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 شكر وتقدير 
كالحمد ، هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اليدل سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـالحمد 

 ىذا العمؿ المتكاضع.  إتماـاهلل الذم أليمني الصبر كالجمد حتى استطعت 

أتقدـ بالشكر كالتقدير الى جامعة القدس ممثمة بإداراتيا كدكائرىا، كالى برنامج الدراسات العميا في 
 الريفية المستدامة لما يقدمكه كقدمكه مف مساعدة لي. التنمية 

اهلل، لما قدمو  عبد الرحمف التميمي أدامو د. لممشرؼ الرئيس كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كعظيـ االمتناف
رشادات عممية.  لي مف تكجييات كا 

د الكىاب عب .دك  جكاد شقير أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، د. ,االمتناف الى المجنةك كأتقدـ بالشكر 
   الصباغ.

زكجي كاكالدم الذيف رافقكا دربي ككانكا خير مساند لي الصؿ لمرادم ك الدتي ك ك لكالدم كاتقدـ بالشكر 
 كتحقيؽ امالي.

الرب التي لطالما كانت لي عكنا في تحقيؽ ك كاتقدـ بالشكر الكبير الى صديقتي كرفيقتي ايماف اب
 .ىدفي

لمكظفي تاذ احمد السيد لنصائحو طكاؿ مدة العمؿ ك لالسكما أتقدـ بالشكر كعظيـ االمتناف 
؛ لما جامعات كطنيةك  كالمؤسسات األىمية كالمجتمعية المؤسسات الرسمية مف كزارات كىيئات محمية

  .في  تسييؿ الحصكؿ عمى المعمكمات قدمكه لي مف مساعدة

 ففييا صحكتي كمماتي. ،كاخيرا اشكر كؿ غمطة مرت كستمر بعمر حياتي

 

دمر عمي ساعديانا ع
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 النظرية  تعريفاتال
 سائد كضع عف لفظي تعبير كأ نسبي كأ مطمؽ رقـ شكؿ عمى تعبير : المؤشر

 .معينة حالة عف كأ

 أجياؿ بقدرة اإلضرار دكف الحاضر باحتياجات تفي التي التنمية ىي : التنمية المستدامة
 ؿاألصك  حفظ تفترض كىي باحتياجاتيا الخاصة، الكفاء عمى المستقبؿ
 .المستقبؿ في كالتنميةك النم ألغراض الطبيعية

مجمكعة مف الخطط كاألفكار االستراتيجية االفتراضية التي تكضع  كى : سيناريك
 انيا في اغمب األحياف بيدؼ الكصكؿ إلى غاية معينة. قبؿ أك

 (0202الفطيسي،)

 ،الدكؿ المتقدمة ا فيميداف مف مياديف المعرفة يزداد االىتماـ بيىي  : دراسة مستقبمية
ارات سكاء عمى مستكل الدكؿ أـ ر عممية صناعة الق يف اكيترسخ دكرى

كقد  ،عمى مستكل المؤسسات المدنية كالعسكرية كالشركات الكبرل
حتى صارت  اكتطبيقاتي اكأساليبي منيجيتيا يتطكرات متالحقة ف تشيد
 (0222 ،) العيسكممكانة مرمكقة بيف سائر مياديف المعرفة . يال

فيذا  كبالطبع إليو، تتكجو الذم المجتمع في التغيير مف نكع إحداث : التنمية
 االقتصادم، المستكل رفع إلى يسعى ماديا يككف أف الممكف مف التغيير

اتجاىات  تغيير يستيدؼ معنكيا يككف كقد المجتمع، لذات التكنكلكجيك 
 (1989ية،كالتنم لمبيئة العالمية كميكليـ )المجنة كتقاليدىـ، الناس،

 بقاء يستمزميا طبيعية مخزكنات مف الطبيعة في يكجد ما كؿ ىي : المكارد الطبيعية 
 مف لممعرفة العربية )المكسكعة حضارتو لبناء يستخدميا كاإلنساف أ

 (.2006التنمية المستدامة، اجؿ

 بيئة،ال عناصر جميع في بالتأثير سكاء سمبنا البيئة عمى يؤثر ما كؿ كى : التمكث البيئي
 (2007)قاسـ، الحية غير الطبيعة عناصر تركيب في يؤثر ما كأ
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 :الممخص

 تيدؼ ىذه الدراسة نظرا اف فمسطيف تتعرض لمتغيرات اجتماعية كاقتصادية كسياسية بصكرة مستمرة فاف
را في ظؿ سيناريكىات مختمفة قد تط كاتجاىاتيا المستقبمية عمى المؤشرات البيئية الفمسطينيةالى التعرؼ 

مراجعة  تمت مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼك  فمسطيف مف الناحية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية،عمى 
حيث تـ  مع التركيز عمى مؤشرم المياه كاالرض، ،االدبيات السابقة  الخاصة بمكضكع المؤشرات البيئية

سمكؾ المؤشراف مف عاـ استنادا الى  ،تحرؾ المؤشرات البيئيةل رصد االتجاه العاـ ليذيف المؤشريف
1995-2012. 

 
ىدفت الدراسة مف خالؿ المنيج الكصفي كاالسمكب التحميمي االجابة عمى اشكالية بام اتجاه كما ىك 

رات عمى قدرة الدكلو ك مدل انعكاس ىذه التغي، 2030الميؿ العاـ لمؤشرم المياه كاالرض حتى عاـ 
ليذا الفرض تـ اجراء مقابمة مع عينة مستيدفة مف ك الفمسطينيو عمى  القباـ بخطط تنمكيو مستدامو 

الخبراء كالمؤسسات المحمية تـ اختيارىا الىتماميا بمكضكع الدراسة، كما تـ عقد مقارنة بيف استنتاجات 
 .WEAPالدراسة الكمية كالكيفية كنتائج النمكذج الرياضي 

 
جاه يؤثر بشكؿ كبير عمى كخمصت الى ىناؾ ميؿ سمبي كات 0202/0202اجريت الدراسة في العاـ 

بقاء االحتالؿ كاف ك االكضاع االقتصادية كاالجتماعية لكؿ مف مؤشر المياه كاالرض في ظؿ سيناري
امكانية السمطة الكطنية لمتعامؿ مع ىذيف المؤشريف )بالرغـ مف الجيكد المبذكلة( ستككف محدكدة لكقؼ 

كما اف  استمرار اسرائيؿ في السطره عمى ، التدىكر الذم يحدث كخاصة اذا ما استمر عزؿ مناطؽ )ج(
االغكار اك القدس سيفقد الدكلو الفمسطينيو مصادر مياه  تجعميا بحاجو لشراء مياه بازدياد مستمر  كىذا 
سيجعميا غير قادره عمى تكفير امنيا المائي كالغذائي بما يسبب تراجو مستمر في االراضي الزراعيو ، 

 . ( مف المياه%21.1، )(%20)( مف االراضي  ك%00.1(، )%4.2تو )حيث سكؼ تفقد السمطة ما نسب
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Abstract  

Given that Palestine is continually exposed to social variables, economic and political, the 

main objective of this study is to identify the Palestinian environmental indicators and trends 

in the future under different scenarios that may arise in Palestine according to the political, 

social and economic terms, and in order to achieve this objective previous literature on the 

subject of environmental indicators has been reviewed, with a focus on indicators of water 

and earth, the general direction of the movement of these two indicators was monitored, 

based on the indicators of behavior in 1995-2012. 

The study aimed through descriptive approach and analytical style to answer the question 

what are the direction and the general tendency of the indices of water and the land until 

2030, and what is the reflection of these changes on the ability of the Palestinian authority to 

carry out sustainable development plans, for this hypothesis an interview was performed with 

a sample target of experts and local institutions have been selected for their interest in the 

subject of study, in addition a comparison between the conclusions of the study quantitative 

and qualitative and the results of the mathematical model WEAP has been done. 

The study was performed in the year 2013/2014, the conclusion is that there is a negative 

tendency significantly affect the economic and social conditions for each of the water index 

and the land, especially with existence of the occupation, in the other hand there are weak 

possibilities of Palestinian authority to deal with these two indicators scenario, these 

possibilities will be still limited to stop the deterioration especially if Israel still isolate areas 

(c), and there are negative consequences for the tow indicators in the scenario of Palestinian 

satae without Jerusalem or the Jordan valley, where PA will lose a percentage of (6.4%) 

(11.7%) of land and (41%) (37.7%) of water.  
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة   1.1
مػف جيػة، كفػي  الم بمػد التنميػة المسػتدامة تطكرتعتبر المؤشرات البيئية أحد أىـ الركائز في تقييـ 

قدرة االدارة المؤسساتية لمتعامؿ مػع ىػذه المؤشػرات مػف جيػة أخػرل، كمػا أنػو يمكػف مػف خػالؿ ىػذه 
در الطبيعيػػػة كانعكاسػػػات ىػػػذه الخطػػػط عمػػػى المؤشػػػرات اسػػػتنباط الخطػػػط التنمكيػػػة المتعمقػػػة بالمصػػػا

 األكضاع االقتصادية كاالجتماعية. 
تكتسػػب ىػػذه المؤشػػرات أىميػػة كبيػػرة فػػي فمسػػطيف نظػػرا أف المجتمػػع الفمسػػطيني يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر 
عمػػػػى مصػػػػادر الميػػػػاه فػػػػي التنميػػػػة الزراعيػػػػة كاالجتماعيػػػػة كعمػػػػى األرض فػػػػي التخطػػػػيط الحضػػػػرم 

 ف مجاالت الحياة. كالزراعي كالصناعي كغيرىا م
كمػػا أف ىػػذاف المؤشػػراف ليمػػا أىميػػة بالغػػة عمػػى مسػػتقبؿ الشػػعب الفمسػػطيني كعمػػى طبيعػػة اقتصػػاد 

ا يشػػػكؿ أساسػػػا ميمػػػا لمعرفػػػة الحالػػػة التػػػي سػػػتؤكؿ اليػػػو ىػػػذه مكرفاىيػػػة الدكلػػػة القادمػػػة، فػػػاف دراسػػػتي
قيػػاـ دكلػػة  كتالؿ أكاسػػتمرار االحػػ كبقػػاء الحػػاؿ كمػػا ىػػ)المؤشػػرات فػػي حالػػة سػػيناريكىات مختمفػػة، 

 . قياـ دكلة غير كاممة السيادة( كا 1967فمسطينية مستقمة في حدكد عاـ 
كىػي مػا بعػد قيػاـ  2013-1995في الفترة كضع المؤشراف اف ىذه الدراسة تيدؼ الى البناء عمى 

ىػػػذيف مػػػف خػػػالؿ السػػػمطة الكطنيػػػة، بنػػػاء عمػػػى معطيػػػات ىػػػذه الفتػػػرة سػػػيتـ رسػػػـ صػػػكرة لممسػػػتقبؿ، 
تعالج االنعكاسػات االقتصػادية كاالجتماعيػة لمتغييػر سػكما أف الدراسػة  ،2030ف حتى عاـ المؤشري

 . كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي كاالسمكب التحميمي في كؿ مف ىذه المؤشرات
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 مشكمة الدراسة  2.1
حيػػػث انيمػػػا يشػػػكالف جػػػكىر الصػػػراع  يػػػاه كاالرض فػػػي الحالػػػة الفمسػػػطينيةنظػػػرا الىميػػػة مؤشػػػر الم

فػاف االشػكالية  ،سطيني كاالسرائيمي كىما المحػدداف الرئيسػياف لشػكؿ الدكلػة كمصػادرىا مسػتقبالالفم
 االجابة عمى السؤاؿ التالي: كالرئيسية في ىذا الجانب ى

ومــا ىــي انعكاســاتيا االقتصــادية  2030كيــف ســيكون وؤــع مؤشــري الميــاه واألرض فــي عــام 
مـة السـيادة، دولـة بـدون القـدس ، دولـة بـدون واالجتماعية في ظـل خيـارات مختمفـة ) دولـة كام

 االغوار(؟

 اىمية الدراسة 3.1
 تكتسب الدراسة اىميتيا مما يمي:  

 االىمية العممية : 

 .التكضح االتجاه لمؤشرم المياه كاالرض تاريخيا كمستقبىذه الدراسة  •

طيف فمسػػظػػركؼ التخطػػيط البيئػػي فػػي ك تسػػاىـ الػػى حػػد كبيػػر فػػي تصػػكر معكقػػات ىػػذه الدراسػػة  •
 . حيث انيا تتعامؿ مع اىـ مؤشريف ليما تاثير مباشر عمى الحياة االقتصادية كاالجتماعية

     مبررات الدراسة   4.1
 تتمثؿ مبررات الدراسة فيما يأتي:

 .كعالقتيا بالتنمية المستدامة تزايد االىتماـ الدكلي لممؤشرات البيئية •
 صادم كاالجتماعي كالبيئي .اىمية الجغرافي السياسيو في مفيـك االمف االقت •
كىػي مقيػاس قػدرة ام بمػد عمػى التعامػؿ مػع  المؤشرات البيئية احد معالـ التنميػة المسػتدامة •

 القضايا االقتصاديو كاالجتماعيو لبناء تنميو مستدامو.
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 اىداف الدراسة   5.1
 تيػػػػدؼ الدراسػػػػة بشػػػػكؿ رئػػػػيس الػػػػى ازالػػػػة الغمػػػػكض حػػػػكؿ مػػػػا سػػػػتككف عميػػػػو المؤشػػػػرات البيئيػػػػة

 ككما تيدؼ الى: ،2030الفمسطينية في ظؿ أكضاع سياسية مختمفة حتى عاـ 
كانعكاسػػػػػميا عمػػػػػى قػػػػػدرة الدكلػػػػػو  رصػػػػػد تحػػػػػرؾ المؤشػػػػػراف كفقػػػػػا لالحتمػػػػػاالت السياسػػػػػية •

 الفمسطينيو عمى مكاجية التحديات .
 .المقارنة بيف المحسكب كالمنمذج لتطكر مؤشر المياه •

 

 اسئمة الدراسة :  6.1
 ة الى االجابة عمى االسئمة التالية :تسعى ىذه الدراس

 )المياه كاالرض( في فمسطيف بتغير الزمف؟ بام منحنى تتغير المؤشرات البيئية •
 ؟كالسياسية  االقتصاديةالمؤشرات البيئية في الظركؼ االجتماعية ك  الى أم مدل تؤثر •
 تحت ظركؼ سياسية مختمفة ؟ 2030كضع المؤشراف  المتكقع في عاـ  كما ى •

 

     فرؤيات الدراسة   7.1
 مف الفرضيات الرئيسية التي ستشمميا الدراسة :

نتيجة العكامػؿ السياسػيو كسػكء التخطػيط تتغير المؤشرات البيئية في فمسطيف باتجاه سمبي  •
. 

األكضػػػػػاع االقتصػػػػػادية عمػػػػػى مباشػػػػػر  تػػػػػاثيرتغيػػػػػر المؤشػػػػػرات البيئيػػػػػة فػػػػػي فمسػػػػػطيف لػػػػػو  •
 طيف .كعمى مستقبؿ التنمية في فمسكاالجتماعية 

 .كالبيئية  سيككف المحكر الرئيسي لمتنمية الزراعية 2030مؤشر المياه في عاـ  •

 حدود الدراسة   8.1
 . 2013/2014الحدكد الزمانية : السنة الدراسية 
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كزارت السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية ك مؤسسات اىمية تعنى بمراقبة الحدكد المكانية : 
لية تنشر تقارير حكؿ المؤشرات البيئية في االداء الحككمي ك مؤسسات دك 

 الضفة الغربية .
الحدكد البشرية : ممثمي الحككمة مف الفئات العميا ممف ليـ عالقة بتنفيذ الخطط البيئية ك باحثيف 
مف مؤسسات بحثية معتمدة ك ذات مصداقية ك ممثمي مؤسسات اىمية ممف ليـ 

 عالقة بالخطط البيئية .
 

 

 اداة القياس  9.1
 الباحثة ببناء أداة الدراسة مف خالؿ: قامت

 )مراجعة األدبيات )الكتب كالمجالت العممية كاألبحاث المنشكرة. 

 .اداة البحث االسئمة المباشرة مف خالؿ مقابالت مع الفاعميف في القطاع البيئي 

  مقارنػػة النمػػكذج الرياضػػيWEAP كاسػػتنباط سياسػػات عامػػة مػػف  ،مػػع القػػيـ الحقيقيػػة الميدانيػػة
 خالؿ ذلؾ.

 منيجية الدراسة   10.1
 التحميمي مف خالؿ:الكصفي باالسمكب تـ اعتماد المنيج 

 مراجعة االدبيات السابقة. •
 .2012-1995دراسة ميؿ المؤشرات )المياه، األرض( مف عاـ  •
مقػػػػابالت مػػػػع المختصػػػػيف )مخططػػػػي أراضػػػػي، خبػػػػراء زراعػػػػة كميػػػػاه، بمػػػػديات، فريػػػػؽ مشػػػػركع  •

 .لمياه كغيرىا(التخطيط السكاني، سمطة ا
لبناء نمكذج لمعرفة سػمكؾ ىػذاف المؤشػراف حتػى  2012 -1995استخداـ مؤشرات الفترة عاـ  •

 .مف خالؿ استخداـ برنامج مالئـ ليذا الغرض 2030عاـ 
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مػع اعدتػو مجمكعػة الييػدركلكجييف الفمسػطينييف الػذم   WEAPنتائج النمكذج الرياضي مقارنة •
 .حسابات الباحثة

 .ئج كتحميميا دراسة ىذه النتا •
 كصيات الخبراء.االستفادة مف التغذية الراجعة كاعادة تقييـ لمنمكذج الرياضي بناء عمى ت •

 متغيرات الدراسة    11.1
قػػدس ، دكلػػة مسػػتقمة كاممػػة السػػيادة ، دكلػػة مسػػتقمة بػػدكف الالسػػناريكىات المفترضػػة )المتغيػػر المسػػتقؿ :

 .دكلة مستقمة بدكف االغكار(
 .المؤشرات البيئيةالمتغير التابع :

 االجزاء التمييدية حسب خطة الدراسة   12.1
 فصكؿ الدراسة كتحتكم عمى:

الفصػػؿ األكؿ: كالػػذم سػػيعرض فيػػو عػػرض عػػاـ كتمييػػد ليػػذه الدراسػػة، كمشػػكمتيا، كمبرراتيػػا، كأىػػدافيا، 
 كأسئمتيا كفرضياتيا، كمسمماتيا، كحدكدىا، كمصادرىا.

 رم كالدراسات السابقة.الفصؿ الثاني: سيتناكؿ اإلطار النظ

 الفصؿ الثالث: كفيو سيتـ تناكؿ عرضا شامال لمنيجية الدراسة، كمنيجية اإلعداد، كاألدكات.

 الفصؿ الرابع: كسيحكم عرضا لمنتائج كمناقشتيا.

الفصؿ الخامس: حيث سيتضػمف االسػتنتاجات، كالتكصػيات التػي انبثقػت عػف النتػائج التػي تػـ التكصػؿ 
إلى ىذه الفصكؿ الخمسة قائمة بأىـ المراجع ذات الصمة، كالتي ترل الباحث أنيػا  إلييا، كأخيرا أضيؼ

 ميمة لمدراسة. 

ة كصػػػكال إلػػػى األجػػػزاء الختاميػػػة: كفييػػػا قائمػػػة المصػػػادر كالمراجػػػع كقائمػػػة المالحػػػؽ كصػػػكالن إلػػػى فيرسػػػ
الرسػالة  إضػافات سػتتـ بنػاء عمػى خطػة ككأم تعػديالت أ،الجداكؿ كفيرس المالحؽ كفيػرس المحتكيػات

 المنشكرة مف قبؿ الجامعة. 
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 الفصل الثاني

 النظرياالطار  2

 مقدمة 1.2
 ،ما سمي بأجندة القرف العشريف 1992تبنت دكؿ العالـ في قمة األرض التي انعقدت في البرازيؿ عاـ 

ة تبنت قم ،2002جكىانسبرغ عاـ  لالىتماـ بالبيئة المتكاصمة . كفي ،تركزت عمى دعكة دكؿ العالـ
مفاىيـ التنمية المستدامة التي تقكـ عمى مبدأ التنمية المتكاصمة ضمف الحفاظ عمى المكارد  ،ألرضا

كربط تمؾ األىداؼ بالتنميات األساسية األخرل في الجكانب البيئية  ،الطبيعية كالتنكع البيكلكجي
طار لتحقيؽ أىداؼ كالعمؿ المتكاصؿ في ىذا اإل ،كاالقتصادية كاالجتماعية كأيضا التنمية البشرية

دكف اف تعرضيا الى مخاطر االستنزاؼ  ،التنمية المستدامة المنشكدة التي تستخدـ المكارد الطبيعية
 (2012)كعكش، الكمي ككالتدمير الجزئي أ

 

 البيئةعمم  2.2
 يعرؼ عمـ البيئة بانو العمـ الذم يبحث في عالقة العكامؿ الحية )مف حيكانات كنباتات ككائنات دقيقة(

 (.2006 ،مع بعضيا البعض، كمع العكامؿ غير الحية المحيطة بيا )المقدادم

النبات مف مظاىر كعكامؿ تؤثر في نشأتو  كالحيكاف أ ككؿ ما يحيط باإلنساف أ كالمقصكد بالبيئة ى
كتطكره كمختمؼ مظاىر حياتو، كىي بدكرىا ترتبط بحياة البشر في كؿ زماف كمكاف، كخصكصان فيما 

ه الحياة مف سمبيات، أىميا األخطار الصحية الناتجة عف التمكث بمختمؼ أشكالو كدرجاتو يؤثر في ىذ
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في اليكاء كالماء كالبحار كالتربة كالغذاء، كفي كؿ مناطؽ التجمعات البشرية بمختمؼ نشاطاتيا 
 (.1997،شرؼ( الزراعية كالرعكية كالتعدينية كالصناعية كالعمرانية كغيرىا

لذم يعيش فيو اإلنساف كاألحياء األخرل، يستمدكف منو زادىـ المادم كغير الكسط ا البيئة ىي 
المادم، كيؤدكف فيو نشاطيـ. إنيا الكسط المحيط باإلنساف، الذم يشمؿ كافة الجكانب المادية كغير 

 (1993المادية، البشرية منيا كغير البشرية )ارناؤكط،

ما يحيط بو مف مكجكدات. فاليكاء الذم يتنفسو خارج عف كياف اإلنساف، ككؿ  كالبيئة تعني كؿ ما ى
 كاإلنساف، كالماء الذم يشربو، كاألرض التي يسكف عمييا كيزرعيا، كما يحيط بو مف كائنات حية أ

س فيو حياتو كنشاطاتو مف جماد، ىي عناصر البيئة، التي يعيش فييا كالتي تعتبر اإلطار الذ م يمار 
 (2006المقدادم،المختمفة.)

