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 :اإلى من قاَل اهللا فيهِم

  

 "قُْل رب ارحمهمـا كَمـا ربيـانيِ صـغيراً           واخفض لهما جناح الذِّل من الرحمة و      " 

 ]24:اإلسراء [

  

  إلى والدي ووالدتي اللذين سدال علي رضوانهم 

  

رفيق دربي وشريك حياتي أهديه بحثي اعترافاً بـصبره وتقـديراً            :إلى زوجي العزيز  

 لدعمه لي

  

 ليزا ورند :إلى طفلتي وفلذتَي كبدي

  

. د.أ: رش لي علمه وخبرته ألنهل منها كل ما أستطيعالذي افت :إلى أستاذي الفاضل

  مروان حداد

  

 الذين دأبوا باستمرار على تشجيعي للتواصل على عملي العلمي :إلى إخوتي وزمالئي

  

  نغم عساف محمد سعد الدين



 
 

أ 

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

جـةَ أبحـاثي    ُأقر أنا مقدمةُ هذه الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتي              

الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارةُ إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل                   

  .آخر.أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  .............:........التوقيع

  

  نغم عساف محمد سعد الدين 

  

  2009:   /     /التاريخ
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  شكر وعرفان

  
 الرسالة، أجد لزاماً علي أن أتوجه بخالص الحمد وعظـيم االمتنـان إلـى اهللا                أما وقد أنجزتُ هذه   

  .سبحانه وتعالى، الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة المتواضعة بصورتها الحالية

  

 على جهـوده فـي      - المشرف على هذه الرسالة    -وأتقدم بالشكر من األستاذ الدكتور مروان حداد        

لنقاش لما أبدته من تعاون وأعضاء لجنة تحكيم االستبانة على ما قـدموه             اإلرشاد، كما أشكر لجنةَ ا    

  . من نصح وإرشاد، وأتقدم بالشكر من جامعة القدس، ثم من معهد التنمية المستدامة

  

كما ال يفوتُني أن أشكر كل من ساعدني في إتمام بحثي بما يشمل العاملين في المؤسسات الحكومية                 

ية من مدراء، وموظفين ، لما أبدوه من تعاون في جمع البيانـات وإبـداء               واألهلية في الضفة الغرب   

  . المالحظات واإلرشادات

  

  نغم عساف محمد سعد الدين



 
 

ج 

  التعريفات

  

) لمدة خمس سنوات فأكـثر   (عبارة عن األراضي المستخدمـة بشكل دائم         :  األحراج

ـ         وتحتوي على  ة، أشجار حرجية ونباتات نامية على أراضي مملوكة للدول

إضافة إلى النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري األوديـة           

والسيول الرئيسية وتجدر اإلشارة إلى أن المراعي الدائمة والتي ينمو فيها           

أشجار أو شجيرات، يجب أن تسجل ضمن هذا الصنف، فقـط إذا كانـت              

المجلـس  .(أشجار الغابات الموجودة هي االستعمال األهم فـي المنطقـة         

  )2003التشريعي الفلسطيني، 

إدارة استعمال اإلنسان لألحراج بما يضمن استمراريتها لتحقيـق تنميـة            : تنمية األحراج

مستدامة من خالل إجراءات وآليات محددة، والتي تمثل وجهاً آخر لحماية           

  األحراج 

 أنظمة بيئيـة    مناطق محددة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي          : المحمية الطبيعية

أخرى ذات قيمة طبيعية أو جمالية والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليهـا أو              

  ). 1999المجلس التشريعي الفلسطيني، (إهالكها

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مـاء وهـواء              : البيئة

المجلـس  (وما عليها من منشآت والتفاعالت القائمة فيمـا بينهـا         , وتربة  

 ).1999التشريعي الفلسطيني، 

هي المظاهر التي ال دخَل لإلنسان فـي وجودهـا أو اسـتخدامها ومـن                : البيئة الطبيعية

الصحراء، الغابات، المناخ، التـضاريس، الميـاه الـسطحية،         : مظاهرها  

والجوفية، الحياة النباتية والحيوانية، البيئة الطبيعية ذات تأثير مباشـر او           

ــر ــر مباش ــوان أو  غي ــات أو حي ــن نب ــة م ــة حي ــي أي جماع  ف

 )2007مخلف،(إنسان

كل شجرة أو شجيرة تنمو طبيعياً أو تتم زراعتها ألغراض بيئيـة كمنـع               : األشجارالحرجية

انجراف التربة وتحسين خواصها كمصدات للرياح أو ألغراض ترويحية         

 ).2003المجلس التشريعي الفلسطيني، (واقتصادية

محافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها واالرتقاء بها ومنع تلوثها أو            ل : حماية البيئة

 ).1999المجلس التشريعي الفلسطيني، (تدهورها

هو المكان الذي يتم فيه انتاج االشتال الزراعية وتجهيزها للزراعـة فـي               :  المشاتل



 
 

د 

  )2002طليب، .(الحقل تحت الظروف الطبيعية

وهو كل ما يترتب سـلباً أو إيجابـاً         ( فصيلية لتقدير األثر البيئي     دراسة ت  : تقييم األثر البيئي

نتيجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منشأة على العناصر البيئية المختلفة            

 ).1997البنك الدولي، (والمزاولة ألي نشاط

مربـع وهـي جـزء مـن         كم   5.842هي منطقة جغرافية تبلغ مساحتها      : الضفة الغربية

ب نهر األردن وتقسم الضفة الغربية إلى اربعة منـاطق          فلسطين وتقع غر  

الـسفوح الـشرقية والمنطقـة      ,المنطقـة الجبليـة     ,هي السهل الساحلي    

  )2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(الصحراوية

هي مجموعة أفكار وخطوط تهدف إلـى المحافظـة علـى الموروثـات              : السياحة البيئية

 والدينية والطبيعيـة مـن جميـع جوانبهـا          السياحية الحضارية واألثرية  

ومكوناتها من نباتات وحيوانات وطيور ومياه وغابات وجبال وفق خطـة           

قمـصية وآخـرون،    (بعيدة المدى تعمل على إيجاد سياحة رفيقـة للبيئـة         

2004.( 

هي كيان تنظيمي له هيكلية إدارية يعمل على حماية البيئة وتنميتها  مـن               : المؤسسة

 . انين البيئة الفلسطينية على األراضي الفلسطينيةخالل تطبيق قو

هي مدى قدرة المؤسسة على تحسين وتطوير إجراءاتها في إدارة وتنميـة              :  جاهزية المؤسسة
األحراج بما يضمن استمرارها واالستفادة منها معتمدة على عوامل فرعية          

  الخ..انات التحتية ، وتحديث البيمثل تدريب الكوادر البشرية وتأهيل البنية 



 
 

ه 

  قائمة المختصرات
  

The Applied Research Institute – Jerusalem   :  ARIJ  

United Nations Development Programme :  UNDP  

Non – Governmental Organization :  NGOs  

Dichloro – Diphenyl – Trichloroethane :  DDT  

Palestinian Central Bureau of Statistics :  PCBS  

Statistical Program For Social Science :  SPSS  



 
 

و 

  الملخص
  

تنمية األحـراج   إدارة و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات الحكومية واألهلية في            

في الضفة الغربية من خالل التعرف على المؤسسات المسئولة عن إدارة وتنميـة األحـراج علـى                

 إلى التعرف على اآلليـات واإلجـراءات المتبعـة إلدارة وتنميـة             أرض الواقع، وهدفت الدراسة   

والتعرف على أهـم المعيقـات      ,  ومعرفة جاهزيات المؤسسات الحكومية القائمة على ذلك       ،األحراج

ومن أهداف الدراسـة التعـرف       .التي تواجه إدارة وتنمية األحراج على الصعيد الفني والمؤسساتي        

ية واألهلية العاملة في مجال البيئة لحماية األحراج كجـزء مـن            على تقييم دور المؤسسات الحكوم    

  .البيئة الطبيعية ومعرفة الوسائل الممكنة لتنميتها من وجهة نظرهم

  

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ، حيث تم جمع البيانات واإلحصائيات باستخدام اسـتمارة              

ت الحكومية واألهلية العاملـة فـي تنميـة         مقابلة تمت مع مدراء عامين ومدراء أقسام في المؤسسا        

وهي الجنس، العمـر،    ) متغيرات مستقلة (واستبانة مكونه من قسمين     . األحراج على أرض الواقع     

، ووزعت االستبانة   )ومتغيرات تابعة (المؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة، الوظيفة،        

االهلية العاملة في مجال البيئة في الـضفة        على مجتمع الدراسة والمكون من المؤسسات الحكومية و       

 إلى  2006مؤسسة، وتمت الدراسة ضمن الفترة الزمنية من حزيران         ) 34(الغربية، والبالغ حجمها    

ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام التكرارات والنـسب المئويـة والمتوسـطات        .2009آذار  

  .الحسابية واالنحرافات المعيارية

  

ة إلى أن مسئولية إدارة وتنمية األحراج على أرض الواقع يقع على عـاتق وزارة               وخلصت الدراس 

الزراعة ضمن اإلدارة العامة للغابات والمراعي، والتي تمارس عدة إجـراءات مـن أجـل إدارة                

األحراج وتنميتها وهي إجراءات غير كافية  بسبب عـدة معيقـات أهمهـا سياسـات االحـتالل                  

 والتي يقع قسم كبيـر مـن        b و   cاألراضي وخصوصاً أراضي منطقة     االسرائيلي، وسيطرته على    

األحراج فيها، وعدم تسليم الجانب الفلسطيني الخرائط و المسوحات الخاصة باألحراج، ومن جهـة              

أخرى يشكل ضعف التمويل و عدم توفر مصادر االنفاق من المعيقات التي انعكست على المشاريع               

انون البيئة والزراعة للوائح التنظيمية والتنفيذية ممـا أضـعف مـن            وافتقار ق . واألولويات التنموية 

  . قدراتها التنفيذية

  

ومن نتائج الدراسة حول جاهزية المؤسسات المسئولة عـن إدارة األحـراج أنـه تـوفر أبحـاث                  

واالحصائيات ولكنها بحاجة إلى تحديث، وهي بيانات تم جمعها من قبل وزارة الزراعة مـع عـدم      



 
 

ز 

خرى كرقابة على هذه البيانات ، وتوفرة نوعية جيدة من الكوادر البـشرية المؤهلـة               توفر جهات أ  

والمدربة وبعض أدوات البنية التحتية مثل المشاتل التي هي بحاجة إلـى تأهيـل وأدوات االنتـاج                 

يقابلها نقص في عدد الكوادر البشرية وبعض       . .الزراعي وأدوات مكافحة اآلفات الزراعية البسيطة     

أمـا بالنـسبة لـدور المؤسـسات         ) .الخ..المعدات الثقيلة وادوات اتصال     ( األخرى مثل    األدوات

الحكومية واألهلية في حماية األحراج والبيئة الطبيعية بشكل عام فأهم النتائج التي خلـصت إليهـا                

إن دور المؤسسات الحكومية إلدارة     : الدراسة من وجهة نظر المؤسسات المجيب على االستبانه هي        

مية األحراج و البيئة الطبيعية على أرض الواقع  ذو أداء متوسط يرافقها تنسيق بدرجة متوسطة                وتن

ما بين المؤسسات البيئية إلدارة وتنمية األحراج والبيئة الطبيعية، وكان عدم عمل ومتابعة سياسـة               .

الطبيعية في الضفة   تقييم األثر البيئي للمشاريع القائمة بدرجة كبيرة أثر سلبي على األحراج والبيئة             

لوجود مشاكل ومعيقات بدرجة كبيرة تقف في وجه تنمية األحراج على أراضي            .الغربية،باإلضافة  

  .من ضمنها ضعف جاهزية المؤسسات الحكومية إلدارة البيئة الطبيعية: السلطة الوطنية الفلسطينية

من خـالل إجـراءات تفعيـل       وكانت الموافقة كبيرة جداً على تنمية األحراج ضمن البيئة الطبيعية           

  .القانون الفلسطيني وتفعيل المشاركة المجتمعية والمشاريع التنموية

  

عمل مشاريع يمكـن االسـتفادة مـن         :وقد اختتمت الباحثة هذه الدراسة بمجموعة توصيات أهمها       

ج األحراج فيها في إيجاد دخل اقتصادي يساهم في تخفيف مشكلة الفقر في المناطق المجاورة لألحرا              

وزيادة التوعية البيئية حـول أهميـة األحـراج ودمـج           . الخ..مثل السياحة البيئية وزارعة الفطر      

طلب المـساعدة    حمايتها من اعتداءات المواطنين،      المشاركة المجتمعية في إدارة األحراج من أجل      

 ضـمن   من المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي من أجل تنمية األحراج وطرحهـا             

تفعيل القوانين البيئية من خالل عمل لوائح تنفيذيـة وتنظيمـي، وتفعيـل              و   األولويات الفلسطينية، 

وتوفير كوادر بشرية للمؤسـسات الحكوميـة،       التنسيق ما بين المؤسسات البيئية ووزارة الزراعة ،         

  ووقف اعتداءات المواطنين على األحراج والبيئة الطبيعية بتطبيق القانون

.
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The role of governmental and civil institutions in the development of 
forests in the West Bank 
 
Abstract  
 
This study is scheduled to identify the role of the formal and civil organizations at the 
management and development of the woods in the West Bank, through the identification of 
the actual authorized organizations of managing and developing the woods, the study 
aimed; also at identifying the mechanisms and regular procedures at managing and 
developing the woods, and the capabilities of the authorized governmental organizations, 
and to identify the most significant technical and organizational hindering that encounter 
the management and development of the woods. Besides; the study aimed to identify the 
evaluation of the working governmental and civil organizations at the environmental 
domain of protecting the woods as part of the natural environment and the possible means 
to develop the woods from their point of view.  
 
The study was based on the descriptive method, as the information and statistics were 
gathered through an interview questionnaire where the interview was made with general 
managers and department managers at the governmental and civil organizations dealing 
with the woods development, besides to a questionnaire of two parts; “independent 
variables” which consisted of: sex, age, educational qualification and years of experience, 
and dependent variables”. The questionnaire was distributed to the study’s community 
consisting of the (34) government and civil working organizations at the environment 
domain in the West Bank, the study was accomplished during the period of June 2006 to 
March 2009. To achieve the answers for the related questions the method of percentage, 
mathematical means and indicatives curves was used. 
 
The study came to the conclusion that the actual responsibility for managing and 
developing woods falls on the Ministry of Agriculture within the department of Woods and 
Meadows which practices several procedures to manage and develop the woods, but all 
these procedures are not sufficient, as a result of many obstacles, the most important of 
them is the policy of the Israeli occupation and his control over the land; particularly in 
areas “b and c” where most of the woods are concentrated, besides to the Israel refusal to 
hand the maps and special surveys of the woods to the Palestinian side, and there is the 
lack of sufficient funding and the lack of expenditure sources, the matter that was reflected 
on the projects and priorities of development, and the lack of organizational and executive 
regulations at the law of environment and agriculture, the matter that effects its executive 
powers. Discussing the authorized departments capability the study also concluded that 
there are enough studies and statistics; but these have to be modernized, as they were 
conducted by the Ministry of Agriculture, but were in need for other sides to monitor these 
information. There is also the need to provide a good quality of well qualified and trained 
cadre, some suitable infrastructure such as nurseries which need rehabilitation and 
equipments of agricultural production and the equipment for fighting the simple 
agricultural disease, and the absence of heavy equipment and communication means. 
 
As to the role of government and civil organizations on protecting the woods and natural 
environment, the most significant conclusions, from the answers expressing the point of 
view of those who answered the questionnaire, the conclusions pointed that the role of the 
government departments for managing and developing the woods and natural environment 
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is of medium level accompanied by similar coordination between the different 
departments, but the absence of the work and evaluation policy of the environmental effect 
of the projects was of great negative effect on the woods and natural environment in the 
West Bank, besides to the great difficulties that encounter the process of woods 
development on the lands of the Palestinian National Authority and the weakness of the 
natural environment management government  organizations. There was a great acceptance 
at the woods development within the natural environment through the activation of the 
Palestinian law and the community participation and the development projects. 
 
The researcher finished the study by putting forward some recommendations; Starting 
some projects that may make the woods of certain economical benefit that may help in 
reducing the poverty crisis at the neighboring areas of the woods such as environmental 
tourism and mushroom growing…, in addition to increasing the environmental awareness 
about the importance of woods and involving the community participation in managing the 
woods in order to keep it from the citizens’ violations. 
 
Demanding the help of the international society and donors to provide financial aid in 
order to develop the woods and setting this aim within the Palestinian priorities, and 
activating the environmental laws through preparing executive and organizational 
regulations, and the coordination between the environmental departments and the Ministry 
of Agriculture, providing the suitable cadre for the government departments, and putting an 
end to the inhabitants’ violations on the woods and the natural environment.  
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  مقدمة
 

  خلفية الدراسة 1.1. 

  

تُجمع األديان السماوية والمبادئ اإلنسانية على دعوة اإلنسان لالنسجام مع عناصر البيئة التي وهبها 

 وعليه تصبح عمليةُ المحافظة على ،اهللا له دون جور أو استنزاف أو تدمير أو مغاالة في االستخدام

  .البيئة مسؤولية إنسانية عامة يجب مشاركة الجميع فيها
 

تمتاز فلسطين بتنوعها الحيوي الواسع في الحيوانات والنباتات على حد سواء، وذلك لموقعها 

الجغرافي المتوسط للقارات الثالث، وكانت الغابات في فلسطين في عهد الرومان،  تغطي أكثر من 

، وكان لها أثر كبير في حضارات الشعوب وبسبب )1995اشتية وحمد، (ثلث مساحة البالد 

 وبسبب الصراعات ما بين الحضارات ،يات قطع األشجار والحرائق على مر العصورعمل

والصراعات السياسية التي ما زالت أدى ذلك إلى انقراض الغابات ليبقى منها مجرد أحراج متفرقة 

يصبح الحفاظ عليها أمراً ملحاً، ويؤدي إهمالُها إلى تعرضها ألخطار تهدد ما فيها من تنوع بيئي 

  .بيئية طبيعية وجماليةوميزات 

  

الضفة الغربية : هما , األراضي الفلسطينية في الوقت الراهن تتكون من منطقتين منفصلتين جغرافياً

وقطاع غزة حيث توجد فروقات واختالفات من حيث المناخ والتربة والتضاريس بين المنطقتين، 

 في الضفة الغربية تخصصت هذه الدراسة ببحث تطورات وضع األحراج والغابات الموجودة

وخصوصاً من الناحية اإلدارية والمؤسساتية والتي كانت مختلفة على مدى خمسين عام األخيرات 
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  .نتيجة لألوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة

  

في نسبة المساحات الحرجية حسب تقرير % 2.9وبسبب هذه التطورات تم اكتشاف تراجع مقداره 

الذي يبين نسبة هذا التراجع ) 1.1(انظر جدول .2003مائي الذي نشر عام برنامج األمم المتحدة اإلن

  . 2001 إلى 1995من سنة 

  

برنامج األمم المتحدة . ( نسبة تراجع المساحات الحرجية في األراضي الفلسطينية:1.1 جدول

  ).2003األنمائي، 

  
  المؤشر

  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

نسبة مساحة األراضي 

 حرجيةال

- -  4.4 4.3 1.5 1.5 - 

مساحة األراضي المصانة 

للمحافظة على التنوع 

 "كيلومتر مربع"الحيوي 

- 83.2 - - - 54.4 - 

  

إن السيطرةَ على التغييرات البيئية تقتضي وجود ليس فقط  سياسات وقوانين محددة يؤخذ بها في 

شأنها حل المشكالت الناجمة عن اتخاذ القرارات وتنفيذها ضمن وجود آليات وإجراءات من 

  .التغييرات الفعلية في البيئة، وإنما أيضاً مؤسسات فاعلة تطبق وتُتابع هذه السياسات والقوانين

وفي هذه الدراسة سنتناول دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حماية البيئة الطبيعية بشكل عام 

ت الدراسة على األحراج والتي تشكل جزءاً واألحراج بشكل خاص ضمن القوانين الفلسطينية وركز

  .هاماً من البيئة الطبيعية
 

وجاءت الدراسة لتكمل جانب لم تتطرق له الدراسات السابقة بشكل وافي وهو الجانب المؤسساتي 

القائم والمشارك في إدارة وتنميةاألحراج على أرض الواقع وفي الوقت الراهن، حيث تناولت 

مشاكل البيئة الفلسطينية بشكل عام أو دراسات تناولت األحراج من الدراسات السابقة وضع و

  .الناحية الزراعية والفنية بشكل محدد 

  

وسنتعرف على اآلليات واإلجراءات المؤسساتية التي من شأنها تنمية األحراج و على أهم المعيقات 

  . التي تحد من هذا الدور
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  مشكلة الدراسة2.1. 

  

وما له من تأثير على البيئة الطبيعية وقلة , نسبة المساحات الحرجيةفي ظل التراجع الكبير في 

الدراسات التي تبحث في دور المؤسسات في الضفة الغربية في حماية هذه األحراج على أرض 

تتجسد مشكلة الدراسة في التساؤل ,الواقع تحت مظلة القوانين الفلسطينية والظروف السياسية الحالية 

  دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تنمية األحراج في الضفة الغربية ؟ما هو  :الرئيس وهو

  

   أهمية الدراسة.3.1
  

تكمن أهمية إجراء هذه الدراسة في القيمة والتأثير العاليين للبيئة الطبيعية في فلسطين على حاضر 

لية المستمرة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وكذلك بسبب التهديدات والمحاوالت واإلجراءات اإلسرائي

والهادفة إلى اغتصاب األرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، كذلك فإن أهميةَ هذه الدراسة تكمن في 

 ،التي تعكس وضع األحراج بشكل خاص والبيئة الطبيعية بشكل عاموالقيمة العلمية التي ستوفرها 

تي من شأنها أن تحقق تنمية ومعرفة دور المؤسسات الحكومية واألهلية وامكانياتهم المؤسساتية ال

  . لألحراج بشكل خاص، والتي ستكون مرجعاً معلوماتياً يخدم المجتمع والجهات المعنية

  

  مبررات الدراسة . 4.1

  

  :من المبررات المؤدية إلجراء هذه الدراسة التالي

  

 .1995حسب علم الباحثة قد تكون الدراسة األولى ضمن هذا المجال من بعد عام  •

 .اسات التي تربط بين البيئة الطبيعية والتنمية المؤسساتيةقلة الدر •

 .ضرورة تحديد الدور المؤسساتي من أجل حماية وتنمية البيئة الطبيعية واألحراج بالتحديد •

النتائج التي سوف تخرج بها الدراسة سوف تساعد في عملية حماية وتنمية األحراج ودعم  •

 .عمل المؤسسات القائمة عليها 

 . الماجستير في التنمية المستدامة ـ تخصص بناء مؤسساتلنيل درجة •
 
  الدراسةأهداف  15.

  

دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تنمية الدراسة في التعرف على يتمثل الهدف العام لهذه 
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و أهم األهداف الفرعية والتي انبثقت من الهدف العام على النحو . األحراج في الضفة الغربية

  : التالي

  

 .عرف على المؤسسات المسؤؤلة والمشاركة في تنمية األحراج على أرض الواقع الت •

 :ومية في تنمية األحراج من خاللالتعرف على دور المؤسسات الحك •
 

o اآلليات المتبعة لتنمية الغابات وتنفيذها. 

o  جاهزية المؤسسات للقيام بدورها في تنمية الغابات .  
 

 . تنمية األحراج على أرض الواقعالتعرف على دور المؤسسات األهلية في •

التعرف على أهم المعيقات التي تواجه الدور المؤسساتي في مجال تنمية األحراج بالضفة  •

 . الغربية

العاملة في مجال البيئة في حماية البيئة ) الحكومية واألهلية(تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية  •

 الطبيعية 

 . بشكل خاص والبيئة الطبيعية بشكل عامألحراجاالممكنة لتنمية التعرف على الوسائل  •

  

  أسئلة الدراسة 6.1.

  

بعد التعرض لمشكلة الدراسة، تحددت أسئلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي والذي انبثقت منه 

  : األسئلة الفرعية التالية

  

 المشاركة والمسؤولة عن تنمية األحراج على أرض الواقع؟) الجهات(من هي المؤسسات  •

ا هو دور المؤسسات الحكومية في تنمية األحراج وذلك من خـالل اآلليـات المتبعـة و                 م •

 جاهزية المؤسسات لحماية وتنمية هذا القطاع؟

 ما هو  دور المؤسسات األهلية في تنمية األحراج على أرض الواقع؟ •

دورها في  العاملة في مجال البيئة و    ) الحكومية واألهلية (ما تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية       •

   بشكل عام ؟البيئة الطبيعيةو  األحراج بشكل خاصحماية

ما هي أهم المعيقات التي تواجه تنمية األحـراج بالـضفة الغربيـة المؤسـساتية وغيـر                  •

 المؤسساتية على أرض الواقع ؟

   ؟ بشكل خاص والبيئة الطبيعية بشكل عاماألحراجالممكنة لتنمية ما هي الوسائل  •
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  حدود الدراسة7.1. 

  

 :تم تحديد هذه الدراسة بمجموعة من الحدود الموضوعية والبشرية والزمانية اآلتية

  

اقتصرت الدراسةُ على األحراج الطبيعية والمزروعة الموجودة في : الحدود الموضوعية •

الضفة الغربية وسبل حمايتها وتنميتها من خالل المؤسسات الحكومية واألهلية العاملة 

  .المسئولة عنها

المدراء العامين ومدراء دوائر في المؤسسات الحكومية واألهلية المسؤولة : البشريةالحدود  •

عن األحراج والمدراء ورؤساء أقسام ومهندسين في المؤسسات الحكومية واألهلية المسؤولة 

  .عن حماية البيئة في الضفة الغربية بشكل عام

التي تم فيها إجراء الدراسة اقتصرت هذه الدراسة على الفترة الزمنية : الحدود الزمانية •

  .م2008م ولغاية شهر تشرين الثاني من عام 2006الميدانية من تشرين الثاني لعام 
 

   استعراض عام لفصول الدراسة8.1.

  

الفصل األول المقدمة والتي تضمنت خلفيةَ ومشكلةَ الدراسة , جاءت الدراسةُ في خمسة فصول

تسعى الدراسةُ لإلجابة عليها، بينما تضمن الفصل الثاني ومبررات وأهداف الدراسة، واألسئلة التي 

اإلطار النظري للدراسة ومراجعةً لألدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والدراسات السابقة 

التي تدعم وتثري موضوع البحث، وتناول الفصُل الثالث  منهجية الدراسة الميدانية، في حين 

ث ومناقشتها، وانتهت الدراسةُ بالفصل الخامس الذي تخلله عرٌض عرض الفصُل الرابع نتائج البح

 وتنميتها، وتنمية البيئة الطبيعية بشكل عام لعامة والتوصيات التي تدعم إدارة األحراجألهم النتائج ا

  .يليها فهرس المراجع والمالحق
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  الفصل الثاني

______________________________________________________ 

  استعراض األدبيات
  

  المقدمة1.2.

