعات )رخصة غذائية(.المواد الغذائية 

   .متابعة حالت اشتباه التسمـ الغذائي . ر
 اإلشراؼ ومراقبة ومتابعة األغذية الموردة لممستشفيات الحكومية. . ز
 وزارة الشئوف الجتماعية.لسيما  ،اإلشراؼ ومراقبة ومتابعة األغذية الموردة لممؤسسات الرسمية . س

                                                           
 األغذية، ورشة عمل نظمها مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، مرجع سابق.م. زلمود محيد، دور وزارة الصحة يف الرقابة على 23
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إلعداد  ،خالؿ مؤسسة المواصفات الفمسطينيةومف الرسمية المختصة المشاركة مع المؤسسات  . ش
 .وتعديؿ المواصفات القياسية لممواد الغذائية المنتجة محميًا والمستوردة

 
 وزارة الزراعة

 24:يأتيتقوـ وزارة الزراعة بالرقابة عمى المنتجات الزراعية عمى المعابر وفي األسواؽ، وذلؾ كما 
سبؽ قبؿ إدخاؿ أي منتج زراعي وذلؾ مف اإلدارة العامة لمتسويؽ التاجر عمى إذف م يحصؿ . أ

والمعابر، ول يمنح اإلذف إل بعد أخذ الموافقة الفنية مف اإلدارة المختصة )البيطرة لممنتجات 
الحيوانية، الوقاية لممبيدات، اإلرشاد الزراعي ووقاية النباتات لألشتاؿ والبذور، المياه والتربة 

 ة السمكية لألسماؾ(.لألسمدة، الثرو 
فحص المنتجات النباتية )فواكو وخضار طازجة( مف قبؿ الميندسيف الزراعييف والتأكد مف  . ب

مطابقتيا لممواصفات الفمسطينية المطموبة مف حيث الجودة والسالمة، وفي حاؿ مخالفتيا 
 لممواصفات يتـ التحريز عمييا وتشكيؿ لجنة لمبت في أمرىا.

)المحوـ واألسماؾ والدواجف( مف قبؿ أطباء بيطرييف عمى  ة الطازجةالمنتجات الحيوانيفحص  . ت
 عمى أف تكوف الشحنة مرفقة بشيادة صحية إلثبات خموىا مف األمراض. ،المعابر

)عجوؿ، أبقار( مف قبؿ أطباء بيطرييف وتكوف مرفقة باألوراؽ الثبوتية  الحيوانات الحيةفحص  . ث
 األمراض. ثبت خموىا مفتالالزمة، منيا شيادة صحية 

واألسماؾ المجمدة في ثالجات خاصة لمتاجر، ويؤخذ عميو تعيد بعدـ التصرؼ بيا، تحريز المحوـ  . ج
ثـ تؤخذ عينات مف قبؿ وزارة القتصاد الوطني ويتـ تحميميا لمتأكد مف  ،حيث يتـ إحصائيا بدقة

 سالمتيا ومدى مطابقتيا لممواصفات الفمسطينية.
، زيت الزيتوف مع فظات الضفة الغربية وشيادة منشأ فمسطينيشيادة فحص مخبري مف محاإرفاؽ  . ح

 أما الزيت الوارد مف الخارج فيتـ تحريزه مف قبؿ وزارة القتصاد الوطني ويفحص مخبريًا.
المبيدات وبعد موافقة جية الختصاص ومنحيا اإلذف الفني الخاص بيا لدخوؿ المبيد بفيما يتعمؽ  . خ

والتأكد مف أنو مطابؽ لإلذف الفني الممنوح. أي مبيد غير مدوف في  المستورديتـ مراقبة نوع المبيد 
. بالغ وقاية النبات بذلؾ ألخذ اإلجراء الالـز  اإلذف يتـ التحرز عميو في المعبر وا 

 يطبؽ المعيار ذاتو عمى مختمؼ مستمزمات اإلنتاج الواردة.  . د
                                                           

 .19/3/2014غزة، معلومات بناء على طلب الباحث، -وزارة الزراعة 24
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دات لمتأكد مف عدـ وجود مخالفات القياـ بالجولت والمراقبة الفجائية والدورية لمحالت بيع المبي . ذ
قانونية تتعمؽ بتزوير الممصقات أو تخزيف أو بيع مبيدات محظور استخداميا أو مخالفتيا لشروط 

 ويتـ فحص عينات مف النبات والتربة بيدؼ الكشؼ عف مسببات األمراض. .تداوؿ المبيدات
صدار التوصيات متابعة مزارع الطيور والحيوانات مف خالؿ الكشؼ الدوري وأخذ ال . ر عينات وا 

 الالزمة.
 

 البمديات
قسـ مراقبة األغذية تمارس البمديات في قطاع غزة ميامًا رقابية عمى المنتجات الغذائية مف خالؿ 

  25فييا، والتي مف مياميا ما يمي:تراخيص الميف الصحية و 
تيا ومالئمتيا التفتيش والمراقبة عمى األغذية في أماكف تصنيعيا ومبيعيا، والتأكد مف صالحي . أ

 لمشروط الصحية في ) األسواؽ، المطاعـ، المخابز، مصانع المواد الغذائية ...الخ (.
خصوصًا المتعمقة بالمواد الغذائية، ومتابعة تطبيؽ  ،تحديد الشروط الصحية المطموبة لكؿ مينة . ب

 ىذه الشروط وعدـ إعطاء رخصة الميف ليا إل عند استيفاء ىذه الشروط.
ة أسبوعية أو موسمية لمراقبة األسواؽ والمحالت المنتشرة في المدينة، مف وضع خطة دوري . ت