في أبسط تعريػؼ ليػا ىػي: ذلػؾ الحيػز الػذم يمػارس فيػو البشػر مختمػؼ أنشػطة حيػاتيـ، كتشػمؿ كالبيئة 
ف سكية ضمف ىذا اإلطار كافة الكائنات الحية، مف حيكاف كنبات، كالتي يتعايش معيا اإلنساف كيشكال

 (.2006المقدادم،سمسمة متصمة فيما بينيـ )

البػاحثيف فيمػا يتعمػؽ بمككنػات البيئػة مػف حيػث  يككد المختصكف بأنو ليس ىناؾ مف اختالؼ كبير بيف
ف اختمفت المفردات، أ أكد  1972أختمؼ عدد ىذه المككنات. فاف مؤتمر ستككيكلـ عاـ  كالمضمكف كا 

عمى اف البيئة ىي كؿ شيء يحيط باإلنساف .كمف خالؿ ىذا المفيـك الشامؿ الكاسع لمبيئة يمكف تقسيـ 
 (:2004السعكد،متأثران الى قسميف مميزيف ىما )ران ك البيئة التي يعيش فييا اإلنساف مؤث

 
 كيقصػػد بيػػا كػػؿ مػػا يحػػيط باإلنسػػاف مػػف ظػػكاىر حيػػة كغيػػر حيػػة، كلػػيس بيعيػػةالبيئػػة الط :

المعطيػػػػػات البيئيػػػػػة فػػػػػي البنيػػػػػة  كلإلنسػػػػػاف أم أثػػػػػر فػػػػػي كجكدىػػػػػا كتتمثػػػػػؿ ىػػػػػذه الظػػػػػكاىر أ
البيئػػة الطبيعيػػة ىػػذه تختمػػؼ كالتضػػاريس كالمنػػاخ كالتربػػة كالنباتػػات كالحيكانػػات. كالشػػؾ اف 

 مف منطقة الى أخرل تبعان لنكعية المعطيات المككنة ليا.
 نجازاتػػو التػػي أكجػػدىا داخػػؿ بيئتػػو الطبيعيػػة، بحيػػث البيئػػة البشػػرية :  كيقصػػد بيػػا اإلنسػػاف كا 

أصػػبحت ىػػذه المعطيػػات البشػػرية المتباينػػة مجػػاالن لتقسػػيـ البيئػػة البشػػرية الػػى أنمػػاط كأنػػكاع 
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ظػػػاىرة بشػػػرية يتفػػػاكت مػػػع بيئػػػة ألخػػػرل مػػػف حيػػػث عػػػدده ككثافتػػػو  كنسػػػاف ىػػػمختمفػػػة. فاإل
 كساللتو كدرجة تحضره كتفكقو العممي مما يؤدم الى تبايف البيئات البشرية.

 :ة اخرل لمبيئة ترل انيا تتككف مفىناؾ صكر 
 

 عمييػا مػف نبػات كمػاك : كتمثؿ األرض كما عمييا مف ماء كما حكليػا مػف ىػكاء كمػا ينمالطبيعية 
تحتضػػػػنو مػػػػف حيكانػػػػات، كجػػػػدت بشػػػػكؿ طبيعػػػػي. كتمثػػػػؿ الطبيعػػػػة كالمػػػػكارد المتاحػػػػة لإلنسػػػػاف 

 لمحصكؿ عمى حاجاتو األساسية مف غذاء ككساء كدكاء كمأكل كمكاد مختمفة.
 كىـ مجمكع األفراد القاطنيف عمى األرض في عصػر مػا. كالسػكاف ىػـ المكػكف المػؤثر السكاف :

 مف أجؿ حياة مريحة تميؽ بكرامة الحياة البشرية. في المكاف الطبيعي لمبيئة المغيرك 
 كيقصد بو األنشطة التي يمارسيا السكاف في عالقػتيـ مػع الكسػط المحػيط يـ االجتماعيالتنظ :

شػباع  بيـ، كالذم يحتكم أكجو حياتيـ كمعيشتيـ، بكؿ ما فييا مػف نظػـ كتنظيمػات لمعالقػات كا 
 لمحاجات كمعايشة المشكالت.

 د بيػػػا مختمػػػؼ أنػػػكاع التقنيػػػات التػػػي اسػػػتحدثيا اإلنسػػػاف، كالتػػػي مكنتػػػو مػػػف التكنكلكجيػػػا: كيقصػػػ
 (1983استثمار مكارد البيئة لتمبية حاجاتو كتطمعاتو. )خميفة،

 

 :التنمية المستدامة 3.2
 ىذا كاف ربماك ككؿ  االجتماعي النظاـ في الحاسـ تأثيره لو البيئي النظاـ أف اآلف يكتشؼ العالـ إف

 .مضى كقت أم مف اليـك حاكضك  أكثر التأثير
 مف قدر بأكبر االجتماعية بالرفاىية االرتقاء إلى تؤدمك  البيئة، مع تتعارض ال المستدامة التنمية إف

البيئة.  إلى كاإلساءة األضرار ممكف مف قدر بأقؿ المتاحة الطبيعية المكارد عمى الحرص
 (2006ياسمينو،)
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 :المستدامة التنمية تعريف 1.3.2
 
 غياب ليست فأصبحت المشكمة كالمعاني، التعريفات في الشديد التزاحـ مف المستدامة التنمية تعان لقد

نما التعريؼ  كشركط عناصر ضمنت التي مف التعريفات العديد ظير حيث التعريفات، تنكعك  تعدد كا 
 كاسعة تعريفا عشريف حصر العالمية، المكارد معيد عف الصادر التقرير تضمف فقد التنمية، لذلؾ ىذه

 كبيئية، اقتصادية، :مجمكعات أربع إلى التعريفات ىذه التقرير قسـ كقد لمتنمية المستدامة، التداكؿ
 استيالؾ في خفض إجراء المتقدمة لمدكؿ المستدامة التنمية تعني ، فاقتصادياتكنكلكجيةك  كاجتماعية،

 مستكل المعيشة رفع أجؿ مف ردالمكا تكظيؼ تعني فيي المتخمفة بالنسبة لمدكؿ الطاقة، كالمكارد أما
 السكانيك النم استقرار أجؿ مف السعي تعني فإنيا كاإلنساني االجتماعي الصعيد الفقر، كعمى مف كالحد
 (2006ياسمينو،).الريؼ في خاصة كالتعميمية الصحية مستكل الخدمات كرفع

 

 كالمكارد الزراعية مثؿ لألرضاأل كاالستخداـ الطبيعية المكارد حماية تعني فيي البيئي الصعيد عمى أما
 التي النظيفة الصناعات عصر إلى نقؿ المجتمع التكنكلكجي الصعيد عمى تعني فيي كأخيرا المائية،
 كالضارة لمحرارة كالحابسة الممكثة الغازات مف الحد األدنى كتنتج لمبيئة، منظفة تكنكلكجيا تستخدـ
 (2006)ياسمينو،.باألكزكف

 
 لكي التنمية أف كى سبؽ ذكرىا التيك  التعريفات ليذه المشترؾ القاسـ أف بيعيةالط المكارد تقرير ذكر
 المكارد كاستنزاؼ دمار إلى كأال تؤدم البيئية، الضغكط تتجاىؿ أال يجب مستدامة تنمية تككف

 (2002السائدة.)الشيخ، التكنكلكجيةك  القاعدة الصناعية في تحكالت تحدث أف يجب كما الطبيعية،
 

 كعناصرىا كبيف متطمباتيا ناحية مف المستدامة التنمية بيف تخمط ّأنيا السابقة التعريفات عمى يالحظ
  .المستدامة التنمية جكىر أف تكضح عف قاصرة التعريفات ىذه جاءت فقد لذلؾ أخرل، ناحية مف

 كمتطمبات جاتاحتيا بتمبية تسمح " تنمية:المستدامة التنمية كالبيئة لمتنمية المتحدة األمـ برنامج كيعرؼ
 .(2006احتياجاتيا".)ياسمينو، تمبية عمى األجياؿ المقبمة بقدرة اإلخالؿ دكف الحاضرة األجياؿ
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 المقترح الجديد ىذا األسمكب التنمية،ك  البيئة مجاؿ في حديثا مفيكميا يعتبر المستدامة، التنمية مفيـك
 .البيئة المشكالت بعيف االعتبار ذيأخ ألنو التقميدم التنمية ألسمكب كبديؿ االقتصادية لمتنمية
 كأ الحمؿ قدرة في إطار العيش منطمؽ مف اإلنساف حياة نكعية تحسيف إلى الجديد المفيـك ىذا ييدؼ

، تحديات العالـ العربي في ظؿ المتغيرات الدكلية المحيطية.)مؤتمر البيئية لألنظمة االستيعابية قدرةال
1998) 

 الصمب األساس كى بالبيئة االىتماـ أف مفادىا ىامة، حقيقة عمى التنمية المستدامة فمسفة كتركز
 كغابات كبحار كمعادف تربة مف :الككف ىذا في المكجكدة الطبيعية المكارداما  ،لمتنمية االقتصادية

 (1992العجيمي،زراعي.) كأ صناعي نشاط لكؿ أساس ىي كغيرىا،
 

 (2006و،ياسمين) :ىي المستدامة لمتنمية أساسية سماتاما اىـ 

 فيما خاصةك تعقيدا  أكثرك  تداخال أشد ككنيا في التنمية عف تختمؼ المستدامة التنمية أف 
 .التنمية في اجتماعي كى ماك  طبيعي كى بما يتعمؽ

 تسعى أف التنمية أم فقرا، الطبقات أكثر احتياجات لتمبية أساسا تتكجو المستدامة التنمية أف 
 .العالمي الفقر مف لمحد

 بكؿ الحضارة الخاصة عمى اإلبقاءك  الثقافية الجكانب تطكير عمى تحرص المستدامة التنمية أف 
 .مجتمع

 لشدة تداخؿ ذلؾك  اآلخر، البعض عف بعضيا فصؿ يمكف ال المستدامة التنمية عناصر أف 
 .التنمية ليذه النكعيةك  الكمية العناصرك  األبعاد

 

 الوضتذاهة للتٌوية التبريخي الضيبق .23.3

 
 البيئة حكؿ 1972 سنة إستكيكلـ مؤتمر خالؿ برز ما أكؿ برز المستدامة، التنمية مفيـك إف

 .العالمي بالبيئة االىتماـ كنح خطكة بمثابة المحتدة، األمـ نظمتو الذم اإلنسانية،
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 .العالـ في غياب التنميةك  الفقر بكاقع عالقتياك  البيئية القضايا األكلى لممرة المؤتمر ىذا ناقش
 استكيكلـ مؤتمر انتقد أخرل مف ناحية البيئة، أعداء أشد ىما التنمية كغياب الفقر أف عف فاإلعال كتـ

 (2006،ياسمينولمتنمية.) عند التخطيط البيئة تتجاىؿ الزالت التي كالحككمات الدكؿ
 
 الدكؿ، بيف العالقات مبادئ الكثيقة ىذه تتضمف دكلية كثيقة أكؿ المؤتمر ىذا عف صدرت قدك 

نقاذ البيئة حماية أجؿ مف تدابير التخاذ كالمنظمات الدكلية كافة الحككماتك تدع التي كالتكصيات  كا 
 .تحسينيا عمى كالعمؿ البيئية مف الككارث البشرية
 مجاؿ في الرئيسية كظائفو تتمثؿلمبيئة المتحدة  األمـ برنامج المتحدة لألمـ العامة الجمعية أنشأت
 تحت الدكؿ المتخمفة في كالدكلية الكطنية البيئية األنظمة كالتدابير جعؿك  البيئية، البرامج كمتابعة البيئة

 التي يستمزميا السياساتك  الخطط كرسـ البرامج تمؾ عف تمكيؿ فضال المستمرة، المراجعة
 (2002.)الشيخ،ذلؾ

 
 التي المغمقة الندكات العممية عمى كمقتصرة غامضة السبعينيات عقد خالؿ المستدامة التنمية ظمت
 تنمية تحقيؽ بإمكاف كاف يتساءؿ إف الجميع كاف .المفيكـ ليذا مقبكال تعريفا تجد أف تحاكؿ كانت

ف البيئة، متطمبات مع منسجمة  تضع كال بالبيئة ضارة غير لتنمية اقتصادية التخطيط بإمكاف كاف كا 
 رقيكال التقدـ لتحقيؽ المشركعة طمكحات اإلنساف عمى مقبكلة غير قيكدا نفسو الكقت في
ف كاالقتصادم، االجتماعيك كالنم  كال كمتكاصمة مستمرة التنمية تككف أف كاف باإلمكاف كا 

 (2006،ياسمينونيائية.)

 

 ،"بعدىا ماك   2000سنة في البيئي المنظكر”1987 سنة قرارا المتحدة لألمـ العامة الجمعية أصدرت
 لممجتمع منشكد عاما ىدفا ذلؾ ا بكصؼبيئي المستدامة االقتصادية التنمية تحقيؽ إلى ييدؼ القرار ىذا

 التقرير فيك  كذلؾ .المستدامة لمتنمية محدد كضع تعريؼ األكلى لممرةك  التقرير ىذا كفي. الدكلي
التنمية  لمفيـك سند أكبر كجد الذم "المشترؾ مستقبمنا ”بعنكاف كتاب إصدارفقد تـ  لمجنة، النيائي

 قضية أخالقية ىي المستدامة التنمية أف يعمف الذم ونكع مف األكؿ كى الكتاب ىذا إف .المستدامة
نسانيةك   تتطمب قضية ىي ما مستقبمية بقدرك  مصيرية قضية ىيك  بيئية،ك  تنمكية قضية ىي ما بقدر ا 
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 كؿ أف مستقبمنا المشترؾ() ىذا الكتاب كضح لقد .حككماتك  مؤسسات كأ أفراد الحاضر اىتماـ
 اقتصاديا المتخمفة الدكؿك المتقدمة  الصناعية الدكؿ في الجنكب،ك  الشماؿ في السائدة التنمكية األنماط

 فإنيا الحاضر، بمقاييس ناجحةك تبد األنماط التنمكية ىذه كانتك ل حتى االستدامة، شرط حاليا تحقؽ ال
 القادمة لألجياؿ الطبيعي الرصيد استيالؾ حساب عمى ألنيا تتـ المستقبؿ بمقاييس كضارة عاجزةك تبد
 .استنزافوك 

 ،1992جكاف 14 بالبرازيؿ فيك دم جانير ك ري مدينة فيمؤتمر  ىذا عقد بالفعؿك  سنكات خمس بعدك 
 المؤتمر ىذا كعرؼ المحتدة، إشراؼ األمـ تحت التنميةك  البيئة حكؿ عالمي حشد أكبر شكؿ الذم
 (2003.)حسيف،العالمية أىميتو عمى تدليال "األرض قمة”باسـ

 
 الدكؿك المتخمفة  الدكؿ بيف لمتعاكف عالمية بيئية أسس كضع كى)قمة االرض(  المؤتمر ىدؼ كاف

 البيئي الكعي قمة األرض نقمت قدك  األرض، مستقبؿ لحماية المشتركة المصالح منطمؽ مف المتقدمة
 السياسيةك  االقتصادية العكامؿ البحث عف مرحمة إلى البيئية الظكاىر عمىالتركيز  مرحمة مف العالمي

 لو تتعرض الذم المتزايد االستنزاؼك  التمكث استمرارك البيئية  األزمات خمؽ عف ةالمسؤكل االجتماعيةك 
 (2006)ياسمينو،.البيئة

 

 (2006،ياسمينو) :االتفاقيات بعض في األرض قمة مؤتمر عمى المترتبة الفكرية النتائج تمثمتك 
 التمكث آثار لمكاجية البيكلكجي التنكعك  المناخي بالتغيير متعمقة اتفاقية. 
  العالـ في لمغابات المستداـ التسيير أجؿ مف تكجييات تقديـ في تتمثؿ ثيقةك. 
 فيما يخص لألىداؼ متتالية بصفة تجيب أف شأنيا مف تسمح عمؿ خطة ،21 األجندة 

 .العشركفك  الحادم القرف في التنميةك  البيئة
  عالفك  باتلحقكؽ ككاج محددة  مبادئ مجمكعة يحتكم الذم التنميةك  البيئة حكؿك ري ا 

 المجاؿ  ىذا في الدكؿ
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 الوضتذاهة التٌوية أهذاف 3.3.2

 االقتصادية، في أبعادىا متكاممةك  شاممة األمد، طكيمة معقدة، كاعية، عممية المستدامة التنمية إف
فك  .البيئيةك  الثقافية السياسية، االجتماعية،  البيئة عمى تحافظ أف يجب ياأن إال اإلنساف، غايتيا كانت ا 

 الفكقيةك  التحتية البنى في جكىرية تغيرات إجراء يككف أف يجب ىدفيا لذا فإف .فييا يشيع التي
 (2000،المحيطة.)االسعد البيئة بعناصر دكف الضرر لممجتمع

 
 ممكف حد إلى أقصى البشرية قدراتيـ نطاؽ تكسيع مف األفراد جميع يمكف لمتنمية النمكذج ىذاك 
 لـ التي األجياؿ خيارات أيضا يحمي كىك  .المياديف جميع في ليا تكظيؼ أفضؿ القدرات تمؾ تكظيؼك 

 الطبيعة ثراء يدمر الك  .المستقبؿ في التنمية لدعـ الالزمة المكارد الطبيعية قاعدة يستنزؼ الك  بعد تكلد
 .(1994البشر.)برنامج االمـ المتحدة، الحياة لثراء لمغاية الكثير يضيؼ الذم

 
 :التالي كالنح عمى إيضاحيا يمكف المستدامة، التنمية اعميي تعتمد رئيسية جكانب ثالثة

 (2006)ياسمينو،
 

 التنمية عمميات استمرار عمى القادر كى البشرم فالعنصر البشرية، القدراتك  الميارات تنمية 
 اقتصادية تعتبر فرصك  رعاية صحيةك  تعميـ البشرية مف القكل تنمية عمى اإلنفاؽ فإف لذلؾك 

 .التنمية عناصر أىـ
 تكزيع إعادة إلى تؤدم آليات إليجاد الدكلة تدخؿ ضركرة ذلؾ تطمبكك النم فكائد تكزيع دالةع 

 .الفقر حدة مف التخفيؼ في يساىـ بما الدخؿك  الثركة
 الديكف تراكـ كمنع القادمة األجياؿ مصمحة يضمف بما الطبيعية المكاردك  البيئة عمى الحفاظ 

 األجنبية الخبرة معتمدا عمى الطبيعية مكارده ؿاستغال في يسرؼ الدكؿ مف فالكثير .عمييا
 تتعرض ىشة لكنياك  تنمكية حالة ىذا الكضع عمى يترتبك  .الخارجية القركضك  المساعداتك 

 بيئية لمشاكؿ تعرضيا إلى باإلضافة العالمي ظركؼ االقتصاد تغير مع عديدة لصدمات
  االستخداـ لتمؾ المكارد. في اإلفراط بسبب متعددة
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التشجيع عمى  خالؿ مف الفقر، عمى القضاء ىي المستدامة التنمية تكاجييا التي التحديات ـأى مف إف
يمي  كفيما الطبيعية، المكارد عمى االعتماد في اإلفراط دكف متكازنة، كاستيالؾ إنتاج أنماط إتباع

 في ير مباشرةالتأث شأنيا مف التي البنكد بعض خالؿ مف المستدامة التنمية أىداؼ ألىـ أمثمة استعراض

 (8002)المؤتمر العممي، لمناس المعيشية الظركؼ

 

 استخداـ كفاءة كرفع المياه مف كاؼو  إمداد ضماف إلى فييا االقتصادية االستدامة تيدؼ :المياه 

 إلى االجتماعية االستدامة كتيدؼ .كالريفية كالحضرية كالصناعية في التنمية الزراعية المياه

 لألغمبية الصغيرة كالزراعة المنزلي لالستعماؿ الكافية المنطقة في عمى المياه الحصكؿ تأميف

 الجكفية كالمياه المائية لممتجمعات الكافية الحماية إلى ضماف االستدامة البيئية كتيدؼ .الفقيرة

 .كأنظمتيا اإليككلكجي العذبة المياه كمكارد

 تحقيؽ أجؿ مف كاإلنتاج زراعيةال اإلنتاجية رفع إلى فيو االقتصادية االستدامة تيدؼ :الغذاء 

 اإلنتاجية تحسيف إلى االجتماعية االستدامة كتيدؼ .كالتصديرم الغذائي في اإلقميمي األمف

 ضماف إلى البيئية االستدامة كتيدؼ .المنزلي الغذائي األمف الزراعة الصغيرة كضماف كأرباح

 . المياه كمكارد كاألسماؾ البرية ةكالحيا كالمياه كالغابات كالحفاظ األراضي المستداـ االستخداـ

 الصحية الرعاية خالؿ مف اإلنتاجية زيادة إلى فييا االقتصادية االستدامة تيدؼ :الصحة 

 فرض إلى االجتماعية االستدامة كتيدؼ .العمؿ أماكف في كاألماف كتحسيف الصحة كالكقائية

 لألغمبية األكلية الصحية يةالرعا كضماف البشر صحة لحماية كالمياه كالضكضاء لميكاء معايير

 كاألنظمة البيكلكجية لممكارد الكافية الحماية ضماف إلى كتيدؼ االستدامة البيئية .الفقيرة

 .الداعمة لمحياة كاألنظمة اإليككلكجية

 كاالستعماؿ الكافي اإلمداد ضماف إلى فييا االقتصادية االستدامة تيدؼ :كالخدمات المأكل 

 عمى الحصكؿ لضماف االجتماعية االستدامة كتيدؼ .ـ المكاصالتكنظ البناء لمكارد الكؼء

 .الفقيرة لألغمبية كالمكاصالت الصحي الصرؼ إلى المناسب باإلضافة بالسعر المناسب السكف
 كالطاقة كالغابات لألراضي المثالي كأ المستداـ ضماف االستخداـ إلى البيئية االستدامة كتيدؼ

 .المعدنية كالمكارد

 في العمؿ كفرصك كالنم االقتصادية الكفاءة زيادة إلى االقتصادية االستدامة دؼتي :الدخؿ 