  

، هذه اآلية الكريمة )55\7رقمسورة األعراف، " (وال تُفسدوا في اَألرضِ بعدَ إصالحها: "قال تعالى

تنهى عن كافة صور الفساد في األرض ومنها التلوث، حيث يعتبر موضوع البيئة من أهم 

  .نسان ووجودهموضوعات الساعة وأخطرها لعالقته المباشرة باإل

  

 كان أثره على البيئة ،وإذا كان اإلنسان ببداية وجوده على األرض يجمع طعامه من ثمار النباتات

ضعيفاً أو غير موجود، فإن هذا األثر بدأ بالظهور عندما اكتشف اإلنسان النار وبها أصبح له القدرة 

نسان بإبدال الكساء النباتي البري بأنماط على التأثير البيئي، ثم بدأ هذا التأثير يزداد حينما بدأ اإل

الكساء النباتي التي درج على زراعتها، وكانت مخلفات العمل والحياة اإلنسانية مما تستطيع الطبيعة 

استيعابه، وفي عصر الصناعة والتكنولوجيا أصبح اإلنسان يعيش في بيئة من صنعه أخذ يستعمل 

, ئلة وصلبه وغازية، أثرت على البيئة الطبيعية وعناصرهافيها تقنيات عالية نتجت عنها مخلفات سا

مما أدى إلى ظهور مشكالت بيئية خطيرة يتطلب التصدي لها من خالل أساليب علمية وتقنية تحكم 

من خالل القوانين الحديثة التي توضع وتطبق بواسطة آليات وأنظمة لمواجهة المشاكل البيئية التي 

ومن هنا ظهر مصطلح تنمية البيئة وهو إدارة  .أخل بالتوازن البيئياستنزفت مكونات الطبيعة بما 

استعمال اإلنسان للمحيط الحيوي بما ينتج المنفعة للجيل الحاضر دون الضرر باألجيال القادمة من 

 (Berry&Kant,2005) .خالل الحفظ والصيانة وتطوير المحيط الطبيعي وحفظ الموارد الحية
 

الخاصة بحماية البيئة واتخاذ إجراءات لحماية البيئة إلى ما قبل القرن ويرجع إصدار التشريعات 
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التاسع عشر، فقد أصدر عدٌد من حكام المقاطعات في دول كثيرة تشريعات وأوامر تحرم إلقاء 

القاذورات في األنهار والبحيرات حفاظاً على الصحة العامة، كما اهتم البعض بإصدار أوامر تحرم 

بمعنى موضع " حمى"وذلك في عهد األمويين من خالل .نة من الطيور والحيواناتصيد أنواع معي

حمى "و" حمى الضرية"ومن األحماء المشهورة عند العرب " فيه كأل يحمى من قبل الناس أن يرعى

  ).2001الفتالوي، (قرب المدينة المنورة" الربذة

  

   تعريف البيئة.2.2

  

حيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء المحيط ال"  هي Environmentalالبيئة 

فالبيئة لفظٌ شائع  ).2001حافظ، (والتفاعالت القائمة فيما بينها , وما عليها من منشآت. وماء وتربة

البيئة الزراعية والبيئة الصناعية : فنقول, االستخدام يرتبط مدلولُه بنمط العالقة بينه وبين مستخدمه

ويعني ذلك عالقة . الخ.... لبيئة االجتماعية، الثقافية والسياسية والجيووجيةوالبيئة الصحية وا

  ).1995األطرش، (النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجاالت

  

التي وضعها العالم األلماني " علم البيئة"إلى اللغة العربية بعبارة  Ecology وقد ترجمت كلمة 

 Logos ومعناها مسكن و  Oikesين يونانيتين همام وذلك بعد دمج كلمت1866آرنست هيجل عام 

العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه، ويهتم "ومعناها علم، وعرفها بأنها 

هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعاتها، كما يتضمن أيضاً 

الحرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، الغازات، المياه (ص المناخ دراسةَ العوامل غير الحية مثل خصائ

  ).1995اشتية و حمد، (والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء والهواء) والهواء

  

وتبوَأت  .يقال أباءه منزالً وبوأه إياه وبوأه فيه، بمعنى هيأه له وأنزله ومكن له فيه: في اللغة العربية

ويقال . فالبيئة والباءة مرادفان للمنزل والموطن.  فيه واالسم من هذه األفعال البيئةمنزالً اي أقمت

  ).1995اشتيه وحمد، .(عن البيئة أيضا المحيط فنقول االنسان ابن بيئته

  

  للداللة على مجموعة كل الظروف الخارجية  Environmentيستخدم لفظ : في اللغة االنجليزية

 وتنمية الكائن الحي، وكذلك يستخدم للداللة على الوسط أو المحيط ويؤثر المحيطة والمؤثرة في نمو

  ).2001حافظ، (في نوعية حياته

  

 والتي تعني  Environmentيتطابق اللفظ االنجليزي مع اللفظ الفرنسي : وفي اللغة الفرنسية
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ن، وهي مجموعة الظروف الخارجية الطبيعية من هواء وماء وأرض وكائنات حية محيطة باالنسا

  ).2001حافظ، (تعني نفس المدلول اللغوي في معظم لغات العالم

  

اإلطار أو المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان و الكائنات الحية والذي يحتوى على " وبالتالي فالبيئة هي 

ماء وهواء وتربة وما يؤثر فيه كل عنصر من هذه العناصر على بعضها وعلى الكائنات   

  "األخرى
 

 ر البيئة  عناص.3.2
 

  :البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة : تقسم البيئة إلى قسمين رئيسيين وهما 

  

  :Natural Environment البيئة الطبيعية 1.3.2.

  

: هي المظاهر التي ال دخل لإلنسان في وجودها ومصدرها األرض، التربة، الهواء و منها

والبيئة . ة والجوفية والحياة النباتية والحيوانيةالصحراء، البحار، المناخ، التضاريس، المياه السطحي

. الطبيعية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر في حياة أية جماعة حية من نبات أو حيوان أو إنسان

م البيئة البيولوجية وهي البيئة التي تُعنى 1972وتضم حسب تقسيمات مؤتمر ستوكهولم عام 

وتُعد البيئةُ البيولوجية جزءاً , الموجودة في المحيط الحيويباالنسان الفرد ومجتمعه والكائنات الحية 

  ).2007مخلف، (من البيئة الطبيعية 
 

إن مصطلح البيئة الطبيعية يطلق بصورة رئيسية على المظهر أو المنظر البصري لألرض بما في 

لمكونات المختلفة ذلك شكلُها وتكوينُها وألوانُها، كما يعكس الطريقةَ التي تتكامل وتتداخل فيها هذه ا

 إال أن البيئةَ الطبيعيةَ ليست مجرد ظاهرة بصرية وذلك ،ذج وصوراً تميز بها هذه المواقعلتخلقَ نما

ألن طابعها المميز يعتمد على البعد البصري للبيئة الطبيعية، وهناك جملة أبعاد اخرى تشمل 

اريخ البيئة الطبيعية واستخدام األراضي الجيولوجيا والطبوغرافيا واألتربة واأليكولوجيا واآلثار وت

  ).1999وزارة التخطيط والتعاون الدولي، (ومتعلقاتها المعمارية والثقافية والحضارية
 

  :Forestالغابات واألحراج  2.3.2.

  

 تعتبر جزءاً مهماً من البيئة الطبيعية، ويمكن تعريف الغابات واألحراش هي عبارة عن األراضي 

ويقسم الحراج إلى نوعين حراج  كغابات،) ات فأكـثرلمدة خمس سنو(ائم المستخدمـة بشكل د
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الحراج الحكومي هو األشجار الحرجية والنباتات النامية على األراضي حكومي وحراج خاص، ف

المملوكة للدولة، إضافة إلى النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري األودية والسيول 

األراضي المملوكة جية النامية على حر الخاص هو األشجار والشجيرات الأما الحراج.الرئيسية 

 كل شجرة أو شجيرة تنمو  بشكل محددة هي األشجار الحراجيةويمكن تعريف،ألشخاص طبيعيين

طبيعيا أو تتم زراعتها ألغراض بيئية كمنع انجراف التربة وتحسين خواصها كمصدات للرياح أو 

وتجدر اإلشارة إلى أن ) 2003المجلس التشريعي الفلسطيني،  (ألغراض ترويحية واقتصادية ،

المراعي الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو شجيرات، يجب أن تسجل ضمن هذا الصنف، فقط إذا 

الجهاز المركزي لالحصاء .(كانت أشجار الغابات الموجودة هي االستعمال األهم في المنطقة

  )2006الفلسطيني،
 

  :Constructel Environmentيدة البيئة المش3.3.2.

  

فالبيئة الصناعية تتكون من البنية األساسية المادية .وتتكون من البيئة الصناعية والبيئة اإلجتماعية 

التي شيدها األنسان وأنشأ منها مستوطنات بشرية ومراكز صناعية وزراعية ووسائل المواصالت 

طار الذي يحدد عالقةَ اإلنسان مع غيره ليشكَل أما البيئة االجتماعية والتي تعرف باإل, الخ... 

األساس في تنظيم األفراد بعضهم مع بعض داخل جماعة من المجموعات في بيئة ما قد تكون 

 لتؤلف أنماطاً من العالقات تُعرف بالنظم االجتماعية والتي تولد من هذه النظم ،متشابهةً أو متباينةً

  ). 2000سيد، (ما يعرف بالحضارة
 

  دورها في التنميةأهمية الغابات واألحراج و 4.2.

  

أظهرت تقارير البنك الدولي أن مشكلة الفقر تتمركز بشكل كبير في المناطق الريفية وأن أنسب 

طريقة لخفض وإيجاد حل لهذه المشكلة من خالل اإلدارة المستدامة للمصادر الطبيعية، وتعتبر 

وعند الحديث عن فوائد الغابات واالمكانيات المتاحة , عيةغابات العالم أحد أهم المصادر البيئة الطبي

 ناهيك عن الفوائد واألهمية البيئية للغابات ال يمكن أن ،لالستفادة منها على الصعيد االقتصادي

يحدث ذلك إال من خالل السياسات الصحيحة تطبق ضمن آليات وإجراءات محددة وواضحة 

  .(The World Bank, 2004)ومدروسة

  

 بليون شخص الذين يبلغ مستوى دخلهم 1.2اً يمكن للغابات أن توفر الدعم االقتصادي ِل وعموم

 الذي أكد على أهمية قطاع 2000أو أقل، وهو ما لوح به اجتماع األمم المتحدة لعام $ 2اليومي 
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  تهدف إلى تخفيض 2015الغابات، والذي طرح في أجندة استراتيجيات تطور وتطبق بحلول عام 

من خالل استخدام الغابات وإعطاء أولوية لهذا القطاع لتخفيض المشاكل البيئية الخطيرة التي الفقر 

 مثل ارتفاع درجات الحرارة،  مع التركيز على توعية المواطن المحلي ،ظهرت في هذا العصر

مية وخصوصاً الغابات للوصول للتنمية البيئية واستمراريتها، والتن, ودمجه في حماية وتنمية البيئة

   .(The World Bank, 2004)االقتصادية والتنمية االجتماعية 

  

من مساحة % 26 من سطح األرض أي نسبة 2 مليون كم33وتغطي مساحة الغابات حوالي 

 بليون شخص بدرجات متفاوتة في إعالتهم 1.6ويعتمد أكثر من  ،(Kant&Berry,2005)األرض

وأفادت تقارير , ون بشكل كلي على هذا القطاع مليون شخص تقريباً يعتمد60على الغابات منهم 

 مليون فرصة 60ودراسات البنك الدولي أن قطاع صناعة الغابات يمكن توفير ما يقارب 

وال ننسى أنه يمكن استغالل هذا القطاع بشكل سيئ، حيث إن ، (The World Bank, 2004)عمل

س الوقت وفر مركبات طبية وعالجية نسبةً كبيرة من المخدرات اشتقت من الغابات الطبيعية، وبنف

  .(Kant&Berry,2005)ال يمكن إيجاد بديل عنها

  

سنوياً  % 3 -2وبالرغم من أهمية هذا القطاع إال أن نسبة تقلص وفقدان هذه الغابات تتراوح من 

، مما انعكس بخسائر ال تقدر أخلت بالنظام البيئي للكون % 5ووصلت في بعض البلدان نسبة الفاقد 

عن خسارة الفوائد البيئية األخرى مثل حماية التربة من االنجراف وانتاج الخشب وتلطيف الجو عدا 

استقرارها،  تُعتبر الغابات جزءاً ال يتجزأ من البيئة، فهي تساهم في، (Kant&Berry,2005)الخ...

 لوال تقتصر الغابات على كونها غطاء شاسعاً أخضر، لكن لها مغزى اقتصادياً وصناعياً ب

  :واستجمامياً أيضاً، ومن أهم فوائد الغابات من الناحية البيئية التالي

  

 .على استقرار الجبال أنها تمنع تدهور التربة وتآكلها وتحمي ينابيع المياه وتحافظ •

االحترار من خالل   كما أنها تحد من تأثير الصعوبات الخضراء والتي تساهم في ظاهرة •

 .ثاني أكسيد الكربونالبساط األخضر الذي يمتص غاز 

 من كائنات 2/3الغاباتُ بيئةً وموطناً طبيعياً للحيوان والنبات، حيث تضم حوالي   تعتبر •

 .األرضية، لذلك فهي تساعد على حماية التنوع البيولوجي من االنقراض الكرة

 .االقتصادي تساهم كمصدر للطاقة والمواد الخام  وعلى المستوى •

دوراً حضارياً وتاريخياً هائال، حيث كانت موطناً  العصوركما لعبت الغاباتُ على مر  •

 .(Gana, 2007)للعنصر البشرى منذ القدم
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  للبيئة الطبيعية والغابات في بداية األمر Environmental Protectionتكون مفهوم حماية البيئة 

ي الحدائق بترك المناطق من أرض وماء على حالتها الطبيعية دون المساس بها كما هو الحال ف

 و Yosemite National Park مثل حديقة يوسمايت فالي ،الموجودة بالواليات المتحدة االمريكية

 إال أن هذا المفهوم تطور في جزء مبكر من القرن Sierra Redwood Parkسيرا ريدوود 

ال ال العشرين إلى مبدأ يستند على مفهوم االستعمال الحكيم للمصادر الطبيعية حيث يكون االستعم

 ,Braimoh&Velk) وبالتالي يضمن االستمرار، نفسهجاوز قدرة المصدر نفسه إلعادة ملءيت

"  إال أن مفهوم الحماية تطور أكثر في الربع األخير من هذا القرن ليصبح معنى الحماية هو،(2008

اضرة دون إدارة استعمال اإلنسان للمحيط الحيوي بما ينتج المنفعة األعظم والمستمرة لألجيال الح

الضرر باالجيال القادمة ، وهكذا تكون الحماية االيجابية حفظ وصيانة واستخدام مستمر وتحسين 

المحيط الطبيعي وحفظ الموارد الحية بشكل محدد، مهتمة بالنباتات والحيوانات والكائنات الحية 

نمية المستدامة  ومن هنا نالحظ ظهور تعريف الت،"رها التي تؤثر في عناصر البيئةالمجهرية وغي

Sustainable Development.  

  

وهي , يرى البعض أنه ال يمكن حماية الغابات إال بتركها كما هي, وعند الحديث عن حماية الغابات

 بل من الطبيعي أن ،وجهة نظر ال يمكن الدفاع عنها ألن موارد الغابات ال يمكن أن تبقى كما هي

كما ال يمكن إبقاء اإلنسان خارج , الت البيئية الغير منتهيةيطرأ عليها تغييرات بفعل المناخ والتفاع

وبالتالي فإن , هذه الغابات وعدم االستفادة منها وهي تشكل مصدراً للمنفعة لجميع شرائح المجتمع

الحماية هنا يجب أن تستند على إدارة المصادر الطبيعية بطريقة تضمن استمرارها لتحقق التنمية 

عتمد على اإلدارة االستراتيجية ضمن آليات وإجراءات محددة  والتي تمثل المستدامة وهي تنمية ت

  (Gana, 2007)وجها آخر لحماية البيئة

  

  ابات واألحراج وتنميتها دور المؤسسات في إدارة الغ5.2 

  

  .تلخص الدراسة فيما يأتي دور المؤسسات في إدارة وتنمية الغابات واألحراج
 

  : الغابات واألحراج وتنميةدارة الخبرات العالمية في إ1.5.2.

  

عند الحديث عن قطاع الغابات يجب توجيه االنتباه إلى الجهات التي تسيطر على ذلك المصدر 

ومسئولة عن نشاطات الغابات وتدير عملية االنتاج منها وهنا نتحدث عن المؤسسات الحكومية، 

سات وعلى رأسها المؤسسات حيث ال يمكن إدارة هذه الغابات إال بمشاركة مجموعة من المؤس
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وتظهر العالقةُ ما بين المؤسسات بشكل  .الحكومية، ومؤسسات غير حكومية والمؤسسات الخاصة

تقابلها , متناحر، حيث توجد مؤسسات تشكل الغاباتُ جزءاً من عملية انتاجها مثل مصانع األخشاب

هذه الغابات والبيئة الطبيعية المؤسسات الحكومية و الغير حكومية التي تتمحور مهمتها في حماية 

ع ن ال بد من وجود إطار تنظيمي، يقوبسبب هذه األفكار المختلفة واألهداف المتضاربة كا, ككل

  ).2007مخلف،(تحت سيادة القانون يستند إلى نظرة شمولية من أجل حماية قطاع الغابات وتنميته

  

 ؟لغابات وحمايته وتطوير امكانياتهع اومن هنا يبرز السؤاُل المهم ما هي أفضل الطرق إلدارة قطا

ال يمكن إدارة مثل هذا القطاع إال من خالل المؤسسات، إال أن قطاع الغابات قطاٌع كبيٌر يحتاج 

ويرى عالم االجتماع ماكس ويبر أن المؤسسات . لتضافر عدة مؤسسات من جهات مختلفة إلدارته

اطية والتي اعتبرها أكثر كفاءة من غيرها، القادرة على إدارة الغابات، هي المؤسسات البيروقر

وهي مستندة إلى قبول القانون وقواعده الرسمية وإجراءاته، ومثل هذه السلطة تكون مفيدةً لتحليل 

اإلدارة -األغراض واألهداف للقطاعات المعقدة والمتشابكة مثل قطاع الغابات، ومثل هذه اإلدارة 

لمؤسسات الحكومية وهي المنظمات التي يعتمد عليها بشكل  مرتبط بشكل وثيق جداً با–البيروقراطية

 أن حيث ويعتمد قطاع الغابات على عدة منظمات ،)(Harrison,2007رئيسي إلدارة الغابات

الباحثين كاتس وخان اقترحا تصنيف المنظمات إلدارة هذا القطاع بناء على األنشطة الرئيسية لهذه 

 : ا إلى أربعة أصنافوالتي قسماه) Gana, 2007(المؤسسات

  

مهتمة بتربية الناس إلنجاز األدوار في المؤسسات األخرى والمجتمع مثل : التثقيفي •

 .المدارس والكنائس

 .مهتمة بالمعرفة وتطوير األفكار مثل مؤسسات البحث العلمي: تطويري •

مهتمة بالحكم والتنسيق والسيطرة على الطبيعة والموارد البشرية : إداري أو سياسي  •

األنظمة األخرى مثل المؤسسات واألقسام الحكومية والمجموعات الضاغطة مثل اتحادات و

 .العمال

 .مهتمة بخلق الثروات وانتاج السلع وتقديم الخدمات للجمهور : اقتصادي •
 

وبما أن قطاع الغابات يحتوي على جميع األنشطة المذكورة سابقاً، مما يعني وجود عدة مؤسسات 

ختلفة تؤثر وتتأثر بهذا القطاع، فبالتالي تجنباً لتضارب المصالح يتوجب على ذات أهداف وأنشطة م

الحكومة رسم خطط شاملة لحماية وتنمية قطاع الغابات بمشاركة جميع الجهات، ففي كثير من 

البلدان تشكل شؤون قطاع الغابات والبيئة الطبيعية جزءاً من حقيبة الوزارات الحكومية المسؤولة 

زراعة ووزارة البيئة، خاصة إذا كانت هذه الغابات واقعة على أراض ذات ملكية مثل وزارة ال
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  ). 2005سعد، (عامة ومشاع

  

وفي بعض البلدان تم إنشاء سلطة مستقلة ذاتياً عين لها وزير مثل تلك اللجنة التي شُكلت في 

ولة بشكل كامل عن ، وهي منظمة مسؤ)لجنة علم الغابات البريطانية(بريطانيا، والتي ُأطلق عليها 

  .)Gana, 2007(جميع المهام الالزمة إلدارة قطاع الغابات عندهم

  

كما أن قطاع الغابات في الواليات المتحدة األمريكية يدار من قبل خدمة الغابات االمريكية الوطنية 

مع مراعاة القوانين الفدرالية المنصوص عليها في الدستور لقطاع الغابات في كل والية من 

وفي ماليزيا يتم استخدام النظام المركزي إلدارة قطاع الغابات مع مكاتبها . اليات األمريكيةالو

  ).Gana, 2007(وموظفيها وقرارتها في البالد

  

 The) . من بلد آلخر وفق ما يليArrangement & Regulationوتتفاوت الترتيبات واألنظمة 

World Bank, 2004) :  

  

  .نظام الحكم في البلد •

 .مية النسبية لقطاع الغابات في االقتصاد الوطنياأله •

 .نمط ملكية أراضي الغابات واالحراش الطبيعية في المنطقة •
 

وبالتالي، ال يوجد معيار محدد ألفضل طريقة إلدارة موارد الغابات وحمايتها ، ففي بعض البلدان 

رة الزراعة والتطوير تقع مسئولية حماية وتنمية قطاع الغابات من قبل الحكومة،  بواسطة وزا

وفي بلدان اخرى يتم دمج إدارة قطاع الغابات ما بين وزارة االقتصاد , الريفي ووزارة البيئة

. ووزارة التخطيط من جهة، ووزارة المصادر البيئية من جهة ُأخرى كما هو الحال في األرجنتين

 بين الوزارات وتجنب وهنا يستلزم وجود ترتيبات إدارية تعتمد بشدة على فعالية التنسيق ما

 كما ظهر نمط جديد إلدارة قطاع الغابات في نيوزلندا والتي اعتمدت ،)Gana, 2007.(النزاعات

في إدارة الغابات على وزارة مختصة بالغابات، والتي تقتصر مهامها على تدريب وتوظيف وتقديم 

على إنشاء ثالثة استشارات من أجل حماية الغابات بالتعاون مع شركة تجارية خاصة، عملت 

مشاريع في الغابات الموجودة في الدولة، تقوم بدورها من خالل استثمار هذه الغابات مع التعهد 

ونالحظ أن قطاع الغابات في نيوزلندا خاضٌع لنظام الخصخص وهو نظام من , بضمان استمراريتها

  ). kant and Berry ،2005(شأنه أن يضعف القدرات الحكومية وسياستها
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ال أن الوضع في بعض البلدان األوروبية مختلف، حيث تشكل الملكيةُ الخاصة من قبل االفراد إ

حيث إن نسبةَ الغابات ذات الملكية العامة في النرويج هي , للغابات مشكلةً أمام ادارة هذا القطاع

أي % 75أي نصف الغابات في السويد ملكية خاصة، و% 50من إجمالي مساحة الغابات، و% 13

وثلثا الغابات في إسبانيا مملوكةٌ لثماني عائالت , ثالثة أرباع مساحة الغابات في فرنسا ملكية خاصة

إال أن هذه الدول اعتمدت فرض قانون الغابات على تلك الغابات ذات , (Harrison, 2007).فقط

محافظة على الملكية الخاصة، باالضافة الى توزيع القروض والمنح التحفيزية من أجل تحسينها وال

  . (Kant&Berry,2005)استمراريتها، وأكثر هذه الدول نجاحاً هي فرنسا

  

فهو مقلقٌ جداً، حيث إن هذه الغابات مهددة بالدمار . وبالنسبة لوضع قطاع الغابات في الدول النامية

،  كما أن )2001حافظ، (على يد السكان المحليين والذين يعتمدون على موارد الغابات إلعالتهم

نظام إدارة الغابات في الدول النامية يعاني من ضعف في نظام المراقبة والتدخل، باإلضافة الى 

ضعف التفاعل ما بين المؤسسات الحكومية القائمة على ادارة قطاع الغابات من جهة والناس 

ا هو وكان لتوزيع مسؤولية إدارة هذا القطاع ما بين الوزارات البيئية كم, الريفيين من جهة اخرى

الحال في كينيا التي وزعت مسؤولية ونشاطات إدارة قطاع الغابات واألحراش ما بين وزارة البيئة 

وجود مشكلة كبيرة , والمصادر الطبيعية ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة ووزارة التنمية االقليمية

سعد، ( زاراتكانت تقف كعائق في وجه حماية وتنمية وإدارة الغابات وهي التنسيق ما بين الو

2005.(  
 

وبالنتيجة نالحظ أن حماية الغابات وتنميتها بشكل فعال هي من مسئولية الدولة التي تحددها من 

خالل السياسات العامة والقوانين المرفقة باللوائح التنفيذية والتي تقع مسئولية تنفيذها على عاتق 

السياسات بمدى كفاءة وقدرة ويرتبط نجاح هذه الخطط و, المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي 

المؤسسات الحكومية على تطبيق الخطط والسياسات، وعلى نجاح وفاعلية النظام اإلداري في هذه 

  ).الخ..تخطيط،  تنسيق، وتنفيذ ورقابة ، تقييم(المؤسسات من 

  

 فلها منظوراً متميز يختلف عنه في المنظمات )NGOs(أما عن دورالمنظمات غير الحكومية 

ة ألنها منظماتٌ ترتكز على حماية البيئة والنظام البيئي والغابات وخدمة المجتمع، كما الحكومي

تسعى بعض المنظمات غير الحكومية الى تحقيق العدالة االجتماعية للسكان األصليين الذين سكنوا 

رة الغابات مع الحفاظ على ثقافتهم وحقوقهم، ويسعى البعض منها الى ضمان مشاركة الناس في إدا

وبدأ ظهور مثل هذه الحركات والمنظمات  .الغابات مع المنظمات األخرى مثل المنظمات الحكومية

في حوض األمازون والبلدان االستوائية ومن ثم انتقل الى أجزاء أخرى من العالم مثل كندا 
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 وتلعبTheWorld Bank, 2004)(،   وغيرها من البلدانوبريطانياوالواليات المتحدة األمريكية

المنظمات غير الحكومية دوراً مهماً في قطاع الغابات، وهي متنوعة ولكنها تحاول إجماالً التركيز 

على القضايا التي تعتقد أنها لم تخاطب بشكل كاف من قبل المؤسسات والمنظمات الحكومية 

  .والتجارية

  

وهي ,  واقليميةوتتفاوت هذه المنظمات في نطاق عملها، حيث توجد منظمات دولية وأخرى وطنية

في أغلبها منظماتٌ غير ربحية قامت من منطلق إحساسها بالقيم والعدالة، ومن أهم أهدافها ومهامها 

وتعتمد بشكل كبير في , تطوير السياسات الجديدة حسب الحاجات المستجدة في المناطق الحساسة

وعية البيئية ولعب دور عرض أهدافها وتنفيذ مهماتها على الدعاية واإلعالن، وخاصة من أجل الت

  .ضاغط على بعض المؤسسات

  

   : واألحراجاإلجراءات الالزمة إلدارة وتنمية الغابات 2.5.2.
 

ومما سبق يتضح أن إدارةَ قطاع الغابات يلزمها توفر خمس آليات أو إجراءات مترابطة بعضها مع 

 :(Gana, 2007) وهي،بعض من أجل إنجاز دورها

   

  .ائح الداخلية التنظمية والتنفيذية لتنظيم نشاط ومهام المنظماتالقوانين العامة واللو •

 .السياسات العامة والخطط المستقبلية والبرامج التي تتعلق بتنمية الغابات واألحراج •

الترتيبات المالية واالقتصادية المخصص لتطبيق المشاريع والبرامج المتعلقة بالبيئة الطبيعية  •

 .وقطاع الغابات واألحراج

 مصادر للمعلومات والبحث العلمي والبيانات التي تساعد المنظمة في وضع الخطط توفر •

 .ومعالجة المعيقات واكسابها المعرفة في مجال البيئة والغابات واألحراج بشكل خاص

اإلجراءات التي تنظم العالقات ما بين األقسام في المنظمات، أي تفعيل عملية التنسيق  •

 . وقيادة النزاع

  

  : القوانين العامة واللوائح التنظيمية1.2.5.2. 
 