 خالؿ حمالت يومية مستمرة.
التنسيؽ مع الوزارات ذات الصمة مثؿ وزارتي الصحة والقتصاد ومباحث التمويف، وعمؿ  . ث

 حمالت مشتركة لمتابعة سالمة المنتج ومكاف اإلنتاج أو المبيع وكذلؾ العامميف.
وذلؾ تحت إشراؼ مفتشينا  ،اد الغذائية الفاسدة والمنتيية الصالحية في مكبات البمديةإتالؼ المو  . ج

 في القسـ.
وذلؾ لمتأكد مف خموىـ مف  ،عمؿ الفحوصات الطبية الالزمة لمعامميف في مجاؿ األغذية . ح

 األمراض المعدية.
رساليا لمفحص ،أخذ عينات دورية لبعض المنتجات الغذائية مف أماكف تصنيعيا . خ في مختبرات  وا 

 وزارة الصحة.

                                                           
 .23/3/2014بلدية غزة، معلومات بناء على طلب الباحث،  25
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وذلؾ حسب قوانيف  ،متابعة أصحاب المصانع الغذائية والتجار المخالفيف لمشروط الصحية . د
إلى إيقاؼ خط اإلنتاج حتى يتـ  مف إخطار صاحب المحؿ والمخالفة وصولً  الصحة العامة بدءاً 

 إزالة المكرىة الصحية.
وزارة ، و وزارة القتصاد الوطني، الصحةإحضار موافقة بعض الوزارات المختصة مثؿ )وزارة  . ذ

عند ترخيص بعض الحرؼ المتعمقة بالمواد الغذائية مثؿ مصانع المواد الغذائية  ،الزراعة(
 ومحالت األسمدة والمبيدات والمصانع.

والعمؿ  ،تمقى أي شكاوى صحية مف المواطنيف بخصوص أغذية فاسدة والمكاره الصحية األخرى . ر
 بالطرؽ القانونية.  ارهعمى إزالة ىذه المك

وذلؾ بكتابتيا عمى فاتورة المياه أو مف خالؿ محاضرات  ،عمؿ إرشادات صحية لتوعية المواطف . ز
 صحية خصوصا لربات البيوت والطالب.

 

 غذاء آمن صحيا  ياب الحق في الحصول عمى وغ الرقابة عمى األغذيةضعف : ثالثا  

ذلؾ لـ يضمف وصوؿ دد جيات الختصاص إل أف عمى الرغـ مف كثرة جيات الرقابة عمى األغذية وتع
عمى األغذية مف تدىور كبير يعاني واقع الرقابة أغذية آمنة لممواطف الفمسطيني في قطاع غزة، حيث 

بسبب العديد مف العقبات التي تشكؿ تحديات كبيرة أماـ الجيات الرقابية تحوؿ دوف قياميا بمياميا، األمر 
أدى ضعؼ الرقابة عمى األغذية و  .بالحصوؿ عمى الغذاء المناسب زييفالغعمى حؽ  ينعكس سمباالذي 

التي تضمف حصوؿ المستيمؾ عمى سمعة غذائية آمنة  ،إلى مواظبة التجار والمزارعيف عمى انتياؾ القواعد
يمكف اإلشارة  ،وأىـ مظاىر ضعفيا التحديات التي تواجو عمؿ الجيات الرقابيةصحية وبجودة عالية. وعف 

 :يمي ماإلى 
 
 

 وزارة االقتصاد
 وتحوؿ دوف دائرة حماية المستيمؾ في وزارة القتصاد الوطنيعمؿ يوجد العديد مف التحديات التي تواجو 

ساىـ في زيادة تدىور واقع سالمة وجودة األغذية في قطاع غزة، ومف يتنفيذ مياميا الرقابية، األمر الذي 
 :تييأما  ومظاىر ضعؼ الرقابة أىـ ىذه التحديات
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، نساف في الحصوؿ عمى الغذاء المناسباستمرار انتياؾ حؽ اإلب يساىـغياب الرادع المناسب  .1
، خاصة ما يتعمؽ في العقوبات 2005( لعاـ 21حيث ل يتـ تطبيؽ قانوف حماية المستيمؾ رقـ )

المنصوصة بحؽ التجار المخالفيف، واعتياد المحاكـ عمى إخالؿ سبيميـ بكفالت بسيطة، األمر 
مخالفة صريحة  ىأفعاليـ التي تنطوي عم فالذي ل يشكؿ رادع ليؤلء التجار الذيف عادة ما يكررو 

 26ألحكاـ القانوف الذي يتطمب اللتزاـ بالمواصفات الفمسطينية وبالسالمة وجودة السمع.
ل تحصؿ اإلدارة العامة لحماية المستيمؾ عمى مواصفات حديثة لمسمع، بسبب تعطؿ عمؿ مؤسسة  .2

مواصفات والمقاييس في قطاع غزة، وغياب التواصؿ مع المؤسسة ذاتيا في الضفة الغربية وذلؾ ال
بفعؿ تداعيات النقساـ. وىذا بدوره يؤثر سمبًا عمى  الرقابة عمى السمع المستوردة والمنتجة محميًا، 

 27ئية.حيث ىناؾ حاجة مستمرة إلى تحديث المواصفات بما يتناسب مع تطور إنتاج السمع الغذا
%(، حيث يبمغ عددىـ  25عجز في طواقـ التفتيش عمى األغذية في قطاع غزة يصؿ إلى ) .3