 .القطاع الرسمي
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القطاع  في الفقيرة لألغمبية الكظائؼ كخمؽ الصغيرة المشاريع دعـ إلى االجتماعية االستدامة كتيدؼ
طبيعية الضركرية ال لممكارد المستداـ االستعماؿ ضماف إلى البيئية االستدامة الرسمي كما تيدؼ غير
 .كالخاص العاـ القطاعيف في االقتصادمك لمنم
 

  :الوضتذاهة التٌوية وأصش هقىهبت 4.3.2

 

 (8002)سمماف، نذكر المستدامة التنمية عمييا تقـك التي كاألسس المقكمات مف
 

 نتيجة  أنو كالعشريف الحادم القرف أجندة كتكضح األمانة، كحامؿ المسؤكؿ ككى  :اإلنسان
كالطاقة  كالماء األرض عمى تتزايد استيالكيـ أنماط فإف العالـ سكاف عدد في لسريعاك لمنم

كمف  ـ 1993 عاـ بميكف 5,5 مف أقؿ العالـ سكاف عدد كاف لقد األخرل، الطبيعية كالمكارد
 مع تتعامؿ أف التنمية استراتيجيات عمى كينبغي 2025 عاـ بميكف 8 إلى يصؿ المتكقع أف

 أف ينبغي كما المتقدمة، كاستخداماتيا التكنكلكجيا ككسائؿ البيئي، النظاـ ةالسكاني، كصحك النم

 حياة لنكعية كالسعي البشرية، الحياة كتأميف الفقر، محاربة لمتنمية األىداؼ األكلية تتضمف

 كالخدمات كالمأكل، الغذاء مثؿ األساس الحاجات كتأميف المرأة، تحسيف أكضاع متضمنة جديدة

عادة األسرة، عميـ كصحةالت مثؿ األساس  كالرعاية العمؿ، فرص كتكفير الغابات، تشجير كا 

 .البيئية

 

 أف عمى الدكؿ كيجب المستدامة، التنمية استراتيجيات مف جزءنا السكاف اىتمامات تككف أف ينبغي كما

 نسبة فيو كالذم تزداد لمسكاف اليرمي التككيف أف االعتبار في كاضعة سكانية، كبرامج أىدافنا ليا تحدد

 .المكارد عمى كضغكطنا مطالب القريب المستقبؿ في يخمؽ سكؼ السف، صغار

 

 المتجددة المكارد .المتجددة كغير المتجددة المكارد خزانة ككى الحيكم، المحيط كىي:الطبيعة: 
 عناصر مف عنصرنا رئيسنا اإلنساف كيعد المزارع، المراعي  األسماؾ مصائد الغابات مثؿ

نتاج لمكارد،ا تمؾ استيالؾ  .البيئي استمرت صحة النظاـ ما متجدد إنتاج كى السابقة المكارد كا 
سابقة  عصكر في كتجمعت تككنت األرض باطف في مختزنة مكاد كىي :متجددة الغير المكارد
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 كالفحـ البتركؿ خامات المجمكعة ىذه كتضـ يتجدد، كال ال يعكض منيا يؤخذ ما كسحيقة،

 .الجكفية المياه غالبية المحاجر كتككينات لمعادفا كركاسب كالغاز الطبيعي

 البيئية قدرة النظـ تجاكز أم استنزافيا، نقيض المتجددة كغير المتجددة الطبيعية المكارد كتنمية كترشيد

  المطردة. كأ المستدامة كأ المتكاصمة التنمية كى الترشيد كىذا العطاء، عمى

 

 الناس  حياة كفي المجتمعات نسيج في مترسبنا يالتكنكلكج التطكر أصبح لقد :التكنولوجيا
 عف البحث إال حؿ، ليا ليس التقنية عف تنشأ التي المشاكؿ مف الكثير ألف كذلؾ اليكمية،

 بريئة األمر، أكؿ النفع عظيمة التكنكلكجية الكسائؿ بعضك تبد فقد .األخطاء تقنيات تصكب

 عمينا. خفية جسيمة أضرارنا ليا أف تبيف كالتكنكلكجية العممية المعارؼ الضرر، كمع تطكر

 

 الوؤشر 4.2

اإلشارة إلى أف  ككىذا يعني الكشؼ عف أ ،indicateمؤشر" يعكد ألصكؿ التينية لمفعؿ ”مصطمح
كضع سعر عمى. كالمؤشرات تكصؿ معمكمات  كلتقدير أ ك، أجعمو معركفا عمنا كاإلعالف عف شيء أ

 (1995ىامكند كاخركف،)مية المستدامة.األىداؼ االجتماعية كالتن كحكؿ التقدـ نح

إال أف دكرىا قد يككف ابسط مف ذلؾ فمثالف عقارب الساعة ىي مؤشر لمكقت كأضكاء التحذير في 
شيء يعطي دليال  ككبشكؿ عاـ فإف المؤشر ى .األجيزة اإللكتركنية ىي مؤشر إلى أف الجياز يعمؿ

ظاىرة غير قابمة لمكشؼ بشكؿ  كه أيمكننا مف إدراؾ اتجا كعمى كجكد مسألة أكثر أىمية أ
 (1995ىامكند كاخركف،)مباشر

 بين مجموعة من اختيارىا تم التي المعطيات،و أ البيانات إحدى "عف عبارة أنو عمى المؤشر يعرؼك 

 كما  "تمثمو قيمتيا ما وأىمية خصوصيتيا، أجل من الميمة، اإلحصائية المعموماتو أ البيانات من

 يمخص مقياس ككى ، "معينة حالة وأ وؤعا موجزة كمية بصورة تصف اةأد”أنو عمى أيضا يعرؼ

 صانع عنيا يستفسر محددة أسئمة عمى يجيب ككى معينة، مشكمة كأ ظاىرة عف تعبر معمكمة

   . (8002المؤتمر العممي،)القرار
ار كعندما يتعمؽ المكضكع بقضايا السياسات العامة خاصة في مكضكع إيصاؿ المعمكمات لصناع القر 

كالجميكر فإف تعريؼ المؤشر يككف أكثر دقة حيث انيا تقدـ معمكمات بالصيغة الرقمية أكثر منيا 
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الصكرية. كالمؤشرات تقدـ معمكمات اكثر بساطة كأقرب  لمفيـ مف االحصاءات  كبالصيغة الكالمية ا
المؤشرات لدييا و فالعممية. كعمي كالمعقدة كغيرىا مف األنكاع األخرل مف المعمكمات االقتصادية أ

 (1995: )ىامكند كاخركف،اف أساسيتاف ىماسمتاف تعريفيت

 تكميـ المعمكمات بحيث تصبح أىميتيا أكثر كضكحا 

 تبسيط معمكمات حكؿ ظكاىر  معقدة 

 

 نسبة، كيستخدـ كأ معدؿك أ مطمقة بقيمة يتحدد كمي متغير األخير ىذا فإف لممؤشر، شامؿ تعريؼ كفي

 (8002)المؤتمر العممي، :المؤشر يككف أف كيجب ما يةقض كأ ظاىرة عف لمتعبير

 

 قياسو. منو يريد ما بالفعؿ يقيس أنو بمعنى دقيقا 

 تكقعو. كأ بو التنبؤ يمكف 

 بالقياس. المعنية الخالة في لمتغيرات استجابتو بمعنى حساسا 

 تضميمو. كأ المؤشر تحيز عدـ 

 كاستخداميا. البيانات لجمع النسبية السيكلة 

 سيال. يعد العممي المجاؿ في تطبيقوك  قياسو أف بمعنى السيكلة 

 األجؿ. طكيمة البيئية كأ االجتماعية كأ االقتصادية المجتمع لصحة جكىريا شيئا يعكس أف 

 
)ىامكند  :كما يجب أف تتمتع المؤشرات بمميزات لتككف مؤشرات ناجحة كمف ىذه المميزات

 (1995كاخركف،

 جب اف تككف مفيدة لجميكرىا المستيدؼ بحيث تنقؿ المستخدـ: فالمؤشرات ي كمكجية نح
معمكمات ذات معنى لصناع القرار كالجميكر بشكؿ سيؿ الفيـ كعميو فيجب تصميميا بشكؿ 

 يعكس األىداؼ التي يسعى المجتمع لتحقيقيا
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  متعمقة بالسياسات: يجب اف تككف المؤشرات ذات صمة باالىتمامات السياسية فبالنسبة
نما لممؤشرات عمى الم ستكل الكطني يجب اف تصؼ السياسات ليس فقط الجانب الفني منيا كا 

 تقدميا البيئي كالتطكر في تحقيؽ أىدافيا

  عالية التجميع: قد تشمؿ المؤشرات عددا كبيرا مف المككنات لكف المؤشر النيائي يجب اف
ال فمف يتمكف صناع القرار كالجميكر مف استيعابيا. كيعتم د مدل تجميع يككف قميؿ العدد  كا 

 المؤشر عمى مف سيستخدميا كلماذا.

الدكلي  كالقطاعي أ ككيمكف استخداـ المؤشرات عمى عدة مستكيات عمى المستكل المجتمعي أ
كجميعيا عمى قدر عاؿ مف األىمية كلعؿ أكثرىا أىمية تمؾ التي تستخدـ عمى المستكل الكطني ألنيا 

كالدكلييف كتركز عمى االىتمامات عمى أعمى مستكيات تقدـ  الدعـ الفني لصانعي القرار الكطنييف 
 (1995)ىامكند كاخركف، السياسة

 
 بمختمؼ المستدامة التنمية أكلكيات تحديد في تساعد نكعية كأ كمية معمكمة المؤشر يكفر ىكذا

عداد السياسات لكضع كأساس أبعادىا، كيعتبر  .الفرد حياة تحسيف أىداؼ تحقيؽ إلى تيدؼ خطط كا 
 إعطاء صكرة بمكجبيا يتـ التي المؤشرات ىي األخيرة ىذه مؤشرات فإف المستديمة، لمتنمية ةبالنسب

الدكؿ  إنجاز تقييـ يتـ كبمكجبيا ،المستدامة التنمية إنجاز في التراجع كأ التقدـ مدل عف كاضحة
طراؼ األ مع كمقارنتيا تشمميا التي المجاالت في المستدامة التنمية بتحقيؽ المكمفة كالمؤسسات

 (2008األخرل)شفيع،

 

 الوؤشرات البيئية  .53

 مف كعمى البيئة الطبيعية المكارد عمى االقتصادمك النم تأثير مدل البيئية قياس المؤشرات خالؿ مف يتـ
 االستدامة البيئية الذم بمؤشر يسمى أساسي مؤشر عمى البيئية االستدامة قياس جكانبيا، كيعتمد كؿ
 مؤشرات 8 إلى 2 مف يحتكم منيا كؿ مؤشر 20 إلى بدكره يستند كالذم ة،دكل 142 لصالح انجازه تـ

 بعيف مؤشر االستدامة البيئية كيأخذ .مؤشر 68 الفرعية المؤشرات مجمكع يككف بحيث فرعية،
 انجاز إذ أف ،االقتصادية القدرة إلى باإلضافة المؤسساتية، كالبنية لمدكؿ البيئية االنجازات االعتبار
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 ليا تحقيؽ ىذه تتيح اقتصادية قدرات مف الدكؿ ىذه تممكو ما عمة يرتكز المستدامة يئيةالب التنمية
 (2006)كردـ،: ىي البيئية لالستدامة رئيسية مككنات خمس كىناؾ ،التنمية

 

 عمى الحفاظ مف فيو تتمكف الذم بالمدل بيئية استدامة ذات الدكلة تعتبر: البيئية األنظمة 

لى،صحية كياتمست في أنظمتيا الطبيعية  كنح تتجو المستكيات ىذه فيو تككف الذم المدل كا 
 .ال التدىكر التحسف

 الضغكطات فيو تككف الذم بالمدل بيئية استدامة ذات دكلة تككف: البيئية الؤغوطات تقميل 

 .الطبيعية األنظمة عمى كبيرة بيئية تأثيرات كجكد عدـ درجة إلى قميمة البيئة البشرية عمى

 أنظمتيا فيو تككف الذم بالمدل بيئية استدامة ذات الدكلة تككف: اإلنسانية ةاليشاش تقميل 

 تعرض مستكل تراجع ككمما البيئي لمتدىكر مباشر بشكؿ معرضيف غير االجتماعية كسكانيا

 استدامة أكثر النظاـ كاف كمما المجتمع لمتأثيرات البيئية

 قادرة فيو تككف الذم بالمدل بيئية مةاستدا ذات الدكلة تككف: والمؤسسية االجتماعية القدرة 

 .البيئية لمتحديات االستجابة عمى قادرة كاجتماعية مؤسسية أنظمة عمى إنشاء

 تحقيؽ  في دكليا متعاكنة فيو تككف الذم بالمدل بيئية استدامة ذات الدكلة تككف :الدولية القيادة
 .لمحدكد العابرة البيئية التأثيرات كتخفيض العالمية البيئة حماية في المشتركة األىداؼ

 

 (8002)كردـ، :ما يمي البيئية المؤشرات كتشمؿ
 اليكاء كنكعية األكزكف كثقب المناخي التغير منيا نقاط عدة ضمنو تندرج: الجوي الغالف. 

مشاكؿ  كراء الرئيسية كالعكامؿ البيئي، النظاـ كتكازف كاستقرار اإلنساف صحة عمى ذلؾ كتأثير
 ثاني كانبعاثات الممكثة الطاقة كمصادر الحجرم لمفحـ اإلنساف تخداـاس ىي الجكم الغالؼ

 النقؿ ككسائؿ المصانع مف األخرل الممكثة كالمكاد المركبات مف كالعديد أكسيد الكربكف

 .كالنشاطات البشرية األخرل

 ة الطبيعي المكارد إلى باإلضافة السطح، كطبكغرافية الفيزيائية البنية مف تتككف إذ: األراؤي
فطريقة  كبالتالي .عمييا تعيش التي الحية كالكائنات تحتكييا التي المياه كحتى فييا، المكجكدة

 فيجب إذف .المستدامة بالتنمية الدكؿ التزاـ مدل رئيسي بشكؿ تحدد التي ىي استخداـ األراضي

 .كالتصحر كالتدىكر التمكث مف كحمايتيا استنزافيا كعدـ عمييا المحافظة
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 مف  % 70 نسبة تمثؿ كالمحيطات البحار أف حيث: الساحمية والمناطق يطاتوالمح البحار
الساحمية  المناطؽ في يعيشكف األرضية الكرة سكاف ثمث مف كأكثر األرضية الكرة مساحة

 التي كالكائنات البحار بحالة كاالجتماعية كاالقتصادية البيئية كأكضاعيـ معيشتيـ كبالتالي تتأثر

 لسكاف العيش كسب كسائؿ أىـ عادة يشكؿ البحرم البيئي النظاـ أف تعيش فييا، خاصة

 التمكث منيا البيئية المشاكؿ مف العديد البحرية كاألنظمة الساحمية كتكاجو المحيطات المناطؽ

 البحر مياه نكعية كتمكث األسماؾ، لمصائد البحرية كتراجع اإلنتاجية السكاحؿ، عف الصادر

  .المشاكؿ مف كغيرىا

 أكثر  كمف لمتنمية، أىمية العناصر أكثر كمف الرئيسي، الحياة عصب ىي المياه: لعذبةا المياه
في  كاالقتصادية البيئية األكلكيات مف تعد إذ السمبية، لمتأثيرات كتعرضا ىشاشة البيئية األنظمة

 .التنمية المستدامة

 

 نشاء البرية كالنباتات الحيكانات حماية خاللو مف يتـ: الحيوي التنوع  لتأميف التنمية المحميات كا 

التي يتـ  األدكية مف % 75 المثاؿ سبيؿ فعمى .البيئة بجكدة مرتبط التنمية فتكسع المستدامة،
 كما متميزة، كعالجية طبية خصائص ذات برية نباتات مف كمركبة مصنكعة العالـ في تداكليا

 .ناخالم كاستقرار كتكازنيا البيئية األنظمة بقاء يضمف التنكع أف ضماف
 باالنقراض الميددة الحية الكائنات نسب بحساب قياسيا يتـ :األنكاع. 

 

 :الوضتذاهة التٌوية قيبس هؤشرات .63

 

 في كمية طرؽ كضع كتطكير تـ فقد األبعاد ليذه كنظرا األبعاد، متعددة عممية ىي المستديمة التنمية

 التنمية كجكانب أبعاد دكؿ، كنظرا لتعددال في المستديمة التنمية عممية كتطبيؽ انجاز مدل قياس محاكلة

 تطكر مثؿ التنمية تطكر مفيكـ مؤشرات فمقد .المستديمة التنمية قياس مؤشرات تعددت فقد المستديمة،

 االقتصادية كاالجتماعية البيئية، إلى المستديمة التنمية مؤشرات تتعدد إذ التنمية، مفيـك

 (8002المؤتمر العممي،).كالمؤسسية
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 مختمفة، معايير عمى باالعتماد مؤشرات عدة عمى االقتصاديكف اعتمد المستديمة تنميةال لقياس

 :يمي فيما يتمثؿ أىميا كلعؿ
 

 االجتماعية المؤشرات: 

كىي ليست محؿ  ،السكانيك نسبة النم ،التعميـ ،الفقر ،تيتـ المؤشرات االجتماعية بقضايا المراة
 .اىتماـ الدراسة

 المؤشرات االقتصادية: 

عالقة كثيقة بيف المؤشرات البيئية كالمؤشرات االقتصادية التي تركز عمى دخؿ الفرد،  ىناؾ
االقتصادم كغيرىا كلكف ىذه الدراسة تركز عمى المؤشرات البيئية التي بالضركرة ك النم ،الفقر

 . ايجابا كليا انعكاس عمى المؤشرات االقتصادية سمبا ا

لو تاثير مباشر عمى المؤشرات االقتصادية  كتـ ذكر ما كرد اعاله الف مكضكع الدراسة
 .المتخصصيف بالنظر الى بالتفصيؿ االجتماعية التي تامؿ الباحثة اف يقـك الدارسيفك 

 (8002زنط،ك )اب المستدامة لمتنمية كمؤشرات التالية األساسية العناصر عمى التركيز المفيد مف كلعمو

 احتياجات تجدد عف تعبيرا كمتصاعدة، رةمستم فإنيا كبالتالي حالة، كليست عممية التنمية 

 كتزايدىا المجتمع

 يجكز كال كالجماعات، كالقطاعات الفئات كؿ فييا تساىـ أف يجب مجتمعية، عممية التنمية 

 .كاحد مكرد كأ قميمة فئة عمى اعتمادىا

 نما عشكائية، عممية ليست أنيا يعني كىذا كاعية، عممية التنمية  اتذ الغايات، محددة عممية كا 

 .كبرامج كمخططات مرحمية كأىداؼ المدل، طكيمة استراتيجية

 كتمتمؾ  بتحقيقيا، كتمتـز المجتمعية الغايات تعي تنمكية، إرادة بمكجب مكجية عممية التنمية
حضارم  أسمكب بمكجب كتكزيعا، إنتاجا المجتمع، لمكارد الكؼء االستخداـ تحقيؽ عمى القدرة

 المجتمع. طاقات يحافظ عمى

 عممية عف الشاممة التنمية عممية تمّيز التي السمات إحدل يمثؿ كىذا ىيكمية، تحكالت إيجاد 

  االقتصادم.ك النم
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 يجاد قاعدة بناء  إنتاجية قاعدة تبني أف التنمية عممية مف يتطمب كىذا ذاتية، إنتاجية طاقة كا 

 ذاتية، محمية اءالبن ىذا مرتكزات تككف كأف .قبال مكجكدة تكف لـ متجددة مجتمعية صمبة كطاقة

 أىمية ترتيب في التغّيرات مع التعاطي عمى كقادرة كنامية، كمتكاممة، متنكعة، كمتشابكة،

 المؤسسية كالقدرة السميـ، االجتماعي التنظيـ القاعدة ليذه يتكفر أف ليا، عمى العناصر المككنة

 الكمي الرأسمالي كالتراكـ ،الذاتية التقنية كالقدرة كالحافزة، الراسخة، كالمكارد البشرية المدربة

 كالنكعي الكافي.