وإذا نظرنا في الوظيفة األولى من هذه الوظيفة وهي القوانين واألنظمة العامة، فهي من مسئوليات 

الدولة والحكومة في وضع القوانين المناسبة ألرض الواقع وأن تكون مرتبطة مع االتفاقيات الدولية 

 وأن تنسجم قوانينها مع الدول المجاورة  وامكانيات التمويلعم من الخارجالمختلفة لما يضمن لها الد
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أما على الصعيد المحلي والداخلي يجب أن يرافق هذه القوانين  هذا على الصعيد الدولي واإلقليمي،

لوائح داخلية تنظيمية وتنفيذية مفصلة لها تُراعي نوع التنظيم االداري للمؤسسات الموجودة ونظام 

  .(Gana, 2007)اإلدارة المتبع فيها

  

  :السياسات العامة والخطط المستقبلية2.2.5.2. 

  

أما الوظيفة الثانية وهي السياسات والبرامج والخطط التي تبنى على نتائج يود الوصول إليها في 

المستقبل بما يتضمن أهداف توجه وتتطور وتكون على عدة مستويات تتعامل مع القطاع الحرجي 

كل رئيسي على مستوى البالد وبالتالي فهي عملية استراتيجية تكمن في بشمولية والتنفيذ يكون بش

اختيار األهداف ونوع العمل، وتكون نتيجتها أهداف تابعة ووسائل انجاز مثل تجربة قبرص التي 

وضعت استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الغابات وتم االستناد في هذه االستراتيجية على السياحة 

  .(Harrison, 2007)البيئية

  

وهذه االستراتيجيات التي تكون محصلتها سياسة عامة أو برنامج تنموي، يجب أن تتكون من ثالث 

، وهي التحليل وهي مراجعة الحالة والتنبؤ )شكل 1.2 (خطوات متكررة على ثالث مراحل

ناسبه المستقبلي بالنتائج المحتملة وبعدها تأتي الخطوة الثانية وهي وضع األهداف واختيار أهداف م

مستندة على بيانات واحصائيات يراد تطويرها والعمل عليها، وبعدها تأتي مرحلة العمل والتنفيذ 

وبالتالي تصف الخطط والبرامج العمل المطلوب مع توقيته وتكلفته وتنفيذه وتوضيح االولويات 

  .ومرحلة التطبيق المصحوبة بالتقييم والتنقيح والمراقبة

  

  
  

  . Gana, 2007)(نمية الغابات واألحراج استراتيجية ت:1.2شكل 
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ولذلك فإن الخطط والسياسات هي وصف مفصل لوسائل تطبيق األهداف التي من شأنها عمل تغيير 

وتصنف األهداف إذا كانت أهداف اقليمية، والتي يجب ان ترتبط , وتطوير في قطاع الغابات

سعد، (بالقوانين والتشريعات المحليةباالتفاقيات الدولية واالقليمية وأهداف محلية وهي مرتبطة 

ومن هنا تكون تنمية الغابات من خالل استراتيجية تتكون من سلسلة تطبيقات تكرر فهي ) 2005

عملية دائرية تبدأ بالتحليل الذي يعتمد على البيانات المستمرة المتعلقة بطبيعة الغابات والعوامل 

وبعدها , ظ على هذه الغابات وحمايتها نوعاً وكماًيليها وضع األهداف الكافية للحفا, المؤثرة فيها

تطبيق هذه األهداف يتزامن معها مراقبة األداء، وبعدها التقييم والمراجعة ثم تعود الى التحليل لتبدأ 

 .دورة جديدة مع ارتباطها بعملية التمويل

  

  :هيبرنامج واقتراح مشروع لتطوير قطاع حرجي أو بيئي  الخطوات العملية لتطويرأما 

  

  .تحضير وتصميم مشروع  •

 .تشارة واشراك اآلخرين االس •

 .التقييم واالختيار •

 .الموافقة والتمويل •

 .التطبيق العملي •

 .المراقبة والقياس مع عمل قاعدة بيانات  •

وهي عملية مستندة على المراقبة، تتم عند اكتمال المشروع عادة لكن ال , تقييم المشروع •

م خالل تطبيق المشروع، وهو ما تطلبه بعض الجهات يعني ذلك انه ال يمكن عمل تقيي

ومن المهم أن ينفذ التقييم أو يشارك فيه اشخاص , المانحة مثل تقييم منتصف المشروع 

 )1997البنك الدولي، .(مستقلين فال يكون التقييم متحي
 

  :التنظيم المالي وتوفر مصادر اإلنفاق3.2.5.2. 
 

زانية وتخصيص األموال من قبل الدولة وعلى بند الحوافز يرتبط تمويل قطاع الغابات على المي

واإلعانات المالية ودخولها السوق بواسطة األسعار والقيود التجارية واالتفاقيات الدولية، ويخضع 

إال أن الحساسية العامة نحو  .هذا القطاع في بعض البلدان إلى نظام الخصخصة بسبب التمويل

نشاطات التي تحقق نواتج وارباح ملموسة مثل صناعة وتجارة القضايا البيئية اصبحت تعيق ال

وبالتالي من شأن النداءات المطالبة بوقف , األخشاب والتي من شأنها أن تساهم في تمويل الغابات

إزالت الغابات التي تزيد من العبء المالي على الخزانة العامة للدولة وعند الوقوف على تمويل 
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ات المالية المفروضة على التلوث كمصدر مهم لتمويل هذا القطاع حماية الغابات تدخل العقوب

باإلضافة لدعم المتبرعين والمساعدات الدولية والتي تشكل مصدر تمويل يجب أن يؤخذ بعين 

  ).2007مخلف، (االعتبار عند وضع الخطط والمشاريع

  

برنامج األمم وبشكل عام يوجد نقص في توفر مصادر التمويل للمؤسسات البيئية حيث يعاني 

حيث ذكر البرنامج الهبوط الظاهر في المساهمات المقدمة . المتحدة البيئي من نقص حاد في التمويل

بوصفه أحد أعراض انهيار مستوى تمويل , إلى صندوق البيئة الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة

المتحدة للبيئة اآلن أن يتنافس وفي رأي آخر أنه على برنامج األمم , الجهات المانحة للقضايا البيئية

وتؤكد اللجنة . مع اتفاقات بيئية متعددة األطراف وأنشطة بيئية دولية أخرى للحصول على التمويل

الحاجة إلى تعزيز قاعدة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة واستقرارها، وهو ما انعكس على 

  ).2006برنامج االمم المتحدة للبيئة، ( القضايا والمشاريع البيئية بشكل عام في كافة البالد

  

   :التعليم والبحث ومعالجة البيانات4.2.5.2.  

  

تتضمن بند التعليم والتدريب الرسمي ’ وهي وظيفة معرفية تستند على تطوير الموارد البشرية 

للموظفين العاملين في قطاع الغابات هذا من جهة و من جهة أخرى تعليم الناس المشاركين في 

مع بشكل وآخر في شؤون قطاع الغابة وهو ما يدخل في نطاق التوعية البيئية للحصول على المجت

  ).2001الفتالوي، (المشاركة المجتمعية

  

كما يجب على الحكومة ان , يشكل التعليم هنا استثمار يكون لعائداته تحسين المهارات والمعرفة 

ي تتخصص قي الشؤؤن الريفية وعلم تدعم التعليم في الجامعات وتخصص األقسام والكليات الت

الغابات وتدعم الخريجين من األقسام التي يحتاج إليها في هذا المجال مثل طالب األحياء والهندسة 

كما أنه  .(Gana, 2007)وتوجيه مشاريعهم ودراستهم فيما هو يشكل دعم للنظام المعرفي في الدولة

 أرض الواقع لرسم وعمل الخطط الالزمة التي يلزم توفر قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار عن

  .من شأنها تنمية قطاع الغابات 

  

   : والتشبيك اإلداريالتنسيق5.2.5.2. 

  

ال يمكن تحقيق األهداف المنشودة ألي مؤسسة إال من خالل التنسيق اإلداري المدروس والفعال 

, مان تحقيق الهدف المنشود ويمكن تعريف التنسيق بشكل عام بأنه الترتيب المنظم لجهد جماعة لض
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ويعتمد التنسيق على عملية االتصال في جميع المستويات اقليمي أو قطري أو افقي أو عمودي ، 

  ):2000حماد، (هي  ومن أهم العناصر الواجب توفرها حتى يكون التنسيق فعال

   

 .وضوح األهداف والسياسات لكافة الجهات المشاركة في تحقيق األهداف •

 .ة والقوانين واللوائح التنفيذيةوضوح األنظم •

 .التبادل الدائم ووالمستمر للبيانات والمعلومات •

 .معرفة األفراد ألدوارهم ومهامهم ضمن خبراتهم وتخصصاتهم •

 .توفير سبل وأدوات اتصال بشكل منظم وواضح وميسر •
 

  ):2003السرجاني، (وعند تناول التنسيق حول قطاع الغابات، يتوجب مراعاة ما يلي

  

قيام بإجراء دراسات وجمع بيانات عن األوضاع والمشاكل البيئية وذلك بالتنسيق مع جميع ال •

المؤسسات والمنظمات الحكومية واألهلية والغير حكومية عند تبادل المعلومات 

 .واإلحصاءات والقضايا والمشاكل

 .التنسيق ما بين المؤسسات ومشاركة الجميع في وضع الخطط واالستراتيجيات البيئية •

) المنظمات الحكومية واألهلية(إعداد الخطط الكفيلة بتوفير مصادر تمويل مع جميع الجهات  •

 ).1997البنك الدولي، (من أجل دعم المشاريع البيئية وتمويلها قدر المستطاع 

التنسيق ما بين المنظمات في عملها لحماية البيئة واألحراج وتفعيل نظام الرقابة والتوعية  •

 . المشاريع والمساهمة في ادخال المشاركة المجتمعية قدر اإلمكانالبيئية وتنفيذ

  

  :في الضفة الغربيةواألحراج البيئة الطبيعية  3.5.2.

  

تعتبر فلسطين جزءاً من بالد الشام ومنها الضفة الغربية ، تُسهم طبوغرافية فلسطين في إيجاد نُظم 

ى تلطيف درجة حرارة الصيف وزيادة مناخية مختلفة إذ تساعد المرتفعات الجبلية الوسطى عل

كميات األمطار الساقطة عليها في الشتاء، في حين تسهم المناطقُ الغورية في رفع درجات الحرارة 

وبهذه , في الصيف، وفي الشتاء تكون درجة الحرارة معتدلة نسبياً مما يجعلها مشتى مميزاً

ومواقعها الطبيعية وبتنوعها الحيوي وكائناتها األطراف واألقاليم أبدعت طبيعتها بتنوع نظمها البيئية 

 نبتة وزهرة وشجرة وشجيرة تنبت على مدار 2720الحية البرية والتي تتمثل بوجود أكثر من 

وتقدر ,  نوعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة التي تهاجر على مدار العام520السنة، وأكثر من 

برنامج األمم (شتاء من أوروبا إلى إفريقيا وبالعكس مليون طير تمر صيفاً و500كمياتُها بأكثر من 
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  ).2003المتحدة للبيئة، 

  

 درجة شماالً، وبين خطي  32.15 درجة و 30.30وتقع شمال خط االستواء بين خطي عرض 

 ساعات شتاء، مما 10 ساعة صيفاً و14يصل طول النهار .  درجة شرقا35.40ً درجة و 34.15

رة بشكل كبير صيفاً، وانخفاضها بشكل كبير في الشتاء، وتعتبر يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرا

فلسطين ذات أهمية مميزة ليس بسبب موقعها الجغرافي ووجودها في ملتقى ثالث قارات فقط، بل 

نهر األردن وبحيرة : لوجودها على جزء من غرب حفرة االنهدام مع وجود مسطحات مائية مثل

 في فلسطين مرتفعات جبلية وغابات طبيعية تصل إلى ارتفاع طبريا واألودية الموسمية، كما توجد

كم 5600(  كم مربع منها27000وتبلغ مساحة  فلسطين , م عن سطح البحر 1100ما يقارب 

مساحة قطاع غزة، وهي بهذا الموقع تكون بين ) كم مربع365(مساحة الضفة الغربية و) مربع

اشتية و حمد، (ي إلقليم البحر األبيض المتوسطالطرف الشمالي لإلقليم الصحراوي والطرف الجنوب

1995.( 
 

  :في الضفة الغربيةاستعماالت األراضي 4.5.2. 

  

نتيجة الوضع الراهن الزاخر بالتعقيدات السياسية وتداخل االستيطان في كل األراضي الفلسطينية 

ث السيادة مقسمة وبناء جدار الفصل العنصري واالتفاقات المرحلية، فإن األراض الفلسطينية من حي

 ):2007الجبارين وآخرون، (إلى األقسام التالية

  

 وهي المدن A,أراضي ومناطق تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة وتسمى مناطق أ •

  .تقريبا% 3الرئيسيةوما حولها وتشكل نسبة حوالي 

مى أراضي تحت اإلدارة المدنية الفلسطينية وتخضع أمنياً لقوات االحتالل اإلسرائيلي وتس •

 وهي البلدات والقرى وجزء من حولها األراضي الفلسطينية وتشكل حوالي B, مناطق ب

  . من أراضي الضفة الغربية% 38

أراضي واقعة كليا تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وهي معظم األراضي الفلسطينية ذات  •

, ذه المناطق جوتسمى ه, االستغالل الزراعي والرعي والغابات والقابلة لالستثمار والتطوير

C من أراضي الضفة الغربية% 59 وتشكل حوالي  .  

  

  :ألراضي الفلسطينية على أرض الواقع فهياستعماالت اأما 
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لإلسكان  %    8.5من المساحة للزراعة وحوالي % 30يستعمل الفلسطينيون حوالي  •

 .  للرعي الدائم% 13وحوالي 

% 20الفلسطينية وجزئيا على حوالي من األراضي % 25تسيطر إسرائيل كليا على حوالي  •

من استعماالت األراضي في الضفة الغربية وبلغ النقص في مساحة  % 6.6تشكل الغابات 

، تدير السلطة الوطنية الفلسطينية % 59 مقدار 1998 - 1970الغابات واألحراش من عام 

اج في علما أن أغلب الغابات والحر) A+B(األحراج والمحميات الموجودة في أراضي 

  )4(انظر ملحق ) 2002طليب ،  (Cأراضي 

  

  
  

 )1998وزارة الزراعة، (خارطة استعماالت األراضي في الضفة الغربية : 2.2 شكل
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  :الغابات واألحراج في الضفة الغربية وتطوراته 5.5.2.

  

 نوعاً من االشجار البرية، يوجد بعضها بأعداد كبيرة في 70ينمو في اآلراضي الفلسطينية نحو 

حين إن بعضها نادر الوجود وموزع هنا وهناك، وبالرغم من إدخال المئات من االنواع الجديدة من 

األشجار الزراعية الى فلسطين فال تزال االشجار البرية هي العامل السائد في طبيعة البالد، وقد 

العصور ولم كانت جبال فلسطين في الماضي مكسوةً بالغابات، إال أن هذه الغابات قد تقلصت عبر 

 لمساحة الغابات هي 2007يتبق منها سوى مساحات قليلة، وتشير احصائيات وزارة الزراعة عام 

 حيث نقصت 221933 مقدار 2007سنة ) المخصصة للغابات(أن مجموع مساحة األراضي الغابية 

فقط من مجموع مساحة األراضي في % 3.7  وتمثل 1974مما كانت عليه سنة % 29بما يوازي 

  .ضفة الغربيةال
 

ال تعتبر الغابات في الضفة الغربية غابات بل أحراج، وترجع أسباب ذلك إلى أن معظم مساحات 

  :الغابات ذات غطاء شجيري ال يزيد ارتفاعه عن مترين ومبعثر كما يلي
 

 . شجرة للدونم الواحد20 – 10الغابات المزروعة يتراوح عدد األشجار ما بين  •

الخضراء المتواجدة في المنطقة شبه الساحلية والمنحدرات غابات الخروب والسريس  •

من األرض % 50الغربية والسفوح الشرقية للمنطقة الجبلية ذات غطاء نباتي يكسو حوالي 

 . شجرات خروب للدونم الواحد3-1بالشجيرات التي يغلب عليها السريس ومعدل 

عظمها حيث تزداد نسبة الكساء الغابات المتوسطية الخشبية الطبيعية فهي غابة حقيقية في م •

جبارين وآخرون، (في المناطق الجبلية العالية والمنحدرات الغربية% 70الشجري عن 

2007.(  

  

إال أن الظروف الغير طبيعية والنزاعات السياسية التي مرت بها فلسطين في القرن األخير  قد 

الذي كان يسير باتجاه ) 1948-1917(انعكس على الغابات واألحراج منذ مدة االنتداب البريطاني 

تقليل أهمية االرض بالنسبة للمواطن الفلسطيني بكل الطرق والوسائل وبعدها جاء االحتالل 

 والذي سار في نفس االتجاه ولكن بقوة 1948االسرائيلي لألراضي الفلسطينية الحالية منذ عام 

جالت على صدور أول قانون يتعلق وتدل الس. األوامر العسكرية  في هذه الفترة كما أوضحنا سابقاً

الذي بدأت زراعة األشجار الحرجية في إحدى السفوح شديدة االنحدار في  . 1927بالحراج سنة 

 دونم باشجار الصنوبر العادي وأنواع السرو، 1000محافظة الخليل، في تلك السنة بمساحة 

) منطقة رام اهللا (  القدس  دونم من األراضي الجبلية الصخرية المنحدرة في محافظة400وزراعة 
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وفي ذلك الحين بدأت عمليات تعيين طوافي ) 1995بريغيث، (بالصنوبر العادي والسرو أيضا

الذي كان حراجاً طبيعيا في معظمه واستمر هذا الحال في جميع أرجاء ) الحراس ( الحراج 

  .فلسطين 

  

  
  

  .)2000-1999ة الزراعة، وزار(. الغابات واألحراش في الضفة الغربية توزيع: 3.2 شكل
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إال أنه لم يزرع في الضفة الغربية خالل فترة االنتداب البريطاني عالوة على ما سبق ذكره سوى 

 دونم في العامين 556حة ا في منطقة الخليل ومس1935 دونم بالصنوبر العادي سنة 350مساحة 

  ).1995بريغيث، ( في جبل جرزيم قرب مدينة نابلس1946\1945

  

وفي  . دونم فقط 2306كون مجموع ما تم زراعته من حراج في عهد االنتداب البريطاني وبذلك ي

وكانت القوانين في , ذلك الوقت استمرت عمليات حراسة األحراج وتطبيق القوانين بحق المخالفين 

شكلها وصيغتها ومفهومها قوانين عقوبات فقط بحق المخالفين والمعتدين على األراضي الحراجية 

ما عدا قانون التحريج اإلجباري الذي يضم التغييرات التي يمكن أن , الطبيعية والمزروعةسواء 

وعدا ذلك فإن , تكون في صالح المجتمع في عمليات حماية الطبيعة وصيانة الحراج والتربة 

  ).2003برنامج األمم المتحدة للبيئة، ( القوانين هي قوانين عقوبات وغرامات فقط

  

شاتل حرجية في أوائل الثالثينات لتوزيعها على المواطنين والمدارس والمساجد وقد بدأ بإعداد م

والكنائس والمؤسسات الرسمية وشبة الرسمية واإلجتماعية والشعبية، فبدأت أشجار الصنوبر 

والسرو وأسيجة الثويا وغيرها من النباتات في الظهور في الشوارع والحدائق واألماكن العامة 

والزحيف ) البالن ( ، وكانت تحت هذه الغابات وحولها نباتات النشن )1995 بريغيث،(والمزارع

  .واللبيد وعدد كبير من الشجيرات والنباتات المتقزمة والعشبية المعمرة 

  

وفي المناطق الشرقية والسفوح المطلة على وادي األردن والبحر الميت كانت النباتات المعمرة من 

وساعد على ذلك أن مجال  ).2007الجبارين وآخرون، (غزارة شجيرات وعشبيات تكسو المنطقة ب

الرعي لالغنام كان مفتوحا في طول البالد وعرضها، ولم يحصل ضغط كبير على منطقة معينة بما 

، وساعد قلة عدد السكان وبساطة الحياة وقلة انتشار ) 1995اشتية و حمد، (يسمى الرعي الجائر

  . العمران على ذلك

  

 وهجرة الفلسطينيين من معظم أراضي فلسطين إلى الشتات وإلى 1948ة عام وفي أعقاب نكب

منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد حصل ضغط كبير على الموارد الطبيعية في هاتين 

المنطقتين نظراً لالحتياجات الملحة للمجتمع الستعمال األشجار والشجيرات كوقود نتيجة للفقر ووقلة 

حاجة الى زيادة المساحة المزروعة وتغيير النمط الزراعي ليواجه الطلب كما دعت ال.البدائل 

الجديد على المحاصيل الزراعية  ليلبي حاجات المجتمع بالمحاصيل مثل الحمضيات والحبوب 

ولتلبية هذه الرغبه الملحة والحاجة الضرورية فقد بدأت  .والزيتون ومختلف أنواع الفواكه والخضار

لغابات واستئصالح األراضي لزراعتها بالمحاصيل الحقلية والخضار وبساتين عمليات قطع أشجار ا
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الفواكهه مما أدى بالنتيجة الى اختفاء معظم مساحات الغابات المتبقية سوى عدد قليل من البقع 

، أو بعض األشجار التي تضم تحتها رفات االولياء والصالحين )ARIJ, 2006(والقطع المتناثره

  .موجودة حول االماكن المقدسة او في فنائها وفي المساجد والكنائس والشهداء وتلك ال

  

  : م1970 –ابات من فترة االنتداب البريطانيوضع الغ 1.5.5.2.

  

جبال (لما كانت معظم المحميات الطبيعية في فلسطين في المناطق الجبلية خاصة في شمال البالد 

ية المطلة على شمال وادي األردن وبحيرة وفي السفوح الشمالية الشرق) الجليل وجبال الكرمل 

 من المحميات الطبيعية كان على المنطقة 1948فإن ما بقي بعد حرب , طبريا ومنطقة الحولة 

قع في محافظة هذه المحميات هي الغابات الطبيعية والتي ت, الحدودية الشمالية الشرقية وحولها 

 ودرجات حرارة مرتفعة 300-450 بين ومعظمها في ذات االمطار )1995بريغيث، (جنين حاليا

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( م500نسبيا كما ان ارتفاعها عن سطح البحر ال يزيد عن 

2005.(  

  

الذي يبين مساحة ) 4(وتسود هذه الغابات أشجار الخروب والبلوط والسريس، انظر الملحق رقم 

وسنعرض أهم الوسائل  . م1970سطين حتى سنة الغابات الطبيعية في منطقة الضفة الغربية من فل

التي كانت متبعة في فلسطين، ونقصد هنا الضفة الغربية بالتحديد من أجل إدارة وتنمية األحراج 

األحراج والغابات في م من وزارة الزراعة والتي كانت مسؤولة عن 1970حسب احصائيات عام 

  .تلك الفترة

  

  :المشاتل. 1.1.5.5.2

  

تل التي تتنتج االشتال الحرجية واشتال المراعي واشتال الزينة للشوارع والحدائق بلغ عدد المشا

 ستة مشاتل موزعة كما 1970العامة والبلديات والمدارس والمؤسسات المختلفة واالفراد سنة 

  ) :1970وزارة الزراعة، (يلي

  

   شتلة تقريبا400.000ًمشتل شاطئ غزة                   •

  شتلة تقريبا200.000ًلخليل            ا\مشتل وادي القف •

  شتلة تقريبا500.000ًالخليل               \مشتل العروب •

  شتلة تقريبا250.000ًرام اهللا  \القدس\مشتل عين الزرقاء  •
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  شتلة تقريبا250.000ً طولكرم         \مشتل نور شمس  •

  شتلة تقريبا500.000ًجنين                 \مشتل قباطية  •
 

 شتلة حراج ومراعي واشجار زينة 2.200.000 هو 1970وع االشتال السنوية حتى سنة مجم

  ).1970وزارة الزراعة، (زنباتات ظل ومصدات رياح واسيجة

  

ة األحراج في منتصف الخمسينات، وبمساعدة ورعاية وارشاد وتشجيع [وتم عمل مشروع لزيا

وقد كانت االشتال تقدم مجانا . يرية األحراجأجهزة الدولة المختلفة وعلى راسها وزارة الزراعة ومد

وتقدر مساحة ما تمت زراعته بهذه الطريقة .للمواطنين والمؤسسات ويتم االحتفال بزراعة األشجار

 دونم في مقاطع حرجية خاصة والباقي اشجار متناثرة في 7000 دونم منها حوالي 20.000حوالي 

  ).1995بريغيث، (الشوارع والمزارع واالسيجة وغيرها

  

أما الحراج التي يمتلكها المواطنين والتي تمت زراعتها بعقود خاصة بواسطة مديرية الحراج ضمن 

 دونم محافظة 3421 مقدار 19970 حفظ التربة فقد بلغت مساحته سنة \قانون التحريج االجباري 

شروع يملكها  م13وعدد المشاريع ) وهي المنطقة الوحيدة التي تم تنفيذ القانون فيها ( الخليل 

  ).1995بريغيث، ( م1970 وحتى سنة 1965المواطنين، وقد تم تنفيذها من سنة 

  

  :م1970ي الحراج والغابات حتى سنة القوى البشرية الرسمية التي كانت تعمل ف. 2.1.5.5.2

  

  :م فيما يأتي1970تتمثل القوى البشرية الرسمية التي كانت تعمل في الحراج والغابات حتى سنة 

  

كان قسم الحراج يمثل مديريات مستغلة في االولوية والمحافظات في : وظفين الرسميينالم •

 78ن الضفة الغربية بكامل كل الوسائل االدارية والفنية وكانت القوى البشرية مكونه م

  :)1.2(موظفا مستديما مصنفا كما في جدول 

  

 الذين كانوا يقومون بخدمة 1967االغوار حتى سنة \ موظفين دائمين في لواء اريحا 6وكان هناك 

الغابات على ضفاف نهر االردن وفي المناطق الرطبة حول الينابيع والعيون وفي االغوار وبذلك 

وقد كان هناك عدد من .  موظفاً 84 هو 1967يكون مجموع الموظفين للضفة الغربية سنة 

لمختلفة كمستخدمين فنيين  وظيفة في مجاالت الحراج ا25المستخدمين بوظائف يومية ثابته بحوالي 

  ).1995بريغيث، (
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   :1970عدد موظفين وزارة الزراعة لعام : 1.2جدول 

  

 عدد الموظفين  اللواء\اسم المحافظة 

 23 محافظة الخليل

 )وبيت لحم , رام اهللا  ( 2 محافظة القدس

 9 محافظة نابلس

 7 محافظة طولكرم

 25 محافظة جنين

 78 المجموع

  

كانت مشاريع الحراج تحتاج الى عمال موسميين للتحضير للزراعة في : ميينالعمال الموس •

والزراعة في الشتاء وترقيع المشاريع القديمة وفتح , المساحات المستجدة في الصيف 

وإزالة االعشاب وتقليم الحراج وتخفيفها ) لم تكن اآلالت منتشرة بشكل واسع (الطرق 

ستنادية وتقليم الحدود واألسيجة وغيرها من ومكافحة الحشرات وصيانة الجدرات اال

حسام طليب، تشرين الثاني (االعمال، حيث استخدم اآلالف من العمال سنوياً لهذه االغراض

ومن الجدير بالذكر ان طالب المدارس كانوا يشاركون في العمل  ).، اتصال شخصي2008

كانون الثاني من في المشاريع الحرجية في عيد وطني سنوي وهو في الخامس عشر من 

كل سنة وهو عيد الشجرة الذي يزرع فيه طالب المدارس أشجار حرجية وزينة في ذلك 

اليوم، بهدف التشجير و غرس شعور اإلنسان بانتمائه ومشاركته في مهام البلد والحفاظ 

  .على طبيعتها ومنجزاتها 

  

  :1970 حتى سنة بها مديريات الحراجاألقسام والنشاطات التي كانت تقوم . 3.1.5.5.2

  

  ):1995بريغيث، ( األقسام الموجودة في مديريات الحراج بوزارة الزراعة هي

  

  . مسح طوبوغرافي ومساحي للمشاريع\قسم المساحة  •

حسام طليب، تشرين (ادية مهمتان هما القسم القانوني وكان له باإلضافة الى اعماله الع •

  ):، اتصال شخصي2008الثاني 
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o يا االعتداء على الحراج والنباتات الطبيعية لدى الدوائر مالحقة ومتابعة قضا

وذلك باثبات حاالت التعديات ) الخ..الحاكم االداري , المدعي العام, المحاكم(القانونية

  .والمرافعة فيها

o  صياغة عقود التحرير مع مالك االراضي لتطبيق قانون التحريج االجباري في

  .االراضي المملوكة للمواطنين 

  

  .النتاج وتوزيع االشتال المذكورة سابقاً : مشاتل قسم ال •

لتحديد االولويات والمهام وتنفيذ البرامج والخطط في المشاريع القائمة : القسم الفني  •

  .والمستجدة 

  .القسم االداري  •

  ).الطوافين ( قسم الحراسة  •

  .القسم المالي  •
 

  :1994 -1971تطورات وضع الغابات من 2.5.5.2. 