تابعيف لممكتب الرئيسي في غزة، موظفًا ( 12( موظفًا موزعيف عمى النحو التالي: )40اإلجمالي )
 لكؿ مكتب.موظفيف ( 7واآلخريف في المكاتب الفرعية المنتشرة في باقي المحافظات بواقع )

نقص في األجيزة  بسبب عاـ في مختبر فحص األغذية التابع إلدارة حماية المستيمؾ، عجز  .4
والمعدات ومواد الفحص، حيث ل توجد أجيزة الفحص المعقدة التي تعمؿ عمى فحص السموـ 
الفطرية والبكتيرية واألحماض األمينية والدىنية واليرمونات. كما ل يوجد أجيزة فحص المعادف 

 28.تامينات، المواد الحافظة، بقايا المبيدات، األصباغ، واأللوافالثقيمة، الفي
عرض المحوـ الطازجة خارج ثالجات العرض، األمر الذي يضر بسالمتيا وجودتيا وبالتالي لو  .5

 مردود سمبي عمى صحة المستيمؾ.
عرض منتجات المحوـ واألسماؾ المجمدة خارج ثالجات التبريد أي في اليواء الطمؽ وتحت أشعة  .6

تمس  مخاطر  ىالشمس وفي حاؿ لـ يتـ بيعيا يتـ إرجاعيا لمثالجات، األمر الذي ينطوي عم
بسالمة السمعة وجودتيا، حيث تفقد كثيرًا مف عناصرىا الغذائية، ويصيبيا تغير في شكميا الخارجي 

ؤدي إلى التسمـ في حاؿ تناوليا. فالتخزيف والنقؿ غير السميميف ويعرضيا لمتموث والتمؼ ما قد ت
 الموصىيتسبباف في زيادة المركبات النيتروجينية في األسماؾ والمحوـ المجمدة عف الحد األقصى 

 بو.
                                                           

 .15/4/2014لفرعية، مقابلة أجراىا الباحث، د. عماد الباز، وكيل مساعد ومشرف عام لإلدارة العامة حلماية ادلستهلك وادلكاتب ا 26
 .6/4/2014غزة، مقابلة أجراىا الباحث، -د.رمضان شامية، ادلدير التنفيذي دلؤسسة ادلواصفات وادلقاييس الفلسطينية 27
 .16/4/2014م. زياد أبو شقرة، مدير دائرة محاية ادلستهلك يف وزارة االقتصاد الوطين، مقابلة أجراىا الباحث،  28
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ًا عمى سالمتيا وجودتيا، يوجود العديد مف المنتجات الغذائية التي يتـ عرضيا بطريقة تؤثر سمب .7
تعرض األجباف مف نوع فيتا خارج ثالجات العرض مع أف الصحيح حفظيا عند عمى سبيؿ المثاؿ 

 .، كما ىو موضح عمى الغالؼ( درجات4حرارة )
عرض األسماؾ عمى قارعة الطريؽ وحتى أوقات متأخرة مف الميؿ، األمر الذي يكوف لو بالغ األثر  .8

 29السيء عمى سالمتيا وجودتيا.
نسب العينات غير في رتفاع الحماية المستيمؾ استمرار  توضح عينات الفحص التي جمعتيا دائرة .9

المطابقة لممواصفات وغير الصالحة لالستيالؾ، ففي السنوات األربع األخيرة كانت النتائج عمى 
 .2013%( 10، )2012%( عاـ 7.5، )2011%( عاـ4، )2010%( عاـ 2النحو التالي: )

تيمؾ الرتفاع العاـ في نسب العينات غير توضح عينات الفحص التي جمعتيا دائرة حماية المس .10
المطابقة لممواصفات الصالحة لالستيالؾ، وذلؾ رغـ التناقص الحاصؿ في السنتيف األخيرتيف، 

%( 34، )2010%( عاـ 28ففي السنوات األربع األخيرة كانت النتائج عمى النحو التالي: )
 2013.30%( 25، )2012%( عاـ 27، )2011عاـ

 
 وزارة الصحة 

وزارة الصحة العديد مف العقبات التي تحد مف قدرتيا عمى القياـ بمياميا دائرة الطب الوقائي في واجو ت
 31:يمي الرقابية بشكؿ مناسب، وذلؾ بسبب جممة مف األسباب أىميا ما

عجز في أساسيات الفحص الميكروبيولوجي، متمثاًل في األوساط الغذائية والمواد الداعمة والمستيمكات  .1
 .الطبية

 ، األلواف، الفيتامينات، والمواد الحافظة.عجز في فحص األصباغ  .2
 وعدـ وجود بديؿ. المختص ل يتوفر فحص السمـو الفطرية، لتيالؾ الجياز .3
ل يتوفر فحص بقايا المبيدات في النباتات واألغذية، حيث يوجد جيازيف كاف بإمكانيما إجراء ىذا  .4

حالت دوف تشغيميما منذ العاـ  التي وفرت الجيازيفمانحة وجود اشكاليات مع الدوؿ الالفحص غير أف 
 وحتى تاريخو. 2000

                                                           
 رصد الباحث ميدانيًا. 29
 .14/4/2014غزة، معلومات بناء على طلب الباحث، -وزارة االقتصاد الوطين 30
 .13/4/2014م. زلمود محيد، نائب مدير دائرة الطب الوقائي يف وزارة الصحة، وسامي لبد مدير دائرة سلتربات الصحة العامة، مقابلة أجراىا الباحث،  31
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، يقيس العناصر الثقيمة في األغذية والمياه الذي، "المتصاص الذري" المعادف الثقيمة جيازتعطؿ  .5
 ما دفع الوزارةويرجع توقؼ ىذا الجياز عف العمؿ بسبب تأخير تشغيمو إلشكاليات مع الجية المانحة، 