 متكسطة  زمنية فترات عبر منتظما تزايدا يككف أف ينبغي أنو بمعنى منتظـ، تزايد تحقيؽ
اإلمكانيات  تراكـ عف تعبيرا كذلؾ المنظكر، المدل في االستمرار عمى كقادرا كطكيمة،

طالؽ القدرات كاستمرارية تزايد  عف تعبيرا كليس المجتمعي، األداء معدالت كتصاعد الطاقات كا 

 السبب. متصمة غير المصدر تغّيرات متأرجحة تمقائية

 تزايد ”المعركؼ االقتصادم بالمؤشر عنو التعبير يمكف كىذا الفرد، إنتاجية متكسط في زيادة 

ذا الصحيح، بمعناه أخذ ما إذا ”لمفرد الحقيقي الدخؿ متكسط القياس  إمكانية لو تكفرت ما كا 
 .الصحيح

 كىذا غاياتو، لبمكغ الكسيمة كى كالتقنية كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية المجتمع قدرات تزايد 

المقارف  النسبي بالقدر يككف أف نفسو الكقت في يجب متصاعدا، يككف أف يجب الذم التزايد
 األخرل. بالنسبة لممجتمعات

 نظاـ في ذلؾ كيتمثؿ .استمراره كضمانات التغيير آلية كيتضمف السياسي، االجتماعي اإلطار 

مف  لمجتمعو الفرد انتماء تأكيد إلى إضافة كالمكافأة، الجيد بيف الربط أساس عمى القائـ الحكافز
 التنمية ثمرات تكزيع في العدالة جانب ككذلؾ الكاسع، بمعناىا المشاركة مبدأ خالؿ تطبيؽ

 باإلضافة الجكانب، فيذه .نفسو معكلممجت كالجماعات، لألفراد الحيكم الكجكد كتأكيد ضمانات

 .أىداؼ التنمية ككنيا تمثؿ إلى
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 الوضتذاهة التٌوية بوؤشرات البيئية الوؤشرات عالقة .73

 
 في ككنيا خاصة أىمية كتكتسب المستدامة التنمية مؤشرات مف يتجزأ ال جزءا البيئية المؤشرات تعتبر
 عمى البيئة تحدث التي التغيرات كرصد القائـ لكضعا مراقبة طريؽ عف المستدامة التنمية أىداؼ تحقؽ

 .اليدؼ تحقؽ مدل تقيس أنيا كما سمبية، كأ ايجابية كانت سكاء الطبيعية كالمكارد
 تقـك التي المراجع معظـ في المستدامة التنمية مؤشرات مف كجزء البيئية المؤشرات تأتي الغالب في

 المستدامة التنمية كمؤشرات البيئية المؤشرات بيف قكم طارتبا كجكد كيالحظ البيئية، المؤشرات بإعداد
 غير مباشرك أ مباشر بشكؿ تؤثر كغيرىا كالصحة السكانيك النم مثؿ األخرل العكامؿ أف حيث األخرل
أحد  السكانيك النم مؤشر يعتبر المثاؿ سبيؿ فعمى البيئية المؤشرات ضمف مف كتعتبر البيئة عمى

البيئة  عمى تغيرات حدكث إلى تؤدم كالتي البيئة، عمى الضغط الى تؤدم التي القيادية المؤشرات
 (2009)رداد،.لمبيئة جديدة حالة حدكث إلى يؤدم األمر الذم

 
 مؤشػرات التنميػة مػف جػزء ىػي البيئػة مؤشػرات أف يثبػت كالػذم المسػتدامة التنميػة تعريػؼ إلػى كبػالنظر
بقػدرة أجيػاؿ  اإلضػرار دكف الحاضػر اجػاتباحتي تفػي التػي التنميػة أنيػا عمػى تعػرؼ حيػث المسػتدامة
كالتنمية ك النم ألغراض الطبيعية األصكؿ حفظ تفترض كىي الخاصة، باحتياجاتيا الكفاء عمى المستقبؿ

 كالثانية القائـ الكضع تعكس األكلى رئيسيتيف مجمكعتيف الى المؤشرات تقسيـ جرل لقدك  في المستقبؿ.
 (2009المجمكعتيف: )رداد، تيفليا ممخص يمي كفيما تمثؿ جانب االداء،

 
 القائم الوؤع مؤشرات أوال
 

  في كاالقتصادم كالديمكغرافي االجتماعي التقدـ المؤشرات ىذه التكجيو تكضح قكل مؤشرات 
 المجمكعة ىذه كتشمؿ ،كاالستيالؾ االنتاج كأنماط الحياة نمط ذلؾ بتغير كعالقة المجتمعات

  .عاـ بشكؿ البيئة عمى تحدث التي الرئيسية يراتالتغ التي تقكد المؤشرات مف كبير عدد



 

 

24 

  بعناصرىا البيئة عمى يحدث الذم الضغط تكضح التي المؤشرات الضغط كىي مؤشرات 
 المكارد استخدامات إلى إضافة كالبيكلكجية، الفيزيائية منيا االنبعاثات الضارة نتيجة المختمفة
 .ةالطبيعي كالمكارد لبيئةا عمى أضرار إلى احداث تؤدم بحيث كاألرض الطبيعية

  البيئػة عمييػا تصبح التي الجديدة الحالة المؤشرات مف المجمكعة ىذه مؤشرات الحالة تكضح 
 عمييا. عمى الضغط حدكث الطبيعية نتيجة كالمكارد

  الػى يػؤدم التغيػر كىذا تتغير البيئة حالة فاف البيئة عمى ضغط كجكد مؤشرات االثر نتيجة 
 .البيئة تمؾ في يعيش الذم المجتمع في كاالقتصادية االجتماعية ئؼعمى الكظا آثار حدكث

  المجتمػع فػي األشػخاص اسػتجابة المؤشػرات مػف المجمكعػة ىػذه مؤشرات االستجابة تكضح 
 .البيئة حالة عمى يحدث الذم التغير مع التكيؼ كأ كتحسيف لحماية كتعكيض كالحككمات

 
 األداء مؤشرات ثانيا

 
المستيدؼ،  الكضعك  الحالي الكقت في البيئة حالة بيف المسافة بقياس المؤشرات ىذه كتعنى

 :المؤشرات ىذه كمف اليدؼ كنح التقدـ مدل كقياس المراقبة بيدؼ األداء مؤشرات عادة كتستخدـ
 
 المستيدفة الحالة إلى لمكصكؿ الكطنية السياسات •
 الدكلة عمييا كافقت كالتي الدكلية السياسات •
 قدر. الم االستدامة مستكل •

 

 الضيبصبت لصٌع البيئية اإلحصبءات تضخير .83
 

 يصادفيا التي البيئية المستمرة التحّديات مع يتماشى بما البيئية اإلحصاءات عمى الطمب يتزايد 

 التركيز زيادة إلى البيئة عمى تعتمد رفاىية اإلنساف بأف االعتراؼ أدل كقد .الحديث المجتمع

جراءات قرارات اتخاذ يمـز التي ستدامةكاال بشأف البيئة االىتمامات عمى يتسـ  كمما .بشأنيا كا 
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 تتصؼ منتظمة بيئية بصكرة إحصاءات إنتاج اإلجراءات ىذه اتخاذ أجؿ مف قصكل بأىمية

 مسائؿ تحديد إتاحة طريؽ عف األدلة القائمة عمى السياسات صنع لدعـ ممكنة جكدة بأعمى

 ىدافيا.أل الكمي كالسماح بالتحديد البيئية السياسات
 خالؿ فييا كأىـ التغيرات البيئة حالة بشأف الرئيسية المعمكمات البيئية اإلحصاءات كتصكر 

جراء كمية طريؽ تقنيات عف التقييمات تعزز كىي .كالزماف المكاف  كأحسف أقكل تحميالت كا 

ت تقييما إلنتاج ضركرية كاالحصاءات البيئية .الدكلي الصعيد تدريجيان عمى كمنسقة تكقيتان 
 كمؤشرات بيئية، البيئة، كمؤشرات بشأف كافية خالصات كتجميع البيئة، حالة عف كتقارير بيئية،

 .البيئية - االقتصادية تيسير المحاسبة عف فضالن  المستدامة، التنمية بشأف
 

 البيئي في فلضطيي القطبع  .93

 
 مشاكؿ مف كاجيوي ما كبكؿ كشركاء، مؤسسات مف يضمو ما بكؿ البيئي لمقطاع الرؤية تتمثؿ

 :يمي فيما تتمثؿ كتحديات،

 الفمسطيني المجتمع حاجات يمبي بما الطبيعية لمموارد االستدامة تحقق وآمنة ومصانة محمية فمسطينية بيئة"
 ظل السيادة وفي االجتماعي وبالرفاه وسميمة صحية ببيئة التمتع في القادمة األجيال حقوق يؤمنو  الحالية

 (2010 ،)استراتيجية كزارة شؤكف البيئة"المستقمة الفمسطينية
 

 :كىي الييا الكصكؿ بغية الالزمة كالمتطمبات القضايا بعض تحقيؽ مف بد ال الرؤية ىذه كلترجمة
 الدكلية االتفاقيات جميع في فاعمة عضكية كذات كاممة سيادة ذات مستقمة دكلة فمسطيف 

 .البيئة كاالقميمية
 بما كالمحمية، كالمناطقية الكطنية التنمية ستراتيجياتكا خطط في مدرجة البيئة حماية أسس 

 .المستكيات كافة عمى تككف اكلكية باف لمبيئة يكفؿ
 الى اليادفة كتكجياتيا خططيا تنفيذ عمى كقادرة كمتمكنة قكية الفمسطينية البيئية المؤسسة 

 عمى رلاألخ الحككمية المؤسسات مع حقيقية بشراكة الفمسطينية، مدعكمة البيئة حماية
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 تطبيؽ في كتساعدىا الخاص كالقطاع القطاع االىمي مف كمع كؿ كالمحمي الكطني المستكييف
 .العالقة التنفيذية ذات الدكلة مؤسسات البيئية التشريعات كتنفيذ

 مف يمكنو مما البيئي كالتعميـ الكعي مف عاؿ مستكل لديو فئاتو بجميع الفمسطيني الشعب 
 معيا كالتعامؿ كالطبيعية البيئية مصادره عمى الحفاظ في الفاعمة ةكالتدخؿ كالمساىم المشاركة
 .مستداـ بشكؿ

 

 الويبٍ هصبدر 13931

 
تقدر حيث فمسطيف، في لممياه الحالي الرئيس المصدر الجكفية المياه تعتبر  السنكية المتجددة طاقتيا ُُ
 بما فييا التدفؽ حجـ يقدر التيك  كالسيكؿ األكدية إلى باإلضافة الغربية، في الضفة 3 ـ.ـ 669 بحكالي
 3ـ.ـ 110 معدلو

 ال كالذم 3 ـ.ـ 1320 بحكالي السنكم تصريفو حجـ كالذم يقدر األردف نير ذلؾ حكض إلى يضاؼ
 بأف عمما عميو، الكاممة االسرائيمية السيطرة بسبب منو أية كمية استخداـ كأ استغالؿ يمكف لمفمسطينييف

 (2010 الفمسطينية سنكيا)سمطة المياه 3 ـ.ـ 257 حكاليالى  تصؿ فيو الفمسطينية الحقكؽ

 3 ـ .ـ 165 بحكالي الغربية الضفة في الجكفية المياه مصادر مف الحالي الفمسطيني االستخداـ يقدر

 يتـ سنكينا 3 ـ.ـ 83 كىي المتبقية الكمية اما الزراعية لألغراض 3 ـ.ـ 82 منيا تستخدـ .سنكينا
 خالؿ مف 3 ـ 45 حكالي شراء إلى ىذا باإلضافة .كالصناعي ؾ المنزلياالستيال ألغراض استخداميا

 الفمسطينية، الغربية)سمطة المياه الضفة في المياه الجكفية مف غالبيتيا اإلسرائيمية ميككركت شركة
2010 ) 

 
 :اىميا مف كالفجكات كالتحديات المشاكؿ مف العديد تكاجو الفمسطينية المياه مصادر فإف كعميو
 المصادر ىذه مف % 80 مف ألكثر كاستغالليا المياه مصادر عمى االسرائيمية طرةالسي. 
 خمفو المياه مصادر بعض الى الكصكؿ دكف يحكؿ الذم كالتكسع الضـ جدار. 
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 القسرية كالمحدكدية السكانيك النم نتيجة المياه كميات عمى كالطمب العرض بيف الفجكة اتساع 
 .المتاحة المياه لمصادر

 ضعفي يتجاكز كبير استنزاؼ ىناؾ أف حيث غزة قطاع في خاصة االبار مف ائدالز  الضخ 
 بعض في المياه مستكل في ىبكط الى أدل مما سنكينا، الطاقة المتجددة كأ اآلمف الحد

 إلى أدل كبالتالي العذبة المياه مع مياه البحر تداخؿ ادل الى كما متر 15 بحكالي المناطؽ
 .تممحيا

 النفايات عصارة تسربك  المعالجة غير العادمة المياه لتسرب كنتيجة يةالجكف المياه تمكث 
 .الزراعية كاألنشطة الصمبة

 لممياه المنظـ غير السحب نتيجة الفارعة نبع مثؿ مبكر كقت في تجؼ بدأت الينابيع بعض. 
 اقـتف مف تزيد قد االمطار كتكزيع كميات عمى المتكقعة السمبية كتأثيراتيا المناخية التغيرات 

 .الجكفية األحكاض تغذية عمى تؤثر أف المتكقع حيث مف المياه نقص مشكمة
 

 األراضي هصبدر .2393

 
 كالتصحر الجمالي المشيد كتشكه األراضي استعماالت الكثيقة ىذه في األراضي بمصادر يقصد

 .كالحضارم الثقافي التراث باإلضافة الى التربة كانجراؼ
 

 راضياأل اصتعوبالت تخطيط .132393

 
 تنظيـ في المطمكبة كاالساسيات اليامة المكاضيع مف األراضي استعماالت تخطيط مكضكع يعتبر

 عمميات تسييؿ شأنو مف ذلؾ أف حيث االستعماؿ، كمناطؽ انكاع األراضي كتحديد استعماالت
 كأ زراعية كأ عمرانية كانت سكاء سكاء، حد القطاعات عمى بكافة كالتي تتعمؽ الالحقة التخطيط
 بسبب األراضي استخداـ الممنيج كسكء غير اف التخطيط .ذلؾ غير كأ سياحية كأ بيئية كأ صناعية
 العناصر أدل بيذه االحتالؿ فترة السياسية كطكؿ التعارضات بسببك  كالمناخية الطكبكغرافية الحالة



 

 

28 

 كعمى ينيةالبيئة الفمسط عمى سمبيك  كبير ضغط ممارسة إلى البعض بعضيا مع كتداخالتيا كغيرىا
الكطنية  السمطة انشاء منذ المعنية المؤسسات اىتماـ محؿ المكضكع ىذا كاف لقد .التنمية المستدامة

 الستعماالت كمعتمد شامؿ مخطط لكضع المحاكالت مف العديد ككاف ىناؾ االف، كحتى الفمسطينية
 (2007) اريج، .كمنيجي كامؿ يتـ بشكؿ لـ ذلؾ أف اال األراضي

 االستعماالت كتعارض تداخؿ الى بدكره ادل كمعتمد كاضح أراضي استعماالت ططمخ غياب كلعؿ
 ىذا تنظيـ اماـ عائقا تككف قد األرض عمى حقائؽ كضع أماـ المجاؿ لألراضي كاتاح المختمفة
 التحديات كالفجكات التي تكاجو ىذا المجاؿ: اىـ الحقا كلعؿ المكضكع

 
 استخدامات كعمى عاـ بشكؿ البيئة عمى سمبي رتأثي مف ليا كما االسرائيمية الممارسات 

 كشؽ العسكرية المناطؽ كاقامة المستكطنات بناء في كالتي تتمثؿ خاص بشكؿ األراضي
 .كالتكسع الفصؿ كالضـ جدارك  االلتفافية الطرؽ

 مف المزيد التياـ الى أدل مما منظـ غير بشكؿ كتكسعيا كنمكىا كالعمرانية الحضرية المناطؽ 
 (2007الحساسة) اريج، كالمناطؽ الخصبة خاصة الزراعيةك  األراضي

 األراضي استعماالت تطكير يعيؽ مما االراضي، جميع عمى لمسمطة كىّيمنة سيطرة تكجد ال 
 .الدكلة لبناء كالحيكية التنمكية التحتية كالمشاريع البنية لمشاريع

 بكفاءة تعمؿ ال التي العادمة المياه معالجة محطاتك  العشكائية الصمبة النفايات مكبات 
المصانع كالمناطؽ الصناعية كالتعديف بما يشمؿ مقالع الرمؿ كالصخكر  باإلضافة الى

 كالكسارات كمناشير الحجر غير المنظمة.
 

 التربة وتلىث التصحر .232393

 
 300 عف األمطار سقكط معدؿ فييا يقؿ التي كالمناطؽ الشرقية السفكح تعتبر :التربة وانجراف تصحر

ا المناطؽ أكثر مف الغربية الضفة مساحة مف % 50 تشكؿ حكالي كالتي سنكيا ـمم  لعكامؿ تعرضن
 كالتكسع الجائر بالرعي المتمثمة البشرية العكامؿ كأ/ك المناخية كالتغيرات بسبب الظركؼ التصحر
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 دىكرت إلى ىذه العكامؿ أدت كقد .طبيعية تعتبر مراعي كالتي اليامشية األراضي باتجاه الزراعي
 الفيزيائية التربة تدىكر خكاص إلى باإلضافة البيئي النظاـ كتدىكر التنكع كفقداف النباتي الغطاء

 ( 2007) اريج، .التربة كالحيكية كانجراؼ
ا النباتي الغطاء تدىكر إف  نتيجة كى الشرقية السفكح في المراعي أراضي في البيئي كالنظاـ كنكعا كمن

 ظاىرة نطاؽ اتساع إلى أدل مما المساحة؛ كحدة في الحيكانية الثركة كزيادة أعداد الجائر لمرعي
 .التصحر

 سكاء التغيرات كتؤدم التربة؛ انجراؼ عممية في ىامنا دكرنا البشرية كاألنشطة المناخية الظركؼ تمعب
 الغطاء كانعداـ كالحيكية الفيزيائية التربة خكاص كتدىكر شدتيا في كأ األمطار المتساقطة كمية في

 عمى يؤثر بدكره ىذا .اليكائي االنجراؼ كأ المائي إلى االنجراؼ أكثر معرضة جعؿ التربة إلى النباتي
 الذم األمر المساحة لكحدة اإلنتاجية لمزراعة كخفض الصالحة الرقعة األرضية كانحسار النباتي الغطاء
 (2007) اريج،.سمبية كبيئية كاجتماعية اقتصادية نتائج إلى يقكد

 
 مصدر كاف اذا خاصة الجكفية المياه تمكيث أىميا كبيرة بمخاطر التربة تمكث يرتبط :لتربةا تموث
 الدارة كصحي شامؿ نظاـ كجكد عدـ ظؿ في كذلؾ العادمة كالمياه النفايات الصمبة عف ناجـ التمكث
 تمكث عمى ةالمترتب كالبيئية الصحية اآلثار كما أف .انكاعيا بجميع كالمياه العادمة الصمبة النفايات
 تصريؼ عف بشكؿ رئيسي التمكث كينتج ،(2001كميمة) كزارة شؤكف البيئة، متعددة كالتربة البيئة
كاالسمدة  لممبيدات االستخدامات المفرطة الى اضافة الزراعية كاألراضي االكدية الى العادمة المياه

يؤدل  حيث سنكيا ممـ 200 عف األمطار سقكط معدؿ فييا يقؿ التي المناطؽ في كخاصة الكيماكية
 كأ االغبرة مف كالرخاـ الحجر كصناعة الكسارات مخمفات الى التربة، باإلضافة في تممح الى ذلؾ

 .النباتي الغطاء التربة كتدمير مسامات في إغالؽ تتسبب كالتي الكمخة
 (2007: ) اريج،  التالي كالنح عمى المجاؿ ىذا في كالفجكات التحديات إجماؿ كيمكف

 اد المستمر لرقعة التصحر لألراضي كتعريتيا كخاصة في السفكح الشرقيةاالزدي. 
 مصادرىا  مف كالصمبة السائمة المخمفات مف كبيرة نسبة إدارة سكء عف الناتج التربة تمكث

 المختمفة.
 المناطؽ مف العديد في المضبكط كغير الطبيعي التربة انجراؼ. 
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 المكاقع تعد حيث اسرائيمية، معسكرات كجكدك  كالقصؼ العسكرية العمميات نتيجة تمكث يكجد 
 أكثر المكاقع تمكثا. مف العسكرية

 

 

 الضكبًي اإلحصبءو الضكبى .3393

 

 4.17 حكالي 2011 عاـ السكاف عدد قدر فقد الفمسطيني، لإلحصاء المركزم الجياز إحصاءات بحسب

 مميكف 1.59 يعيش نمابي الغربية الضفة في يعيشكف( 62 %) أم مميكف 2.58 كمنيـ نسمة مميكف

ذكر  مميكف 2.06 اإلناث، أعداد طفيؼ بشكؿ أعداد الذككر تتجاكز حيث .غزة قطاع في  (%38)
الريؼ  سكاف يشكؿ بينما 73.7 % الحضرييف السكاف نسبة تشكؿ .أنثى مميكف 1.99 ب مقارنة

 .التكالي عمى 9.3 %ك 17 % الالجئيف كمخيمات

 

 تشكؿ حيث المحتمة الفمسطينية األرض في السكاف أعداد مف ألكبرا بالنسبة الخميؿ محافظة كتحظى

 .نسمة ألؼ 535 غزة لقطاع نسبة السكاف مف األكبر غزة العدد محافظة تحظى بينما نسمة ألؼ 600

 ب العدد حيث يقدر غزة كقطاع الغربية الضفة مف كؿ في مف السكاف األقؿ العدد كرفح اريحا في كيعيش
 الرتفاع رئيسي ىذا بشكؿ كيعكد 2.9 % لمسكاف السنكمك النم معدؿ .التكالي مىع نسمة ألؼ 189ك 45

 نسبيا مرتفعة الغربية الضفة في السكانية الكثافة تعتبر معدالت الكفيات. كما كقمة الخصكبة معدالت

في  2نسمة/كـ4.206 الغربية، الضفة في 2 كـ / نسمة 444 مقدرة ب غزة، في جدا عالية تعتبر كلكنيا
  عبر االرض الفمسطينية المحتمة 2نسمة/كـ 272كة غز 
 

 التٌوية في الضيبق الفلضطيٌي .103

 تكظيؼ أىمية طكيمة بادراؾ لفترة الشتات كفي المحتمة األرض داخؿ الفمسطيني التنمكم المفيـك اتسـ

 كاستعادة يةالفمسطين الدكلة مقدمتيا إقامة كفي ،لمشعب الثابتة الحقكؽ تحقيؽ آليات مف كآلية التنمية

 كقؼ إلى ييدؼ سياسي بعد اب اكتس إلى التنمكية المفاىيـ اتخذت فقد كعميو المستمبة التنمكية المبادرة
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 1994 عاـ في األمكر زماـ الكطنية السمطة تسمـ بداية كمع  ،االستالب آليات مقاكمة كالى التدىكر

 .كاألعمار البناء ميمة ليشمؿ فمسطيف في التنمكم المفيـك تجدد التنمكم العمؿ قيادة مسؤكلية كتحمميا

 المناسبة كحكؿ اآلليات مالئمة األكثر االختيارات لتحديد مختمفة باجتيادات الجديدة المرحمة كتزامنت

 (. 9111 ،)بكدار سياسي معقد كضع في مناسب تنمكم منظكر صكغ كراء سعينا كذلؾ لتطبيقو
 

 الخصىصية الفلضطيٌية  .1.103

 عامة بصكرة الخصكصية ىذه إجماؿ كيمكف الفمسطينية، الخصكصية ماىية حكؿ نظرال كجيات تتعدد

 :الرئيسية النقاط مف عدد في
 القرف بداية في فمسطيف كانت فقد ،الماضي القرف خالؿ السياسي االستقرار بعدـ فمسطيف تتميز 

 االنتداب تحت األكلي العالمية الحرب بعد كضعت ثـ العثمانية اإلمبراطكرية مف جزءنا الماضي

 الغربية الضفة فألحقت ،ارضو الفمسطيني كتجزأت الشعب فتشتت ،1948 حرب حتى البريطاني

 ىاتيف إسرائيؿ فاحتمت 1967 عاـ حتى إدارة مصرية غزة قطاع في أنشئت بينما باألردف

 تركت كقد المنطقتيف ىاتيف في الفمسطينية السمطة قامت 1994 عاـ منذ كأخيرا ،المنطقتيف

 .فمسطيف أثرىا في المتتابعة الحكـ ظمةأن

 فاف كبالتالي (ت الشتا ) الفمسطينية األرضي خارج يعيشكف فمسطينيكف يعتبركف مف غالبية إف 

 إلى إسنادىا مع استنتاجات مختمفة إلى تؤدم األرض كأجزاء الشعب لفئات المختمفة االختيارات