  

حتالل وسيطرته على جميع نواحي الحياة العامة في فلسطين في هذه الفترة، فأول ما نتيجة وجود اإل

قامت به سلطات االحتالل هو اعتبار أراضي الحراج والغابات والمراعي أراضي دولة تحت 

  :تطور الوضع نتيجة ذلك كما يلي تصرف المستوطنين والجيش المحتل و

  

 بالغاء قسم الحراج 1971في بداية سنة قامت سلطات االحتالل في الضفة الغربية  •

كمديريات مستقلة في المحافظات واألولويه وتقليص عدد الموظفين والحاقها بالمديريات 

 حيث بقي عدد من طوافي الحراج ومأمور الحراج في كل ،الزراعية كقسم للحراسة فقط

 ).1995بريغيث، ( منطقة 

ي المذكورة سابقاً في الضفة الغربية قامت بإغالق جميع مشاتل إنتاج الحراج والمراع •

 شتلة سنويا معظمها 50000باستثناء مشتل واحد هو مشتل وادي القف الذي ينتج حوالي 

الدورنتا  وغيرها ومن نباتات الزينة وال يزيد , من نباتات األسيجه مثل اللوجوستروم 

  ) 2007الجبارين وآخرون، ( شتلة سنويا10000ًانتاجه من اشجار الغابات عن 

تم تحويل المشتل السابق الى مشتل تجاري وقد كانت تباع االشتال للمؤسسات واألفراد  •

 ).، اتصال شخصي6200عادل بريغيث، آذار(بمعدل نصف دوالر للشتله الواحده 

استمر اهمال الحراج من حيث إبادة االعشاب وفتح الطرق وعمل وصيانة خطوط النار،  •
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واحي التقليم والتفريد، وهذا كله جعل عمليات الحرائق كما تم اهمال صيانة الحراج من ن

 .سهلة والسيطرة عليها مستحيلة 

قام المستوطنون بقطع ما يحلو لهم من مساحات الحراج وبناء المستوطنات عليها بتصريح  •

من سلطات االحتالل، على خلفية أنها اراضي دولة حيث تم منع المواطنين العرب من 

 ).ARIJ, 2006(ونقلت صالحية استغاللها الى المستوطنيناستغالل اراضي الدولة 

في المناطق القريبة من المدن والقرى والتجمعات السكنية، بدأ السكان المجاورون بالزحف  •

 .نحو الغابات وقطع أشجارها واستغالل االرض للزراعه أو السكن أو االستعماالت المختلفة

ات الحراج الفلسطينية الموجودة على قامت سلطات االحتالل بالتدريج بضم بعض مساح •

المناطق الحدودية الى سلطة اراضي دولة اسرائيل المسماه كيرين كايميت إلدارتها 

 ).1995بريغيث، (واستغاللها

تم اعالن عن مساحات كبيرة من االراضي بما فيها اراضي الغابات والمراعي كمناطق  •

 .ا او استغاللها او حتى زيارتها  وتم منع المواطنين العرب من الدخول إليه،عسكرية

 .قامت قوات االحتالل باقتالع وقطع مساحات من الغابات تحت ستار الحجج االمنية  •

نتيجة للبطالة في السنوات االخيرة والفقر الناتج عنها، فقد بدأ المواطنون بقطع اشجار  •

صناديق نقل الغابات الستعمالها كحطب للوقود وبيعها كأحطاب وتصنيع الفحم او صناعة 

 .الخضار والفواكه

وفي معظم , ازدياد عمليات حريق الغابات سواء السباب طبيعية او اهمال غير متعمد •

الحاالت كان الحريق متعمدا حيث قام المستوطنون باشعال حريق في احد مقاطع الحراج 

بريغيث، ( دونم حرقت تماما26المملوكه ، وبعد السيطرة على الحريق تبين ان مساحة 

1995.( 

ازدادت هجمة االستيطان واإلغالق واإلستيالء على األراضي من قبل سلطات االحتالل  •

 .والمستوطنين لكي يكون بحوزتهم أكبر مساحة ممكنه مستقبلًا 

واخيرا فان عدم صيانه الحراج وترقيعه وتقليمه وتفريده وبناء الجدران االستنادية  •

 .افة االشجار في وحدة المساحة والحراسة قد ساعدت في تقليل المساحات وكث

استمر تقليص عدد طوافي الحراج وتحويل الباقي الى وظائف غير الحراج مما قلل فعالية  •

 ).1995 بريغيث،(المراقبة على الحراج

ووقوع قسم كبير من هذه الغابات  A,B,C بموجب اتفاقية أوسلو تم تقسيم األراضي إلى  •

 ).1995اتفاقية اوسلو المرحلية المرحلية، (ية أي تحت السيطرة اإلسرائيلCفي أرضي 

نتيجة عدم الوقاية وقلة المكافحة فقد ازدادت حشرة الجاذوب انتشاراً في الغابات الصنوبرية  •

 ).، اتصال شخصي6200بالل نزال، تشرين الثاني . (



 
 

30

  :2007 -1994ج اتطورات وضع األحر3.5.5.2. 

  

تفصيلية التي تبين مساحات وحدود وتضاريس الحراج لقد استولت سلطات االحتالل على الخرائط ال

  . م1967كما استولت على الوثائق الخاصة بالعقود والمسوحات النباتية والمعلومات الفنية منذ سنة 

كما قامت بتغييرات على الحدود واالستيالء على مساحات واسعة من المناطق الحرجية والغابات 

فعلى سبيل المثال قامت كل المستوطنات في قطاع غزة  .تالغراض مختلفة أهمها بناء المستوطنا

 دونم من االراضي الحراجية للمستوطنات لم 40000على اراضي حرجية حيث تم مصادرة نحو 

 دونم تحت سيبطرة المستوطنات 3000 دونم منها 5000يبقى ارض مزروعة منها غير 

الجبارين (للفلسطينيين العرب دونم فقط حراج مزروع في قطاع غزة 2000االسرائيلية وبقي 

 دونم مرة واحدة لبناء 1700وفي منطقة القدس تم اقتالع غابة بكاملها مساحتها  ).2007وآخرون، 

وتم ضم ) افرات( دونم لبناء مستوطنة 235عليها كما تم االستيالء على  ) معالي ادوميم( مستوطنة 

تداءات على مساحات جزئية وكلية على باالضافة الى االع, دونم الى اراضي دولة اسرائيل 1150

أما السلطة  ).ARIJ, 2006(وجرى نفس االسلوب في بقية المناطق.مقاطع كثيرة من الحراج 

لذلك فإن األرقام , الوطنية الفلسطينية فلم تتسلم الضفة الغربية لتعيد تحديد معالم األحراج ودراستها 

مقدرة قابلة للزيادة والنقصان على أرض الواقع ما هي أرقام تقريبية ) 4(التي تذكر في الملحق رقم 

 :حراج الحالي في أراضي الضفة ما يليصف واقع االيهم ما  وأ.حسب المناطق  % 30 -10بين 

  

  . بالنصف تقريباً 1971نقصت مساحة الحراج عما كانت عليه سنة  •

 لخروب  شجيرات للدونم في غابات ا2-6أصبحت كثافة االشجار في الغابات الطبيعية  •

 . شجرة للدونم 10-70اصبحت كثافة االشجار في الغابات المزروعة   •

 البطم  بحيث \ازدادت كثافة االشجار في الغابات الطبيعية في بعض مناطق غابات البلوط  •

 ).2007جبارين وآخرون، (  شجرة للدونم30وصلت الى 

  

 :المشاتل. 3.5.5.21.

  

ة في اادارة العامة للغابات والمراعي بتوسيع وإنشاء قامت وزارة الزراعة الفلسطينية والمتمثل

مشاتل حرجية حكومية خمسة مشاتل موزعة في محافظات الضفة الغربية ، حيث زادت وزارة 

 مليون 1.2 شتلة قبل قدوم السلطة إلى 55000 ب  2000 – 1997الزراعة من انتاج األشتال من 

 الزراعة ال يتم انتاج اشتال الفاكهة في مشاتل ، و حسب سياسة واستراتيجية وزارة2001شتلة عام 

الوزارة حيث يتم انتاج األشتال الحرجية فقط حتى يتم ايجاد مشاتل متخصصة ألنتاجها حيث تحول 
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أو تم توسيعها وأهم المشاتل التي أنشأت  ).2002طليب، .(عملية االنتاج عندها للقطاع الخاص 

  :وزيادة انتاجها هي

  

حيث تم انشاؤه بفترة الحكم األردني انتاجه قبل قدوم السلطة : لخليل ا\مشتل وادي القف  •

 شتلة، وقامت السلطة الفلسطينية بتطويره لتصبح طاقته االنتاجية 50000الفلسطينية 

 . شتلة حرجية ورعوية وزينة250000

تم إنشاء هذا المشتل بسبب زيادة الطلب على االشتال في :  الخليل\مشتل العروب  •

 دونم وحيث يتوفر مصدر المياة من خالل نبع ماء وتم إنشاء 10لجنوب بمساحة محافظات ا

 .شتلة حرجية سنوياً من أشتال الغابات والزينة300000 بطاقة انتاجية 1999المشتل عام 

 لتغطية احتياجات محافظات وسط الضفة 2001تم إنشاؤه عام :  رام اهللا\مشتل كفر مالك  •

األغوار ويقع المشتل في كفر مالك شمال شرق رام اهللا مساحته و) رام اهللا والقدس(الغربية 

 .شتلة سنويا200000ً دونم بطاقة انتاجية 6

 10 لتغطية احتياجات محافظات الشمال بمساحة 1999تم إنشاؤه عام :  جنين\مشتل قباطية  •

نة  شتلة سنوياً من االشتال الحرجية والرعوية والزي350000دونم وطاقة انتاجية تصل إلى 

 .ويوجد مصدر ماء عبارة عن بئر ارتوازي للمحطة

 دونم 10 في محطة خضوري الزراعية بمساحة 2001تم انشاؤه عام : مشتل طولكرم •

 شتلة سنوياً حيث المناخ مالئم جداً في المحطة ويتوفر 250000بطاقة انتاجية تصل إلى 

  .فيها بئر ارتوازي
 

   : الغربيةاإلطار المؤسساتي لألحراج في الضفة6.5.2. 

  

كانت اإلدارةُ المدنية اإلسرائيلية تتولى جميع المسؤولية البيئية في األراضي الفلسطينية من خالل 

إدارة سالمة البيئة التابعة لوزارة الصحة االسرائيلية، المقتصرة على عمليات التفتيش، وفي أعقاب 

يئي في اإلدارة المدنية لتنفيذ  أنشات إدارة مسؤول ب1993إنشاء وزارة البيئة االسرائيلية عام 

مشاريع في مجال معالجة النفايات الصلبة والنفايات السائلة، ومكافحة اآلفات وغيرها من المجاالت، 

وكانت البلديات هي الجهة المنفذة والمقدمة للخدمات والمشاريع البيئية، واستمر الوضع على هذا  

   . م1995الحال حتى أيار عام 

  

 اتفق الطرفان على مناطق جغرافية محددة تنتقل السلطة 1993قية اوسلو عام وبعد توقيع اتفا

اإلدارية فيها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية على ان تنشئ مجلساً تشريعياً يضم الى جانبه 
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الوزارات واالدارات المدنية لكثير من القطاعات من ضمنها القطاع الزراعي و القطاع البيئي 

وتم تناول قضية الغابات واألحراش في الضفة الغربية  ). 2003متحدة للبيئة، برنامج األمم ال(

لعام ) 5( والذي عدل عن قانون الغابات رقم 2003لعام ) 2(وقطاع غزة من خالل قانون الزراعة 

  : والذي ينص على مايلي في الفصل الثالث للحراج والغابات والمتمثل في المادة التالية 1926

  

  انون الحراج والغابات  ق: 2.2جدول 

  

  نص المادة  رقم المادة

ال يجوز مباشرة أي نشاط على أراضي الحراج الحكومية سواء بفالحتها أو  •  )13(مادة 

حفر اآلبار والكهوف فيها أو إنشاء المباني أو التصرف فيها بأي وجه من 

  .وجوه االستعمال األخرى، إال وفقا للقانون

و األسيجة المحيطة باألراضي الحراجية ال يجوز نقل عالمات الحدود أ •

  . الحكومية أو إزالتها أو قضمها أو خالفه

من هذا القانون يحظر القيام بأي من األعمال ) 16(مع مراعاة أحكام المادة   )14(مادة

  .التالية دون ترخيص

قطع أية شجرة أو شجيرة أو غرسة حراجية أو نبات من الحراج الحكومية  •

  .عة بشأنها عقوداًأو الخصوصية الموق

  .الرعي في الحراج •

  . حيازة أية مادة حراجية غير مرخص بها أو نقلها من مكانها •

  . إشعال النيران أو القيام بأعمال قد تتسبب في اندالع الحرائق في الحراج •

على الوزارة بالتعاون من الجهات المختصة توفير سبل الحماية للحراج من   )15(مادة 

دام ما يلزم من اآلالت والمواد واآلبار ووسائط النقل الحرائق ولها استخ

الستعمالها في مكافحة الحرائق مع تعويض أصحابها عن هذا االستخدام وعن 

  . حدوث أي تلف أو ضرر حصل فيها

تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم   )16(مادة 

باتات الحراجية واألشجار المحمية والمهددة باالنقراض عملية قطع األشجار والن

  . وتحديد الفترات المسموح فيها قطعها

ألغراض هذا الفصل يصدر نظام يعين فيه اإلجراءات والشروط المتعلقة   )17(مادة 

  . بالحصول على الرخص ونماذجها والرسوم الواجب أداؤها
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ع على عاتق وزارة الزراعة وتتكون هيكلية وزارة ومن هنا نالحظ أن مسئولة األحراج والغابات تق

   ):2008,وزارة الزراعة( التالية الزراعة  من اإلدارات العامة

  

 .اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات •

 .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية •

 .دارة العامة للتسويق والمعابراإل •

 .اإلدارة العامة لإلرشاد والتنمية الريفية •

 .اإلدارة العامة للتربة والري •

 .اإلدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي •

 .اإلدارة العامة لتطوير وحماية األراضي •

 .مكيةاإلدارة العامة للثـــروة الس •

 .اإلدارة العامة للخدمات البيطرية وصحة الحيوان •

 اإلدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية •

  

وبالتالي يوجد إدارة عامة للغابات والمراعي والحياة البرية  مسئولة عن األحراج والغابات وعن 

 التخصصية ويظهر في هذه اإلدارة.تنفيذ الخطط التي تقوم بها اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات 

وزارة (لغابات والمراعي والحياة البرية االمهام الرئيسية إلدارة وتمثل االتية في مهام والصالحيات  

  ):2008الزراعة، 

  

حصر وإحصاء الموجودات والموارد الطبيعية بما فيها الغطاء الحيوي ومتابعة التغييرات  •

  .الحاصلة بها

  .عي حصر وإحصاء مساحات وانواع المراعي وطرق الر •

  .توثيق وتحليل المعلومات دورياً •

  .حماية الموجودات والموارد الطبيعية والحراج المزروعة والحياة البرية النباتية والحيوانية •

  .زيادة المساحات المكسوة بالغطاء األخضر بما فيها الحراج •

  .تدامينادارة الموجودات والموارد الطبيعية اقتصادياً مع الحفاظ على التنمية والبقاء المس •

الخ مثل ... تقديم الموارد األولية للجهات المهتمة مثل المزارعين والمؤسسات ،التعاونيات، •

األشتال ،البذور، التقاوي للحراج والمراعي والنباتات الطبيعية ذات القيمة اإلقتصادية 

  .المباشرة وغير المباشرة

لتسجيل والمقارنة واإلستفادة متابعة األبحاث العلمية والتطبيقية ورصد التغيرات بمتابعة ا •
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  .منها ومواجهة األضرار الناجمة عنها

  .متابعة جمع وتصنيف وحفظ ودراسة االنواع الحية وتطورها وتفاعالتها •

إدارة وتحسين أداء المتنزهات القومية والعامة ومتابعة إقامة متنزهات جديدة وإدارة التنزه  •

  .في الطبيعة فنياً وتشجيع التخضير

شورات ونتائج الدراسات والتقارير والخرائط التفصيلية التي تبين توزيع إصدار المن •

  .الموجودات والموارد الطبيعية وتغيراتها وفصولها بما في ذلك األنواع الحية

  .متابعة ودراسة التنوع الحيوي والمشاركة في برامجه االقليمية والدولية •

  . لحماية وصيانة الطبيعةتفعيل المشاركة الشعبية واإلهتمام الجماهيري العريض •

تنفيذ مهام الحصاد المائي للغابات والمراعي وقطعان الماشية بما يالئم زيادة القدرة  •

  .االنتاجية وتوازن البيئة وحفظ الترية

  .مكافحة التصحر بجميع أشكالها وأسبابها بالطرق والوسائل الممكنة •

زة المختصة فيما يتعلق بمهام وضع مقترحات القوانين والنظم الخاصة بالمشاركة مع األجه •

  .االدارة مثل الحماية، الحراسة، تنظيم الرعي والصيد وغير ذلك

ستمرارية العمل بالدراسات االقتصادية واالجتماعية واإلستفادة من نتائجها في موضوع ا •

  .الرعي والمراعي خاصةً

  .زيادة كفاءة المراعي وتنظيم عمليات الرعي وحماية المراعي •

  .لدراسات العلمية والتطبيقية في موضوع المراعي والرعياستمرارية ا •

  .المشاركة في وضع سياسات وخطط  ومشروعات التنوع الحيوي ومكافحة التصحر •

القيام بكافة المسوحات الخاصة بالتنوع الحيوي ومكافحة التصحر وإصدار ذلك في دراسات  •

 .وتقارير وخرائط

ي الطبيعي بما يطعي صورة عنها ويتيح عمل توفير اإلحصائيات الالزمة عن التنوع الحيو •

 .الدراسات الالزمة

المشاركة في التعاون اإلقليمي والدولي الهادف الى تطوير التنوع الحيوي ومكافحة  •

 .التصحر

 .جمع وتصنيف وحفظ ودراسة األنواع الحية •

 ).متحف عشبي للنباتات المصنفة( عمل معشب وطني نباتي  •

 .نيفها في مختلف مراحل دورة حياتها الطبيعيةدراسة الحيوانات البرية وتص •

العمل على انشاء الحدائق النباتية في المحافظات للحفاظ على التنوع الحيوي وخاصة  •

 .االصناف المهددة باالنقراض

العمل على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التصحر ووضع الخطة الوطنية لمكافحة التصحر  •
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 .واإلشراف على تنفيذها

 .تيجية مكافحة التصحر مع الجهات االخرى ذات العالقةإعداد استرا •

متابعة تنفيذ االلتزامات الناجمة عن المعاهدات البيئية الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة  •

 .التصحر وتدهور االراضي وحماية التنوع الحيوي والتخفيف من آثار الجفاف

  

  
  

  )2008وزارة الزراعة ( والحياة البرية يكلية اإلدارة العامة للغابات والمراعيه: 4.2شكل 
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  :السياسات واالستراتيجيات البيئية التنموية الفلسطينية7.5.2. 

  

إن السياسات البيئية التنموية التي يفترض أن تكون مكمله لكل من قانون البيئة والزراعة الفلسطيني 

ة، تعرضت لعوائق عده منها وغيرها من القوانين التي تُعنى بالبيئة الفلسطينية ولوائحة التنظيمي

التغيير المستمر في شكل رسم السياسات البيئية والتغيير في هيكلية الجسم الحكومي البيئي من 

 الى سلطة جودة البيئة من جهة وكذلك التغييرات 1999سلطة البيئة الى وزارة شؤون البيئة عام 

ه المؤسسات بدالً من العمل على في هيكلية وزارة الزراعة، مما أخذ حيز كبير من جهد وعمل هذ

 أدى الى 2000كما  ان عدم تطبيق االستراتيجية البيئية الفلسطينية المنجزة عام , القضايا البيئية 

واألهم من ذلك أن تطبيق المشاريع البيئية . غياب الشفافية والفعالية في عمل هذه المؤسسات 

المشاريع، ال يرجع حسب األولويات التي الواجب تنفيذها على أرض الواقع وتحديد نوعية هذه 

وضعت ضمن االستراتيجية البيئية الفلسطينية بل تعتمد الموازنة البيئية على حجم المشاريع المقدمة 

، فوزارة الزراعة على سبيل المثال، بلغت ميزانيتها )2008طليب، ,مقابلة شخصية(للدول المانحة 

 مليون شيكل رواتب وأجور والباقي نفقات 46.7منها ,  مليون شيكل 55.3 حوالي 2004عام 

 مليون شيكل فقط كمصاريف تحصينات ولقاحات وال تحتوي 1.3تشغيلية واحتوت الميزانية على 

الميزانية على بنود مكافحة مشاكل التصحر والمشاكل الحرجية وقطاع الغابات وغيرها من المشاكل 

ية تكون األولويات في العمل البيئي والزراعي ونتيجة نهائ ).2003غانم، (في المجتمع الفلسطيني

حظ أن القطاع الحرجي اجات المجتمع والبيئة الفلسطينية وسنالتحددها الدول المانحة وليست ح

ضمن هذه األولويات من خالل الطبيعة والتنوع البيولوجي، وسنعرض االستراتجيات والخطط 

 االستراتيجيات -معلومات الوطني الفلسطيني التنموية البيئية الفلسطينية والمستقاة من مركز ال

  . الوطنية 

  

  : 2003 -1999خطة التنمية الفلسطينية 1.7.5.2. 

  

َأدرجت السلطةُ الوطنية الفلسطينية االعتبارات البيئية في الخطة الخمسية األولى للتنمية الفلسطينية 

 للموارد الطبيعية على  والتي وضعت االستغالل األمثل2003 – 1999والتي تراوحت مدتها من 

رأس أولويات القطاع العام للبيئة، كما نصت الخطة على استعراض النظم القانونية والمؤسسية 

والهيكلية للوزارات والهيئات العامة، كما أكدت الخطة على أهمية البحث العلمي ونقل التكنولوجيا 

وحماية الطبيعة  موارد الطبيعيةوحماية البيئة من التلوث، كما أكدت على ضرورة تطوير إدارة ال

 لكن لم ترد الغابات واألحراج بشكل  الطبيعية الغابات واألحراج جزء منوتعتبروالتنوع الحيوي 

  . مخصص في هذه الخطة
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  :اإلستراتيجية الوطنية البيئية2.7.5.2. 

  

ل ثالث سنوات وضعت السلطةُ الوطنية الفلسطينية استراتيجيةً بيئيةً لعشر سنوات يجري إعدادها ك

وتناولت هذه االستراتيجية تسعة .  تُحلل أسباب المشاكل البيئية الحالية2010 لغاية 2000ابتداء من 

تدهور نوعية المياه، تناقص الموارد الطبيعية، , مواضيع أعطتها االولوية، تشمل نفاد موارد المياه

ر، استنفاد التنوع البيولوجي، تدهور األراضي، تلوث الهواء، الضوضاء، تلوث الشواطئ والبحا

التالي مدى ) 2.2(ويوضج الجدول. تدهور المحيط الطبيعي، التهديدات التي تمس التراثَ الثقافي

  . أهمية الموضوع

  

مركز (درجة أهمية القضايا البيئية الفلسطينية في االستراتيجية الوطنية البيئية : 3.3جدول 

  ) االستعالمات الوطني الفلسطيني

  

 الضفة الغربية ويةاألول

 تدهور نوعية المياه  • عالية

 وتردي األراضي •

  نضوب الموارد الطبيعية • متوسطة

  تلوث الهواء والضوضاء •

 تدهور الطبيعة والتنوع البيولوجي •

  تشوه المناظر الطبيعية والجمالية • متدنٍ

 التهديدات للتراث الثقافي •

  

ومعظم بند تدهور الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتعتبر الغابات واألحراج في هذه االستراتيجية تحت 

الموضوعات البيئية الواردة في االستراتيجية ذات طابع عابر للحدود، يلزمها الترتيب والتنسيق على 

  .مستوى اقليمي ومع البلدان المجاورة حسب اتفاقية اوسلو الثانية

  

  :خطة العمل الوطنية للبيئة3.7.5.2. 

  

 لتكون األداةَ المترجمة والمنفذه 2000ية خطةَ عمل وطنية للبيئة في آب اعتمدت السلطة الفلسطين

والتي طورت هذه  ،2002 – 2000التي تتراوح ما بين لالستراتيجيات الوطنية البيئية للفترة 

الخطة فيما بعد إلى استراتيجيات لكل من سلطة جودة البيئة ووزارة الزرعة وسلطة المياة لتمتد هذه 
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 إجراء ومشروعاً استندت 111وقد تضمنت خطةُ العمل الوطنية ، 2004ت لنهاية عام االستراتيجيا

إلى مجموعة معايير وتوصيات وإجراءات شملت جملةَ أمور منها إدارةُ المياه المستعملة وموارد 

المياه وإدارة النفايات الصلبة وإدارة الزراعة والري ومراقبة التلوث الصناعي والتنوع البيولوجي 

 ولم ترد األحراج والغابات فيها .خطيط استخدام األراضي والمعايير والنظم البيئية والرصد البيئيوت

بسبب انتفاضة لبعض القضايا  إال أن تنفيذَ خطة العمل الوطنية توقف بشكل جزئي بشكل صريح،

غالق  وبسبب القيود التي فرضها الجيش االسرائيلي من عمليات إ2000األقصى الثانية في ايلول 

  ).UNDB,2003( الخ...وحظر تجول 

  

  :2008 لغاية 2005طة المدى من عام خطة التنمية الزراعية متوس4.7.5.2. 