الفحوصات الالزمة،  إجراءوذلؾ بيدؼ إلعادة تشغيؿ الجياز القديـ المعطؿ  2013ذ نياية العاـ منو 
 .بتقادـ عمر ذلؾ الجيازألسباب تتعمؽ  يقـ بالدور المطموبلـ إل أنو 

ل يعمؿ الجياز الخاص بفحص الفيتامينات، المواد الحافظة، بقايا المبيدات، األصباغ، واأللواف بكامؿ  .6
ويرجع ذلؾ إلى عدـ القدرة عمى برمجة . يث يتـ إجراء الفحص الخاص بالمواد الحافظة فقطح ،طاقتو

ياز يتواجد في الضفة الغربية ول يتمكف مف الج مصنعةالتابع لوكيؿ الشركة لمعرؼ فاكامؿ التعريفات، 
 .عمى منحو تصريح سمطات الحتالؿ السرائيمي دخوؿ قطاع غزة بسبب عدـ موافقة 

وزارة الصحة أي موافقة صحية لستيراد أو تصدير المواد الغذائية، معتمد التاجر بذلؾ عمى لـ تصدر  .7
الشيادات التي يصدرىا الجانب اإلسرائيمي بما قد يحممو ذلؾ مف انعكاسات سمبية عمى سالمة وجودة 

 األغذية.
 سؤولياتيا فيبسبب تداخؿ العمؿ مع البمديات وضعؼ التنسيؽ، لـ تستطع وزارة الصحة القياـ بم .8

الشروط الصحية الخاصة بمصانع ومرافؽ إنتاج وتداوؿ المواد الغذائية واعتماد ترخيص الحرؼ إعطاء 
لتي تصدر عف البمديات وذلؾ لمصانع ومرافؽ إنتاج وتداوؿ المواد الغذائية بالتعاوف مع اوالصناعات 

( 218والبالغ ) 2013العاـ ، حيث يؤشر عدد الرخص الغذائية المعتمدة في قسـ الحرؼ والصناعات
رخصة، إلى وجود عدد كبير مف التراخيص التي منحتيا البمديات دوف الرجوع إلى وزارة الصحة، 

 ويؤكد ذلؾ أف األخيرة لـ تعتمد أي رخصة في محافظة غزة في العاـ ذاتو. 
 وجودإلى  ( حالت،3إلى ) 2013الذي وصؿ في العاـ  ،متابعة حالت اشتباه التسمـ الغذائي تشير .9

توثيؽ حالت التسمـ، حيث يعد ىذا الرقـ قميؿ جدًا في ظؿ معطيات التموث عممية ضعؼ يعتري 
 الغذائي في قطاع غزة.

تعديؿ المواصفات القياسية بل تتمكف وزارة الصحة بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية المختصة   .10
قؼ عمؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس ، وذلؾ بسبب تو لممواد الغذائية المنتجة محميًا والمستوردة

 .الداخمي النقساـبدايات الفمسطينية في قطاع غزة منذ 
تشير نسب التموث في األغذية في قطاع غزة إلى واقع ينذر بآثار خطيرة عمى صحة الغزييف،  .11

 2013عاـ نسبة التموث العاـ في العينات المسحوبة مف األغذية في جميع المحافظات  وصمتحيث 
%( تموث ميكروبيولوجي. أعمى نسبة تموث 24.9%( تموث كيميائي، )14.9%(، منيا )23.6) إلى
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%( 70.2%(، بينما أعمى تموث ميكروبي في محافظة خانيونس )32.2كيميائي في محافظة رفح )
 %(.57يمييا محافظة رفح )

 
 وزارة الزراعة

تسبب بآثار خطيرة عمى سالمة وجودة يما تعاني وزارة الزراعة مف ضعؼ كبير في تنفيذ مياميا الرقابية، 
  منتجات األغذية، ومف أىـ مظاىر ضعؼ الرقابة ومسبباتو يمكف اإلشارة إلى ما يمي:ال

( ألؼ دونـ مف مختمؼ المزروعات، أي 160تبمغ مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة ) .1
عية المحدودة حوالي . يستخدـ في ىذه البقعة الزراالقطاع %( مف إجمالي مساحة44حوالي )

( مبيد مف مختمؼ أنواع المبيدات الحشرية والفطرية واألعشاب وغيرىا مف األنواع األخرى، 230)
( كجـ/ دونـ، وىذه نسب كبيرة وليا 3( طف/سنة، أي حوالي )480حيث يتـ استخداـ حولي )

 32مردود سمبي بالغ الخطورة عمى سالمة األغذية وبالتالي عمى صحة المواطنيف.
سواء المسموح أو الممنوع منيا، حيث ل  ،العديد مف المزارعيف المبيدات بطريقة عشوائيةيستخدـ  .2

التي يستغرقيا المبيد المستخدـ  األمافيراعوف طريقة الستعماؿ السميمة، والكمية المناسبة، وفترة 
عمى سبيؿ ف فلزواؿ خطره عمى المستيمؾ، وذلؾ منعًا لمتسبب في آثار كارثية عمى صحة المواطني