 .متعارضة ضمنية فرضيات

 سمطات االحتالؿ لمصادرات باإلضافة 1948 سنة دأتب التي فمسطيف أرض تجزئة إف 

نشاء كالقطاع الضفة مف شاسعة لمساحات اإلسرائيمي  المياه مصادر في المستكطنات كالتحكـ كا 

نشاء  كمة مش مف تبعيا كما كأكسم كضاعفت اتفاقات ،االستراتيجية أىدافيا يالءـ بما الطرؽ كا 

 حد مما البعض بعضيا عف غزة كقطاع القدسالغربية ك  الضفة مف كؿ فصؿ تـ حيث التجزئة

 .بأعماليا عمى القياـ الفمسطينية السمطة قدرة مف

 تجعؿ أكضاع األجنبية كالمؤسسات المانحة الدكؿ مساعدات عمى الفمسطينية السمطة اعتماد 

 التنبؤ أف كىذا يعني جدنا عالية درجة لى إ الخارجية لمتأثيرات معرضة الفمسطيني االقتصاد
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 لجزء المانحة الدكؿ عدـ تنفيذ ذلؾ عمى مثاؿ كاىـ جدنا، صعب أمر الفمسطيني االقتصاد بتطكر

 .االلتزامات تمؾ عمى المبنية تحقيؽ التكقعات عدـ إلى أدم مما الفمسطينية لمسمطة التزاماتيا مف

 حكؿ الكضع اتفاؽ إلى التكصؿ تأخر مع طكيمة ية زمف لفترة االنتقالية المرحمة استمرار إف 

 عدـ مف تفاقـ جسيمة أخطارا طياتو في يحمؿ ىذا كؿ الفمسطينية بالدكلة المتكج النيائي

 أف يجب التي معرفة األسس دكف حرجة قرارات كاتخاذ االقتصاد كتدىكر االجتماعي االستقرار

 (. 9111 ،.)شعبافتحقيقيا  إلى تسعي التي كاألىداؼ ات القرار ىذه عمييا تركز

 أم كعدـ ثبكت االقتصادم الكضع تدىكر إلي أدم الحالي السياسي عالكض استقرار عدـ اف 

 كاالجتماعي الكضع االقتصادم تخمخؿ إلي أدم مما ينيالفمسط الشعب لصالح اقتصادية تنبؤات

 .الفمسطينية السمطة األراضي في

 

 

 االصتراتيجية التٌوىية في فلضطيي   .2.103

  كىي فمسطيف في التنمكية التجربة لفيـ مناسبا مدخال ؿاالحتال تحت الفمسطيني المجتمع تجربة شكمت
 .الفمسطينية الدكلة في غياب إلييا سعت كالتي أىدافيا كفي كمضمكنيا فكرىا في فريدة تجربة

 

 فييا شاركت مؤتمرات الشعار ىذا تحت كعقد ”الصمكد اجؿ مف التنمية ”شعار ظير الثمانينات بداية ففي

 مكقؼ كتحديد مصادره لمناقشة حكؿ التمكيؿ مؤتمر عقد ـ 1986 عاـ يكف ،يةالمحم المؤسسات معظـ

 بالتبمكر متعددة فكرية اتجاىات كبدأت كالندكات كتتالت المؤتمرات ،الخارجية التنمكية الخطط كمف منيا

 التنمية "ك ”الصمكد اجؿ مف التنمية "ك ”الشعبية بالحماية التنمية "ك ”التنمية المقاكمة ”شعارات فظيرت

 بيدؼ طمكحة إنمائية خطة لكضع محاكلة أكؿ ىناؾ كاف كأكسم اتفاقية تكقيع كبعد ”فؾ االرتباط مع

 تكاليؼ كقدرت ،"94 – 2000 الفمسطيني لالقتصاد اإلنمائي البرنامج ”الفمسطيني المجتمع بناء إعادة

 لو الالـز التمكيؿ كفرت لعدـ تطبيقو نظرا يتـ لـ كلكف أمريكي، دكالر مميار 11.6 بحكالي البرنامج ىذا

 (. 9111 ،)تقرير جامعة بيرزيت عميو قاـ التي االفتراضات كاقعية كلعدـ
 

 الفمسطيني المجتمع كأعمار بناء إعادة عممية كى أكلكياتيا أىـ مف كاف الكطنية السمطة قدـك كعند

 كقدمتو ( 11-12)ففمسطي في التنمية استراتيجية حكؿ تقريرا الدكلي كالتعاكف التخطيط كزارة فأصدرت
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 عمى االقتصادم النشاط قياـ مالمحيا أىـ مف كاف كالتي ـ 1996 يناير باريس مؤتمر في المانحة لمدكؿ

 تكفير ل عؿ العاـ القطاع يشرؼ حيف في كالدكلية العربية االستثمارات كتشجيع الحرة السكؽ مبدأ أساس

 (2292،)كفيؽ.ثابت كتنظيمي قانكني إطار خالؿ مف المالئمة االستثمارية البيئة كتكفير التحتية البنية

 
 كتضمف ”العاـ االستثمار برنامج ”الكطنية السمطة قدمت باريس مؤتمر في ـ 1996 عاـ نكفمبر كفي

 كالقطاع لتحتية ا البنية قطاع عمى مكزعة دكالر مميكف 845 قيمتيا تبمغ مشركعات قائمة البرنامج

 الفمسطينية التنمية خطة جاءت ذلؾ بعد ثـ المؤسسات بناء كقطاع الخاص كالقطاع االجتماعي
.) فمسطيف في القكمي التخطيط عممية تطكيرـ( مف منطمؽ 2229-9111)كـ( 9111-2222)

 (2292كفيؽ،

 
 البنية قطاع فييا أكلت التي ”ـ3002-9111التنمية خطة ”بإعداد الدكلي كالتعاكف التخطيط كزارة قامت

 بحكالي الخطة ليذه المالي السقؼ كيقدر الخطة، إجمالي مف% 81 تمكيؿال في األكبر النصيب التحتية

 . (2292،) كفيؽ.دكالر مميار 4.5
 

، كالتي تبنت منيج 7002بدأت السمطة الكطنية الفمسطينية مرحمة جديدة في عممية التخطيط في العاـ 
-7002لتنمية تطبيؽ إطار اإلنفاؽ متكسط المدل، كىي العممية التي أنتجت خطة اإلصالح كا

، بقيادة كزارتي التخطيط كالتنمية اإلدارية كالمالية، كبمشاركة فاعمة كنشطة مف جميع كزارات 7000
في الفترة  7000-7002كمؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية. لقد تـ إعداد خطة اإلصالح كالتنمية 

كية كأجندة السياسات ، كاشتممت عمى رؤية السمطة الكطنية التنم7002كلغاية آذار  7002آب 
، كما اشتممت عمى كثيقة اإلصالح كالتنمية التي 7002الكطنية التي أقرىا مجمس الكزراء في آب 

كانكف أكؿ  02قدمت لمؤتمر المانحيف، الذم عقد في باريس تحت شعار بناء الدكلة الفمسطينية في 
7002. 

ة مف مراحؿ التخطيط الكطني الثالث المرحمة 7002 - 7002تشكؿ خطة التنمية الكطنية كما 
، كاليادفة إلى تعزيز التكامؿ بيف عمميات 7002الشامؿ، التي أطمقتيا الحككمة الفمسطينية في العاـ 

عداد المكازنات. كستعمؿ الخطة الحالية عمى تعزيز ىذا التكامؿ بطريقة منطقية، كمتكاممة،  التخطيط كا 
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ية باألساس نح إلى التراكـ المعرفي كالخبرة التخطيطية  في ذلؾتحقيؽ النتائج، مستندة  ككمكجَّ
المكتسبة مف إعداد الخطط السابقة، كبشكؿ خاص الدركس المستفادة مف عممية إعداد خطة التنمية 

 .7002- 7000الكطنية لألعكاـ 

تفؽ كاألكلكيات الفمسطينية في المرحمة القادمة، م التكجيات ستراتيجيان يحددكتكفر الخطة إطاران سياسيان ا
عمييا بيف جميع الشركاء: القطاع الحككمي، كالقطاع الخاص، كالقطاع األىمي. كما تكفر، كبشكؿ 

ناظمان كمكجيان لعمؿ المؤسسات الحككمية كتدخالتيا التنمكية، كتكفر أداة لمتكزيع األمثؿ  خاص، إطاران 
اىـ في الكصكؿ إلى االستقرار المتكقعة، كالستخداميا بطريقة شفافة ككفؤة كفعالة تس كلممكارد المتاحة أ

لى تفعيؿ النيج التنمكم المستداـ، كبما يضمف التكامؿ كالتناسؽ في تنفيذ االستثمارات  المالي، كا 
 بطريقة عادلة.ك كالتدخالت المختمفة بكفاءة كفاعمية، كبشكؿ يؤدم إلى التقدـ كالنم

عية كغير قطاعية عكفت مؤسسات استراتيجية قطا 32استراتيجية البيئة القطاعية ىي كاحدة مف بيف 
-3102السمطة الكطنية الفمسطينية عمى اعدادىا في سياؽ تطكير كاعداد خطة التنمية الكطنية 

حيث جاءت ىذه االستراتيجية امتدادا لالستراتيجية القطاعية السابقة كالتي غطت الفترة  ،3102
 . 3102-3100التخطيطية 

 – 3102) المحددة الفترة تخدـ لمبيئة القطاعية ستراتيجيةلإل كأىداؼ أكلكيات ستة تحديد تـكما 
 : يمي كما كىي الطكيؿ، لممدل كتمتد( 3100

  

 .التمكث مف كخالية كآمنة نظيفة فمسطينية بيئة. 0

 .عمييما كمحافظ مصاناف فمسطيف في الحضارم كالتراث الطبيعية البيئة. 3

 .مستدامة بطريقة مدارة الفمسطينية الطبيعية المصادر. 2

 الككارث كلمكاجية التصحر كلمكافحة المناخي التغير ظاىرة مع لمتكيؼ الالزمة اإلجراءات كافة. 2
 .متخذة كالطبيعية البيئية

 .كمتناسؽ متكامؿ بشكؿ كيعمؿ كفاعؿ قكم البيئي كالقانكني المؤسسي اإلطار. 5

 .بيئةال بشأف الدكلية كالمعاىدات باالتفاقيات ممتزمة فمسطيف دكلة. 2
 لقطاع البيئة فيي : 3102-3102اما االىداؼ االستراتيجية لمفترة التخطيطية 

 بيئة فمسطينية اقؿ تمكثا. .0
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 البيئة الطبيعية كالتراث الحضارم مصاناف كمداراف بطريقة مستدامة . .3

 متطمبات التكيؼ كالتخفيؼ مف ظاىرة التغير المناخي كالتصحر كالككارث البيئية متبناه. .2

 بيئي محككـ بشكؿ متكامؿ كبما يتكافؽ مع المعايير الدكلية .القطاع ال .2
 

  وتاثيرىا عمى المؤشرات البيئية الفمسطينيةالمعيقات السياسية واالقتصادية  11.2

 الجانب السياسي  1.11.2

 الوؤع الراىن والسياسات الرسمية المتبعة  1.1.11.2

تنزاؼ الدائـ لممصادر الطبيعية كتمكيثيا تتعرض البيئة الفمسطينية إلى ضغط كاضح ناتج عف االس
بكاسطة إسرائيؿ. كما أف القدرة التحممية لألرض تتعرض لضغط في مكاجية احتياجات 

السكاني السريع، كمتطمبات الظركؼ االقتصادية المتزايدة، مما يزيد مف عكامؿ التنمية غير ك النم
لعالية، كاإلغالؽ كالقيكد عمى المستدامة تحت ظركؼ مثؿ: شح المصادر، كمعدالت البطالة ا

التحرؾ. لذا فإف الشعب الفمسطيني مضطر لمتركيز عمى استراتيجيات البقاء. كنتيجة لذلؾ، فإف 
المحاذير البيئية تنظـ الكاقع البيئي كتحكؿ دكف استنزافو، ليذا فإف حقكؽ اإلنساف البيئية كفي 

االستمرار في التطبيقات  االعتبار ، إذا أخذنا بعيفلإلنقاصالمستقبؿ المنظكر ستككف عرضو 
البيئية كأساليب الحياة غير المستدامة الذم قد يؤدم إلى آثار ضارة عمى الطبيعة المحيطة، 

 (www.nbprs.ps) كخاصة عمى حقكؽ اإلنساف لممكاطنيف كالمقيميف في المنطقة.

في األراضي الفمسطينية  يشكؿ االحتالؿ اإلسرائيمي أىـ المعيقات الرئيسية في تحقيؽ عجمة التنمية
كمنيا التنمية المستدامة كالتي تسعى إلييا السمطة الكطنية الفمسطينية في الكصكؿ ليا لتقميؿ االعتماد 

 عمى الدعـ الخارجي كفي تخفيض المديكنية.
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 الدراسات السابقة  12.2
 

  لمبيئة جرائيةاال الحماية ”( بعنكاف :2008) ، جامعة المنكفيةلبيترائؼ محمد دراسة”   
كبالتالي الحماية  ،تيدؼ الدراسة الى دراسة القكاعد االجرائية البيئية المتعمقة بجرائـ تمكيث البيئة 

كتكصمت الدراسة  ،استخدمت الدراسة منيج الدراسة المقارنة ،االجرائية لمبيئة مف المراقبة الى المحاكمة
 كى البيئية األكساط مجاؿ في شيكعان  نتشاران كأعظمياا أكثرىا ،بالبيئة لممساس صكر عدة ىناؾ أف الى 

 بالبيئة تمحؽ جريمة كؿ ليست ألنو ،البيئة جرائـ في بالدقة يتسـ منضبط كال غير مصطمح كلكنو ،التمكث

 لككنو أكسع بالبيئة المساس بمصطمح المصطمح ىذا استبداؿ األحرل مف يككف مما ،عمييا تمكث يترتب

 البيئة حماية في الرقابة لدكر البالغة األىمية البحث أثبتكما  ، مضمكفال في كأشمؿ المعنى في

لممشركعات  البيئي المردكد تقييـ أكليما ،أساسيتيف كسيمتيف خالؿ مف يتحقؽ كالذم ،كالمحافظة عمييا
 . البيئة مجاؿ حماية في اإلدارم الضبطك مأمكر  بيا يقـك التي التفتيش أعماؿ كثانييما ،المختمفة

 بالتمكيؿ كدعميا البيئة بحماية المعنية لمجيات الالزمة الميزانيات تكفير أىميةالدراسة الى  كاكصت

 الكافي
 تمؾ تمكف التي كالكسائؿ األخرل كالمعدات كاألجيزة كالثابتة المتنقمة كالمختبرات الرصد محطات لشراء

 يتسنى حتى البيئة عمى تقع أف يمكف تجاكزات أم رصد ليـ كتتيح ،كاجبيـ أداء في كمكظفييا الجيات

 .أضرارىا مف كالحد التجاكزات ىذه مع لمتعامؿ الفكر عمى التدخؿ ليـ

 ( بعنكاف :2006دراسة عامر )” حاجة  مع يتالءـ بما البيئي األثر لتقييـ منيجية تطكير
 . ”كالبيئية التنمكية الفمسطيني المجتمع

متابعتيا،  كآلية المختمفة مراحميا حيث مف الفمسطينية، البيئي التقييـ تناكلت الدراسة منيجية
مع  ذلؾ كتقارف كسياساتيا، كطرقيا مككناتيا حيث مف كمقارنتيا المنيجية ىذه بتقييـ تقـك حيث
 .كالمصرية األردنية البيئي األثر تقييـ سياسة

بيا  قامت التي البيئي، األثر تقييـ دراسات عف جمعيا تـ التي المعمكمات تحميؿ الدراسة شممتك 
كتـ  البيئة جكدة سمطة الى تقديميا تـ التي كتمؾ الغربية، الضفة مناطؽ في االستشارية المكاتب
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 كدراستيا في تصنيفيا كتـ تطكرىا، كتقييـ الدراسات ىذه مكاضيع تبكيب تـ حيث عمييا، المكافقة
 .كالبيئية التنمكية الفمسطيني المجتمع حاجات اطار
 بما الفمسطينية، البيئي األثر تقييـ منيجية بتطكير يتعمؽ فيما تكصيات عدة الى الدراسة خمصت
 اقتراحات التكصيات ىذه شممت حيث كالبيئية، التنمكية الفمسطيني المجتمع حاجات مع يتالءـ
 ىذه كتصنيؼ كتحميؿ البيئية، المكافقات آلية لتطكير كاقتراحات االستشارية، المكاتب عمؿ لتطكير

 .فمسطيف في البيئي التقييـ منيجيةب يرتقي بما المكافقات
 

 ( بعنكاف :2006دراسة باركد )” الفمسطينية األراضي في كالبيئية الصحية التنمية مؤشرات” . 
 فقط الفمسطينية( كتشمؿ األراضي في (كالبيئية الصحية التنمكية المؤشرات أىـ الدراسة تناكلت
 كفيات كمؤشر معدؿ ،الكالدة عند عالمتكق العمر مؤشرات : مثؿ (غزة كقطاع الغربية الضفة
 ،ناقصي كزف يكلدكف الذيف كاألطفاؿ ،الخامسة سف دكف األطفاؿ كفيات كمؤشر ،الرضع
 الذيف يحصمكف السكاف مؤشرات ككذلؾ ،مدربيف( مكظفيف إشراؼ تحت تتـ التي الكالدة كحاالت
  الصحي. الصرؼ خدمات عمى يحصمكف الذيف كالسكاف ،مأمكنة مياه عمى
 التنمية الصحية مؤشرات كصؼ عند التحميمي كاألسمكب الكصفي المنيج عمى الباحث مداعت

 . األقؿ نمكنا كالدكؿ كالنامية المتقدمة الدكؿ في المؤشرات مع المؤشرات ىذه كمقارنة ،كالبيئية

 كتطكير ككادر الفمسطيني كالمخيـ الريؼ تخدـ تنمكية مشركعات تنفيذ التكصيات أىـ ككانت
 الرئكية كغيرىا. كااللتيابات التنفسي الجياز أمراض مثؿ األطفاؿ كفيات تسبب التي ضباألمرا

 
 ( بعنكاف :2009دراسة التميمي )” 2030االحتياجات المائية لمشعب الفمسطيني حتى عاـ" 

تناكلت ىذه الدراسة المصادر المتاحة كالمصادر غير التقميدية لمكاجية االحتياجات المائية 
كمف اىـ النتائج التي تصمت ليا  ،معرفة الحد األدنى كالحد األعمى الذم يمكف تكفيرهالمتزايدة، ك 

الدراسة بانو يجب السعي مف قبؿ الطرفيف الفمسطيني كاالسرائيمي الى زيادة كميات المياه 
المتاحة مف خالؿ تحمية مياه البحر عمى شاطئ البحر االبيض المتكسط لضماف تكفير 

 ،كالبيئية في ظؿ ظركؼ الجفاؼ الذم تتعرض لو المنطقة لفترات طكيمةاالحتياجات المحمية 
كفي حاؿ عكدة الالجئيف فمف الضركرم اف تشمؿ مخططات تعزيز المياه باعتبارىا جزءا ال 
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باالضافة الى اف ىناؾ حاجة لتكفير مياه المعيشة لممزارعيف في  ،يتجزأ مف أم برنامج عكدة
المستكل الذم يعتبر بو  كيؼ ينبغي التعامؿ مع ذلؾ كما ىالمناطؽ الميمشة كلكف السؤاؿ ك

 المجتمع ميمشا كبحاجة الى اىتماـ اكثر.  
 