  

وهي خطة متوسطة المدى تم عرض أهم إنجازات وزارة الزراعة على كافة اإلدارات والمحافظات 

 اج والغابات حيث ، وقد تناولت بداخلها موضوع األحر2005في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 

 شتلة في مشاتل وزارة الزراعة موزعة على سبعة في المحافظات الشمالية 583000تم  انتاج 

 شتلة في عام 40000والجنوبية تشمل األشتال الحرجية والرعوية وأشتال الظل والزينة وزع منها 

اليات اإلدارة  وقد تم جمع البذور الالزمة والتي انتجت منها هذه األشتال ضمن خطة وفع2005

   .العامة للغابات والمراعي في وزارة الزراعة 

  

باإلضافة إلعداد قائمة بجميع النباتات الطبيعية في فلسطين ومتابعتها ووضع األسماء العربية لها مع 

والمشاركة في اتحاد لجان العمل الزراعي في إعادة تأهيل . رار عملية جمع صور تعريفية لهااستم

, وزارة الزراعة .(  شتلة رعوية 20000الخليل وبيت لحم وتزويدها ب مناطق رعوية في 

2005.(  

  

  :األحراج في السياسات واالستراتيجيات البيئية الفلسطينية 5.7.5.2.

  

 الغابات واألحراج من مهام وزارة الزراعة ومن هنا ظهر االهتمام بها في  إدارةنالحظ أن مسؤولية

أكثر منها في جة لمزيد من التطوير إال أنها أولت اهتمام بالغابات والتي بحاخطط التنمية الزراعية 

ات البئية الوطنية والتي اعتبرت األحراج من ضمن الطبيعة والتنوع الحيوي الخطط واالستراتيجي

وهي خطط موجهة لكل من وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وسلطة المياة بشكل رئيسي ، 

انونية للحفاظ على األحراج واستدامة إدارة الغابات وحماية وبالتالي يتوجب تطوير خطوط ق

  .النباتات والحيوانات فيها بالتوافق مع القوانين واالتفاقيات االقليمية والدولية 
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   :مشروع تخضير فلسطين6.7.5.2. 

  

 2001من اكبر المشاريع المتعلقة بالتشجير هي حملة المليون الشجرة والتي تم اإلعداد لها في عام 

من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات األهلية بالتعاون مع بعض الجهات المانحة والتي 

إعادة زراعة األشجار التي اقتلعت من أراض فلسطينية جرفتها قوات االحتالل  تهدف إلى

 االسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين لبناء او توسيع المستوطنات اليهودية والطرق

وسيجري زراعة نحو مليون شجرة زيتون وأشجار . المؤدية اليها وإنشاء جدار الفصل العنصري

  .2007يجري تنفيذ المشروع عبر خمسة مراحل تنتهي عام . فواكه ونخيل في مواقع مختلفة

  

 دوالر خمسة ماليين سنوات عبر خمسة مراحل قدرت كلفته بنحو خمسواستغرق تنفيذ المشروع 

فذ حيث ن.)2007العربية لحماية الطبيعة،.(تبرعات والمساعداتالمعها من خالل امريكي جرى ج

المشروع بالتعاون مع لجنة التوجيه لحملة المليون شجرة والمؤلفة من العربية لحماية الطبيعة و 

االغاثة الزراعية الفلسطينية و األسكوا و وزارة الزراعة الفلسطينية و برنامج األمم المتحدة 

و مؤسسة التعاون و اتحاد المزارعين و اتحاد لجان العمل الزراعي و الشبكة ) UNDP (االنمائي

 حتى األن خالل الفترة  شجرة500٫000وقد تمت زراعة نحو . العالمية للمؤسسات العاملة بالقدس 

 : في كما يلي وضحكما هو م, )2003-2006(

  

  .مراحل تنفيذ مشروع تخضير فلسطين: 4.2 جدول

  

  لتنفيذيةالمرحلة ا

  

  عدد األشجار

  2003 شجرة تم زراعتها عام 100,000:  المرحلة األولى 

  2004 شجرة تم زراعتها عام 100,000:   المرحلة الثانية

  2005 شجرة تم زراعتها عام 200,000:   المرحلة الثالثة

  2006 شجرة تم زراعتها عام 100,000:   المرحلة الرابعة

  2007شجرة تم زراعتها عام  300,000:   المرحلة الخامسة
 

وتم تسليم المشروع بعد انتهائه للجنة الوطنية الفلسطينية والتي تضم عدداً من مؤسسات المجتمع 

المدني الفلسطيني المعنية بمراقبة االعتداءات اإلسرائيلية المتمثلة في جرف األراضي الزراعية 

  .وقلع األشجار
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 ألف شتلة حرجية 350ي في هذه الحملة حيث تم توزيع  اإلدارة العامة للغابات والمراعتوشارك

وتم توزيعها على كل من المزارعين , ورعوية وأشتال الظل والزينة وذلك بمناسبة يوم األرض 

وهي , والجامعات والجمعيات الخيرية والزراعية والبلديات والمجالس القروية في الضفة الغربية 

  ).2007العربية لحماية الطبيعة،. .(ة الخضراء أشتال توزع مجاناً من أجل زيادة الرقع

  

وتال هذه الحملة عدة حمالت أخرى قامت بها وزارة الزراعة ومؤسسات أهلية بتوزيع أشتال 

حرجية مثل حملة تخضير في مدينة سلفيت والتي وزعت فيها االدارة العامة للغابات والمراعي 

ويتم اإلعداد في الوقت الراهن . ينجن شتلة حرجية في محافظة 12000 شتلة حرجية و 10000

لحملة المليون شجرة الثانية والتي تبدأ في  الوطنية الفلسطينية محمود عباس برعاية رئيس السلطة

  .  برعاية الحكومة القطرية 2009عام 

  

 : المؤسسات األهلية البيئية في الضفة الغربية8.5.2.

  

أنه جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية يعرف المجتمع المدني أو المؤسسات األهلية ب

واالجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل نسبي عن سلطة الدولة وعن 

وتنتظم تحت لواء مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين،  .أرباح الشركات في القطاع الخاص

صنف حسب طبيعتها إلى الجمعيات الخيرية القوى واألحزاب السياسية والمنظمات األهلية والتي ت

والتعاونية، المنظمات الجماهيرية، المؤسسات والمنظمات التنموية، المراكز ومؤسسات البحث 

شديد، (واإلعالم وحقوق اإلنسان، مؤسسات وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات محددة

  :كن تقسيمها إلى نوعينأما بالنسبة ألنماط مؤسسات المجتمع الفلسطيني فإنه يم، )2000

  

  .القوى واألحزاب السياسية: أوالً •

  :المنظمات األهلية وتصنف حسب طبيعتها إلى: ثانياً •
  

o الجمعيات الخيرية والتعاونيات.  

o المنظمات الجماهيرية.  

o المؤسسات والمنظمات التنموية.  

o المراكز ومؤسسات البحث واإلعالم وحقوق اإلنسان.  

o وق ومصالح فئات محددةمؤسسات وهيئات الدفاع عن حق 
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  :كذلك يمكن تقسيم المنظمات األهلية وفقاً لطبيعة عملها إلى

  

منظمات عاملة في مجال زيادة وعي المواطن والدفاع عن حقوقه من خالل تـشكيل قـوى     •

  .شعبية ضاغطة على متخذ القرار

  .منظمات عاملة في مجال الرفاه االجتماعي وهي األكثر انتشاراً ونشاطاً وتنظيماً •

  .منظمات عاملة في مجال رعاية المصالح المهنية للمنتسبين إليها •

  .منظمات أهلية عاملة في مجال المصالح االقتصادية ألعضائها •

  .منظمات أهلية عاملة في مجال التعاون •

  . منظمات أهلية عاملة في المجال السياسي •

مفهـوم  منظمات أهلية عاملة  متخصصة في مجـال إحيـاء الـروح المدنيـة وتعميـق                  •

  . الديمقراطية

يتزايد اعتراف حكومات الدول العربية بأهمية مشاركة المؤسـسات األهليـة، مـع تزايـد                •

االهتمام بالعمل إلى الوصول إلى التنمية المستدامة، وقد انعكس ذلك في المشاركة العربيـة              

عتبـر  إال أن فلسطين تُ    , 2001والفلسطينية في قمة التنمية المستدامة في جوهانسبرغ عام         

من أكثر البلدان التي تضم منظمات أهليةً، ولكن نالحظ مما سبق أن أغلب مجـاالت هـذه                 

المنظمات جاء منسجماً مع طبيعة وواقع حياة الشعب الفلسطيني والقابع تحـت االحـتالل،              

فشَكلت المنظماتُ األهلية العاملة في مجال البيئة فئةً قليلة جداً في ضوء الظروف السياسية              

  ).2000شديد، (يةالحال

  

 جمعيةً أهلية في كل من فلسطين والجزائر 260 - رائد–وتضم الشبكةُ العربية للبيئة والتنمية 

ويبرز , والكويت واالردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب والسعودية والسودان وسورية وتونس

ن المجاالت البيئية من عمل هذه المؤسسات في تحقيق نظام اإلدارة البيئية المتكاملة في العديد م

جمع ونشر المعلومات والبيانات  ):هيئة حقوق االنسان وشؤون المنظمات األهلية(خالل ما يلي

  : التنسيق على عدة مستويات وأنواع، ومنها .بالمشاكل البيئية والتنموية

  

 .التنسيق ما بين المؤسسات األهلية نفسها في عمل مشاريع  ودراسات بيئية مشتركة •

 .ق ما بين مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات األهليةالتنسي •

 .التنسيق ما بين المؤسسات األهلية وما بين المؤسسات األجنبية والمنظمات العالمية •

مشاركة المنظمات األهلية في عملية التنمية المستدامة وتقديم المساعدة فنياً وعلمياً لتحقيق  •

 .ذلك
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 .مشاريع البيئية على األراضي الفلسطينيةالمساعدة في إيجاد مصادر تمويل لل •
 

ويجب اإلشارة أن القطاع الحرجي لم يتلقى الدعم واالهتمام الكافي من قبل المؤسسات األهلية 

والقطاع الخاص بسبب اهتمام هذه المؤسسات بالقضايا التي تعنى بجانب الفقر والتي هي قمة 

م اهتمام بعضها بقضية الحراج والغابات فقد أولوياته في العمل والمشاريع ولكن ال يعني هذا عد

وجدت دراسة قام بها معهد األبحاث التطبيقية حول الغابات في فلسطين ويوجد اهتمام من قبل 

مؤسسة الحياة البرية في قضايا التنوع الحيوي النباتي والحيواني وتساهم بشكل جيد في مجال 

باإلضافة لتوزيع االشتال الحرجية من قبل عدة   .التوعية والتثقيف البيئي ودراسات وتقارير مختلفة

واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد المزراعين والعربية منظات أهلية أهمها اإلغاثة الزراعة 

  .الحياة البرية باإلضافة للمؤسسات البيئية والتنموية الدوليةلحماية الطبيعة وجمعية 

  

  : في الضفة الغربيةئة الطبيعية والبياألحراجأهم المشاكل التي تهدد 9.5.2. 

  

 التي تواجه وتهدد البيئة الطبيعية في الضفة الغربية حسب مصدر  المباشرةيمكن تقسيم أهم المشاكل

  :هذه المشاكل الى قسمين 

  

  :مشاكل مصدرها االحتالل اإلسرائيلي1.9.5.2. 

  

اج في فلسطين من خالل ألحرلالتهديد األكبر مصدرها االحتالل اإلسرائيلي التي مشاكل التشكل 

  : الممارسات واالعتداءات المتمثلة بعدة أشكال، منها

  

عزل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلها إلى جزر صغيرة معزولة وغير  •

مترابطة وقطع السبل مثل جدار الفصل العنصري، الذي عزل الكثير من الحيوانات البرية 

 سد الممرات االيكولوجية، وبسبب  هذا العزل وجدت عن أماكن تكاثرها أو تغذيتها، أي

  A,B.Cالطرق االلتفافية التي من شأنها تدمير البيئة الطبيعية، كما أن تقسيم المناطق الى 

كان له دوٌر كبيٌر في تعزيز هذه العزلة واالنقسام حيث توجد معظم األحراج في أراضي 

 ).2003نامج االمم المتحدة اإلنمائي، بر(تحت السيطرة االسرائيلية كما ذكرنا سابقاً 

حيث سجلت السلطة : بناء المستوطنات وبناء الطرق الموصل إليها والمعسكرات اإلسرائيلية •

انظر . لتوسع االسرائيليعدداً من حاالت إزالة الغابات لها عالقة بإقامة المستوطنات وا

 ).6.2 ()5.2(الشكلين 
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   ).2003معهد األبحاث التطبيقية، (المستوطنة  غابة أبو غنيم قبل إقامة :5.2شكل 

  

  
  

معهد األبحاث التطبيقية القدس، ( مستوطنة هار حوماه المقامة على غابة أبو غنيم:6.2شكل 

2003.( 

  

حيث تم إزالة غابات لها عالقة بإقامة المستوطنات والمعسكرات، وتهيئة مساحات من األراضي 

عظم هذه الغابات خالل االنتداب البريطاني، كما توجد نسبة الزراعية الغراض أمنية، وقد غُرست م

من الغابات الطبيعية، وقد أدى ذلك لزيادة في تدهور الغابات الطبيعية والمغروسة على المدى 

 في 2 كم301 أن مناطق الغابات الرسمية تقلصت من 2001الطويل، وذكرت دراسة ُأجريت عام 

لقواعد % 2من المستوطنات، و% 78ويعزى ذلك إلى ، 1999 في عام 2 كم232 الى 1971عام 

  )ARIJ ،2006(من الغابات قد أزالها الفلسطينييون % 14الطرق الجانبية و% 1عسكرية وأقل من 

  

 14196 سجل البنك الدولي اتالفَ 2000سبتمبر /منذ ايلول : جدار الفصل العنصري •

والر امريكي والتي يجب أن  مليون د2.13شجرة من اشجار الغابات قُدرت قيمتُها نحو 

كما أن اتالف هذه الغابات له اثر , تضاف الى القيمة االقتصادية المباشرة لهذه االشجار

 ).ARIJ ،2006(كبير على التنوع البيولوجي في المنطقة
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  : مشاكل مصدرها المواطن الفسطيني2.9.5.2.

  

  : فيثل تتمخاطئة ال هوممارساتمصدرها المواطن الفسطيني التي مشاكل ال

  

تعتبر الحرائق من أشد االخطار التي تواجه الغابات، والتي من أهدافها تحويلها : لحرائقا •

الى أراضٍ زراعية، أو إشعال الحرائق في الغابات بشكل غير متعمد أو بسبب اإلهمال او 

  .حدوث الحرائق الطبيعية الناتجة عن الصواعق او غيرها
 

طع األشجار ألسباب مختلفة مثل استخدامها في حيث يتم ق: قطع األشجار واالحتطاب •

 .صناعة الفحم والتدفئة كما يحدث في قرية يعبد في محافظة جنين

  

 
  

  ).2008الباحثة، ( أحراش عرابة– أشجار تم تقطيعها من داخل الحرش :7.2شكل 

  

تسبب الحشراتُ واآلفات الزراعية أضراراً بالغة، : الحشرات الضارة واآلفات الزراعية •

 نحو 1972على سبيل المثال بلغت مساحةُ الغابات التي دمرتها الحشرات في فرنسا عام ف

  . مليون دونم1.5

  .1970عدم زراعة أي غابات منذ  •

حيث يؤدي الرعي الجائر إلى إحداث أضرار بالغة وخصوصاً الحيوانات : الرعي الجائر •

دها، ويعتبر الماعز من أكثر التي تلتهم البذور واالشجار الصغيرة والبتالت، مما يمنع تجد

 )8.2شكل (. )1995ׂاشتية وحمد، ( الحيوانات إضراراً خصوصاً في سنوات الجفاف
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  )2008, الباحثة .(الرعي الجائر من قبل حيوان الماعز في محافظة جنين: 8.2شكل 

  

  :ل تؤثر على األحراج بشكل غير مباشرمشاك3.9.5.2. 

  

  :حرج بشكل غير مباشر، ما يأتياهم المشاكل التي تؤثر على اال
 

إدخال أنواع جديدة من النباتات والكائنات الحية الى المنطقة والتي لم تكن موجودة من قبل،  •

األمر الذي ينتج عنه في معظم األحيان زيادة أعداد هذه األنواع زيادة كبيرة بسبب غياب 

  ).2001اشتية، (سالمفترسات، أو حلولها مكان األنواع المتوطنة بسبب قلة التناف

لم تتوافر في فلسطين قوانين خاصة لتنظيم عملية الصيد إال في عهد االنتداب : لصيدا •

م، ولم يكن قانوناً فعاالً، وأدى ذلك إلى انقراض الكثير من الحيوانات 1924البريطاني عام 

معظمها من الثديات، باالضافة إلى نوع واحد من الطيور ونوع من الزواحف، وتُعزى 

م تحت اسم قانون 1954لزيادة في أعداد الحيوانات بعد ذلك إلى القانون الذي سن عام ا

ومن االمثلة على واقع الصيد في الضفة الغربية شهادة أحد . حماية الحيوانات البرية

 عاماً، حيث قال في لقاء ُأجري معه عام 62والذي ايبلغ من العمر ) أبو جالل(الصيادين 

 ترعى أمامي، والحظت أن بطنها كبيٌر نوعاً ما، فصوبت البندقية شاهدت غزالة"م 1996

عليها بدافع الغرور وقتلتها، وعندما فتحت بطنَها وجدت جنيناً فشعرت بالذنب، ومنها 
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كما كان للطيور حظ وافر في الصيد، فامتد الى  ". 1967انقطعت عن الصيد من عام 

 زوجاً 20عدده في فلسطين الطبيعية كلها بـ طيور نادرة جداً مثل النسر الذهبي الذي يقدر 

 شيكل، وإذا 500 أيام بـ 10 بيع زوٌج من هذا النسر يقل عمره عن 1996فقط، وفي عام 

 سنوات أدركنا مدى خطورة 6عرفنا أن فترة النضج الجنسي عند هذا الطائر هي بعد 

  ).1996الهواش، (األمر

غابات ويقلل من معدل نموها بشكل كبير، يؤثر الهواء الملوث على نمو ال: تلوث الهواء •

 ).2002الفاو، (خصوصاً تلك القريبة من المدن السكانية والمدن الصناعية

المياه العادمة غير المعالجة والتي تتدفق في قنوات مكشوفة في األودية وعبر األراضي  •

 .ة والجوفيةالزراعية وأحياناً عبرمناطق سكنية، االمر الذي يؤدي الى تلوث المياه السطحي

المخلفات الصلبة المتراكمة التي ينتج عنها مواد سامة مثل النترات التي يمكن أن تتسرب  •

 .إلى التربة ومنها إلى المياه الجوفية

زيادة ملوحة المياه الجوفية، ويرجح بسبب الضخ المفرط للمياه الجوفية واستعمال أساليب  •

 ).2007لصوراني، ا(ري غير صحيحة وانخفاض معدالت تساقط األمطار

الملوثات الصناعية والتي تنتج عن بعض قطاعات الصناعة مثل الصناعات الغذائية  •

, أغبرة ( والخزف   والزجاج والجلود والكسارات والمحاجر والمفاحم والتي ينتج منها 

CO2 , CO ,  SiO2 . ( ومعاصر الزيتون وغيرها المسببة للتلوث) ،2001العوضي(. 

وذلك بسبب التوسع العمراني والزيادة :  الطبيعية من أرض وماءاستنزاف المصادر •

فقد تم استنزاف "  االكتظاظ السكاني"الطبيعية ألعداد السكان ضمن مساحة محدودة 

 .أثر على الزراعة والمحميات الطبيعيةمما المصادر الطبيعية لألرض وخاصةً المياه، 

ريع لعملية التحول الحضري في األراضي النمو الس,سوء التوزيع السكاني والهجرة القروية •

الفلسطينية  كانت تفتقر إلى التخطيط، مما أدى إلى ظهور مشكلة كبيرة وهي مشكلة 

بلدته للحصول على وظيفة أو عمل كما أن هجرة الفالح أو القروي من , يع السكانيالتوز

 الذي يقع على أدى إلى تفريغ القرى والبلدات من عنصر الشباب وهو العنصر, في المدينة

 .عاتقه مهمة البناء والتعمير

وهي من أخطر المشاكل لبيئة فلسطين وذلك نتيجة لقطع الغابات وتدهور موارد : التصحر •

األرض مما أدى إلى انجراف التربة وإلى نقص استيعاب مياه األمطار وغيرها من مشاكل 

 .)1995اشتية وحمد، (بيئية

ونات في األغراض الزراعية، األمر الذي أثر على استخدام المبيدات والمخصبات والهرم •

 .الكثير من الكائنات الحية سواء الضارة منها أو النافعة وأدى لحاالت التسمم

وجود هذه البنية التحتية كفيل بتقليل تلوث البيئة بكافة أشكالها، ويعمل : غياب بنية تحتية •
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 ور، مما يضمن استدامتهاعلى المحافظة على بيئة متوازنة مع عملية التنمية والتط

)Brimoh and Velk ،2008.( 

  

وبناء على ما سبق،ال بد من وجود طرق لحماية البيئة الطبيعية بكافة عناصرها قدر اإلمكان، 

وتفعيل دور المؤسسات للتخفيف من المشاكل واألخطار التي تهدد البيئة الطبيعية في الضفة 

  . الغربية

  

   : لالحراج ومساهمتها في الناتج المحلياالستخدامات الراهنة10.5.2. 

  

إن الهدف من زراعة الغابات بشكل عام هو هدف بيئي يتمثل في حفظ التربة وتلطيف الجو وحفظ 

الخ ، وفي الضفة الغربية فإن معظم األحراج تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي ..التنوع الحيوي 

وي من الغابات والنباتات البرية في فلسطين كما والتقديرات األولوية لوزارة الزراعة للناتج السن

  )1998بريغيث و قنام، :(يلي

  

  الناتج السنوي لغابات والنباتات البرية في فلسطين: 5.2 جدول

  

 \سعرالطن طن\الكمية  إنتاج من األحراج  

  دوالر

الدخل 

 دوالر\السنوي

  مالحظات

  ومتفتح الغابات كمراعي برس  550000  220  2500  مراعي طبيعية  1
  الخ..ميرمية زعتمانة  245000  350  700  نباتات طبية  2
أجزاء خضرية   3

  لألكل

زعتر، فطر، هندباء، خس   200000  400  500

  بري
  الخ...نتش، سنام، سليح  30000  300  100  صناعات بدائية  4
  الخ..بلوط، سويد، بطم   120000  400  300  صناعات سياحية  5
  الخ..سماق، زعرورخورب،   90000  300  300  ثمار لألكل  6
  سماق، نباتات بصلية  15000  300  50  للتلوين  7
  سرو، كينيا، قريش  125000  50  2500  أخشاب  8
  الخ..أغصان سرو، بلوط،بطم  75000  30  2500  حطب للتدفئة  9

    1460000  -  9650  المجموع  10
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لكينيا األخشاب في صناعة صناديق تعبئة الخضار والفواكه من أشجار الصنوبر والسرو وا •

 .باختالف أنواعة

 .الخ...يتم تقليم أشجار االحراج واستعمالها كوقود للمدافئ في المنازل واألفران  •

الفحم حيث يتم قص االشجار وعمل الفحم العادي منها وتفضل األشجار الطبيعية مثل  •

 .الصنوبر والسرو 

قب وثمار البطم تستعمل بعض منتجات الغابات في األكل المباشر مثل الزعتر وثمار القي •

 .والبلوط وغيرها 

 .الخ..استعماالت طبية مثل الزعتر والميرمية  •

 .الخ..عمل مشروبات خفيفة مثل التعتع والبابونج  •

 .صناعة خيطان نباتية متينة وفي دباغة الجلود من قشر جذور البلوط وورق السماق •

في االستعمال  الكمثري البري، البطم –تطعم األشجار المثمرة على أصول الزعرور  •

 .الزراعي 

يستعمل مخلوط الدبال الناتج عن سقوط األوراق والعضويات في أراضي الغابات في  •

 .مخلوط الزراعة في المشاتل ولعمل بيئة زراعية مناسبة للدفيئيات وغيرها

 .تستعمل أخشاب البلوط والخروب والسدر والبطم في الصناعات السياحية •

 .للتلوين مثل السماق •

 .ثل األزهار والثمار البرية بمختلف أنواعهاللزينة م •

 .تستعمل األحراج والغابات كمنتزهات سياحية •

 .تستعمل كمراعي لألغنام •

تنمو تحت مظلة األحراج الطبيعية والمزروعة أنواع مختلفة من الفطر منها جزء صالح  •

) رومالمش( لألكل والبعض اآلخر سام، ويمكن تطوير هذا الفرع مستقبالً لنتاج الفطر 

وعليه طلب في االسواق العربية واالجنبية ويمكن أن يكون مشروع اقتصادي للتغذية ذو 

 .مردود عالي 

  

  .إن الوسيلة المتاحة لحماية وتتطوير الغابات من خالل الحجزالمباشر عليها وتحويلها لمحميات

  

  المحميات الطبيعية في الضفة الغربية6.2 

  

ن األرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود كائنات مساحة م" تعرف المحميات الطبيعية

حية نباتية أو حيوانية برية أو بحرية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو 
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. جمالية، يتم حصرها أو عزلها لغرض حمايتها من التأثيرات والعوامل الخارجية خاصة االنسان

  ).1999يني، المجلس التشريعي الفلسط(

  

, بسبب تمتع فلسطين وامتيازها بالتنوع الحيوي الواسع في الحيوانات والنباتات على حد السواء

" اإلنسان والمحيط الحيوي"استدعى االهتمام بإقامة المناطق المحمية ورعايتها، بالتنسيق مع برنامج 

Man and Biosphere طقَ بيئيةً واسعة ومميزة  التابع لليونسكو شرط أن تمثل هذه المحميات منا

اشتية و حمد، (وان تكون معروفةً بغناها بالحيوانات والنباتات واألشكال الطبوغرافية المتنوعة

1995 .(  

  

التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية " جيم "وتوجد معظم المحميات في الضفة الغربية في المنطقة 

" باء"داخل المنطقة ) لمنطقة المحمية من إجمالي ا% 11,3اي ( محميةً فقط 13وتوجد , الكاملة

  ).2003برنامج االمم المتحدة للبيئة، (وهي تحت السيطرة الفلسطينية في حال انتهاء النزاع

  

، وهذا حد " باء"قيدت إسرائيل دخول الفلسطينيين الى منطقة  , 2000سبتمبر / وفي أحداث أيلول 

حميات والمتمثلة في وزارة الزراعة ووزارة من دور مؤسسات السلطة الفلسطينية المسؤولة من الم

البيئة، من دخول المناطق المحمية في الضفة الغربية ألغراض إدارية بالرغم من امكانية االطالع 

  .نشطة التنفيذية في بعض المحمياتعلى اال

  

, ية محم200وبدأت اسرائيل في إنشاء نظامها المتعلق بالمناطق المحمية في الستينات، ولديها اآلن 

الطبيعية "وأنشأت المحميات الطبيعية حسب التشريعات والقوانين االسرائيلية لحماية القيم 

ومنذ , والمتنزهات الوطنية لحماية التراث الحضاري والمناظر الطبيعية المتصلة بها بالدرجة االولى