وذلؾ قبؿ زرع الشتمة بيوـ أو  ،ُيستخدـ مبيد الػ "نيماكور" في معظـ المحاصيؿ الزراعية المثاؿ
، يوميف مع فترة أماف تستغرؽ حوالي ثالثة شيور بحيث تكوف متبقيات السموـ تالشت مف الثمار

قبؿ انتياء فترة  إل أف الواقع يشير إلى قياـ العديد مف المزارعيف بقطؼ المحاصيؿ الزراعية
شديد السمية في العديد مف المحاصيؿ الفتاؾ ف مبيد التيمؾ يالمزارعبعض كما يستخدـ  األماف.
أجزاء مف األرض لغذائيـ  يؤكده قياـ المزارعيف بزراعةعدـ الستخداـ اآلمف لممبيدات  .الزراعية

تـ الكتراث بالستخداـ ما يزرع لممواطنيف ل يحيث الخاص، وأجزاء أخرى لبيعيا لممواطنيف، 
 المناسب لممبيدات عند الزراعة.

رغـ أف دول كثيرة حظرت استخدامو ، يستخدـ العديد مف المزارعيف غاز النيفاؿ لتعقيـ األرض .3
 33واستبدلتو بغاز التعقيـ الحراري.

                                                           
 لزراعة يف الرقابة على ادلبيدات، ورشة عمل، مرجع سابق.أنور أبو عاصي، دور وزارة ا 32
 .9/2/2014(،9557حسن دوحان، خضراوات وفواكو مسممة ومسرطنة يف غزة، ربقيق صحفي، صحيفة احلياة اجلديدة، العدد ) 33
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ية ، ما يعني أنو ل يمكف التأكد مف خمو األغذفي النباتاتبقايا المبيدات  فحصجياز  ل يتوفر .4
 مف بقايا المبيدات السامة وذات التأثير الخطير عمى صحة اإلنساف.  

األدوية تأثير ضعؼ رقابة وزارة الزراعة عمى دواجف المائدة بما يضمف خموىا مف األمراض و  .5
بالمضاد حقف الدواجف  إلى مف مربي الدواجفيعمد العديد  عمى سبيؿ المثاؿصحة اإلنساف، ب ةالضار 

ينصح بحقنو عندما ، حيث يوماً  (40)مدة لالطير  في الذي يستمر تواجده اميسيف نتجالحيوي مف نوع 
أغمب المزارعيف يحقنونو قبؿ ثالثة أو أربعة أياـ مف إنزاؿ الدواجف إلى  إل أفتكوف الدجاجة في سف مبكرة، 

مـ، الفشؿ ما يحمؿ تأثيرات خطيرة عمى صحة اإلنساف ومنيا التس، يوما( تقريباً  36السوؽ، أي بعمر )
يفترض أف يتواجد لدى األطباء والعيادات  الجنتاميسيفكما أف  .الكموي، وترسيبات في الطحاؿ والكبد

قائمة األدوية بالغة الضرر  ضمف  ومفالبيطرية فقط، لكنو متوفر باألسواؽ وفي متناوؿ يد المزارعيف. 
كموي الفشؿ بال ي مف مضاره التسبب الذدواء )نيوميسيف( بصحة اإلنساف المتوفرة في أسواؽ قطاع غزة، 

 .صمـالو 
منيا ما التي يستخدميا مربو الدواجف في تسمينيا، والذي  ىرمونات التسميف ضعؼ الرقابة عمى .6

 34اإلنساف.ىو مسرطف و"ُمغّير" ليرمونات داخؿ جسـ 
ابية نجاز المياـ الرقإعدـ القدرة عمى  في  ما يتسبب في عدد الكادر البشري لدى الوزارة، نقص .7

( فقط 25( ميندس زراعي منيـ )125لدى الوزارة ) توفربالحد األدنى مف المستوى المطموب، حيث ي
التجارية الخاصة ببيع  النشاطات مف بينيا مراقبة المحاؿمتخصصيف وقاية نباتات يمارسوف العديد مف 

ممية الزراعة، األمر الذي بيدات في عالمبيدات ومراقبة المزارعيف والشراؼ عمييـ في تطبيؽ استخداـ الم
 ينتج عنو ضعؼ شديد في الرقابة عمى المبيدات واستخداماتيا. 

( أطباء 3( طبيب بيطري فقط، في حيف تحتاج الوزارة إلى توظيؼ )30في التجاه ذاتو يتبع وزارة الزراعة )
 يفضي إلىألمر الذي بيطرييف سنويًا لمواكبة الزيادة المطردة في عدد السكاف وىو ما ل يتوفر لدييا، ا

 .عمى الوجو األكمؿ نجاز األطباء البيطرييف المياـ الرقابية عمى الثروة الحيوانيةإصعوبة 
بحموؿ مخزونيا الذي عادة ما ينفذ  ،امتدادات الوقود لدى الوزارةالنقص في عدد المركبات و يؤثر  .8

دات، ومراقبة استخدامات المزارعيف ًا عمى انتظاـ جولت التفتيش عمى محاؿ بيع المبييمنتصؼ الشير، سمب

                                                           
موقع الرسالة نت، ونشرتو -ماخفي كان أعظم!، تقرير صحفي  أمحد الكومي، أدوية سلتزنة يف حلوم الدواجن يف غزة تسبب الفشل الكلوي ومشكالت يف الطحال والكبد..و  34

 12/4/2014http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/12/521583.htmlصحيفة دنيا الوطن اإللكًتونية 
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لممبيدات في الزراعة. كما يحوؿ دوف جمع وتحميؿ عينات دورية توضح سالمة الستخداـ مف عدمو 
 لممبيدات والعالجات البيطرية. 