 ( بعنكاف9002دراسة رداد )” المؤشرات البيئية مف مؤشرات التنمية المستدامة”  

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اىـ المصادر المتعمقة بمنيجية حساب المؤشرات البيئية 
 ،كاستعراض كيفية تصنيؼ كتبكيب المؤشرات البيئية ،مؤشرات التنمية المستدامةكعالقتيا ب

 كدراسة الكضع القائـ كاقتراح بعض االساليب التي تسيؿ اعداد المؤشرات البيئية.
عدة  مف البيئية االحصاءات كمؤشرات المستدامة التنمية مؤشرات مكضكع بدراسة الباحث قاـ

 بيذا عقدت التي بالمؤتمرات الخاصة الكثائؽ مف دعد عمى االطالع تـ كما مصادر
 بعض تكضيح بيدؼ الستخداميا كذلؾ البيانات بعض جمع جرل مصادر كقد الخصكص،

 في تبحث الكرقة ىذه أف حيث بيئية اعداد مؤشرات بيدؼ كليس البحث في المطركحة االفكار
 .الخصكص بيذا يةاألرقاـ االحصائ تناقش كال البيئية المؤشرات منيج تطكير عممية

 ضمف البيئية المؤشرات بمكضكع الخاصة المرجعيات معظـ في كمف نتائج الدراسة يأتي
 التنمية بمؤشرات كثيؽ بشكؿ مرتبط المؤشرات ىذه تطكير كيككف التنمية المستدامة مؤشرات

 البيئية المؤشرات تطكير يجرم بحيث المكضكع بيذا النظر اعادة لذا ينبغي المستدامة،
المستدامة،  التنمية ألغراض المؤشرات تمؾ استخداـ ثـ كمف البيئية بشكؿ مستقؿ حصاءاتكاال
بعض  كفي جدا قميؿ كى يتحقؽ ما كلكف اعدادىا يقترح المؤشرات التي مف كبير عدد يكجد

بالدقة  تتسـ ال قد كالتي البيانات عمى لمحصكؿ الدكلية المراجع عمى االعتماد يتـ الحاالت
 كنح التكجو ينبغي لذا االحصائية، البيانات قمة نتيجة كذلؾ مكتبية تقديرات نتيجة كتككف
 البيئية. المؤشرات اعداد ثـ كمف أكال البيئية االحصاءات تطكير

 (بعنكاف0202دراسة جرادات )  : تقييـ الخيارات اإلدارية لمصادر المياه في قطاع غزة
 WEAP باستخداـ برنامج

تحميؿ باتجاه تطكير نظاـ متكامؿ إلدارة المكارد المائية كيتحقؽ ال كى ىدؼ الدراسة الرئيسي
حيث مف   WEAPذلؾ مف خالؿ تقييـ األكضاع القائمة في قطاع غزة باستخداـ برنامج 
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الطمب كالتزكد بالمياه ككذلؾ السيناريكىات المستقبمية المتكقعة أخذيف بعيف االعتبار السياسات 
ى طمب المياه. تككنت منيجية الدراسة مف خمسة عناصر كالعكامؿ المختمفة التي تؤثر عم

 كىي: 
o جمع البيانات كالخرائط الالزمة كادخاليا 
o   المياهاستنباط العكامؿ الميمة كالمؤثرة في القرارات اإلدارية لمصادر 
o  تحميؿ كافة العكامؿ كالخيارات المؤثرة باستخداـ برنامجWEAP  كالعكامؿ المؤثرة

 الحالية كالمستقبمية استنادا إلى الظركؼ 
o  كضع مجمكعة مف التكصيات إلدارة المياه في قطاع غزة كحالة دراسية. ثالثة

 السيناريكىات ىي:  ،سيناريكىات لمحالة السياسية كاالقتصادية
 كبقاء الكضع الحالي كما ى 
  االف كتحسف الكضع االقتصادم مع بقاء الكضع السياسي كما ى 
 لكضع االقتصادم. كجكد دكلة مستقمة كتحسف في ا 

حيث اف الكضع السياسي كاالقتصادم ىي العكامؿ المؤثرة عمى تطكير الخيارات االدارية 
لتطكير مصادر المياه في فمسطيف. تظير النتائج أف الفجكة بيف التزكيد كالطمب عمى المياه 

عمى كخمصت الدراسة الى اف الطمب  ،بشكؿ كبير إذا استمرت الظركؼ الحالية كما ىيك ستنم
المياه يختمؼ اختالفا كبيرا كفقا لمكضع السياسي المستقبمي المفترض. كتشير النتائج الى اف 

مف  0202المستقبمي، حيث سيزداد الطمب في سنة  كالطمب عمى المياه يعتمد عؿ السيناري
الثاني ك مميكف متر مكعب في السناري 044االكؿ الى  كمميكف متر مكعب في السيناري 020

الثالث . كما اف الفجكة بيف التزكيد كالطمب  كمميكف متر مكعب في السيناري 150 ليصؿ الى
الثالث، بينما ستككف ىناؾ فجكة  كاذا تحقؽ السيناري 0202عمى المياه سكؼ تسد حتى سنة 

مميكف متر مكعب  023الثاني لتزداد الى  كمميكف متر مكعب اذا تحقؽ السيناري 52تقدر ب 
 022االكؿ. كأظيرت النتائج أيضا أف ىناؾ حاجة لتطكير أكثر مف  كاذا تحقؽ السيناري

المستقبمية مف المياه.   WEAPمميكف متر مكعب لتمبية االحتياجات كنمكذج داعـ كمساعد
كما كأكدت النتائج عمى أنو يمكف تطبيؽ لمتخذم القرار ككذلؾ الستخدامو كأداة إلدارة المكارد 

 .المائية في قطاع غزة
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 تقييـ إدارة التزكيد لممياه في مدينة نابمس باستخداـ برنامج ”( بعنكاف :0222ه)دراسة عبد 
WEAP" 

باستخداـ برنامج  الطمب كالتزكد ىذه الدراسة لتقييـ الخيارات لدل بمدية نابمس لتقميؿ الفجكة بيف
WEAP   :تككنت منيجية الدراسة مما يمي . 

o  جمع البيانات الالزمة 

o برنامج  التدريب عمىAPWE   تطبيقاتوك 

o   تـ تشير النتائج التي  ،نمذجة نظاـ مصادر المياه في مدينة نابمس باستخداـ
ؿ عمييا أف الطمب عمى المياه يتزايد بتزايد عدد السكاف عمى مدل سنكات ك حصال

ذا استمر الكضع الحالي بكجكد نفس كميات المياه فاف الفجكة بي ف مقدار  الدراسة، كا 
مياه سكؼ تزداد اتساعا. لذا تطكير مصادر إضافية أصبحت الطمب عمى الك التزكد 

تحسيف ك أيضا استغالؿ الحصاد المائي ك حاجة ممحة لمكاجية الطمب المتزايد لممياه، 
البنية التحتية لممدينة لتقميؿ الفاقد مف المياه مف األمكر الميمة لتقميؿ الفجكة بيف 

 .الطمبك التزكد 

 تطكير الخيارات اإلدارية لمصادر المياه في الضفة  ”( بعنكاف:0225ىنطش ) كدراسة اب
 ”WEAP باستخداـ برنامج الغربية

يعاني الفمسطينيكف مف نقص حاد لمصادر المياه نتيجة لمقيكد التي فرضيا االحتالؿ 
اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف كالتي تعكؽ دكف تطكير مصادر جديدة كتحده مف تكفر المياه 

ر الضفة الغربية لبنية تحتية جيدة لتكفير المياه مما تسبب في فقداف لمشعب الفمسطيني. كتفتق
كميات كبيرة مف المياه باإلضافة الى عدـ تكفر الدعـ المالي لمشاريع جديدة. إضافة لكؿ ما 
تقدـ فاف النظاـ السائد إلدارِة مصادر المياه في الضفة الغربية ال يستطيع مكاكبة التزايد 

 مياه. تككنت منيجية الدراسة مما يمي: المستمر في الحاجة لم

o  جمع البيانات الالزمة كمراجعتيا 
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o  إجراء استطالع رأم ميداني لمجيات المساىمة في قطاع المياه لمحصكؿ عمى العكامؿ
 اإلدارية لمصادر المياه  الميمة كالمؤثرة في القرارات

o    نمذجة نظاـ مصادر المياه في الضفة الغربية باستخداـ برنامجEAPW  ييدؼ
لمحاكاة الكاقع لدراسة كتقييـ الخيارات المختمفة يعمؿ كنظاـ مساعد كداعـ التخاذ 

الى أف الطمب عمى المياه يختمؼ  تـ الحصكؿ عميياالقرارات. تشير النتائج التي 
لمكضع السياسي المحتمؿ, كما تؤكد عمى أىمية تطبيؽ نظـ إدارية ك باختالؼ السناري

ا تشير الدراسة الى حاجة الفمسطينييف لتطكير تيدؼ إلى تكفير استيال ؾ المياه. أيضن
مميكف متر مكعب مف المياه لسد االحتياجات المائية  522مصادر اضافية تقارب 

لألعكاـ العشريف القادمة, كعمى خالؼ ذلؾ فإف الفجكة بيف مقدار التزكد كالطمب عمى 
ا إذا استمر الكضع الحالي. خ مصت الدراسة الى إمكانية المياه سكؼ تزداد اتساعن

 الغربية  تطكير نظاـ مساعد كداعـ التخاذ القرارات المتعمقة بمصادر المياه في الضفة
 . WEAPباستخداـ برنامج 

 االطار النظرم لمتنمية الشاممة المستدامة كمؤشرات  ”المؤتمر العممي الدكلي كرقة بعنكاف
ىدفت الكرقة  ،2008 ،ية كعمكـ التسييركمية العمكـ االقتصاد ،جامعة فرحات عباس،قياسيا"
 المترتبة اآلثار أف حيث العالـ، مستكل كعمى دكلة، كؿ مستكل عمى التنمية المستدامة قياسالى 

 كثير سعتحيث  ،البيئية باآلثار يتعمؽ فيما خاصة العالـ دكؿ كؿ تنتقؿ تمقائيا إلى ما دكلة في

 كنمكىا تطكرىا تحقيؽ عف البحث إلى السياسي، عمى استقالليا حصكليا بعد الدكؿ مف

في  التفكير دكف االقتصادية التنمية عمى التركيز كلكف االقتصادية، التنمية خالؿ مف االقتصادم
 كالبيئية، االجتماعية األزمات مف كثير حدكث إلى أدل كالبيئي االجتماعي الجانب عمى عكاقبيا

 بعديف بيف يجمع الذم المستدامة التنمية كسعأ مفيـك إلى االقتصادية التنمية مف فتغير المفيـك

 الجانب عمى تركز التنمية أصبحت إذ زمني، كبعد كاالستدامة لمتغيير كعممية ىما التنمية أساسيف

 اليدؼ كأصبح نفسو، الكقت في كأداتيا التنمية عممية ىدؼ كى اإلنساف أف عمى أساس البشرم

 البيئة حماية مع جية، مف العالـ سكاف لكؿ المعيشي المستكل المستدامة تحسيف التنمية مف

 مف كاالستقرارك النم تحقيؽ كبالتالي أخرل، جية مف الثركات الطبيعية استنزاؼ عدـ كضماف

 باإلضافة االجتماعي، الجانب مف كاألماف كالتعميـ كضماف الصحة كالعدالة، االقتصادم، الجانب
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 المكارد عمى كالمحافظة المتجددة، الطبيعية، الرشيد لممكارد كاالستخداـ لمبشر نظيفة بيئة إلى

 كتـ استخالص عدة نتائج منيا :البيئي  الجانب في المتجددة غير الطبيعية

o صعكبةك  تغيراتيا،ك  االستدامة لقياس عمييا التركيز الكاجب العناصر طبيعة حكؿ خالؼ كجكد 

 آلخر. باحث مف مؤشر كؿ حساب طريقة اختالؼ مع فقط كاحد مؤشر في إدماجيا

o القرار أصحاب طرؼ مف االعتبار بعيف أخذىا ينبغي التي البيئية االستدامة قياس مؤشرات كثرة 

 الصائب. القرار التخاذ
يتـ  متكاممة، إدارة أساليب بتطكير المحميةك  الرسمية الييئات تقـك أف تتطمب المستديمة فالتنمية
االقتصادية،  النظـ مف مجمكعة تمؿيش متكامؿ، نظاـ انو عمى المجتمع مع التعامؿ بكاسطتيا

 يجب بالتاليك  مستمرا، تأثيرا البعض بعضيا تتأثرك  تؤثر التي...الثقافية الطبيعية، االجتماعية،

 التنمية كظيفة ىي ىذهك  االيجابيات تعظيـك  السمبيات مف لمحد النظاـ ىذا تكجيوك ضبط 

 .المستدامة

 

 ىدفت  ،2010 ،فمسطيف ،”تيجية البيئة القطاعيةاسترا”:كثيقة رسمية بعنكاف ،سمطة جكدة البيئة
 كلفترة الفمسطينية البيئة عانت حيث األساس البيئي الفمسطيني لمقطاع الكاقع الكرقة الى تحميؿ

 تدىكر في  تسبب مما مناسبة ادارة كعدـ اىماؿ مف االسرائيمي االحتالؿ فترة خالؿ طكيمة
 عدد في المطردة الزيادة أف كما .حيكم كتنكع كىكاء كتربة مياه مف المختمفة البيئة عناصر

 عمى متزايدا طمبا يشكؿ كاالجتماعي االقتصادم كالتطكرك النم عممية عمى كتأثيرىا السكاف

 ىذا .االستيالؾ زيادة عف الناتجة كالممكثات المخمفات كمية ارتفاع كبالتالي الطبيعية المصادر

 حماية كمكضكع عاـ بشكؿ التنمية عممية عمى تالؿاالح يمارسيا التي كالعراقيؿ القيكد جانب الى
 في زاد الذم األمر الفمسطينية، البيئة بحؽ انتياؾ مف يقترفو كما خاص بشكؿ البيئة كتأىيؿ

 .الفمسطينية الكطنية السمطة اكلكيات سمـ عمى الفمسطينية البيئة ككضع الحاصؿ التدىكر
 

 
 البيئية كأحد متطمبات المؤسسة المستدامة  المراجعة ”المؤتمر العممي الدكلي كرقة بعنكاف

 ،كمية العمكـ االقتصادية كعمـك التسيير ،جامعة فرحات عباس ،تحقيؽ التنمية المستدامة"ك 
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ضمف اطار التنمية المستدامة كمتطمبات  ”ىدفت الكرقة الى االجابة عمى السؤاؿ ،2008
حيث  ،الداء البيئي لمنشات االعماؿ"دكر المراجعة البيئية في تطكير ا كاالستدامة البيئية ما ى

المراجعة البيئية  ،التنمية المستدامة كاالدارة البيئية ،تطرقت الكرقة الى تطكر مفيكـ التنمية
االستدامة بيف  ،مفيكـ االستدامة كتطكير التنمية المستدامة ،كأحد متطمبات التنمية المستدامة

 المراجع عمؿ يرتكز ال أفالتكصيات منيا  كما خمصت الكرقة الى جمة مف ،االقتصاد كالبيئة

 ذلؾ بؿ يتعدل فقط، حقائؽك  أرقاـ مف بيا يرتبط ماك  االقتصاديةك  المالية الجكانب مراجعة عمى

 عمى تعمؿ أف المعنية الجيات عمى اإلطار ىذا في عنو، كالتقرير البيئي االداء كاقع معرفة إلى

رشادات  طبيعة تحدد لؾككذ البيئية، بالمراجعة القياـ في عمييا االعتماد يمكف إصدار معايير كا 

 تكعيةك  تشجيع، عنيا التقرير يجب المعمكمات التيك البيانات  إعدادىا، يجب التي التقارير

 قرارات مختمؼ اتخاذ عند البيئي الجانب االعتبار بعيف األخذ ضركرة عمى القرار متخذم

 تستخدـ التي الخدماتك  المنتجات طكيرت في االستثمار طريؽ عف االبتكار تشجيعك المنظمة، 

 التي المنظمات عمؿ ضركرة، البعيد المدل عمى فعاليةك  كفاءة ذات بطريقة المكارد الطبيعية

 بالدرجةك  البيئية، الخسائرك  األرباحك  االلتزاماتك  األصكؿ عف اإلفصاح مشاكؿ بيئية تسبب

 .سببتيا التي البيئية معالجة المشاكؿ األكلى
 

 جوة المعرفية الف 1.12.2
لمستقبؿ المؤشرات في بيئة سياسية كاقتصادية  بعد قراءة الدراسات السابقة تبيف انيا ال تتعرض 

المؤشرات البيئية تتغير منحنى بام الدراسة حيث  تقكـ بمعرفة  تقكـ عميوما  ككىكاجتماعية متغيرة 
المؤشرات بالظركؼ االجتماعية  ىذه ؤثرتبتغير الزمف كالى أم مدل   ) المياه كاالرض( الفمسطينية

تحت  2030اـ في ع لمياه كاالرض(االمؤشراف )باإلضافة الى التطرؽ الى الكضع  قتصادية كاال
 .مف الممكف اف تتعرض ليا فمسطيف  ظركؼ سياسية مختمفة
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 الفصل الثالث

 اجراءات الدراسة 3

 مقدمة  1.3
 ،كحدكدىا ،كمصادرىا ،كادكاتيا ،كاجراءاتيا ،ةيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا تفصيميا لمنيج الدراس

 . كعينتيا ،كمجتمعيا ،محدداتياك 

 منيجية الدراسة   2.3
ففيما يتعمؽ بالقسـ االكؿ مف  ،التحميميباالسمكب لقد اعتمدت الدراسة في مجمميا المنيج الكصفي 

كتب كالدكريات كالرسائؿ في ال ،تـ الرجكع الى اىـ االدبيات البيئية ،الدراسة الخاص بالجزء النظرم
الخطط الكطنية  ،لألمـ المتحدةاىداؼ االلفية  مراجعةحيث تـ  ،المكاقع االلكتركنيةك الجامعية 

-1995دراسة ميؿ المؤشرات )المياه، األرض( مف عاـ كتـ جمع البيانات مف خالؿ   ،لمبيئة
صناع  ،خبراءيف )مع المختص شخصية باسمكب االسئمة المعدة مسبقا مقابالتكاجراء  ،2013
كما تـ  ،حيث تـ اجراء اثنا عشرة مقابمة مؤسسات اىمية تعنى بمراقبة االداء الحككمي( ،قرار

لبناء نمكذج لمعرفة سمكؾ ىذاف المؤشراف حتى عاـ  2013 -1995استخداـ مؤشرات الفترة عاـ 
اضي كدراسة ىذه كتحميؿ نتائج النمكذج الري ،مف خالؿ استخداـ برنامج مالئـ ليذا الغرض 2030

ثـ االستفادة مف التغذية الراجعة كاعادة تقييـ النمكذج  ،النتائج كتحميميا كنقاشيا مع مجمكعة بؤرية
كذلؾ بغرض كشؼ الحقائؽ المتعمقة  بناء عمى تكصيات الخبراء كالمجمكعة البؤرية  الرياضي

جيؿ دالالتيا دقيقا كشامال مف خالؿ جمع البيانات كتس بمكضكع الدراسة ككصفيا كصفا
 .كخصائصيا كتصنيفيا كتقديـ تغيرات كاقعية كالتنبؤ بالمستقبؿ
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 : تفصيل االنشطة في الرسالة  1.3شكل 

 
 

 :تفاصيؿ االنشطة فيي كما يأتي
 تـ جمع المعمكمات حكؿ االطار النظرم لمدراسة كالدراسات االطار النظرم كالدراسات السابقة :

 كاىداؼ االلفية . ،كالتنمية المستدامة ،الدبيات المتعمقة بالبيئيةالسابقة باالستناد الى مراجعة ا
 الفمسطينية  : بغرض تعزيز كتعميؽ معرفة الباحثة حكؿ كاقع البيئةالمقابالت االستطالعية

 .كالظركؼ المحيطة بيا
  اعتمدت الدراسة بشكؿ اكلي عمى مراجعة االدبيات كالصفحات االلكتركنية اسةادكات الدر :

  . كاجراء مقابالت مع متخصصيف ،ذات العالقة لممؤسسات
 المياه، األرض( مف دراسة ميؿ المؤشرات ): تـ جمع البيانات مف خالؿ جمع كتحميؿ البيانات

مية مؤسسات اى ،صناع قرار ،خبراءمقابالت مع المختصيف )كاجراء  ،2012-1995عاـ 
لبناء  2012 -1995رة عاـ استخداـ مؤشرات الفتكما تـ  ،(تعنى بمراقبة االداء الحككمي

مف خالؿ استخداـ برنامج مالئـ ليذا  2030نمكذج لمعرفة سمكؾ ىذاف المؤشراف حتى عاـ 
 .الغرض
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 الدراسة  بادكات: لعرض نتائج تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عرض النتائج كمناقشتيا
ذم اعدتو مجمكعة ال (WEAP)مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج النمكذج الرياضي تـ  ،المختمفة

أداة برمجية تساعد في تخطيط  كى  WEAP حيث اف برنامج ، الييدركلكجييف الفمسطينييف
المكارد المائية المتكاممة كليس بديال عف المخططيف الماىريف. كيكفر إطارا شامال مرنا كسيؿ 

ئمة تكاجو العديد مف المناطؽ تحديات ىا، االستخداـ ألغراض التخطيط كتحميؿ السياسات
إلدارة المياه العذبة. تشكؿ ىذه التحديات ضغكطا متزايدة عمى مخططي المكارد المائية 

التخطيط تحت تقمب  ،المشاكؿ المتعمقة بالجكدة البيئية ،كتخصيص المكارد المائية المحدكدة
المناخ كعدـ اليقيف كالحاجة إلى تطكير كتنفيذ استراتيجيات مستدامة الستخداـ المياه. كما أف 
النماذج المحاكاة التقميدية لتزكيد المكجو لممكارد المائية ليست دائما كافية الستكشاؼ مجمكعة 

 .كاممة مف خيارات إدارة المكارد المائية

عمى مدل العقد الماضي، برزت مقاربة متكاممة لتنمية المكارد المائية كالتي تضع مشاريع إمدادات 
محافظة عمى النظـ االيككلكجية. كيب الك  حمايةالك ية المياه رة جانب الطمب، كنكعالمياه في سياؽ إدا

يدمج ىذه القيـ في أداة عممية لتخطيط المكارد المائية كتحميؿ السياسات. يضع كيب قضايا جانب 
كخطط  ،كاستراتيجيات إعادة االستخداـ، كالتكاليؼ ،ككفاءة المعدات ،الطمب مثؿ أنماط استخداـ المياه

كمكارد المياه  ،دـ المساكاة مع مكضكعات جانب العرض مثؿ تدفؽ الجداكؿتخصيص المياه عمى ق
يتميز كيب أيضا بالمقاربة المتكاممة إزاء محاكاة كؿ مف ك كتحكيالت المياه.  ،الجكفية، كالخزانات

بخر، كالجرياف السطحي، كتدفؽ االساس( كمككنات )مثؿ متطمبات الت المنظكمات المائية الطبيعية
ضخ المياه الجكفية(. ىذا يسمح لممخطط لمكصكؿ إلى  ،مائية اليندسية )مثؿ الخزاناتالمنظكمات ال

عرض أشمؿ لمجمكعة كاسعة مف العكامؿ التي يجب مراعاتيا في إدارة مكارد المياه الستخداميا في 
 .الحاضر كالمستقبؿ. النتيجة ىي أداة فعالة لمنظر في الخيارات البديمة لتنمية المياه كادارتيا

 :عمى عدة محاكر WEAP عمؿي

o يكفر برنامج :قاعدة بيانات توازن المياه WEAP  معمكمات عف العرض كالطمب عمى المياه
 .ككيفية تكازنيما



 

 

47 

o يحاكي :أداة المحاكاة WEAP  ،تغيرات في كؿ مف العرض، الطمب، المياه السطحية
 .ة نقاء مياه االنياردرجك االنيار، التخزيف، التمكث الناتج، المعامالت المتبعة، التصريؼ 

 باالستناد الى نتائج الدراسة تـ استخالص االستنتاجات كالتي بدكرىا االستنتاجات كالتكصيات :
 بنيت عمييا التكصيات كالمقترحات .

بناءا عمى مراجعة االدبيات كالمعمكمات المتكفرة لدل مراكز االبحاث كمؤسسات السمطة الكطنية 
في الحالة الفمسطينية حيث اف المجتمع الفمسطيني يعتمد بشكؿ كاعتمادا عمى خصكصية المكضكع 

كبير عمى مصادر المياه في التنمية الزراعية كاالجتماعية كعمى االرض في التخطيط الحضرم 
كبناءا عميو تـ تقسيـ المحاكر كاستخدامات االرض  كالزراعي كالصناعي كغيرىا مف مجاالت المياه 

 التالي : ككىي عمى النح ماف محاكر اساسيةثاالساسية في المقابالت الى 

 المؤشرات البيئية مف كجية نظر المبحكثيف . .0

 المؤشرات البيئية كعالقتيا بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية .  .0

 المؤشرات البيئية كتاثيرىا بشكؿ يكمي . .2

 العكامؿ التي تساىـ في تدىكر المؤشرات البيئية الفمسطينية . .2

 لمؤسساتي مف كجية نظر المبحكثيف .اك االطار القانكني  .5

 سساتي لتطكير المؤشرات البيئية كتقسـ الى اربعة اقساـ كىي :االطار القانكني كالمؤ  .4

  . المكازنات 

 . المشاريع 

 . التطكر المؤسساتي 

 . التشبيؾ 

 المنجز كالمستيدؼ . 0202 – 0200الخطة الكطنية  .1
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 التقييـ كالمتابعة . .8

 مصادر الدراسة  3.3
 :ء ىذه الدراسة كجمع البيانات كىيداـ مجمكعة مف المصادر الجراتـ استخ

 :يات المتعمقة بمكضكع الدراسة كىيمراجعة كافة االدب .1

  رسائؿ ماجستير.ك دراسات نظرية  

 السمطة الكطنية كالخطط المنشكرة تقارير. 