ضي في أرا% 5.7 محميةً طبيعية في الضفة الغربية تقع نحو 48م عينت اسرائيل 1968عام 

وأعربت السلطةُ الفلسطينية عن قلقها بخصوص إنشاء هذه المحميات، حيث انشئ . الضفة الغربية

برنامج االمم المتحدة ( بعضها العتبارات أمنية وعسكرية اسرائيلية وليس بهدف صون الطبيعة

  ).2003للبيئة، 

  

ة على أنها محميات جزء من أراضى الضفة الغربي ولقد اعتادت السلطات اإلسرائيلية على إعالن

زراعتها واستخدامها ألي أغراض أخرى، وقد تكشفت النوايا  طبيعية وذلك لمنع الفلسطينيين من

 فقد أعلنت  . هذه المحميات فيما بعد عبارة عن مستعمرات إسرائيلية اإلسرائيلية حينما اصبح بعض

 2 كم330.7مقدارها حوالي  محمية طبيعية في الضفة الغربية بمساحة 48اإلسرائيلية عن  السلطات
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بيئية  هذه المحميات لم يتم بناؤها على أسس. من المساحة اإلجمالية للضفة الغربية% 5.68أي 

الدان، ومغارة  وتتوزع في المنحدرات الشرقية وفي غور االردن، من هذه المحميات الحولة، وتل

وبيسان، والفشخة   جدي،والساخنة، وعين وقرنوب، وعراد،   سوريك، وتل القاضي، وسبسطية، 

مستعمرات إسرائيلية أو قواعد  وغيرها، إال أن معظم هذه المحميات تم تحويلها فيما بعد الى

يبين الجدول التالي , إعالن هذه المحميات  عسكرية إسرائيلية وبالتالي توضح هدف اإلسرائيليين من

  (ARIJ, 2006) الغربيةعليها في الضفة  بعض المواقع المحمية التي تم إنشاء مستوطنات

  

  ).ARIJ ،6200(مواقع محمية أنشأت عليها مستوطنات: 6.2جدول 

  

مساحة  المحافظة

 2كم\المستعمرة

 اسم المحمية اسم المستعمرة

 ناهيل بيدان إيلون مور 10643 نابلس

 ناهل كانا نوفيم 869 طولكرم/ نابلس 

 ناهل شيالالي بيت أريا 2169 نابلس/ رام اهللا 

 ريحان يعار ريحان 1835 جنين

  

إلى المحميات الطبيعية الفلسطينية، بأن هناك مشاكل في " اليونيب"وورد في تقارير زيارات 

المراقبة اإلدارية تتمثل في نقصها، باإلضافة إلى الدفن الموقعي للنفايات الصلبة وقيام السكان 

حمية وهو ما يخالف قانون البيئة المحليين بتوسيع نطاق االنشطة الزراعية على حساب المناطق الم

  ).2003برنامج االمم المتحدة للبيئة، (الفلسطيني

  

ومن المشاكل التي تواجه المحميات في الضفة الغربية هو غياب التنسيق بين جانب السلطة الوطنية 

ات الفلسطينية والجانب االسرائيلي ألن العديد من المناطق المحمية الفلسطينية تقع بمحاذاة المحمي

االسرائيلية كما هو الحال في المحميات االسرائيلية التي تقع بمحاذاة حدودها مع االردن وسوريا، 

فعلى سبيل المثال تتعاون كل من اسرائيل واألردن على إدارة محمية البحر الميت بالقرب من 

  ).1994خلف، (ايالت 

  

رةٌ على تنقل الحيوانات البرية وال ننسى جدار الفصل العنصري االسرائيلي والذي له آثاٌر خطي

 أمتار في بعض 4وكان ارتفاع هذا الجدار المبني بالخرسانة , والذي يسد الممرات الطبيعية

وللتتعرف على المحميات الطبيعية الموجودة في الضفة الغربية حسب ما هو مسجل في  .المناطق
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م 17/1/2000, م 1999 , 15/9/1995وزارة الزراعة والتي تم تسليمها على ثالث مراحل وهي 

حيث يمكن االستفادة من هذه المحميات واستخدامها في خلق تنمية اجتماعية  )3(انظر الملحق 

  .واقتصادية وذلك من خالل عدة طرق إحدى هذه الطرق السياحة البيئية  

  

  الدراسات السابقة 7.2

  

ن قبل مؤسسات وباحثين سوف نعرض الدراسات التي تمت في الضفة الغربية والتي تم إعدادها م

  :تُعنى بالبيئة حسب التسلسل الزمني لها من الحديث الى األقدم، كاآلتي

  

 :2007دراسة الجبارين وآخرون 7.2 .1. 

  

وتمت هذه الدراسة من قبل مختصين في " مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين " بعنوان 

  :وزارة الزراعة وهي دراسة مسحية تناولت ما يلي 

  

  )الخ...تضاريس ومناخ وتربة ( المح البيئية الغابية في فلسطين الم •

   2007 بية في االراضي الفلسطينية لعامالواقع الراهن للثروة الغا •

وتعتبر هذه الدراسة مصدر معلومات وبيانات احصائية حديثة حول الغابات واألحراج  •

حية الفنية ومن أهم نتائج استفادت الباحثة منها حول معرفة الوضع الحالي لألحراج من النا

  :هذه الدراسة هي

 دونم والتي تبين معدل النقص فيها عن عام 221933 هابينت أنمساحة الغابات والتي ت •

  % .29  ب 1974

 :افياً في األراضي الفلسطينية وهيأنواع الغابات ومواقع انتشارها بيئياً وجغر •

  

o  مزروعة وطبيعية(غابة الكثبان الرملية المختلطة( 

o بة صنوبرية مزروعةغا. 

o  غابة البلوط الخشبية الطبيعية المتوسطة. 

o  غابة الخروب والسريس الخضراء. 

o  غابة شجرية متساقطة االوراق. 

o  غابة ضفاف نهر االردن. 

o  غابة ملحية. 
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كما بينت الدراسة بتفصيل شديد األنواع الشجرية الغابية السائدة في األراضي الفلسطينية ووصف 

 .حالتها 

  

  :2006دراسة الكوكاني 7.2 .2. 
 

وهي دراسة استطالعية " دراسة تخصصية حول الوضع البيئي في األراضي الفلسطينية"بعنوان 

نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها   شخصاً يمثلون1276تمت على عينة عشوائية حجمها 

تطالع إلى تحديد و يهدف هذا االس . عاما18ًالقدس الشرقية و قطاع غزة لألشخاص فوق سن 

الجمهور الفلسطيني و الوقوف على درجة تقدم وعي  االهتمامات و األولويات البيئية حسب ما يراه

 . ومشاكله وأهمية سياسات وقوانين السلطة الفلسطينيةالفلسطيني البيئي تفهمهم للواقعواطنين، والم

  :وأهم محاور هذه الدراسة هي 

  

  .بعشر سنوات مضت لي مقارنةًتقييم حالة البيئة في الوقت الحا •

 .السلطة الفلسطينية التعرف على المشاكل البيئية في مناطق •

 .تعمل في مجال البيئة تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية التي •

 .المفضلة للحصول على المعلومات البيئية التعرف على الوسيلة اإلعالمية •

رفع مستوى الوعي البيئي في رغبة الجمهور الفلسطيني في مساهمته ل التعرف على مدى •

 .مناطق سكنهم

  

الفلسطينية العاملة في  وسبب تضمين هذه الدراسة هو المحور الثالث المتعلق باألداء المؤسسات

مجال البيئة والتي تتشابهة وع الدراسة الحالية المتعلقة بدور المؤسسات في إدارة وتنمية االحراج 

 . التشابهة واالختالف بين الدراستين حول هذا المحوروالتي هي جزء مهم من البيئة لمعرفة مدى

وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث المقابالت كأداة لجمع البيانات، وتم استخدام االستبانة و

  :هي
 

النفايات ,أهم المشاكل التي تواجه البيئةَ من وجة نظر الجمهور الفلسطيني هي تلوث الهواء  •

المبيدات , مياه الصرف الصحي, تلوث المياه الصالحة للشرب, لغذائيةتلوث المواد ا, الصلبة

  .واالسمدة وضعف الوعي البيئي

سوء إدارة شؤون البيئة هو السبب الرئيسي في تدهور البيئة، يليه ضعف أجهزة الحماية  •

  .ومن ثم ضعف االنفاق الحكومي
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 .ئيةإن الجمهور الفلسطيني مستعٌد للمشاركة في حمالت التوعية البي •

كما أظهرت الدراسةُ أن التلفزيون هو الوسيلة المفضلة للحصول على المعلومات البيئية  •

 .لدى الجمهور

 .إن نسبةً كبيرةً من الجمهور قلقون على حالة البيئة وقيموا أداء المؤسسات بالجيد •

  

اهج وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات من أهمها زيادة الوعي التثقيفي لألفراد من خالل المن

التعليمية والبرامج التثقيفية و تطوير الوسائل و السبل و األوليات للدراسات المستمرة على مستوى 

وتشجير . المعلومات المتعلقة بالمشكالت البيئية وخاصة مع الدول المجاورة  األبحاث و تبادل

ة األحراش و وتدريب الكوادر البشرية في المؤسسات إلدار, األراضي الجرداء و حماية األراضي 

  .البرية  المحميات الطبيعية و حماية الحياة الطبيعية

  

 :2006  القدس،\معهد األبحاث التطبيقية دراسة ل7.2 .3. 

  

قام بها ثالثة باحثين هم جاد اسحق وروبن جاتس  "  Forest in Palestine"وكان عنوان الدراسة 

حراشَ الطبيعية والمزروعة في فلسطين مع تناولت هذه الدراسةُ الغابات واال. ونادر حريمات

كما تطرقت هذه . توضيح ألهم االشجار وتصنيفات هذه االشجار وما تبعها من تصنيف الغابات

الدراسة لسبل إدارة هذه الغابات منذ عهد االنتداب البريطاني، وتناولت أهميةَ هذه الغابات وما كان 

كل التي تواجه الغابات وتهددها وأدت الى تناقصها هم المشاوتطرقت الدراسة الى أ. ا من فوائدله

وأهم النتائج التي تم بشكل كبير وما لحقها من تأثير على النباتات والحيوانات البرية اتي احتوتها، 

أهم االستفادة من هذه الدراسة هي التعرف على المشاكل التي تأثر على األحراج في فلسطين، و

 حيث بلغت نسبةُ الغابات هذه الغابات هي ممارسات االحتالل،دد المشاكل التي واجهت وما زالت ته

من الغابات على االراضي الفلسطينية % ) 80 ( 1999 حتى نهاية عام 1971المدمرة من عام 

في عمل %) 1(في بناء المستوطنات، و %) 77(, في بناء معسكرات الجيش%) 2: (موزعةً بين

 أن النمو السكاني وزيادة الكثافة السكانية في االراضي كما بينت الدراسةُ. وشق الطرق الجانبية

  .الفلسطينية المحتلة سبب في تدهور الغابات واألحراش

  

  :2004دراسة قامت بها جمعية الحياة البرية في فلسطين 7.2 .4. 
 

 "تطوير السياحة البيئية في فلسطين" وكان عنوان هذه الدراسة والممولة من مرفق البيئة العالمي 

هي دراسة لمشروع السياحة البيئية في فلسطين قامت به جمعية الحياة البرية في فلسطين بالتعاون و
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مع وزارة السياحة واآلثار تهدف إلى توضيح مفاهيم السياحة البيئية وامكانية استخدامها في فلسطين 

السياحة البيئية وهي تطرح فكرة تنموية يمكن االستفادة منها في تنمية األحراج وحمايتها من خالل 

 وتم اختيار مواقع التالية لدراسةوهي من ضمن الوسائل التي تطرحها الباحثة في الدراسة الحالية 

  : وهي التي قامت بها جمعية الحياة البرية 

  

 ومنطقة ديرمارسابا وقرية أرطاس، محافظة بيت لحم  والمتمثلة في منطقة برك سليمان •

 . ة وجمالية تتشابه بهذه األهمية مع أحراج الضفة الغربيةونالحظ أنها مواقع ذو أهمية بيئي

 .محافظة أريحا واشتملت على مواقع أثرية في مدينة أريحا  •
 

وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسةُ هي أن السياحةَ البيئية هي آلية قوية لالقتصاد تساهم 

مواطنون المحليون بصورة غير مسبوقة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، حيث يستفيد منها ال

كما انها من افضل السبل , وبيان هذه االتجاهات وما للسياحة البيئية من دور في رفع الوعي البيئي

, التي يمكنها ان تدعم االقتصاد في المناطق الريفية وما لها من أهمية اقتصادية وثقافية واجتماعية

كما بينت . الخاص في دعم اقتصاد المناطق الريفية كما بينت الدراسة دور القطاعين العام و

 .الدراسة أن بإمكان السياحة البيئية أن تساهم في سداد تكاليف حماية البيئة 

  

   :UNEP  2003دراسة لبرنامج االمم المتحدة للبيئة 7.2 .5. 
 

" لمحتلةدراسة مكتبية عن حالة البيئة في االراضي الفلسطينية ا"وكان عنوان هذه الدراسة هو 

رها ومكوناتها وتناولت الدراسةُ شرح الوضع البيئي في االراضي الفلسطينية المحتلة بجميع عناص

 ثم تناولت أهم المشاكل التي تواجه البيئةَ في الضفة الغربية وقطاع غزة، الطبيعية بشكل عام،

 وال ع البيئي،وتطرقت لالطار المؤسساتي الفلسطيني، وكانت الدراسة عبارة عن شرح عام  للوض

يمكن دراسة حالة البيئة الفلسطينية دون التطرق للغابات واألحراج فيها والتي هي جزء مهم منها 

هم النتائج والتي ساهمت بعض النتائج في تدعيم الدراسة الحالية حول البيئة بشكل عام، وأ

لى تدهور الوضع دي إهم المشاكل التي تؤألى التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي اإلشارة إو

راضي الفلسطينية ترجع الى االحتالل االسرائيلي وممارسته من تدمير وتلويث للبيئة البيئي في األ

وبناء جدار الفصل العنصري واقامة المستوطنات ومعسكرات الجيش ومصادرة االراضي 

موقعة بين وأوصت الدراسةُ بضرورة تطبيق االتفاقيات ال. الخ ..واالستيالء على مصادر المياه 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ابتداء من االتفاقية المرحلية التي وقعت بين الفلسطينيين 

  .وبعدها اتفاقية اوسلو االولى واتفاقية اوسلو الثانية. واالسرائليين والتي سميت باتفافية واشنطن
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  :2003دراسة قام بها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين 7.2 .6. 
 

تناولت هذه الدراسةُ التجاوزات والخروقات البيئية " انتهاك الحقوق البيئية الفلسطينية "وهي بعنوان 

المعتمدة على البيئية الفلسطينية ضمن مؤشرات بيئية تشمل المياه والصرف الصحي والنفايات 

 نية ودرء خطر التصحر،الصلبة والموارد الطبيعية والهواء والبحر للحفاظ على حماية البيئة الفلسطي

 ن لالنتهاكات االسرائيلية والفلسطينية بحق البيئةوتم االستفادة من بعض نتائج هذه الدراسة في أ

ويثها جراء  من خالل انتهاك القانون وتل)والتي تشكل األحراج والغابات جزءاً من هذه البيئة(

بيئته من غير قصد دوراً كبيراً في  وعدم وعي االنسان الفلسطيني وتدميره لالهجمات االسرائيلية،

وهي دراسة اعتمدت على دراسة القانون الخطر المحدق بالبيئة الفلسطينية، وسبب في تراجها زيادة 

والتقارير والبيانات والسياسات البيئية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة وعلى الزيارات 

وأهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة . رىمن جهة أخالتي قامت بها المؤسسة الميدانية 

  :هي 

  

 .نشر الوعي البيئي الخاص بالتلوث بين السكان وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار •

 .عمل دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع الصناعية  •

 تطوير خطط استعماالت األراضي  •

  .لتشجير الحرجيالمحافظة على الطبيعة والتنوع الحيوي وسن قوانين تشجع ا •

  

  خالصة األدبيات السابقة 8.2

  

من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ قلة الدراسات حول موضوع البيئة الطبيعية واألحراج 

ففي دراسة الجبارين  تناولت تصنيف أشجار الغابات في فلسطين بشكٍل فني , في الضفة الغربية 

ألهيتها اإلقتصادية  لسبل حمايتها ولم تتطرقات وال غابدون التطرق إلى المشاكل التي تهدد هذه ال

 وهو ما جاءت تكمله الدراسه الحالية وتضيف الجانب المؤسساتي ودوره في حماية أو اإلجتماعية،

  .هذه األحراج في الضفة الغربية 

  

كل أما في دراسة الكوكاني والتي تناول فيها الوضع البيئي الفلسطيني من وجهة نظر األفراد في 

من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تم تقييم الوضع البيئي ومعرفة أهم المشاكل البيئية في 

األراضي الفلسطينية، وتقييم أداء المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال البيئة وألجل الحصول 

على بيانات وتقييم أدق فمن األفضل أخذها من قبل أناس مختصين وعاملين في مؤسسات بيئية 
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والقائمين عليها لضمان موضوعية وتقييم دقيق وهو ما حاولت هذه الدراسة إتمامه من خالل 

  .استقصاء المعلومات من المؤسسات العاملة على أرض الواقع في الضفة الغربية 

  

 القدس عن الغابات في فلسطين حيث عرضت بيانات فنية \وفي دراسة معهد األبحاث التطبيقية 

طين وتطرقت ألهم المشاكل التي تهدد هذه الغابات من قبل االحتالل حول الغابات في فلس

سرائيلي وممارساته، بتفصيل كبير، فهي دراسة كان التركيز فيها منصٌب على الغابات فقط دون اال

  . التطرق للجانب اإلداري والتنموي لها

  

حماية البيئة الطبيعية في وقامت جمعية الحياة البرية بعمل دراسة تطرح فيها فكرة تنموية من شأنها 

فلسطين، وهي السياحة البيئية وفوائدها وامكانية تطبيقها، وهو ما يدعم الدراسة الحالية في امكانية 

 عرضت الدراسة منطقتين لتنفيذ بدائل من ضمنها السياحة البيئية،تنمية األحراج من خالل بعض ال

 أن  ومحمية حيثحا، وهي مواقع أثريةفكرة السياحة البيئية فيها وهي منطقتي بيت لحم وأري

  .السياحة البيئية تناسب المواقع الطبيعية أيضاً 

  

وقام كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة ومركز الديموقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بعمل 

ب دراسة مكتبية حول وضع البيئة في األراضي الفلسطينية ، مركزة على شرح واقع البيئة من الجان

القانوني والمؤسساتي ومن أرض الواقع وشرح أهم االنتهاكات التي جرت بحق البيئة الفلسطينية 

  .وهي دراستين شامالت ومكتبيات 

  

 وتنمية واألهلية فيما يتعلق يتعلق بإدارةوبناءاً على ما سبق فإن دراسة دور المؤسسات الحكومية 

 وافي ، وقامت الباحثة ابقة بشكل كافي أوى بالدراسات الساألحراج في الضفة الغربية لم يغط

باختيار مجال محدد وهو األحراج في الضفة الغربية والتي تتناقص مساحتها بشكل كبير في اآلونة 

 وضمان أكبر قدر ممكن من المنفعة سواء التنموي لحمايتها وواالهتمام بالجانب المؤسساتياألخيرة 

  .ماعيعلى الصعيد البيئي أو االقتصادي أو االجت
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  الفصل الثالث 

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة 
  

    مقدمة1.3

  

مجتمع، وعينـة   ليتناول هذا الفصل، عرضاً للمنهج الذي اتبع في هذه الدراسة وإجراءاتها ووصفاً ل            

 وصـف خطـوات إعـداد أداة         وكذلك يستعرض األدوات المستخدمة في جمع البيانات     الدراسة، و 

الدراسة، إضافة إلى توضيح طريقة جمع البيانات ووصف متغيـرات الدراسـة، وأخيـراً تحديـد                

  .المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها للوصول إلى النتائج

  

   منهج الدراسة2.3

  

صة وأنـه   تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي، لمالئمة هذه المنهج ألغراض هذه الدراسة، خا            

  .يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر األخرى

  

   مجتمع الدراسة3.3

  

انقسم مجتمع الدراسة إلى قسمين حيث تكون القسم األول من المدراء العامين ومدراء األقسام فـي                

ـ  المؤسسات العاملة في مجال األحراج في الضفة الغربية والذ          معـه مقـابالت موجهـة       تي ُأجري

تكون مجتمع الدراسة للقسم الثاني من المؤسسات العامله في مجال البيئـة             و .والبالغة ستة مقابالت    

 2003 وقانون الزراعة لعام     1999الطبيعية واألحراج والتي وردت في قانون البيئة الفلسطيني لعام          

   .1999 في الضفة الغربية عام والمؤسسات المشاركة في مخطط الطوارئ لحماية البيئة
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  .وزارة التخطيط •

 .وزارة الحكم المحلي •

 .وزارة الزراعة •

 .وزارة السياحة واآلثار •

 .وزارة الصناعة •

 .وزارة النقل والمواصالت •

 .وزارة الداخلية •

 .وزارة التربية والتعليم •

 .وزارة الصحة •

 .سلطة جودة البيئة •

 .سلطة المياه الفلسطينية •

جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام       (ي الضفة الغربية    البلديات الرئيسية ف   •

 ) البيرة، أريحا، بيت لحم، الخليل,اهللا 

 .وزارة األشغال العامة •

 .وزارة العدل •

 .سلطة األراضي •
 

مؤسسةً تقابلها المؤسسات األهلية العاملة فـي مجـال         ) 25(وبذلك يكون عدد المؤسسات الحكومية      

  :والتي لها نشاطات ملموسة على أرض الواقع وهيالبيئة الطبيعية 
 

  . أريج–معهد األبحاث التطبيقية  •

 .اإلغاثة الزراعية الفلسطينية •

 . جامعة النجاح–مركز الدراسات البيئية والمائية  •

 . جامعة بيرزيت–مركز علوم صحة البيئة وسالمة المهنة  •

 .مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين •

 . في فلسطينجمعية الحياة البرية •

 .مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة •

 .جمعية حماية البيئة الفلسطينية •
 

وتم توزيع االستبانات على جميع المؤسسات التي تمت تعبئتها من قبل افـراد ذو الخبـرات فـي                  

) 2(انظـر ملحـق      .وهي نسبة عالية   % 96.7موضوع البيئة وبلغت نسبة االستبانات المسترجعة       
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  .بحوثين الذين أجابوا على االستبانات الذي يوضح الم

  

   عينة الدراسة4.3

  

من أجل تحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثة بتوزيع االستبانات في جميع المؤسسات ذات العالقـة               

  بالبيئة الطبيعية واألحراج في الضفة الغربية وتم استخدام أسلوب المسح الشامل 

  

  :ة ونسبة كل فئة منها االستبانات الموزعة والمسترجع:1.3جدول 

  
  عدد االستبانات  الفئة

 الموزعة

عدد االستبانات 

 المسترجعة

  نسبة االستبانات

 المسترجعة من الموزعة

 %100 25 25 المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية

 %96.4 7 8 المؤسسات األهلية في الضفة الغربية

 %90.7 33 34 المجموع الكلي

  

 توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية) 6.3( )5.3( )4 .3() 3.3() 2.3(ول اويبين الجد
 

  :متغير العمر. 1.4.3

  

  ).2.3(خصائص عينة المبحوثين وفقا لمتغير العمر يبينها الجدول 

  

  :ات الدراسة وفقاً لمتغير العمرخصائص أفراد مؤسس: 2.3جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية الرقم

 000 000  فما دون18من  1

  %52.9  18  سنة35- 19من  2
  %47.1 16 سنة 49 – 36من  3
 000 000  فما اكثر50من  4

 %100 34 المجموع
 

تشير البيانات في الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد الدراسة هم من األفـراد الـذين تتـراوح            

 مما يدل أن    49 – 36ين تتراوح أعمارهم من     والباقي من األفراد الذ   ,  سنة   35 – 19أعمارهم من   
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العاملين في المؤسسات هم من فئة الشباب والقادرين على العطاء ويؤثرون فـي مؤسـساتهم فـي                 

  .الوقت الحاضر والمستقبل 

  

  :سنوات الخبرةمتغير . 2.4.3

  

  ).3.3(خصائص عينة المبحوثين وفقا لمتغير سنوات الخبرة يبينها الجدول 
 

  ائص أفراد المؤسسات وفقاً لمتغير سنوات الخبرةخص: 3.3جدول 

  
  سنوات الخبرةالرقم

  

 النسبة المئوية التكرار

   %17.6  6  سنوات5 –من سنة  1
  %33.3 12  سنة10 - 6من  2
  %26.5 9 سنة15 – 11من  3
  %8.8 3  سنة  20 – 16من  4
  %5.9 2  سنة  فما اكثر21 5
  %5.9 2 بال 6

 %100 34 المجموع

  

هم من ذوي الخبرة  %)  33.3(أن ثلث أفراد الدراسة تقريباً إلى ) 3.3(تشير البيانات في جدول 

من أفراد العينة هم من  )  26.5( %وأن نسبة  , سنوات) 10(سنوات الى ) 6(التي تراوح ما بين 

 الموظفين هم من % ) 17.6(سنة، يليها ) 15(سنة الى ) 11(ذوي الخبرات التي تتراوح ما بين 

هم من ذوي  % ) 14.7( سنوات، وأن ما يشكل  ) 5(الذين تتراوح خبراتهم من سنة واحدة الى 

 سنة فما فوق، االمر الذي يشير الى أن مجتمع الدراسة المجيبين على االستبانات 16الخبرات من 

ا في هم من ذوي الخبرات العالية في مجال مؤسساتهم وفي مجال تخصصاتهم والتي سنتناوله

الجدول اآلتي، مما يدل على أن إجابات المؤسسات على االستبانة تعكس خبراتهم العملية والعلمية 

  .وإدراكهم للواقع الحالي

  

  :تغير المؤهل العلميم. 3.4.3

  

  ).4.3(خصائص عينة المبحوثين وفقا لمتغير المؤهل العلمي يلخصها الجدول 
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  . العلميؤهل الميرخصائص أفراد الدراسة وفقاً لمتغ: 4.3جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي الرقم

  %000 000 ثانوية عامة فما دون 1
 %8.8  3 دبلوم 2
  %52.9  18 بكالوريوس 3
  %38.2 13 ماجستير فما فوق 4
 %100 34 المجموع 

  

م ممن يحملـون    ه%)  52.9( إلى أن نصف أفراد الدراسة تقريباً          )4.3(تشير النتائج في الجدول     

وأن نسبة من يحملون شهادات دراسة عليا من الماجستير فما فوق           ) بكالوريوس  ( الشهادة الجامعية   

من افراد المؤسسات، وهذا مؤشر يوضح أن المستوى التعليمي ألفراد الدراسـة             % ) 38.2( هي  

برة الذي تناولنـاه    الممثلين للمؤسسات هم فئة مثقفة ذات مستوى تعليمي عال يتوافق مع مستوى الخ            

  . سابقاً، وهو مؤشر جيد للمؤسسات، حيث تتوافر فيها كفاءات علمية ذات خبرات

  

  :متغير التخصص العلمي. 4.4.3

  

  ).5.3(بينها الجدول تخصص العلمي يخصائص عينة المبحوثين وفقا لمتغير ال
 

  سة وفقاً لمتغير التخصص العلميخصائص أفراد الدرا: 5.3جدول 

  
  خصص العلميالت الرقم

 
 النسبة المئوية التكرار

  %26.5 9 بيئة و مياة 1
  %8.8 3 زراعة 2
  %29.4 10 إدارة عامة 3
  %11.1 4 )صناعة وكيمياء( هندسة  4
  %8.8 3 قانون  5
  %2.9 1 آثار   6
  %8.8 3 صحة عامة  7
  %2.9 1 بال 8
 %100 34 المجموع 
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ات تتمركز تكراراتها حول فئة البيئة والمياه وفئـة اإلدارة          أن أغلب التخصص  ) 5.4(يوضح جدول   

على التوالي، ونالحظ من الجدول السابق أن        % ) 29.4(و   % ) 26.5(العامة، حيث بلغت نسبهن     

جميع التخصصات تنسجم مع المراكز الوظيفية التي يحتلها معبئو االسـتبانة، وأن أغلـب معبئـي                

  .علمية المتخصصة في مجال عملهماالستبانة هم ممن لهم الخلفية ال
 

  :متغير الوظيفة. 5.4.3

  

  ).6.3(خصائص عينة المبحوثين وفقا لمتغير الوظيفية يبينها الجدول 

  

  :  خصائص أفراد الدراسة وفقاً لمتغير الوظيفة:6.3جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار درجة الوظيفة الرقم

 %50 17 مدير 1
  %29.4 10 رئيس قسم 2
 %11.8  4 تش أ مهندسمف 3
   %5.9 2 موظف عادي 4
   %2.9 1 بال 5
 %100  34 المجموع 

  

هم ممن يحملون درجة     %)  50(إلى أن نصف أفراد الدراسة والبالغة نسبتهم        ) 6.3(يشير الجدول   

) الخ..من مديرمركز الى رئيس بلدية الى مدير عالقات عامة          ( مدير، وتنوعت إجابات أفراد العينة      

هم فئة المهندسـين    % ) 11.8(اي ثلث العينة، ونسبة      % ) 29.4( ليها درجة رئيس قسم نسبة      ي, 

وتـشير  . من افراد المجيبين على االستبانة هم موظفـون عـاديون          % ) 5.9(ونسبة  والمفتشين،  

البياناتُ السابقة الى أن أغلب المجيبين عن هذه االستبانة هم من أصحاب القرار ومن يقوم بعمليـة                 

لتخطيط وإصدار تعليمات في التنفيذ والرقابة، وهم المسؤولون في المؤسسات البيئية، وهو ما يتفق              ا

وفي نفس الوقت هم من أكثر الفئات مناسبةً لالجابة علـى           . مع مؤهالتهم العلمية وسنوات خبرتهم    

  .االستبانة من قبل مؤسساتهم

  

  :متغير الجنس. 6.4.3

  

تقابلها نسبة االناث  % ) 97.05( لذكور على هذه االستبانة هي أن نسبة إجابة ااظهرت النتائج 
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مما يدل على عدم وجود العنصر النسوي في إدارة ,  % ) 2.9(والمتمثلة في ُأنثى واحدة نسبتها 

   .المؤسسات البيئية وعدم مشاركة المرأة فيها

  

   أدوات الدراسة5.3

  

ت في جمع المعلومات، باالضافة إلى إعداد أداة        يتناول هذا الجزء من الدراسة األدوات التي استخدم       

  :دراسة االستبانه  وفحص صدقها وثباتها

  

    : المقابالت1.5.3.