عمى سبيؿ المثاؿ خططت الوزارة  ،مكانات المادية يحوؿ دوف الرتقاء بأدوات الرقابةضعؼ اإل .9
مف مزارع الدواجف لفحص متبقيات األدوية والمضادات الحيوية في الدواجف  لمشروع يقضي بأخذ عينات

 ، إل أف عدـ توفر موازنة لتنفيذ المشروع يعّوؽ تنفيذه.قبؿ تسويقيا
لمدواجف والحيوانات، ما يؤثر سمبًا عمى  المقاحات واألدوية والعالجات البيطرية الالزمة نقص في .10

 35.عند استيالكيا سالمتيا وبالتالي عمى صحة المستيمؾ
 البمديات
 36مف المعوقات التي تحد مف قدرة البمديات عمى القياـ بدورىا الرقابي، ومف أىميا ما يمي: مجموعةتوجد 
ًا عمى جولت يومنيا عدـ توفر السيارات، ما يؤثر سمب لدى البمدياتقمة اإلمكانات المتاحة  .1

 . التفتيش
( فقط، حيث يغطي عمؿ 2عددىـ في بمدية غزة إلى )فعمى سبيؿ المثاؿ يصؿ  ،قمة عدد المفتشيف .2

 ىؤلء المحافظة األكبر تعدادًا لمسكاف واألكثر استيالكًا لألغذية.
ؽ عمؿ المفتشيف في بعض وّ غياب الوعي والثقافة الصحية لدى بعض المواطنيف والتجار والتي تع .3

 األحياف.

 سالمة وجودة األغذية عمىالحصار أثر : رابعا  

المطبؽ التي تفرضو سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة انتياكًا صارخًا لمقانوف  يعد الحصار
بأف تعمؿ، بأقصى ما تسمح بو وسائميا، عمى تزويد الدولي اإلنساني، الذي يمـز سمطات الحتالؿ 

ف، يحظر عمى ىذه السمطات فرض العقوبات الجماعية عمى السكاف المحمييو 37،السكاف بالمؤف الغذائية
  38باعتبارىا جرائـ حرب يعاقب عمييا القانوف الدولي.

                                                           
 .16/4/2014م. صاحل خبيت وكيل مساعد وزارة الزراعة دلوارد الطبيعية، مقابلة أجراىا الباحث،  35
 ، مرجع سابق.بلدية غزة 36
 ( اتفاقية جنيف الرابعة، مرجع سابق.55ادلادة)  37
( من اتفاقية جنيف الرابعة، مرجع 33،  وادلادة )1907أكتوبر/ تشرين األول  18( من الئحة الىاي اخلاصة باحًتام قوانني وأعراف احلرب الربية، ادلؤرخة يف 50أنظر ادلادة ) 38

 ضايف األول ادللحق باتفاقيات جنيف، مرجع سابق. ( من الربوتوكول اإل75سابق، وادلادة )
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عمى مناحي الحياة كافة، والذي بدوره طاؿ حقيـ في الحصوؿ بآثار كارثية  ومازاؿوقد تسبب الحصار 
وعف أىـ ما خمفو الحصار مف آثار سمبية عمى سالمة . ضررعمى غذاء آمف صحيًا وخالي مف أي 

 39ى ما يمي:إل يمكف اإلشارةوجودة األغذية، 
إلى  معبر كـر أبو سالـعبر دخوؿ المواد الغذائية تعمد قوات الحتالؿ اإلسرائيمي إلى تأخير  .1

  جودتيا.سالمتيا و الجانب الفمسطيني، ما يؤثر سمبًا عمى 
يتسبب اإلغالؽ المفاجئ لممعبر إلى بقاء المنتجات الغذائية مدة طويمة في المعبر وبالتالي قد  .2

بؿ الدخوؿ أو يبقى في صالحيتيا مدة قصيرة، ما يحوؿ دوف قدرة الشركة تنتيي صالحيتيا ق
 المستوردة عمى توزيعيا أو يتمكف المستيمؾ مف استغالليا في الوقت المحدد لصالحيتيا. 

تتعمد قوات الحتالؿ اإلسرائيمي تنزيؿ البضائع في المعبر وتركيا عدة ساعات تحت أشعة  .3
 جودتيا.سالمتيا و عمى  اً يالشمس، األمر الذي يؤثر سمب

عمى طواقـ  ًا كبيراً تأخير فتح المعبر في بعض األحياف وتقميص ساعات العمؿ فيو، يسبب ضغط .4
 ًا عمى عممية رقابة المنتجات الغذائية.يالفحص ما ينعكس سمب

أي منتج يدخؿ مف المعبر ل يمكف إرجاعو لمطرؼ اآلخر ميما كانت جودتو أو صالحيتو حسب  .5
ىدار لالقتصاد الوطني في حاؿ كاف  الحتالؿ التعسفية، قواتإجراءات  ما يعني خسارة لمتجار وا 

  تالفو.إالمنتج غير مطابؽ لممواصفات وبالتالي تـ 
واستغراؽ ذلؾ فترات زمنية طويمة، مف شاحنة إلى أخرى  الغذائية تعدد عمميات نقؿ المنتجات .6

 جات الغذائية.يؤدي إلى انعكاسات سمبية عمى العديد مف أصناؼ المنت
القادمة مف المحافظات الشمالية وانتظارىا  -بشكؿ خاص-إعاقة حركة إدخاؿ المنتجات الزراعية  .7