 كالدكلية كمؤسسات االمـ المتحدة تقارير المؤسسات االىمية المحمية. 

الخطط كاستراتيجيات المؤشرات البيئية  تحميؿ كيفي( حيث تـ تحميؿ نصكصتحميؿ النص )  .0
لمؤشرات البيئية التي تـ اعتمادىا لمعرفة ىؿ ىذه الخطط كضعت المكانية تنفيذىا كلمعرفة ا

االجتماعي كاالقتصادم  لتحقيؽ اىداؼ الخطة الكطنية كمدل انسجاميا مع السياؽ
 .الفمسطيني

)معدؿ  ؿ كمي( حيث تـ تقسيـ المؤشرات الى مؤشرات كميةتتبع مؤشرات رقمية )تحمي .2
مؤشرات كسطيو )تغير نسب ك استيالؾ الفرد لممياه/لتر/يكـ كتغيره في البعد الزماني( 

استخدامات االراضي( كمؤشرات صغيرة )المكازنات التي تـ اعتمادىا ( ىذه المؤشرات تؤدم 
 .الى معرفة المؤشر الكمي

 مقابمة ثالث فئات رئيسية:تـ  ،المقابالت الشخصية .2

 .ممحؽ رقـ(.) خبراء: مف مؤسسات بحثية معتمدة كذات مصداقية 

 .ممحؽ رقـ(.) صناع قرار: مدراء عاميف كمسؤكليف عف تنفيذ الخطط الكطنية 

 ممحؽ رقـ(.) .مؤسسات اىمية تعنى بمراقبة االداء الحككمي 

 مكاقع الدراسات عمى شبكة االنترنت.  .5
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 حدود الدراسة  4.3
 تتمثؿ حدكد الدراسة بالحدكد التالية:

 0202: تـ اجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي الحدكد الزمانية .0
 .0202( لمعاـ ايار 5 –شباط  0أم الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف )   0202/

كمؤسسات اىمية تعنى  ،: كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية في الضفة الغربيةالحدكد المكانية .0
كمؤسسات دكلية تنشر تقارير حكؿ المؤشرات البيئية في الضفة  ،بمراقبة االداء الحككمي

 الغربية.

 :راسة في: تتمثؿ الحدكد البشرية لمدالحدكد البشرية .2

 ليـ عالقة بتنفيذ الخطط البيئية ممثمي الحككمة مف الفئات العميا ممف. 

 ات مصداقيةؤسسات بحثية معتمدة كذباحثيف مف م. 

 ية ممف ليـ عالقة بالخطط البيئيةممثمي مؤسسات اىم. 

 

 الوحذدات  5.3

تمثمت بتحديد الدراسة بالمدراء كالمسؤكليف كممثمي المؤسسات االىمية ممف ليـ عالقة بتنفيذ خطط 
 .الفمسطينية مف الناحية البيئيةالتنمية كمف ليـ دراية بالخصكصية 
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 هجتوع الذراصة  6.3

جتمع الدراسة الفاعمييف االساسييف في القطاع البيئي مف جيات حككمية كغير حككمية كنشطاء شكؿ م
عميف الرئيسييف في مجتمع كقد تـ اختيارىـ بشكؿ قصدم نظرا انيـ يشكمكف الفا ،مجتمع مدني كخبراء

 لتمثيؿ  الدراسة

o  التنمكم، المؤسسات االىميو )جمعية الييدركلكجييف، االغاثة الزراعية، مركز معا
 .(جامعة النجاح، معيد اريج، جامعة القدس

 ،(.سمطة المياه المؤسسات الحككميو )سمطة البيئة، كزارة الزراعة 

o . الخبراء 

 

 الية اختيبر وهعبيير اختيبر هي تن هقببلتهن  7.3

 .  تـ اجراء المقابمة مع متخصصيف في مجاؿ البيئة مف عدة مؤسسات
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا  4

 مقدمة  1.4

كاالحصاءات  كفقا لمبيانات  ،يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كمناقشة النتائج التي تكصمت الييا الدراسة
 .الفمسطيني الجياز المركزم االحصائيك التي تـ جمعيا مف خالؿ المقابالت الشخصية 

 تعمقة باسئمة الدراسة وفرؤياتيا النتائج الم 2.4
ه واالرض( في فمسطين بتغير ي منحنى تتغير المؤشرات البيئية )المياأ: بالسؤال االول 1.2.4
 ؟الزمن

 ة كالمستقبمية لممؤشرات البيئية.االكضاع الحالي
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 مؤشر المياه 

 :( ادناه0.2مكضح بالجدكؿ رقـ ) كتبيف مف االدبيات كاالحصائيات التي تـ مراجعتيا كما ى

 0244 – 0220: مصادر المياه المتاحة حسب المصدر في الؤفة الغربية 4.1جدول 
 المياه المؤخوخة من االبار الفمسطينية تصريف الينابيع المياه المشتراة من شركة المياه االسرائيمية السنة

2002 34789 38112 56881 

2003 43545 60540 48235 

2004 43221 52721 54985 

2005 43656 53641 57760 

2006 39914 51683 61201 

2007 44848 44806 68682 

2008 52926 25238 66268 

2009 53001 30001 22700 

2010 56000 26001 24400 

2011 55640 31570 39243 

 ( 0200-0220، لعدة سنكات )مركز االحصاء الفمسطيني

 

 2044-2002ر الفمسطينية : كمية المياه المؤخوخة من االبا4.1شكل 
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 2044-2002: كمية تصريف الينابيع في الؤفة الغربية 2.1شكل 

 
 
 

 2044-2002: كمية المياه المشتراة من شركة المياه االسرائيمية 4.1شكل 

 
 

( حيث 0200-0220)ىناؾ زيادة في كمية المياه المشتراة مف شركة المياه االسرائيمية مف عاـ اف 
بمغت كمية المياه المشتراة  0200كفي عاـ  2( ـ22184) 0220اـ المياه المشتراة عكانت كمية 

كىذا يؤدم الى زيادة االعتماديو عمى اسرائيؿ مما سيككف  %21 تزيد بنسبة  انيا  أم 2( ـ55422)
 .ليك تاثير عمى القدرة االقتصاديو الفمسطينيو مف حيث التكسع في الزراعو المركيو 
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حيث كانت كمية المياه المصرفة مف الينابيع  %02ة المياه المتاحة مف الينابيع بنسبة كما تتناقص كمي
ام اف المصادر المحميو ايضا في  0200في عاـ  2( ـ20512ك) 0220في عاـ  2( ـ28000)

تناقص االمر الذم سيظؿ تحديا اخر لدكلة فمسطيف.كذلؾ بسبب االبار االسرائميو كمكاسـ الجفاؼ 
 المستمر . 

 
اما المياه المضخكخة مف االبار الفمسطينية فيي ال تقؿ شأنا عف المياه المصرفة مف الينابيع حيث 

 0200كاصبحت في عاـ  2( ـ54880) 0220حيث كانت في عاـ  %22انيا تتناقص بنسبة 
 .، كذلؾ بسيب االبار االسرائميو كمكاسـ الجفاؼ المستمر  كالضخ الجائر 2( ـ24022)

باالضافة الى قمة معدؿ  ،ب منيا انخفاض جكدة المياه كزيادة التممح كتمكث الينابيعكذلؾ لعدة اسبا
عدـ السيطرة الكاممة مف قبؿ الجانب الفمسطيني عمى ك قصر المكسـ المطرم ك  السنكيةسقكط االمطار 
 .مصادر المياه
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 مؤشر االرض 
 ( ادناه:0.2كضح بالجدكؿ رقـ )م كتبيف مف االدبيات كاالحصائيات التي تـ مراجعتيا كما ى

-1997: مساحة االراؤي المروية والبعمية المزروعـة بالخؤـراوات فـي الؤـفة الغربيـة 2.4جدول 
2011. 

مساحة االراؤي المروية مجموع  السنة
مميون /المزروعة بالخؤراواتوالبعمية

 دونم

مساحة االراؤي المروية مجموع 
مميون /والبعمية المزروعة باالشجار

 دونم
1997 0.182 1.148 

1998 0.159 1.124 

1999 0.174 1.193 

2000 0.174 1.174 

2001 0.175 1.181 

2002 0.174 1.158 

2003 0.180 1.153 

2004 0.179 1.148 

2005 0.193 1.137 

2006 0.187 1.165 

2007 0.186 1.172 

2008 0.179 1.161 

2009 0.179 1.161 

2010 0.178 1.162 

2011 0.178 1.162 

 ( 0200-0441سنكات ، لعدة  )مركز االحصاء الفمسطيني
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 2044-4664: مجموع مساحة االراؤي المروية والبعمية المزروعة بالخؤراوات 1.1شكل 

 

 : مجموع مساحة االراؤي المروية والبعمية المزروعة باالشجار4.1شكل 

 

المركية كالبعمية المزركعة بالخضراكات مف عاـ  ة االراضيىناؾ تناقص كبير في مجمكع مساحاف  
بمغت  3100( دكنـ كفي عاـ 080982) 0991حيث كانت تبمغ المساحة في عاـ  0991-3100

في مجمكع  مساحة االراضي  زيادة بسيطةكما اف ىناؾ  ،%3 تناقص بنسبة( دكنـ أم 011281)
( دكنـ كفي عاـ 0028215)  0991ـ المركية كالبعمية المزركعة باالشجار حيث كانت تبمغ في عا

اف سبب الزياده  ىك التكسع في زيادة االشجار  ، %0زيادة بنسبة ( دكنـ أم 0020221) 3100
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التي ال تحتاج الى رم مثؿ المكزيات  كالتكسع في الزراعات المحميو كبيكت البالستيؾ  كقد  ذىب 
راعو البعميو كالمكثفو بسبب محدكدية مصادر المزارعيف الى ىذا النكع مف الزراعات ام التحكؿ الى الز 

 المياه .

كفي لقاء الخبراء الممثميف لدكائر حككمية مختمفة كمؤسسات اىمية كمراكز ابحاث معتمدة كاكاديمييف 
استمرار التحكـ منيا االسكأ لعدة اسباب  كقد اجمعكا عمى اف مؤشرم المياه كاالرض يسيراف نح

يعتبر عائؽ حقيقي أماـ الحفاظ عمى  الذم الجدار الفاصؿلمائية كبناء االسرائيمي المطمؽ بالمكارد ا
حيث اف ىناؾ سكء االدارة الفمسطينية فيما يخص البيئة ك الفمسطينية  االنظمة البيئية كالمعالـ الطبيعية

لمتطبيؽ بخصكص تدكير المخمفات كالنفايات  تنمكية كاضحة كقابمة-كاستراتيجية بيئيةرؤية ل غياب 
غياب السيادة السياسية ك  الي التقميؿ مف تراكميا، كتخفيض االستيالؾ كالتمكث كزيادة االنتاجكبالت

الفعمية عمى المكارد الطبيعية )المياه، األرض، كسائر الثركات الطبيعية...(، كبالتالي االفتقار إلى 
اية المكارد كالتكازف البيئي القدرة عمى التخطيط كالتحكـ بيذه المكارد كبالتالي بعكامؿ االنتاج، باتجاه حم

غياب التربية البيئية التطبيقية الشاممة باالضافة الى  الطبيعي، كتعظيـ االستفادة الفمسطينية منيا
بؿ  كمنيج حياتي كمدرسي كأكاديمي منظـ كمكجو، لمختمؼ األعمار كالفئات كالشرائح االجتماعية

باالضافة الى طكؿ مدة الحصكؿ عمى  ،لبحريفانخراطيا  بمشاريع مائية صييكنية مثؿ مشركع قناة ا
عدة فاف لتدىكره  مؤشر االرض  اما  ،ىذا بالنسبة لمؤشر المياهلحفر ابار جديده الزمة التراخيص ال

اسباب منيا زيادة رقعة التصحر كانحسار الغطاء النباتي كزيادة اعداد االنكاع المنقرضة الحيكانية 
اجياد التربة كعدـ ك  ية النباتات كعدـ تشبيب الغابات كالقطع الجائركالنباتية باالضافة الى قمة انتاج

عدا عف استباحة االحتالؿ االسرائيمي لالراضي  التمكث الناتج عف المياه العادمة ،اتباع الدكرة الزراعية
 الفمسطينية كالتعامؿ معيا باعتبارىا مكبا لنفاياتو السائمة كالصمبة كالغازية كاالشعاعية .

اف الفرضية االكلى لمدراسة نستنتج  المدرجة اعاله االدبيات كاالحصاءات كاجابة المقابالتقشة منابعد 
 .ىي فرضية صحيحة ”تتغير المؤشرات البيئية في فمسطيف باتجاه سمبي ”كالتي تقكؿ
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: الى أي مدى تؤثر المؤشرات البيئية الفمسطينية في الظروف االجتماعية السؤال الثاني 0.0.1
 ادية ؟واالقتص

 السياؽ االقتصادم كاالجتماعي لتطكر المؤشرات البيئية 

 ( :2.2مكضح في الجدكؿ رقـ ) كا ىتبيف مف االدبيات كاالحصائيات التي تـ مراجعتيا كم

 0244-0221: مساحة االراؤي المزروعة  3.4جدول 
 كـ مربع مساحة االراضي المزركعة السنة

3112 0288 
3115 0290 
3112 0283 
3111 0511 
3118 0502 
3101 800 
3100 923 
 )مركز االحصاء الفمسطيني (

 

 2044-2001في الؤفة الغربية : مساحة االراؤي المزروعة  3.1شكل 
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كفي عاـ  3( كـ0288) 3112كما تتناقص مساحة االراضي المزركعة حيث كانت تبمغ في عاـ 
لعدة اسباب حسب رام التناقص  كيعكد ىذا %59 تناقص بنسبةأم  3( كـ923بمغت ) 3100

تمكث التربة نتيجة  ،: قمة كتردم نكعية المياه المستخدمة لمزراعة الخبراء الذيف تمت مقابمتيـ كىي
لمياه اتكمفة شراء مياه صالحة مف شركة االستخداـ الجائر لممبيدات الكيماكية عدا عف ك المياه العادمة 

ثير سمبي كمباشر عمى الحياة اليكمية لمفرد الفمسطيني حيث اشار الخبراء اف ىناؾ تاكقد  ،الفمسطينية
كتراجع مؤشر االرض ادل الى ىجرة السكاف الداخمية  التكمفةارتفاع اف تراجع مؤشر المياه ادل الى 

تدني مستكل االنتاج كخاصة االنتاج ك ازدياد البطالة كانتشار العنؼ كنزاع عمى الممكيات ك  ،كالخارجية
اف كال مف مؤشر ك   ،محدكدية تكفر الغذاء السميـ  كانخفاض معدؿ الدخؿ لمفرد الزراعي كبالتالي

المياه كمؤشر االرض ليما االثر المباشر عمى التنمية االجتماعية كاالقتصادية حيث اف ىناؾ عبء 
اقتصادم عمى الفرد نتيجة تكمفة تدكير كمعالجة المياه العادمة الستخداميا في مجاؿ الزراعة كتكمفة 

كما اف تدىكر في االنتاج الزراعي باالضافة الى  ،اء مياه صالحة مف شركة المياه االسرائيميةشر 
كبالتالي  التكمفة العالية الستصالح االراضي الزراعية ادل الى عزكؼ المكاطنيف عف مينة الزراعة

ساف اما كمباشر عمى مستكل معيشة االنىذا ادل الى تاثير سمبي ك تحكؿ البعض الى حالة البطالة 
عمى مستكل ك العبء االجتماعي فيتمثؿ كيفية المحافظة عمى مستكل عاؿ مف الصحة كاالمف الغذائي 

 معيشي جيد.

كقد اشار الخبراء في لقائيـ كخاصة مف سمطة جكدة البيئة اف مؤشر البيئة في تدىكر مستمر كذلؾ 
كتراجع كمية المياه التي تسير  نتيجة عكامؿ كثيرة منيا اغالؽ مناطؽ كثيرة مف قبؿ سمطات االحتالؿ

 سكء استعماؿ االرض.ك في االكدية بسبب تكسع المناطؽ العمرانية 

تغير  ”اف فرضية الدراسة الثانية كالتي تقكؿ بعد مناقشة االدبيات كاالحصاءات كاراء الخبراء نستنتج
ىي فرضية  ”عيةاالجتماك لو تاثير مباشر عمى االكضاع االقتصادية المؤشرات البيئية في فمسطيف 

 صحيحة.
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تحت طروف سياسية  0232وؤع المؤشران المتوقع في عام  و: ما ىالسؤال الثالث 0.0.4
 مختمفة ؟

 : مؤشر المياه اذا حدث تطور وقيام دولة مستقمة  1.1جدول 
هي االحتيبج / حصة الفرد 

 لتر/فرد/يىم

الكوية الوطلىبة للقطبع 

 /هليىى هتر هكعبالوٌزلي

عذد 

 الضكبى
 لضٌةا

77 322.875 2.153 2001 

85 301.095 2.007 2002 

77 347.041 2.314 2003 

97 308.284 2.055 2004 

97 318.455 2.123 2005 

100 328.663 2.191 2006 

110 318.616 2.124 2007 

123 323.453 2.156 2008 

107 360.000 2.400 2009 

73 387.000 2.580 2010 

73 390.000 2.600 2011 

97 377.696 2.518 2012 

98 384.501 2.563 2013 

99 391.307 2.609 2014 

99 398.113 2.654 2015 

100 404.918 2.699 2016 

101 411.724 2.745 2017 

102 418.529 2.790 2018 

102 425.335 2.836 2019 

103 432.141 2.881 2020 

104 438.946 2.926 2021 

105 445.752 2.972 2022 

105 452.558 3.017 2023 

106 459.363 3.062 2024 

107 466.169 3.108 2025 

108 472.974 3.153 2026 

109 479.780 3.199 2027 

109 486.586 3.244 2028 

110 493.391 3.289 2029 

111 500.197 3.335 2030 

 )الجدكؿ مف تجميع الباحثة (
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 ل قيام دولة مستقمة كاممة السيادةفي حا: عدد السكان 4.1شكل 

 

 

 في حال قيام دولة مستقمة كاممة السيادة العجز( ) اليومي من االحتياج: حصة الفرد 5.1شكل 

 

 0220تػـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ اعػػاله مػػف مركػػز االحصػػاء الفمسػػطيني مػػف سػػنة 
مػف حيػث عػدد السػكاف   0222يات حتػى عػاـ ، ثـ قامت الباحثة بتكقػع بػاقي االحصػائ0200الى سنة 

، امػا   EXCELمػف برنػامج  FORECASTكحصة الفرد مف االحتيػاج اليػكمي مػف خػالؿ خاصػية التنبػؤ 
 بالنسبة لمكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي فتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ العممية الحسابية التالية 

 لتر/اليـك (. 052)الكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي = عدد السكاف * 
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( مميػػكف نسػػمة  أم 2.225ىػػك) 0222عػػاـ نالحػػظ اف عػػدد السػػكاف المتكقػػع فػػي   مػػف الجػػدكؿ اعػػاله
 (522.041)كليػذا العػدد مػف السػكاف ىػ االحتيػاج المػائيكمف المتكقػع اف يكػكف   %52.4زيادة بنسبة 

 .%22 مية )العجز(مف االحتياج اليك تزداد حصة الفرد ك % 52.4أم زيادة بنسبة مميكف متر مكعب 

مميػػكف  102عممػػا اف اسػػتراتيجية سػػمطة الميػػاه اشػػارت الػػى اف كميػػة المصػػادر المتاحػػة سػػتككف بحػػدكد 
  (.0202 ،استراتيجية قطاع المياه).متر مكعب سنكيا

مميػػكف  051نيػػر االردف ادة الحقػػكؽ المائيػػة الفمسػػطينية )االمػػر الػػذم يشػػير صػػراحة انػػو اذا مػػا تػػـ اسػػتع
( فػاف فمسػطيف كالضػفة يػاه المستصػمحة مػف الميػاه العادمػةضافة الػى الميػاه الجكفيػة كالممتر مكعب باال

اسػػتيراد ميػػاه كبالتػػالي سػػتككف الدكلػػة  كالغربيػػة عمػػى االقػػؿ لػػف تكػػكف بحاجػػة لشػػراء ميػػاه مػػف اسػػرائيؿ ا
 .0222د الطمب عمى المياه حتى عاـ الفمسطينية قائمة بس
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 دولة بدون القدس : مؤشر المياه اذا قامت 4.1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الجدكؿ مف تجميع الباحثة (

 

 

 

هي االحتيبج حصة الفرد 

 /لتر/فرد/يىم

الكوية الوطلىبة للقطبع 

 / هليىى هتر هكعبالوٌزلي
 الضٌة عذد الضكبى

186 286.595 1.911 2004 

185 296.082 1.974 2005 

210 305.608 2.037 2006 

189 297.388 1.983 2007 

260 302.518 2.017 2008 

262 307.584 2.051 2009 

208 310.899 2.073 2010 

294 328.631 2.191 2011 

320 324.738 2.165 2012 

349 329.254 2.195 2013 

378 333.771 2.225 2014 

409 338.288 2.255 2015 

443 342.804 2.285 2016 

478 347.321 2.315 2017 

516 351.837 2.346 2018 

556 356.354 2.376 2019 

593 360.871 2.406 2020 

637 365.387 2.436 2021 

682 369.904 2.466 2022 

729 374.420 2.496 2023 

774 378.937 2.526 2024 

824 383.454 2.556 2025 

851 387.970 2.586 2026 

926 392.487 2.617 2027 

986 397.003 2.647 2028 

1010 401.520 2.677 2029 

1097 406.037 2.707 2030 
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 : عدد السكان في حال قيام دولة بدون القدس6.1شكل 

 

 

 في حال قيام دولة مستقمة بدون القدس من االحتياج اليومي: حصة الفرد 40.1شكل 

 

 0222تػـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ اعػػاله مػػف مركػػز االحصػػاء الفمسػػطيني مػػف سػػنة 
مػف حيػث عػدد السػكاف   0222ثـ قامت الباحثة بتكقػع بػاقي االحصػائيات حتػى عػاـ  ،0200الى سنة 