  

 إلى اإلجابة علـى اسـئلة       تم استخدام المقابلة كأداة لجمع المعلومات، وهي مقابالت موجهة تهدف         

  :تم إعتماد ستة مقابالت موجهة مع كل من. الدراسة

   

 . الغابات والمراعي في وزارة الزراعة مدير العام لدائرة •

 .مدير مصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة  •

 مدير دائرة األمالك الحكومية في سلطة األراضي  •

 .مدير المواقع األثرية والبيئية في وزارة السياحة واآلثار •

 . مدير القسم الزراعي في معهد االبحاث التطبيقية أريج  •

  لبرية مدير عام جمعية الحياة ا •

  

وذلك باالعتماد على استمارة مقابلة مبنية على أسئلة مفتوحة تهـدف للتعـرف علـى دور هـذه                  

المؤسسات الحكومية واألهلية في تنمية قطاع األحراج في الضفة الغربية الذي يبين استمارة المقابلة              

 األحراج علـى    وتم اختيار هذه المؤسسات ألنها المسئولة عن حماية وتنمية قطاع         ). 7(انظر ملحق   

 وهو القانون المعني بقطاع األحـراج وفـق         2003أرض الواقع وذلك بحسب قانون الزراعة لعام        

  .من الفصل الثالث لقانون الزراعة.) 17. 16 .15. 14 . 3المادة رقم  

  

  :)المالحظة ( الزيارات الميدانية.2.5.3
 

، وكان  2007في كانون ثاني عام     تم إجراء زيارات ميدانية على غابات وأحراش في محافظة جنين           

الهدف من هذه الزيارات معاينة بعض المشاكل التي تهدد هذه األحراش على أرض الواقع والتقـاط                
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بعض الصور التي تم عرضها في الفصل السابق ضمن المشاكل التي تهدد البيئـة الطبيعيـة فـي                  

  .الضفة الغربية

  

   االستبانة6.3
 

ت السابقة واالطالع على المراجع ، وما قامت بـه الباحثـة مـن             بعد استعراض األدبيات والدراسا   

مقابالت مع بعض المسؤولين العاملين في مجال البيئة الطبيعية في الضفة الغربية وفـي محافظـة                

جنين، وبعض الزيارات الميدانية ومالحظتها لبعض الفجوات في حماية البيئة الطبيعية وفـي إدارة              

  :رض الواقع، صممت االستبانة بالخطوات التاليةهذه االحراش والغابات على أ

  

  : بناء االستبانة.1.6.3
 

قامت الباحثة بصياغة االستبانة بشكل يساعد على القياس، وفيما يلي توضيح حول كيفيـة صـياغة              

  :االستبانة مع تحديد المحاور والمجاالت

  

ت سـتة متغيـرات     تضمنويتعلق بالبيانات الشخصية عن معبئ االستبانة، و       :الجزء األول  •

المؤهل العلمي  _ عدد سنوات الخبرة    _ الوظيفة  _ الجنس  _ العمر   ( :مستقلة للدراسة وهي  

  )التخصص الجامعي _ 

فقرة مقسمة  ) 37(ويتكون من   ) التابعة(يتضمن المتغيرات األساسية للدراسة      :الجزء الثاني  •

 :على ثالث محاور

  

o فقرات) 10(بيعية واألحراج وتضمن المشاكل التي تهدد البيئة الط: المحور األول.  

o  فقـرة  ) 19(دور المؤسسات في حماية البيئة الطبيعية، وتـضمنت         : المحور الثاني

  :مقسمة على خمس مجاالت هي

  

  

  دور المؤسسات الحكومية بحماية البيئة الطبيعية .1

  التنسيق بين المؤسسات البيئية .2

  تطبيق سياسة تقييم األثر البيئي .3

  جه حماية الغاباتالمشاكل التي توا .4
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  جاهزية المؤسسات الحكومية لحماية البيئة الطبيعية .5

  امكانية تنمية البيئة الطبيعية في المستقبل .6
 

o 9(امكانية استخدام وتنمية البيئة الطبيعية في المسقبل، وتضمنت : المحور الثالث ( 

 .فقرات

  

جوة من هذه الدراسة، تبنت ومن أجل الوصول إلى المعلومات المطلوبة وتحقيقاً لألهداف المر

الباحثةُ في إعداد االستبانة الشكَل المغلق الذي يحدد اإلجابات المحتملة لكل فقرة، باستخدام مقياس 

هذا وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي . فقرة في المحاور الثالث) 37(ياس ليكرت الخماسي لق

 .  )Likert Rensis،1932(وفق ترتيب درجات القياس

  

  

  عارض              محايد                موافق         موافق بشدةأعارض بشدة       أ       
         1                  2                     3                   4                5  

  

ـ               ئ االسـتبانة   كما تمت إضافة سؤال اختياري مفتوح للمحور الثاني بهدف إضافة فقرة يراهـا معب

ضروريةً لذلك المحور ولم تذكره الباحثة، وسؤال أخير اختياري بهدف إضافة أية مقترحات يراها              

  .مناسبة

  

 :صدق وثبات االستبانة .2.6.3
 

بعد تصميم المسودة األولى لالستبانة، ومن أجل الوصول إلى إجابات صادقة تم اختيار صدق هـذه                

 :األداة وثباتها على النحو التالي

  

صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سـوف تقـيس مـا أعـدت              : الصدق الظاهر لالستبانة   •

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب ان       ( كما يقصد بالصدق     ) 2000العساف،  (لقياسه

تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح الفقرات ومفرداتها من ناحية ُأخرى، بحيـث تكـون               

، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صـدق        )2000يدات وآخرون ،  عب(مفهومة لكل من يستخدمها   

عرض االستبانة على عدد من المحكمين في مجـاالت البحـث العلمـي ومـن               األداة، وتم   

المسؤولين المؤهلين للحكم عليها في مجال البيئة، واإلحصاء، واللغة العربية، بعد تزويـدهم         

المحكمـون، قامـت الباحثـةُ بـإجراء        وفي ضوء التوجيهات التي أبداها      . بأهداف الدراسة 
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التعديالت التي اتفق عليها أغلب المحكمين بما يتفق وأهداف الدراسة، كتبـسيط الـصياغة              

 30لتتالءم مع المستوى التعليمي لجميع الفئات، وبحذف بعض العبارات حتى وصلت الـى              

الـشكل  ) 7(لحـق  الدراسة تم توزيعها، وفي الم     فقرة، وبعد اعتمادها من قبل المشرف على      

 .لهاالنهائي 
 
أما ثبات االستبانة يعني ضمان الحصول على نفس النتائج تقريبا إذا أعيـد              :ثبات االستبانة  •

جامعـة  (تطبيق االستبانة أكثر من مرة على نفس المجموعة من األفراد تحت ظروف مماثلة          

 Test-retestوقد استخدمت الباحثة طريقـة إعـادة التطبيـق    ). 1998القدس المفتوحة، 

Methods         مؤسـسات   8 االستبانة على    في حساب ثبات اإلستبانة ، وذلك من خالل تعبئة 

ثم أعيد التطبيق مرة أخرى على نفس المجموعة وبفارق ثالث اسابيع           . من مجتمع الدراسة،  

بين المرتين، وتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ حيث كان معامل الثبات للمجـاالت ولـألداة               

 )7.3( هو في جدول الكلية كما

  

  .ائج اختبار الثبات لكل مجال وعلى مجال األداة الكلينت: 7.3جدول 

  

  معامل الثبات  المجال

  0.79  دور المؤسسات الحكومية بحماية البيئة

  0.72  التنسيق بين المؤسسات

  0.73  تطبيق سياسة تقييم األثر البيئي

  0.82  المشاكل التي تواجه حماية الغابات

  0.86  المؤسسات الحكومية لحماية البيئة جاهزية 

  0.85  امكانية تنمية البيئة الطبيعية في المستقبل

  0.88  الدرجة الكلية

  

 الدراسـة  ألداة الكّلي الثبات وكان معامل) 88 – 72( وتراوحت  معامالت الثيات للمجاالت ما بين 

  .الدراسة بأغراض تفي عالية وجميعها (0.88) إلى

  

  )طرق التوزيع والجمع( الدراسة تطبيق إجراءات 7.3

  

  :تم اعتماد مصدرين أساسيين للحصول على البيانات ذات العالقة بالدراسة الحالية هما
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تتمثل في جمع البيانات بواسطة استبانة تم إعدادها واعتمادهـا وتوزيعهـا            : مصادر أولية  •

انـات، واختبـار األسـئلة      لتغطية الجانب الميداني للدراسة، والتي من خاللها تم تحليل البي         

والفرضيات، والوصول إلى النتائج وتقديم المقترحات والتوصيات ،واستمارة مقابلة تم أيضاً           

  .إجراؤها وتحليل بياناتها باإلضافة للمالحظات الشخصية للباحثة

 وتشمل الكتب، والمقاالت، واألبحاث، والدراسـات الـسابقة ذات العالقـة    : مصادر ثانوية •

اسة، وذلك لغرض جمع المادة العلمية الخاصة باإلطار النظري للدراسة ومن           بموضوع الدر 

أجل توضيح المفاهيم األساسية للموضوع، إضافة الى بناء أداة الدراسة وتحديـد المنهجيـة       

 .المناسبة
 

وبعد التأكد من صدق وثبات االستبانة، قامت الباحثةُ بتوزيع االستبانات على المؤسسات االحكومية             

لية البيئية، واستغرق توزيع االستبانات نحو أربعة أسابيع، وكانت طريقة توزيع االستبانات من             واأله

خالل البريد االلكتروني أو الفاكس لبعض المؤسسات ، وتم توزيـع بـاقي االسـتبانات بـصورة                 

زع شخصية، حيث قامت الباحثةُ بتوزيع االستبانات بنفسها، مع متابعة جميع االستبانات التي لم تـو              

ة حتى تمت تعبئتها    باليد من خالل الهاتف، وإرسال االستبانة عدة مرات لبعض المؤسسات الحكومي          

  .م2008وتمت تعبئة جميع االستبانات خالل شهر كانون الثاني وشباط للعام . واسترجاعها
  

   أساليب المعالجة اإلحصائية8.3

  

ا للتأكد من مدى استجابات أفراد الدراسة،       بعد أن انتهت الباحثةُ من جمع االستبانات، واالطالع عليه        

تم تحليل النتائج بعد ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي واستخدام برنامج الحزم اإلحـصائية               

وعرضها على ) SPSS 13: Statistical Package for Social Sciences( للعلوم االجتماعية 

 المالحظـات والتعليمـات لتحليـل ومناقـشة         مشرف الرسالة للتأكد من صحة التحليل وأخذ بعض       

  :البيانات، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة على تساؤالت الدراسة

  

الحـدود الـدنيا   (استخدام مقياس ليكرت الخماسي، ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسـي           •

، ثم تقسيمه   )4=1-5(مدى، تم حساب ال   )2.3الجدول  (المستخدم في محاور الدراسة     ) والعليا

بعد ذلـك   ) 0.80= 4/5(على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي           

) أو بداية المقياس وهي الواحـد صـحيح    (تمت إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس          

  ) 2000 , فالعسا: (وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا
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 حساب التكرارت والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفـردات الدراسـة             تم •

وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التـي تتـضمنها أداة الدراسـة              

 ).االستبانة(

 .للتعرف على ثبات أداة الدراسة) الفاكرونباخ ( تم حساب معامل الثبات  •

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفـاض اسـتجابات         " Mean"تم حساب المتوسط الحسابي      •

الشكل المغلق الذي يحدد االجابات المحتملة لكل فقرة، باستخدام مقياس ليكرت المتدرج ذي             
األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي            النقاط الخمس   

 ).1996كشك ، (

للتعرف على مـدى انحـراف   " Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  •

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة، ولكـل محـور مـن                

المحاور الرئيسية، فكلما كان االنحرافُ المعياري أقل من الواحد صـحيح فيعنـي تركـز               

 أو أعلـى فيعنـي   االستجابات وعدم تشتتها، أما إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيح،        

عدم تركز االستجابات وتشتتها، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب الفقـرات حـسب المتوسـط                

 ).2002حسن وآخرون، (لصالح أقل تشتت عند تساوي المتوسط المرجح
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  لفصل الرابعا

______________________________________________________  

 عرض وتحليل نتائج الدراسة
 

ن هذا الفصُل عرضاً وتحليل نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف على دور المؤسسات يتضم

  .الحكومية واألهلية في تنمية األحراج في الضفة الغربية من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة

  

  تنمية األحراجو  إدارةولة والمشاركة في المؤسسات المسؤ1.4

  

من هي المؤسسات المسئولة و المشاركة عن تنمية القطاع لدراسة اءت اإلجابة المتعلقة بالسؤال ا 

  الحرجي على أرض الواقع في الضفة الغربية ؟

 ومن خالل اإلجابة المبحوثين 2003وتمت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل قانون الزراعة لسنة 

  :على استمارة المقابلة واإلجابة هي 

  

) 15( م، والمتمثل في المادة رقم 2003لسنة ) 2(قم  قانون الزراعة الفلسطيني الصادر ر •

ولية الحراج فيها على الث لهذا القانون والتي تقع المسؤمن الفصل الث) 16(والمادة رقم 

التي نقلت صالحياتها لسلطة جودة البيئة بموجب قانون (وزارة الزراعة ووزارة البيئة 

ولمعرفة هذه الجهات تمت االجابة عليه , بالتعاون مع الجهات المختصة ) 2002البيئة لعام 

ات حكومية والباقي مؤسسات من خالل استمارة مقابلة الموجهة لستة مؤسسات أربع مؤسس

 .أهلية

ولة عن األحراج ما هي المؤسسات المسؤ :اإلجابة على السؤال األول من استمارة المقابلة  •

 وهي موضحة في جدول في الضفة الغربية ومن هي المؤسسات القائمة على تنميتها ؟

)1.4(  



 
 

70

  .المؤسسات المسئولة عن األحراج في الضفة الغربية : 1.4جدول 

  
  النسبة اإلجابة  المهام  الدائرة  الوزارة  الرقم

اإلدارة العامة للغابات   وزارة الزراعة  1

  والمراعي

المسئول الرئيسي عن حماية 

  وتنمية االحراج 

6 \ 6  

مة للمصادر اإلدارة العا  سلطة جودة البيئة  2

  الطبيعية

مسئولية في مجال اإلدارة 

  الفنية

4 \ 6  

مسئولة عن األراضي التي   دائرة األمالك الحكومية  سلطة األراضي  3

  تقع علها األحراج

4 \ 6  

مسئول عن األحراج التي   البلديات والمجالس القروية  سلطة الحكم المحلي  4

تقع ضمن حدودها من 

  التعديات 

2 \ 6  

  

أن مسئولية حماية األحراج وتنميتها تتحملها بشكل رئيسي وزارة ) 1.4( جدول ونالحظ من

ي كل من سلطة جودة الزراعة وتحديداً اإلدارة العامة للغابات والمراعي، وتشاركها وبشكل جزئ

ولة عن التنوع الحيوي داخل األحراج، وليس عن األحراج نفسها وسلطة األراضي البيئة وهي مسؤ

ا عن األراضي التي تقع عليها األشجار الحرجية، حيث تشكل المرجعية في تحديد والتي مسئوليته

موقع ومكان هذه األراضي ضمن األمالك الحكومية وسلطة الحكم المحلي من خالل البلديات ضمن 

األقسام الزراعية فيها والتي تقوم ببعض المهام مثل أطفاء الحرائق في األحراج التي تقع ضمن 

  .وغيرها من المهام. هذه األحراج  والتبليغ عن حاالت التعدي علىحدود البلديات

  

وأجابت وزارة الزراعة على السؤال الخاص عن ما مدى مالئمة التنظيم الهيكلي الجديد لإلدارة 

حيث تعتبر وزارة الزراعة . العامة للغابات والمراعي، في تنمية قطاع األحراج على أرض الواقع 

ولية من خالل  الغربية وتتضح هذه المسؤعن األحراج والغابات في الضفةولة الرئيسي هي المسؤ

والذي أظهر تخصصية أعلى في ,) 3(التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة للغابات والمراعي انظر ملحق 

مجال إدارة الغابات حيث المهام واضحة والصالحيات محددة على مستوى اإلدارة العامة واإلدارات 

وتم . ارة مما يمنع تضارب المهام وتفعيل آلية التنسيق داخل الوزارةاألخرى في الوز

حصراألشخاص المتخصصين في موضوع الغابات والحراج في اإلدارة العامة والوزارة ككل 

وتشكل هذه الهيكلية حسب أقوال المدير العام لدائرة الغابات والمراعي امكانية أفضل لتطورها في .

  الذي من شأنه أن يزيد من فعالية اإلدارة اتجاه 2009ل بداية عام المستقبل القريب، وذلك خال

  .حماية وتنمية األحراج في فلسطين
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   في الضفة الغربيةتنمية األحراج و  إدارة دور المؤسسات الحكومية في2.4

  

وذلك  دور المؤسسات الحكومية في تنمية األحراج في الضفة الغربية ؟لإلجابة على السؤال المتعلق ب

ما هي اإلجراءات الكفيلة بتنمية وحماية األحراج على : ابة على أسئلة المقابلة التاليةمن خالل االج

والتي تقوم بها األدارة العامة للغابات والمراعي في وزارة الزراعة بشكل رئيسي،  أرض الواقع؟

 مع مهندس ويتم التنفيذ من قبل الطوافين باالتصال المباشر, وتشارك بها المؤسسات األخرى 

ضحة واإلجراءات مو. الوزارة، وهي خطوات كيلفة بحماية وتنمية لما هو متبقي من الحراج 

  :التالي) 2.4( بالجدول

  

  . المتبعة لحماية وتنمية األحراجاآلليات واإلجراءات: 2.4جدول 

  
  اآلليات المتبعة  الرقم

  

  النسبة  الجهة المنفذة

  6 \ 6  ةوزارة الزراع  .مكافحة حرائق الغابات  1
 .وزارة الزراعة •  حماية األحراج والغابات من التجاوزات بشكل عام  2

 سلطة األراضي •

  البلديات والمجالس القروية •

6 \ 6  

5 \ 6  

1 \ 6  
  6 \ 6  وزارة الزراعة  )تقليم أشجار الغابات واألحراج ( التقليم   3
ضـمن  ) اآلفات الزراعية   ( مكافحة األمراض والحشرات      4

  ارةامكانيات الوز

  6 \ 6  وزارة الزراعة

 وزارة الزراعة •  حماية الحياة البرية في الغابات  5

  سلطة جودة البيئة •

6 \ 6  

6 \ 6  
تنظيم أماكن للتنزه وذلك من خالل إعطاء مساحات محددة           6

وإقامـة متنزهـات    ) البلديات والمجالس   ( للحكم المحلي   

 ).عليها مثل متنزه بيت كاحل وأحراش السعادة في جنين 

  

 .وزارة الزراعة •

 .سلطة األراضي  •

  البلديات •

6 \ 6  

  

 .وزارة الزراعة •  .توزيع األشتال الحرجية   7

  المؤسسات األهلية •

6 \ 6  

5 \ 6  
  6 \ 6  وزارة الزراعة  زيادة مساحة الغابات بالتحريج  8

 
م أن اإلجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة غير كافية وذلك بسبب عد) 2.4(ونالحظ من جدول 

توفر االمكانيات المادية والبنية التحتية المناسبة، والتي سنوضحها الحقاً حول جاهزية المؤسسات 
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كما ال تزال المشاكل التي تحاول وزارة الزراعة حلها بواسطة اإلجراءات التي ذكرت , الحكومية 

واطنين من واالعتداءات على األحراج من قبل الم, في الجدول أعاله حيث يوجد مشكلة الحرائق 

قاذورات والصيد الجائر كما تحاول المؤسسات الحكومية الإلقاء ل االحتطاب  والرعي الجائر وخال

ساحة زيادة مساحة الغابات من خالل التحريج ولكن هذا غير كافي حيث يوجد نقص سنوي في م

  .األحراج وفي كثافة األحراج

  

 جاهزية المؤسسات الحكومية من خالل وللتعرف على دور هذه المؤسسات فال بد من التعرف على

  :ما يلي والتي استمد اإلجابة عليها من استمارة المقابلة

  

 تقع هذه المهمة من خالل دائرة التخطـيط فـي            ):الخطط والمشاريع المستقبلية  (التخطيط   •

وزارة الزراعة  التي تقوم بعمل وإعداد خطط سنوية، باإلضـافة لوجـود االسـتراتيجية               

وطنية وخطط سنوية إلدارة الموارد الطبيعية في فلسطين بما في ذلك قطـاع             والسياسات ال 

ما هي أوجه قصور اهتمام خطط التنميـة   :ومن خالل األجابة على السؤال التالي  . األحراج

فال يوجـد    فيما يتعلق بالعمل المؤسسي؟      الفلسطينية باألحراج من وجهة نظرك وخصوصاً     

ألحراج بشكل متكامل وبالتالي الذي يحدد الخطة تـوفر         امكانية مادية لتطبيق خطط تنمية ا     

 .القدرة المادية، ولم تهتم خطط تنمية البيئة بشكل عام باألحراج 

ثالث أنواع  ويقسم التنسيق هنا     ):حكومية وأهلية (التنسيق والتعاون مع المؤسسات االخرى       •

  : .وهي) 3.4(موضحة في جدول 

  

o  التنسيق  بين المؤسسات الحكومية. 

o تنسيق بين المؤسسات الحكومية واألهلية ال. 

o  التنسيق داخل أقسام الوزارة المسؤولة عن األحراج. 