 ، سيما المتعمقة منيا بالمبيدات واألسمدة الكيميائية.مدة طويمة بحجة الفحص األمني
التدقيؽ ، ويؤثر عمى إجراء عمميات الفحص و الزراعييف الوضع األمني يشكؿ ضغط عمى المراقبيف .8

 القريبة مف الحدود.في المناطؽ العازلة عمى كثير مف المحاصيؿ الزراعية سيما 
الفحص، الالزمة المواد الالزمة إلجراء عمميات تسبب الحصار في عجز كبير بالمعدات واألجيزة و  .9

  لعممية الرقابة عمى األغذية. 
ًا عمى يلمزراعة بما ينعكس سمبل تسمح سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي بإدخاؿ األسمدة الضرورية  .10

، حيث ل يسمح الحتالؿ بدخوؿ األسمدة التي تحتوي عمى عنصر كمية وجودة المنتجات الزراعية
                                                           

 صاحل خبيت، مرجع سابق. 39
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يضاؼ إلى ذلؾ أف معظـ األسمدة التي يدخميا الجانب يتروجيف سواء أمونيوـ أو نترات. الن
الفوائد المرجوة  يحقؽما ل اإلسرائيمي إلى القطاع ل تكوف حسب احتياجات وطمب المزارعيف، م

 مف األسمدة. 
يحوؿ الحصار دوف انتظاـ حصوؿ قطاع غزة عمى المقاحات واألدوية البيطرية الالزمة لسالمة  .11

 الدواجف والحيوانات.
يحوؿ الحصار دوف استكماؿ إعادة تشغيؿ محطة  حيث ،يؤثر انقطاع التيار الكيربائي المتكرر .12

ًا عمى قطاع اإلنتاج ي، سمب2006د تدميرىا في يونيو مف العاـ كامؿ طاقتيا بعبتوليد الكيرباء 
 وكذلؾ سالمة وجودة األغذية المبردة والمجمدة في سمسمة تداوليا. 

توقؼ عمميات التدريب الخارجية لتطوير أداء العامميف في مجاؿ مراقبة سالمة األغذية، باإلضافة  .13
 لتقمص التدريب المحمي.

ىو متدني الجودة بشكؿ  إلى قطاع غزة دولة الحتالؿ مفغذائية غالبية ما يدخؿ مف منتجات  .14
 يصدروف لمقطاع متبقيات األسواؽ والمحاصيؿ متدنية الجودةما كبير، ألف اإلسرائيمييف عادة 

غير الصالحة  المزرعةكما يصدروف حيوانات . والمرجع مف صادراتيـ لألسواؽ الخارجية
تراكـ المضادات الذي يعني  انتياء عمرىا الفتراضيتقدميا بالسف و  بسبب األدميالستيالؾ ل

  في أجساميا. الحيوية واألدوية
ل يمكف فحص األغذية خارجيًا، سيما أنو ل تتوفر في مختبرات األغذية في  حصارنتيجة ال .15

قطاع غزة العديد مف الفحوصات اليامة مثؿ الفحص الخاص بالمعادف الثقيمة ومتبقيات المبيدات 
 ت واألغذية. في النباتا

والمرتبطة ل يوجد في قطاع غزة مرجعية عممية يمكف الرجوع إلييا فيما يتعمؽ بالعوامؿ المؤثرة  .16
 سالمة وجودة األغذية.ب
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 الخاتمة
لسكاف  غذاء آمف صحياً الحؽ في الحصوؿ عمى  بانتياؾمؤشرات خطيرة تفيد وجود يخمص التقرير إلى 

بسبب  المنظومة الرقابيةعف ضعؼ عاـ في  غذية  الناجـقطاع غزة، في ظؿ تدني سالمة وجودة األ
اٍؿ، في ظؿ العجز قبات التي تحد مف قدرة الجيات الرقابية عمى القياـ بمياميا بشكٍؿ فع  العديد مف الع

سيما  ،الكبير باإلمكانات المتاحة مف مراقبيف عمى صعيد العدد والتأىيؿ، األجيزة والمعدات ومواد الفحص
ومنيا فحص متبقيات المبيدات في النباتات  ،المعقدة وأجيزة فحص المعادف الثقيمة أجيزة الفحص
تداخؿ العمؿ وضعؼ التنسيؽ بيف الجيات الرقابية المتعددة مف تدىور العممية  يضاعؼواألغذية. كما 

 الرقابية.
 

مواصفات ىو تعطؿ دور مؤسسة ال - كما أوضح التقرير - ومما يضاعؼ مف عجز المنظومة الرقابية 
جمعيات حماية المستيمؾ عف دور والمقاييس الفمسطينية في القطاع بفعؿ النقساـ، باإلضافة لغياب 

استمرار انتياؾ حؽ اإلنساف بالذي يساىـ  ، األمرالساحة الغزية. يضاؼ إلى ذلؾ غياب الرادع المناسب
، 2005( لعاـ 21ؾ رقـ )في الحصوؿ عمى الغذاء المناسب، في ظؿ عدـ تطبيؽ قانوف حماية المستيم

 خاصة ما يتعمؽ في العقوبات المنصوصة بحؽ التجار المخالفيف.
 