، امػا   EXCELمػف برنػامج  FORECASTمػف خػالؿ خاصػية التنبػؤ كحصة الفرد مف االحتيػاج اليػكمي 
  بالنسبة لمكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي فتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ العممية الحسابية التالية

 .(/اليكـلتر  052)الكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي = عدد السكاف * 
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كمػػا تػػـ الحصػػكؿ عمػػى حصػػة الفػػرد مػػف االحتيػػاج اليػػكمي فػػي حػػاؿ قيػػاـ دكلػػة مسػػتقمة بػػدكف القػػدس مػػف 
 خالؿ العممية الحسابية التالية 

 حاصػػؿ ضػػرب عػػدد سػػكاف –)حاصػػؿ ضػػرب عػػدد سػػكاف الضػػفة الغربيػػة فػػي حصػػة الفػػرد فػػي الضػػفة 
، حيػػث تػػـ الحصػػكؿ عمػػى عػػدد سػػكاف القػػدس كحصػػة الفػػرد مػػف  القػػدس فػػي حصػػة الفػػرد فػػي القػػدس (

، ثػـ تػـ  0228كحتى عػاـ  0220االحتياج اليكمي في القدس مف مركز االحصاء الفمسطيني مف عاـ 
  .مف برنامج االكسؿ  FPRECASTالحصكؿ عمى باقي القيـ مف خالؿ خاصية التنبؤ 

أم زيػادة  مميكف متر مكعب( 224.221)كى 0222لعاـ االحتياج المائي ح اف مف الجدكؿ اعاله يتض
فػػػػاف نسػػػػبة زيادتيػػػػا امػػػػا حصػػػػة الفػػػػرد مػػػػف االحتيػػػػاج اليػػػػكمي ) العجػػػػز(  ،%20فػػػػي االحتيػػػػاج بنسػػػػبة 

 .%284.1كى

 : مؤشر المياه اذا قامت دولة بدون االغوار 4.1جدول 
هي االحتيبج حصة الفرد 

 اليىهي
 الضٌة عذد الضكبى قطبع الوٌزليالكوية الوطلىبة لل

463 302.148 2.014 2004 

464 312.115 2.081 2005 

206 322.120 2.147 2006 

246 312.357 2.082 2007 

210 317.009 2.113 2008 

242 322.139 2.148 2009 

432 325.135 2.168 2010 

241 343.746 2.292 2011 

214 338.936 2.260 2012 

214 343.233 2.288 2013 

222 347.531 2.317 2014 

232 351.829 2.346 2015 

240 356.126 2.374 2016 

245 360.424 2.403 2017 

253 364.722 2.431 2018 

261 369.019 2.460 2019 

402 373.317 2.489 2020 

406 377.615 2.517 2021 

424 381.912 2.546 2022 

425 386.210 2.575 2023 

442 390.508 2.603 2024 

412 394.805 2.632 2025 
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424 399.103 2.661 2026 

434 403.401 2.689 2027 

442 407.698 2.718 2028 

446 411.996 2.747 2029 

464 416.294 2.775 2030 

 ) الجدكؿ مف تجميع الباحثة (

 : عدد السكان في حال قيام دولة بدون االغوار44.1شكل 
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 في حال قيام دولة بدون االغوار من االحتياج اليومي: حصة الفرد 42.4شكل 

 

 0222تػـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ اعػػاله مػػف مركػػز االحصػػاء الفمسػػطيني مػػف سػػنة 
مػف حيػث عػدد السػكاف   0222، ثـ قامت الباحثة بتكقػع بػاقي االحصػائيات حتػى عػاـ 0200الى سنة 

، امػا   EXCELمػف برنػامج  FORECASTاليػكمي مػف خػالؿ خاصػية التنبػؤ  كحصة الفرد مف االحتيػاج
 بالنسبة لمكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي فتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ العممية الحسابية التالية 

 .( /اليكـلتر 052)الكمية المطمكبة لمقطاع المنزلي = عدد السكاف * 

ليػكمي فػي حػاؿ قيػاـ دكلػة مسػتقمة بػدكف االغػكار مػف كما تـ الحصكؿ عمى حصػة الفػرد مػف االحتيػاج ا
 خالؿ العممية الحسابية التالية 

حاصػػؿ ضػػرب عػػدد سػػكاف  –)حاصػػؿ ضػػرب عػػدد سػػكاف الضػػفة الغربيػػة فػػي حصػػة الفػػرد فػػي الضػػفة 
االغكار في حصة الفرد في االغكار ( ، حيث تـ الحصكؿ عمى عػدد سػكاف االغػكار كحصػة الفػرد مػف 

، ثػـ  0228كحتػى عػاـ  0220االغػكار مػف مركػز االحصػاء الفمسػطيني مػف عػاـ االحتياج اليكمي في 
 .مف برنامج االكسؿ  FPRECASTتـ الحصكؿ عمى باقي القيـ مف خالؿ خاصية التنبؤ 

بعػد اف كػاف  (204.042)كىػ  0222المتكقػع فػي عػاـ نالحظ مف الجدكؿ اعػاله اف  االحتيػاج المػائي 
مػف كما بمغػت نسػبة زيػادة حصػة الفػرد  ،%21.1متكقعة بنسبة أم زيادة  0222( في عاـ 220.028)

 .%(44) 0222الى عاـ  0222مف عاـ االحتياج اليكمي ) العجز( 
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 : مساحة االرض الفمسطينية حسب السيناريوىات السياسية الثالث : 4.1جدول 
مساحة االرض في حال قيام دولة 

 0مستقمة/كم
مساحة االرض في حال قيام دولة 

 0دس/كمبدون الق
مساحة االرض في حال قيام دولة 

 0بدون االغوار/ كم
5255 5201 5123 

 (0202، مركز االحصاء الفمسطيني)

 Water and Environment locationمقارنة بيف نتائج الدراسة كنتائج النمكذج الرياضي 

program   (WEAP) :الذم اعدتو مجمكعة الييدركلكجييف الفمسطينييف تبيف االتي 

سمبي في ظؿ استمرار الكضع الراىف. كلكف برنامج  3121تطكر المؤشراف حتى عاـ  اف .0
WEAP  اظير اف تطكر مؤشر المياه سيجعؿ الفرؽ بيف العرض كالطمب في الكضع القائـ
 . 3121مميكف متر مكعب في عاـ  511حكالي 

ة عمى التطكر االقتصادم بدكف سيادة كامم كاف سيناري  WEAPتبيف مف خالؿ برنامج  .3
% 01مؤشر المياه لف يككف لو تاثير كبير في تحسيف مؤشر المياه حيث انو سيساىـ فقط ب 

 مف زيادة العرض.

 كاالفضؿ ى كنفس النتائج التي تكصمت الييا الدراسة باف السيناري WEAPيظير برنامج  .2
 سالـ كامؿ مع قياـ دكلة فمسطينية الف ىذا سيؤثر ايجابا عمى العرض كالطمب كستككف

 .3121فمسطيف قادرة عمى تمبية االحتياج المنزلي كالزراعي مف المياه حتى عاـ 

 

 رنو  بين السيناريوىات  المختمفو:المقا

 WEAPيبيف الشكؿ االتي  المياه التي ستتكفر ضمف السيناريكىات التي استخدمت في 

 ك كالتي تتطابؽ مع الكميات المحسكبو مف حيث الميؿ العاـ 

o كسالـ شامؿ  دكلو فمسطبنيو 

o  تطكر اقتصادم كسالـ 
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o    انعداـ السالـ كتطكر اقتصادم 

o  )ال تطكر اقتصادم كال سالـ ) فقداف القدس كاالغكار تدريجيا 

o   ال تغير في الكضع 
 (2044الييدرولوجيين،) توفر مصادر المياه في ظل  سيناريوىات متعدده( : 44.1شكل رقم )
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 ب عمى المياه ؤمن السياسات االتفة الذكر( : تطر الطم5.1جدول رقم )

 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 دكلو فمسطبنيو كسالـ شامؿ
9.4 17.8 27.6 37.7 46.5 56.5 67.7 79.7 

 تطكر اقتصادم كسالـ 

 3.1 5.6 8.0 9.3 8.0 7.0 5.6 3.3 

 انعداـ السالـ كتطكر اقتصادم  
5.3 9.4 14.0 18.2 19.3 20.0 20.1 19.6 

ال تطكر اقتصادم كال سالـ ) 
 فقداف القدس كاالغكار تدريجيا( 

 7.7 14.5 22.3 30.8 37.9 45.8 54.1 62.9 
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 الفصل الخامس 

 

 والتوصيات   النتائج 1.5

 النتائج

 مف خالؿ التحميؿ الرياضي كالمقابالت يمكف استنباط اىـ النتائج التالية :

كىػذاف المؤشػراف ليمػا  2030المياه يتجيػاف سػمبيا بشػكؿ مضػطرد حتػى عػاـ ك مؤشرم االرض  .1
تاثير سمبي كبير عمى التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف حيث قػدرة السػمطة الفمسػطينية عمػى 

 عميو . كمكاجية الطمب عمى االرض كالمياه في حاؿ استمر الكضع عمى ما ى

لحػؿ الكحيػد لتمبيػة الطمػب عمػى الميػاه كاالرض حتػى ا كاف قياـ دكلة فمسطينية كاممة السيادة ىػ .2
كفػي حػاؿ قيػاـ الدكلػة المسػتقمة ذات السػيادة لػف تعػاني ىػذه الدكلػة مػف نقػص ميػاه  2030عاـ 

 . 2030حتى عاـ 

استرداد الحقكؽ المائيػة الفمسػطينية كالحفػاظ عمػى االرض شػرطاف مسػبقاف لتنميػة مسػتدامة فػي  .2
 فمسطيف .
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القػػػدس سػػػيجعؿ الدكلػػػة الفمسػػػطينية عػػػاجزة عػػػف تمبيػػػة  ككف االغػػػكار اقيػػػاـ دكلػػػة فمسػػػطينية بػػػد .2
احتياجات سكانيا مف االرض كالمياه كسيشكؿ االستغناء عنيما تشكييا كبيرا في مؤشرم المياه 

 كاالرض.

مميػػكف متػػر مكعػػب مػػف  422اذا مػػا حصػػمت فمسػػطيف عمػػى حقكقيػػا المائيػػة البالغػػة مػػا يقػػارب  .5
 ية احتياجاتيا لمقطاع الزراعي كالمنزلي . المياه كستككف قادرة عمى تغط

 WEAPليس ىناؾ أم اختالؼ جكىرم بيف النتائج التي تـ احتسابيا كبػيف النمػكذج الرياضػي  .4
عػػدـ حصػػكؿ ذلػػؾ كتبػػيف اف مؤشػػر  كقيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية ا كالػػذم اخػػذ بعػػيف االعتبػػار سػػيناري

 امؿ.المياه سيبقى سمبيا بدكف قياـ دكلة كاممة السيادة كسالـ ش

لػػـ يػػتـ تضػػميف الالجئػػيف فػػي اعػػداد السػػكاف كذلػػؾ الف ىػػذا سػػيككف مكضػػكع دراسػػة اخػػرل مػػع  .1
 االىمية االخذ بعيف االعتبار ذلؾ في أم حساب لتطير االحتياج المائي الفمسطيني.

 التوصيات

 فاف الدراسة تكصي باالتي: بناءا عمى التحميؿ السابؽ

ط مسػػػبؽ لقيػػػاـ دكلػػػة فمسػػػطينية تفػػػي باحتياجػػػات اف التمسػػػؾ بػػػالحقكؽ المائيػػػة الفمسػػػطينية شػػػر  .0
 سكانيا مف المياه .

ابراز االثر السمبي االقتصػادم كاالجتمػاعي لتطػكر مؤشػرم الميػاه كالبيئػة فػي الظػركؼ الحاليػة  .0
 كاثارة ىذا المكضكع في كافة المحافؿ الدكلية كالمؤتمرات العممية.

عمػى ىػذيف المؤشػريف الف بقػاء الكضػع  ضركرة اتخاذ السمطة الكطنية اجراءات كقكانيف تحػافظ .2
سػػػػيؤدم الػػػى نقػػػص كبيػػػػر فػػػي االراضػػػي الزراعيػػػػة كتشػػػكيو فػػػي اسػػػػتخدامات  كالحػػػالي كمػػػا ىػػػ

االراضػػي كلػػذلؾ البػػد مػػف الحػػد بشػػكؿ كبيػػر مػػف اسػػتخداـ االراضػػي الزراعيػػة الغػػراض التطػػكر 
 الحضرم.

تحميػػة الميػػاه  ،لمعالجػػةضػػركرة تطػػكير مصػػادر الميػػاه غيػػر التقميديػػة )اسػػتخداـ ميػػاه المجػػارم ا .2
 المالحة( الغراض الزراعة كتخصيص المياه العذبة لمشرب.
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 مياه لسكاف الدكلة الفمسطينية.ك التمسؾ باالغكار كالقدس ليما اىمية كبرل في تكفير ارض  .5

 ضركرة التخطيط الحضرم المتكامؿ لمحفاظ عمى اكبر مساحة ممكنة مف االرض الزراعية. .4

سػػتراتيجيات الكطنيػػة لتطػػكير ىػػذيف المؤشػػريف كالحفػػاظ عمييمػػا كذلػػؾ اف تتركػػز السياسػػات كاال .1
 النيما جكىر الصراع السياسي.

 .بياف اثر المستكطنات عمى المؤشريف كانيا المعيؽ االساسي لتنمية مستدامة في فمسطيف .8

 .صيـ في مياه الشرب في حاؿ العكدةاضافة عدد الالجئيف كحص .4

ي لمحد مف تاثير العمراف عمى مناطؽ التغذية لالحػكاض . كضع خطط لتنظيـ استعماؿ االراض02
 الجكفية.

 . التكجو الى الزراعات المحمية كاالعمى استيالكا لممياه.00

. في حاؿ قياـ دكلة فمسطينية سيككف مؤشر المياه باتجػاه ايجػابي كلػف تكػكف مشػكمة فػي تػكفير 00
االغػػكار فػػاف مؤشػػر  كقػػدس اكفػػي خيػػار دكلػػة فمسػػطينية بػػدكف ال 0222ميػػاه الشػػرب حتػػى عػػاـ 

 االرض سيككف ذا اتجاه سمبي كبير كسيحد مف القدرة الفمسطينية في تحسيف مؤشر المياه. 
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 :المصادر والمراجع

 تطكير الخيارات اإلدارية لمصادر المياه في الضفة الغربية (: 2007ىنطش، سالـ ) ابك
كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح  ، رسالة ماجستير غير منشكرة،WEAPباستخداـ برنامج 

 الكطنية، نابمس، فمسطيف.

 ( االنساف كتمكث البيئة، الدار المصرية المبنانية.1993ارناؤكط، محمد السيد :) 

 المؤسسة  الثالث، األلؼ في الجامعة كرسالة التنمية (:2000مصطفى) األسعد، محمد
 بيركت. لمدراسات، الجامعية

  تحديات العالـ العربي في ظؿ المتغيرات الدكلية، دار (1998) الثانياعماؿ المؤتمر الدكلي :
 بالؿ، بيركت.

 تحديات العالـ العربي في ظؿ 27/1/1994- 25 مف الثاني الدكلي المؤتمر أعماؿ ،
 .1998المتغيرات الدكلية، دار بالؿ، بيركت،

 ( استراتيجية التنمية في فمسطيف، جامعة اال2010االغا، كفيؽ حممي :) زىر، مجمة جامعة
 ، غزة.1، العدد 12، المجمد 2010االزىر بغزة، سمسمة العمـك االنسانية 

 ( مؤشرات2006باركد، نعيـ سميماف :) الفمسطينية، قسـ  األراضي في كالبيئية الصحية التنمية
 )سمسمة اإلسالمية الجامعة الجغرافيا، كمية اآلداب، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف، مجمة

 يناير ،209 ص - 173 ص األكؿ، العدد عشر، الخامس المجمد اإلنسانية( دراساتال
2007. 

 دراسات الكحدة مركز ،1994لمعاـ البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمـ برنامج 
 لبناف. بيركت، العربية،

 1999 غزة، فمسطيف، في االستثمار مناخ :بكدار. 
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 حكؿ المفيـك الدائر النقاش في اكلية مساىمات (:1998) يففمسط في البشرية التنمية تقرير 
 بيرزيت. التنمية، جامعة دراسات برنامج كالقياس،

 ( االحتياجات المائية لمشعب الفمسطيني حتى عاـ 2009التميمي، عبد الرحمف :)2030. 

 ( تقييـ الخيارات االدارية لمصادر المياه في ق2010جرادات، نكر الديف عبد المنعـ :) طاع
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة  WEAPغزة باستخداـ برنامج

 النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

 ،لبناف. األكلى، الطبعة األمكاج، دار الدكلية، العالقات نظرية (:2003) السيد عدناف حسيف 

 ( المجتمع صانع التمكث، قضايا بيئية،1983خميفة، ابراىيـ :)  جمعية حماية البيئة 12العدد ،
 الككيتية، الككيت.

 ( المؤشرات البيئية كجزء مف مؤشرات التنمية المستدامة، 2009رداد، خميس عبد الرحمف :)
 الجياز المركزم لإلحصاء، االمارات العربية المتحدة.

 (البيئة كمشكالتيا،عالـ المعرفة، المجمس الكطني 1994رشيد الحمد كمحمد صباريني :)
 .2لمثقافة كالفنكف كاآلداب،الككيت،ط

 ( اشكالية التنمية في الجزائر، رسالة ماجستير منشكرة، العمكـ 2006زرنكح، ياسمينة :)
 االقتصادية، دراسة تقييمية.

 ( دار الحامد، عماف.2004السعكد، راتب ،)(: االنساف كالبيئة )دراسة في التربية البيئية 

 (تأثير 2006سمماف، سالمو سالـ :) التجارة الدكلية عمى التنمية المستدامة، اكراؽ عمؿ
 المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية، تكنس.

 ( التمكث البيئي1997شرؼ، عبد العزيز طريح :)” حاضره كمستقبمو"، مركز االسكندرية
 لمكتاب، االسكندرية.

 ،غزة. بر،سبتم ماس، فمسطينية، تنمكية استراتيجية نحك (:1996عمي ) رضكاف شعباف 
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 ،(: التنمية المستدامة. 2008فالح حسف ) شفيع 

 منيا،  الحماية ككسائؿ البيئة لتمكث كالمالية االقتصادية اآلثار (:2002) صالح الشيخ، محمد
 اإلسكندرية. ،1ط الفنية، اإلشعاع كمطبعة مكتبة

 (إنقاذ كككبنا1991طمبة، مصطفى كماؿ :)- عالـ التحديات كاآلماؿ )حالة البيئة في ال
 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.(1972-1992

 ( تطكير منيجية لتقييـ االثر البيئي بما يتالءـ مع حاجة 2006عامر، رياض حامد يكسؼ :)
المجتمع الفمسطيني التنمكية كالبيئية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، 

 جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

 أساسيات عمـ البيئة، دار كائؿ، عماف.  (:2002بد القادر عابد، غازم سفاريني )ع 

 ( 2009عبده، رحمة عثماف خضر :) تقييـ إدارة التزكيد لممياه في مدينة نابمس باستخداـ
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، WEAPبرنامج 

 نابمس، فمسطيف.

 الككيت. لمتخطيط، العربي المعيد لمتنمية، البيئية (: األبعاد1992ناصر) يمي، ضارمالعج 

 ( مقالة بعنكاف تحديات العممية التنمكية في االرض الفمسطينية 2011عكض، معتصـ :)
 /arabic/index.php?action=detail&id=139581http://www.wafa.psالمحتمة 
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 التي تم اجراء المقابمة معيا: اسماء العينة ( 1)ممحق 

 جية العمؿ صفة المبحكث اسـ المبحكث الرقـ

 سمطة المياه مدير عاـ المصادر ديب عبد الغفكر  1

مدير عاـ السياسات ك التخطيط  زغمكؿ سمحاف 2
 في كزارة شؤكف البيئة 

 سمطة البيئة 

 كزارة الزراعة مدير في كحدة التربة كالرم ابتساـ ابك الييجاء 3

مديرتنفيذم في جمعية  د. ايمف رابي  4
 الييدركلكجييف

جمعية 
 الييدركلكجييف

 راعيةاالغاثة الز  قسـ البرامج ك المشاريع عزت زيداف 5

 معا التنمكممركز  مدير برنامج البيئة  جكرج كرـز 6

 جامعة النجاح استاذ في البيئة  مركاف حداد  7

 جامعة النجاح استاذ في التربة كالرم نعماف مزيد 8

 معيد اريج مسؤكؿ االمف المنزلي  نادر ىريمات  9

 جامعة القدس استاذ في معيد البيئة  د. زياد قناـ  10

 جامعة النجاح استاذ في التنكع البيكلكجي مد اشتيود.مح 11

 سمطة المياه مسؤكؿ المراقبة المائية  ماجدة عالكنة 12
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 ( : اسئمة المقابمة 2ممحق )

 الرجاء االجابة عمى االسئمة ادناه

؟أسك التي تراىا تسير نحك األ ةماىي اىـ المؤشرات البيئي  -0   

؟ ةاالجتماعي ك ةاالقتصادي  ةالتنمي عمى البيئية كيؼ تؤثر المؤشرات -3  

؟ ةاليكمي ةشرات عمى الحياؤ ثير سمبية المأىك ت ما -2  

؟ ةالمؤشرات البيئي التي تساىـ في تدىكرماىي اىـ العكامؿ  -2   

؟ تجاه المؤشرات البيئية التي يجب اتخاذىا ةالمؤسساتيك  ةماىي االجراءات القانكني -5  

كالمؤسساتية مالئمة لتطكر المؤشرات البيئية الفمسطينية بشكؿ ايجابي ؟ىؿ االجراءات  القانكنية   -4  

؟ةلتحسيف الظركؼ البيئي ةىك حجـ المكازنات المخصص ما -1   

؟ ةفي الخطط االستراتيجي ةالبيئي  ىك ابرز المشاريع ما -8   

؟ ةفي تحسيف البيئ  ما ىك دكر مؤسستكـ -9  

ية كمؤسسات المجتمع المدني عند كضع المؤشرات ىؿ يكجد تنسيؽ بيف المؤسسات الحككم -02
 البيئية ؟

كما مدل تأثيره عمى  0202-0200ما مدل تطبيؽ ما تـ التخطيط لو في الخطة التنمكية  -00
 المؤشرات البيئية الفمسطينية ؟

؟ 0202-0200ما ىي اليات المتابعة كالتقييـ لمخطة التنمكية  -00  
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