تسبب الحصار الذي تفرضو سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي بآثار كارثية عمى سالمة وجودة األغذية، كما 
عرقمتو و لـ، في ضوء إجراءاتو وسياستو التعسفية تجاه حركة المواد والسمع الغذائية عمى معبر كـر أبو سا

دخوؿ العديد منعو باإلضافة ل . ىذا إدخاؿ األجيزة ومواد الفحص وقطع الغيار الخاصة باألجيزة المعطمة
نتاج المحاصيؿ الزراعية، وعدـ انتظامو في إرساؿ المقاحات ا  مف أنواع األسمدة الكيميائية المفيدة لجودة و 

 ت.واألدوية البيطرية الالزمة لسالمة الدواجف والحيوانا
نسبة التموث  وصمتحيث -الوضع الخطير لواقع سالمة وجودة األغذية في قطاع غزةويشير التقرير إلى 

%(، منيا 23.6) إلى 2013عاـ العاـ في العينات المسحوبة مف األغذية في جميع المحافظات 
رفح  %( تموث ميكروبيولوجي. أعمى نسبة تموث كيميائي في محافظة24.9%( تموث كيميائي، )14.9)
 -%(57%( يمييا محافظة رفح )70.2%(، بينما أعمى تموث ميكروبي في محافظة خانيونس )32.2)

ومف  .الذي كفمو القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،الحؽ في الحصوؿ عمى الغذاء المناسب يؤكد انتياؾ
قوؽ القتصادية سيما الح ،حماية حقوؽ اإلنسافالعمؿ عمى مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في  دورواقع 
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إيجاد ب ، ومساىمة منو والجتماعية والثقافية والتي يشكؿ الحؽ في الغذاء المناسب جزًء أصياًل منيا
 :يميحموؿ عممية لمواقع الخطير لسالمة وجودة األغذية في قطاع غزة، فإنو يوصي بما 

 
القانونية  مسؤولياتيـتحمؿ المجتمع الدولي واألطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ أف ي .1

، الغذاء المناسب لتمكينيـ مف التمتع بالحؽ فيالفمسطينييف  والعمؿ عمى مساعدةواألخالقية، 
 .ووقؼ التدابير واإلجراءات اإلسرائيمية التي تثبط تمتع الفمسطينييف بيذا الحؽ

اتيـ القانونية، تحمؿ المجتمع الدولي واألطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ مسؤوليأف ي .2
 ؛غزة قطاع في المدنييف السكاف عف الحصار فعلر والضغط عمى سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي 

 سالمتيا فاضمو  سالـ، أبو كـر معبر عبر الغذائية المنتجات إدخاؿ عرقمة عدـ بما يضمف
 .وجودتيا
 .البضائع تفريغ ساحة في الفحص عممية بأداء لممراقبيف والسماح
 .والحيوانات الدواجف لسالمة الالزمة البيطرية والعالجات واألدوية المقاحات اؿإدخ وانتظاـ
دخاؿ نتاجية جودة لرفع الالزمة األسمدة وا   حامض األمونياؾ، اليوريا، مثؿ الزراعية، المحاصيؿ وا 

 .20-20-20 المركب والسماد فوسفات، سوبر الفوسفوريؾ،
دخاؿ  لمتأكد الالزمة الفحوصات إلجراء لممختبرات ريةالضرو  الفحص ومواد واألدوات المعدات وا 

 .المبيدات بمتبقيات الخاصة الفحوصات سيما األغذية، وجودة سالمة مف
مجيز بالمعدات  مركزي المجتمع الدولي والجيات المانحة عمى تمويؿ بناء مختبر أف يعمؿ .3

ة وجودة األغذية، مف سالم لمتأكد ؛الميمة إلجراء الفحوصات الالزمةومواد الفحص واألدوات 
 سيما الفحوصات الخاصة بالمعادف الثقيمة ومتبقيات المبيدات في النبات.

نياء النقساـ، لما لو ا  المصالحة عمى أرض الواقع و اتفاؽ سرعة تطبيؽ األطراؼ الفمسطينية بقياـ  .4
شكاليات مف مردود إيجابي في تذليؿ العقبات بما يساىـ بإيجاد حموؿ مناسبة وفعالة لمعديد مف اإل

 التي تحوؿ دوف تمتع الفمسطينييف بحقوقيـ، ومنيا حقيـ في الحصوؿ عمى الغذاء المناسب.
الفمسطينية في  المواصفات والمقاييستذليؿ العقبات التي تحوؿ دوف عمؿ مؤسسة  العمؿ عمى .5

 غزة.
 إنشاء جمعيات حماية المستيمؾ في قطاع غزة.جيود تشجيع ودعـ العمؿ عمى  .6
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الحصوؿ عمى غذاء آمف صحيًا،  بما يضمفاإلجراءات الرقابية  بتفعيؿ مة في غزة الحكو  أف تقوـ .7
 يتعمؽ ما خاصة ،2005 لعاـ( 21) رقـ المستيمؾ حماية قانوف بتطبيؽوذلؾ مف خالؿ قياميا 

 .المخالفيف التجار بحؽ المنصوصة العقوبات في
سبة التجار المخالفيف لقواعد تشكيؿ محاكـ قضائية خاصة بالجرائـ القتصادية، بما يكفؿ محاو 

 سالمة وجودة السمع الغذائية.
الحرص عمى الرتقاء باإلمكانات الرقابية سواء عمى صعيد األفراد أو األجيزة والمعدات ومواد و 

 الفحص.
الجيات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنيف فيما يتعمؽ  يا بيفوتنسيق جيودالالعمؿ عمى تضافر  .8

 غذية.الرقابة عمى األب
 .غذيةتوعية المستيمكيف بكيفية التعرؼ عمى سالمة وجودة السمع األ .9
 