  

ويوجد تعاون قليل ومحدود    , يوجد تعاون مع المؤسسات الحكومية وبشكل مستمر مثل جودة البيئة           

, مع القطاع الخاص واألهلي بسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة أو تعمل في مجال األحـراج                

حيـث  يوجـد     , ) أريـج (د جمعيتين هي جمعية حماية الحياة البرية ومعهد األبحاث التطبيقية           يوج

بالنسبة للتنسيق الفني مـا بـين     .اهتمام كافي من قبل مؤسسات القطاع الخاص في مجال األحراج           

الدوائر الزراعية في الضفة الغربية فهو مستمر وبشكل يومي ولكن تبقى مسؤولية األحراج محتكرة              

  .بشكل عام على وزارة الزراعة وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتنسيق كبيرمع المؤسسات األخرى 

  



 
 

73

  . التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في مجال األحراج :3.4جدول 

  
درجة   درجة التنسيق  القسم  المؤسسة  نوع التنسيق الرقم

  اإلجابة
  عةوزارة الزرا  1

  سلطة جودة البيئة

اإلدارة العامة للغابات 

اإلدارة العامة \والمراعي 

  لمصادر الطبيعية

مستمروبدرجة 

  جيدة

2 \ 6  

  وزارة الزراعة  2

  سلطة األراضي

دائرة \الغابات والمراعي

  األمالك الحكومية

  6 \ 2  بدرجة متوسطة

3  

التنسيق بين 

المؤسسات 

  الحكومية

  وزارة الزراعة

  سلطة الحكم المحلي

  6 \ 2  بدرجة متوسطة  يات البلد\الغابات والمراي 

التنسيق داخل   4

  الوزارة

  وزارة الزراعة

  مكاتب الوزارة

  6 \ 1  بدرجة جيدة جداً  

التنسيق بين   5

المؤسسات 

الحكومية 

  واألهلية

  مؤسسات السلطة

وزارة الزراعة (

  )وسلطة جودة البيئة

  معهد أريج

  جمعية الحياة البرية

  بدرجة جيدة  

  بدرجة جيدة

4 \ 6  

  

  :ويقسم هذا التعوان هنا إلى قسمين  : مع الجمهوروأشكالهالتعاون •

  

o    مشاركة الجمهور في حماية األحراج له أولوية كبـرى         : تعاون المؤسسات مع الجمهور

في الخطط المعدة ،وهي منفذه من خالل اختيار الطوافين وحراس الغابات مـن نفـس               

مشاتل والتحريج ولكن عـدد     البيئة المحيطة باألحراج وكذلك العمال الذين يعملون في ال        

ويتم توعية الجمهور بالتعاون مع مديريـة        .الطوافين غير كافي ويعاني من نقص كبير      

التربية والتعليم  خصوصاً من خالل النوادي البيئية والمحاضرات في المدارس وعمـل             

سبة اإلجابـة   وبلغت ن . المشاريع، مثل مشروع شجرة لكل طالب في حدائق المدارس          

  6\5التساؤل على هذا 

o    بدأ الجمهور بتقبل فكرة حماية البيئة وذلك بعد إقـرار          : تعاون الجمهور مع المؤسسات

 وتطبيقه بالتعاون مع وكيل النيابة وإحالة عدة قضايا إلى          2003القانون الفلسطيني لعام    

 .المحاكم وبالتالي تم تقبل فكرة حماية األحراج 
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. تبليغجمهور في مجال مراقبة األحراج و     حوظ من قبل ال   كما يوجد مشاركة بسيطة متزايدة بشكل مل      

وزراعة األشتال الحرجية التي يتم توزيعها بشكل دوري مـن خـالل وزارة الزراعـة و بعـض                  

المؤسسات األخرى مثل اإلغاثة الزراعية وجمعية الحياة البرية، وبلغت نسبة اإلجابة علـى هـذا               

   .6\4التساؤل 

  

ل الجمهور وبشكا مستمر على األحراج، ويرجع السبب في ذلك لزيادة           إال أنه يوجد اعتداءات من قب     

نسبة الفقر والبطالة وبالتالي االعتداء على هذه األحراج لتوفير مصدر انفـاق مـن خـالل قطـع                  

  6\5وبلغت نسبة اإلجابة على هذا التساؤل .األشجار وعمل الفحم للتدفئة أو لبيعه 

  

 :التمويل وتوفر مصادر اإلنفاق •
 

o ر االنفاق محدودة وغير كافية بحيث تلبي الحد األدنى إلدارة الغابة مصاد  

o  موازنة السلطة الفلسطينية – مصدر رئيسي –ومصادر التمويل لوزارة الزراعة   

o  بعض الدعم البسيط من الدول المانحة مثل–مصادر خارجية :  

  

 .مشروع فلسطين الخضراء من هولندا  

 .من سويسرا مشروع التخضير وحفظ لتنوع الحيوي  

 UNDPوبعض المشاريع من  

  

وأدوات أخرى مثـل ادوات اتـصال واطفـاء         )الخ  ..مختبرات  , مشاتل  ( توفر بنية تحتية     •

  :الخ ؟..حرائق

  

يوجد شبكة من المشاتل في الضفة الغربية وقطاع غزة يحتاج بعضها إلى إعادة تأهيل، يتوفر فيهـا            

يوجد نقص في المعدات الثقيلة فقط،ال يلزم وال يوجد         , أدوات المشاتل وأدوات ومستلزمات اإلنتاج      

حاجة للمختبرات، بسبب المساحات القليلة من األحراج يوجد نقص في أدوات القياس بـشكل عـام                

اي يوجد نقـص فـي الخـرائط        ) وهي أدوات خاصة بقياس الغطاء الخضري وكثافته والخرائط         (

كما ال تتـوفر أدوات      .وطنية الفلسطينية أياً منها   ويرجع السبب إلى إسرائيل التي لم تسلم السلطة ال        

فـي  ) البلديات  ( اتصال وأدوات اطفاء الخرائط،  حيث تعتمد وزارة الزراعة  على الحكم المحلي              

ينقص وزارة الزراعة مركز انتاج بذور حرجية ومعشبة وطنية لتصنيف النباتات، كما يوجد              .ذلك  

  ض اآلفات الزراعية وسائل يدوية بسيطة ومحدودة لمكافحة بع



 
 

75

 دوات الالزم توفرها من قبل المؤسسات لتنمية األحراج األ: 4.4جدول 

  
  الرقم

  

  درجة توفرها  الوزارة  األداة

متوفره ولكن بحاجـة إلعـادة        وزارة الزراعة  مشاتل  1

  تاهيل
  متوفرة  وزارة الزراعة  نتاج في المشاتلأدوات ومستلزمات اإل  2
  غير متوفرة  الزراعةوزارة   المعدات الثقيلة  3
  ال تلزم وغير متوفرة  وزارة الزراعة  المختبرات  4
  يوجد نفص كبير فيها  وزارة الزراعة  أدوات القياس بشكل عام  5
  غير متوفرة  وزارة الزراعة  خرائط  6
  غير متوفرة  وزارة الزراعة  أدوات اتصال للطوافين  7
  رةغير متوف  وزارة الزراعة  أدوات إطفاء حرائق أولية  8
  متوفرة ولكنها يدوياً وبسيطة  وزارة الزراعة  وسائل مكافحة اآلفات الزرعية  9

  غير متوفرة  وزارة الزراعة  مركز انتاج بذور حرجية  10
  غير متوفرة  وزارة الزراعة  معشبة وطنية لتصنيف النباتات  11
  غير متوفرة  سلطة األراضي  خرائط ومخططات مساحة  12

  

 :بة كوادر بشرية مؤهلة ومدر •
  

  ).5.4( يلخصه جدول وضع الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية المسئولة عن األحراج

  

  :وضع الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية المسئولة عن األحراج : 5.4جدول 
  

  النقص  الكمية  النوعية  المؤسسة الرقم
  تفي عدد حراس الغابا  كافية  مؤهلة علمياً ومدربة  وزارة الزراعة  1
في اإلداريين   غير كافية  مؤهلة علمياً ومدربة  سلطة األراضي  2

  والمساحين
  نفص في كل األقسام  غير كافي  مؤهلة علمياً ومدربة  سلطة جودة البيئة  3

  

يوجد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وعلى درجات عالية وتم تدريبها من خـالل دورات وورشـات                

  وعدد الكوادر كافي والنقص فقط في طوافي الحراج عمل ومؤتمرات ودورات إقليمية ودولية، 
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 بخصوص وزارة الزراعة يتم أخذ البيانـات مـن أرض           : توفر أبحاث ودراسات وبيانات    •

وقامت . ة بأي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة      الواقع من خالل المهندسين وال يتم االستعان      

  :وزارة الزراعة بالعديد من الدراسات من أهمها 

  

o اليابسة في فلسطين ( باتي الغطاء الن.( 

o  تطور وضع المشاتل في وزارة الزراعة. 

o  حفظ وإدارة التنوع الحيوي الطبيعي في فلسطين. 

o  وغيرها من الدراسات . مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين 

  

ب ويتم تجديد المعلومات وتحديثها بناءاً على المسح الميداني الدوري في وزارة الزراعة وهي األقر             

  .إلى الواقع مما يتضارب أحياناً مع بعض البيانات الغير محدثة من قبل مؤسسات األخرى

أما سلطة جودة البيئة فال يوجد اهتمام كبير باألحراج ،ولكن يوجد تقرير سـنوي حـول التنـوع                   

ويشكل مركز اإلحصاء الفلـسطيني  .  ولم يتم نشره 2007 لعام  UNDPالحيوي والممول من قبل 

ويوجد فريق وطني لتطـوير     . زارة الزراعة علومات لسلطة جودة البيئة والمأخوذة من و      مصدر الم 

  : يتكون من2009نظام المعلومات البيئية سيباشر العمل في بداية سنة 

  

 .وزارة الزراعة •

 .سلطة جودة البيئة  •

 .سلطة الطاقة  •

 .وزارة الصحة  •

 .مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين •

 .وزارة الحكم المحلي  •

 . أريج – الفدس\معهد األبحاث التطبيقية  •

 .جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني  •

 .سلطة المياة  •

 .وزارة التخطيط  •

 . قسم إدارة المصادر الطبيعية\وزارة االقتصاد  •

 . قسم األرصاد الجوية \وزارة المواصالت  •

 .جامعة بيرزيت  •

 .جامعة القدس  •
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 تنفذها مؤسستكم لتنمية قطاع األحراج ؟ ومـا هـي           ما هي أهم المشاريع واألنشطة التي     . 1.2.4

  أهم المشاريع التي تعرف أنها تعمل على تنمية االحراج ومن هي الجهة المنفذة ؟
  

  ).6.4(ملخصص ألهم المشاريع المنفذة لتنمية االحراج يلخصه جدول 

  

  :المشاريع المنفذة لتنمية األحراج في الضفة الغربية : 6.4جدول 

  
  عالمشرو  الرقم

  

درجة   الجهة المنفذة

  اإلجابة
  6\5  وزارة الزراعة  شتال الحرجيةاألانتاج   1
  6 \ 1  وزارة الزراعة  استزراع مساحات جديدة  2
  6 \ 2  سلطة األراضي\وزارة الزراعة   تنظيم أماكن للتنزه  3
  6 \ 1  وزارة الزراعة  دمج زراعة األحراج مع زراعة المراعي  4
  6 \ 1  سلطة جودة البيئة  ية إلدارة األراضي الجافةمشروع المبادرة اإلقليم  5
  6 \ 5  جمعية الحياة البرية  وزراعة أشجار طبيعية , مشروع مكافحة التصحر  6
 GISبدراسات بحثية فقط لواقع األحراج باستخدام         7

  والمسح الميداني

  6 \ 5   أريج-معهد األبحاث التطبيقية

  

ها وزارة الزراعة هي من ضمن اإلجراءات التي تقوم بها          ومن هنا يتضح أن المشاريع التي قامت ب       

من أجل تنمية وحماية الغابات في الضفة الغربية  وتم استزراع مـساحات مـن األحـراج وهـي                  

مشاريع ممولة من الجهات المانحة كما ذكرنا سابقاً وبالتالي تتوقف هذا المشاريع تبعاً للتمويل كمـا               

 ألف  20 إلدارة األراضي الجافة وهو عبارة عن مشروع إلنتاج          حدث في مشروع المبادرة اإلقليمية    

شتلة سنوياً تروى يمياة عادمة معالجة ضمن مشروع واحد كبير وتوزع على المـزارعين وهـي                

أشتال حرجية مثل الخروب والبلوط وغيرها من األشجار الفلسطينية واألشجار النادرة وعند انتهاء             

  .التمويل توقف المشروع 

  

هل غطى كل من قانون البيئة والزراعة قطاع األحراج بشكل كافي من وجهـة نظـرك ؟                 . 2.4.2

وهل طُبق على أرض الواقع ؟وما أهم المعيقات المؤسـساتيةالتي تمنـع مـن تطبيـق                

  القانون إذا كانت االجابة بال؟
 

ئح  م، ولكن تحتاج لتوضيح من خالل لوا       2003تم تغطية الموضوع من خالل قانون الزراعة لعام         

كما أن قانون البيئة لم يتطرق للغابات بل        . تنظيمية وتنفيذية مفصلة وبالتالي يوجد خلل في التطبيق       
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فقط المحميات الطبيعية والتنوع الحيوي إال أنها توجد حهود مع مجلس الوزراء إلنشاء شرطة بيئية               

  . ضمن هيكلية سلطة جودة البيئة من أحد مهامها حماية الغابات 

  

هي جوانب اهتمام الجهات المانحة بتنمية قطاع األحراج في الـضفة الغربيـة علـى               ما  . 3.4.2

 ؟)البيئي و المؤسساتي ( الصعيدين 
 

ال يشكل قطاع األحراج أولوية للجهات المانحة، كما أن مؤسسات السلطة الفاسطينية والمؤسـسات              

غـذاء العـالمي كمـصدر      األهلية تحاول استقطاب الدعم عن طريق التركيز على قضايا البيئة وال          

لمكافحة الفقر ولكن يوجد مشروع سيتم العمل عليه مع بداية العام، يتم االسـتفادة مـن األحـراج                  

لزراعة الفطر واألعشاب الطبيـة والخـروب       (كمصدر للغذاء أي طرح الغابات بشكل اقتصادي          

  .ية ومن هنا نالحظ ظهور بوادر اهتمام بقطاع األحراج في الضفة الغرب, )الخ ...

  

وعمليـاً علـى أرض     ) قانونياُ(من هم المشاركين في عملية الرقابة على االحراج نظرياً          . 4.4.2

  الواقع

  

  ) .7.4(ولإلجابة على هذا السؤال انظر جدول 

  

  :المؤسسات القائمة والمشاركة في الرقابة على األحراج : 7.4جدول 
 

  المؤسسة الرقم

  

  نوع الرقابة  الدائرة

ــات    ةوزارة الزراع  1 ــة للغابـ اإلدارة العامـ

  .والمراعي

  .الدائرة القانونية 

  وحدة الرقابة الزراعية

تطبيق قانون الزراعة بما يشمل الحماية وإقامـة        

  الخ..مشريع 

  تحديد مساحات األراضي مع المواطنين  دائرة األمالك الحكومي  سلطة األراضي  2
   الصيدتطبيق قانون  دائرة التنوع الحيوي  سلطة جودة البيئة  3
تنفيذ العقوبات المنصوص عليهـا فـي قـانون           جميع األجهزة  األجهزة األمنية  4

  الزراعة
  تبليغ عن حاالت التعدي    الجمهور  5

  

يبين الجدول أعاله أن عملية الرقابة على األحراج تشارك فيها جهتين هما المؤسـسات الحكوميـة                
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اقع حيث تمثـل    رة الزراعة على أرض الو    ونالحظ أن عملية الرقابة هي من مهام وزا       ,  والجمهور

ول الرسمي عن حماية األحراج وتنميتها، وعن تطبيق المشاريع وعن عملية           وزارة الزراعة المسؤ  

الخ، علماً أنه يفضل أن تكون هناك جهة أخرى مستقلة تشارك           ..المراقبة وجمع المعلومات والتقييم     

ري في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وذلك لزيادة         في عملية المراقبة تبعاً لما ورد في اإلطار النظ        

  .الشفافية والموضوعية 

  

  دور المؤسسات األهلية في تنمية األحراج في الضفة الغربية. 3.4

  

 وجاءت اإلجابة المتعلقة بدور المؤسسات األهلية في تنمية القطاع الحرجي علـى أرض الواقـع ؟               

بين أن أكبر مشاركة للمؤسسات األهلية تتجلـى        يتضح أن دور المؤسسات األهلية ضعيف، حيث ت       

في توزيع األشتال منها األشتال الحرجية على المواطنين مثل اإلغاثة الزراعيـة وجمعيـة الحيـاة                

البرية وغيرها من المؤسسات ولكن بشكل غير كافي، والمشاركة في مشاريع لمكافحـة التـصحر               

ية ويوجد لمعهد األبحاث التطبيقية القدس دور فـي    وفي مجال التوعية البيئية مثل جمعية الحياة البر       

تنمية األحراج وذلك من خالل ما تقوم المؤسسة به من دراسات بحثية فقط لواقع األحراج باستخدام                

GIS  ومن هنا نالحظ أن عدد المؤسسات التي تعمل علـى موضـوع الغابـات              ,  والمسح الميداني

ابقا بأن االهتمام الحالي بقضايا الفقر والغذاء مـن         واألحراج قليل جداً ويرجع السبب كما وضحنا س       

جهة وقضايا االحتالل والموضوعات السياسية التي تمر بها المنطقـة وذلـك نتيجـة لألوضـاع                

االقتصادية والسياسية الحالية والمشاكل التي تمر بها المنطقة والتي طغت على موضوعات البيئـة              

  .بشكل عام 

  

   تواجه األحراج في الضفة الغربيةالمعيقات والمشاكل التي. 4.4

  

ما هي المعيقات التي  تواجه تنمية األحراج في الضفة الغربية ؟ وما هي المعيقات التـي تواجـه                   

وإجابة على الشق األول من هذا السؤال تظهر فـي الجـدول             المؤسسات في تنمية هذه األحراج ؟     

 العامين فـي المؤسـسات الحكوميـة        والذي يبين أهم هذه المعيقات من وجهة نظر المدراء        ) 8.4(

يبين جدول   ) .9.4(أما المعيقات المؤسساتية يوضحها جدول      . ومدراء األقسام والمؤسسات األهلية     

معيقات سببها االحتالل اإلسـرائيلي والتـي       : أن المعيقات الغير مؤسساتية تنقسم إلى قسمين      ) 8.4(

مستوطنات وسـور الفـصل العنـصري       تشكل ممارساته من اقتالع األشجار وإقامة معسكرات و       

الخ، والذي وضحناها في الفصل الثاني مـن هـذه          .. والنفايات السامة لمصانعها وتقسيم األراضي    

الدراسة من أكبر المعيقات في وجه تنمية األحراج، وهو ما يتفق مع كل من دراسة معهد األبحاث                 
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تحـدة للبيئـة ودراسـة مركـز        التطبيقية القدس ودراسة الصوراني ودراسة برنـامج األمـم الم         

 والقسم الثاني من هذه المعيقات  كانت من قبل بعـض            .الديموقراطية وحقوق العاملين في فلسطين    

المواطنين الفلسطينيين  من خالل بعض الممارسات السلبية، وعدم اإللتزام بالقانون الفلسطيني وهو             

  .ما تتفق مع نتائج دراسة الصوراني

  

  :ة األحراج في الضفة الغربية الغير مؤسساتية معيقات تنمي:8.4جدول 

  
  معيقات غير مؤسساتية

  النسبة  معيقات أخرى  معيقات االحتالل االسرائيلي الرقم
 وتقـع  A. B. Cخالل تقسيم األراضي إلى   1

   .Cمعظم األحراج في أراضي 

عدائية الجمهور لموضوع إنشاء غابات 

  خوفاً من تحويلها لمستوطنات

6 \ 6  

تعديات الجمهور على الغابات نتيجة   الفصل العنصريسور   2

  الفقر بهدف احصول على االخشاب

6 \ 6  

  

  : معيقات تنمية األحراج في الضفة الغربية المؤسساتية:9.4جدول 

  
  معيقات مؤسساتية

  النسبة  الوزارة  المعيقات  الرقم
  6 \ 6  جميع المؤسسات  .محدودية التمويل وضعفه  1
 .وزاة الزراعة •  عدم توفر خرائط  2

  سلطة األراضي •

2 \ 6  

  6 \ 6  لجميع المؤسسات  ال تشكل أولوية للسلطة الفلسطينية  3
 .سلطة جودة البيئة •  نقص الكوادر  4

  سلطة األراضي •

3 \ 6  

الخطط مبنية على خطط التمويل وليـست بنـاءاً علـى             5

  .االحتياجات

  6 \ 6  جميع المؤسسات

  6 \ 5  جميع المؤسسات  ضعف الرقابة  6
نقص في البنية التحتية وعدم توفر جميع اآلالت الالزمة           7

  .واألجهزة 

  6 \ 6  جميع المؤسسات

  

يشكل ضعف التمويل ومحدوديته أكبر المشاكل التي تواجه المؤسساات من أجل القيام بدورها في 

ة حماية األحراج في الضفة الغربية، والذي انعكس بدوره على األولويات التنموية الفلسطيني
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وخططها المعدة من قبل السلطة الوطنية، حيث ترتبط األولويات الفلسطينية بتمويل الجهات المانحة 

ونتيجة لنقص الموارد المالية كان , والتي ال يشكل قطاع األحراج أي اهتمام كما أوضحنا سابقاً 

لة اإلعتمادات هناك نقص في األدوات والمعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية ونقص في الكوادر لق

ومن المعيقات المؤسساتية ضعف نظام الرقابة في جميع المؤسسات وهي وظيفة  .الخ ..المالية 

  . على أداء المؤسسة ودورها في تنمية األحراج اإدارية مهمة وضعفها من شأنه أن ينعكس سلب

  

  ما هي المشكالت والمعيقات التي تواجه البيئة الطبيعية واألحراج؟. 1.4.4

  

عرف على وضع المشاكل والمعيقات التي تواجه البيئة الطبيعية في الضفة الغربية تم استخدام للت

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المحور 

  : والتي جمعت من استبانة موزعة على المؤسسات البيئية في الضفة الغربية التاليةالثاني

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاَ لمجال المشاكل والمعيقات التي : 10.4دول ج

  :تواجه البيئة الطبيعة

  
االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة الرقم

 0.93 3.97 يوجد أعمال احتطاب للغابات واألحراج الطبيعية  1

 0.98 4.05 يوجد صيد محرم للحيوانات والطيور البرية 2

  0.56 4.50 يوجد رعي في مناطق غير مخصصة للرعي  3

الزعتر (يوجد استنزاف للنباتات ذات القيمة الطبية  4

 )الخ ) ....والميرمية

4.27 0.63 

 1.30 3.41  يوجد حرائق غير متعمدة  في الغابات واألحراج 5

 01 .1 4.41 يقوم الناس بإلقاء قاذورات في البيئة الطبيعية  6

 0.46 4.70 يوجد عدم التزام للسكان بالقوانين البيئية  7

يوجد إنشاء مبان ومنشآت على أراض ذات قيمة طبيعية   8

 مثل األحراش والغابات

3.85 1.07 

يوجد أثر سلبي  لجدار الفصل العنصري على البيئة  9

 الطبيعية في منطقتك

4.26 0.93  

على  تم إنشاء مستوطنات أومعسكرات جيش اسرائيلي  10

 .أراضي حرجية

4.06 1.01 

 0.98 4.52 الفقرات كاملة
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وتراوحت  ) 9. 7. 6. 5. 4. 3( يتبين من جدول أعاله أن الدرجة كبيرة جداً على الفقرات 

 ) 10 . 8. 2 .1(وكانت الدرجة كبيرةً على الفقرات ,  )3.41 – 4.70(االوساط الحسابية ما بين 

   ).3.85 – 4.06(وتراوحت االوساط الحسابية ما بين 

  

  ، )4.52(أما المجال الكلي للفقرات كاملةً فكان ذا اتجاه كبير جداً ، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

الى أن البيئة الطبيعية تواجه مشاكَل كبيرة، وكانت أعلى المتوسطات ) 10.4(ويشير الجدول 

 البيئية، وهو ما يعلل نتيجة والمتمثلة في عدم التزام السكان بالقوانين) 7(الحسابية على الفقرة 

من سكان الضفة الغربية يقيمون حالة البيئة  %) 37.6(والتي تظهر أن  ) 2006الكوكاني، (دراسة

بمناطق السلطة المختلفة بالسيئة جداً مقارنة بعشر سنوات مضت، وذلك نتيجة لعدة أمور منها سوء 

  .اإلدارة 

  

إلقاء النفايات , سباب تدهور الغطاء النباتيأن من أ ) 2001العوضي، ( كما جاء في دراسة

وخصوصاً القادمة من المستوطنات والمعسكرات، عدا عن نفايات المصانع السامة، وهو ما أشار 

والتي تشكل أهم . إليه رئيس قسم الصحة البيئية في بلدية طولكرم ضمن االستمارة التي عبأها

ده تقرير عن العدوان االسرائيلي ضد البيئة مصادر تلوث البيئة في محافظة طولكرم، وهو ما أك

الفلسطينية أثناء انتفاضة األقصى، والذي تم إعداده من قبل وزارة سلطة البيئة ووزارة الصحة عام 

2000.  

  

    دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حماية البيئة الطبيعية واألحراج5.4

  

ا هو تقييم أداء المؤسسات الحكومية واألهلية في م :وكانت اإلجابة المتعلقة بالتساؤل البحثي التالي 

  واألحراج بشكل عام ؟ حماية البيئة

  

للتعرف على دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حماية البيئة الطبيعية في الضفة الغربية تم 

ات استخدام حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقر

   : التاليةالمحور األول

  

و ) 11.4(و ) 10.4(ول اويقسم المحور األول من هذه االستبانة إلى خمس مجاالت موضحة في جد

  :هي ) 14.4(و) 13.4(و) 12.4(
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور المؤسسات الحكومية بحماية البيئة : 10.4جدول 

  :الطبيعية في الضفة الغربية 

  
  دور المؤسسات الحكومية بحماية البيئة على أرض الواقع : ال األولالمج

اإلنحالاف   الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  المعياري
بدورها في حماية البيئة الطبيعية من ) الحكومية( تقوم المؤسسات البيئية   1

  ضمنها األحراج على أرض الواقع

4.060  1.05  

   برصد حاالت تدمير وتعد علىتقوم المؤسسات البيئية في منطقتي  2

   األحراش بانتظام

3.35  1.11  

 1.25 3.05 تمت االستجابة من قبل األمن والمؤسسات المسؤولة على حاالت التبليغ  3

 1.20 2,97 تم معاقبة خارقي القانون وتطبيق النظام  4

 1.13 2.47 تقوم وزارة الزراعة  بوضع لوحات إرشادية للمناطق الحرجية  5

 1.01 2.20 وم وزارة الزراعة بتحديد المناطق األحراج بسياج و بيان حدودهاتق  6

  تقوم المؤسسات البيئية بإصدار نشرات خاصة بالمواطنين ألهمية   7

 البيئة الطبيعية وعدم االعتداء عليها

2.88 1.32 

يتم عمل تقييم دوري لتنمية عناصر البيئة الطبيعية  بما فيها األحراج من               8

 مؤسسات البيئية قبل ال

2.76 1.30 

 0.75  2.96  المجال الكلي

  

مما يدل على أن دور ) 2.96(حيث بلغ المتوسط الحسابي ) متوسط(وكانت الدرجةُ الكليةُ للمحور 

المؤسسات البيئية بحماية البيئة متوسط، والذي انعكس على البيئة الطبيعية كما هو ظاهر بالمحور 

 وهي عدم 7يقات التي تهدد البيئة الطبيعية، وتجلت أكثرها في الفقرة السابق الخاص بالمشاكل والمع

التزام المواطنين بالقوانين البيئية، ويرجع السبب في ذلك الى عدم توفر قوة تنفيذية لتطبيق القانون، 

  .ى عدم تجاوب المواطنين للقوانينمما أدى ال

  

ث كان المتوسط الحسابي على الفقرة إال أن المؤسسات الحكومية اعتبرت أنها قامت بدورها، حي

ذو اتجاه مرتفع،  وهو ما يتناقض مع نتائج المقابالت وبعض النتائج في ) 4.060(هو ) 1(

االستبانه وذلك بسبب عدم توفر قوة تنفيذية، وأدوات وبنية تحتية، ونقص في الكوادر البشرية 

 الطبيعية واألحراج، ونقص في وخصوصاً الطوافين الذين يشكلون أهمية كبرى في حماية البيئة

وعلى سبيل المثال يظهر في محافظة .التمويل كل هذه األمور تعيق من أداء المؤسسات ودورها 

لحماية ومراقبة الغابات بشكل دائم يعملون في وزارة الزراعة " بالطوافين" موظفاً يدعون 12جنين 
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 ورصد حاالت التعدي على ومن هنا يتبين صعوبة مراقبة, بواقع حارس لكل ثالث غابات 

وعدم توفر القوة التنفيذية  ) 4 .3. 2(االحراش والغابات، وهو ما يعلل االجابات على الفقرات 

هي من األمور التي اضعفت دور المؤسسات الحكومية في ) 7. 6(يعلل االجابة على الفقرات 

فكان المتوسط الحسابي  ) 8(قرة أما بالنسبة للف. حماية البيئة الطبيعية ومنع تعدي المواطنين عليها

 ذا اتجاه متوسط بسبب االحتالل واألوضاع السياسية واجهوا صعوبات كبيرة في عملية 2.76لها 

  . التقييم للغابات

  

من عينة  % 84.7التي جاء فيها أن  ) 2006الكوكاني، (وعموماً يتفق هذا المجال مع نتيجة دراسة

ن جميع المحافظات في الضفة الغربية، يعتبرون سوء إدارة الدراسة المكونة من أفراد مأخوذين م

وهي نتيجة طبيعية للمؤسسات التي تتبع نظام المركزية .شؤون البيئة سببا رئيسيا في تدهور البيئة

  .في اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل عام 

  

   .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتنسيق بين المؤسسات البيئية: 11.4جدول 

  
  التنسيق بين المؤسسات البيئية: المجال الثاني

الوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

انحراف 

  معياري
  يوجد تنسيق فعلي بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة فيما   1

  يتعلق بحماية البيئة الطبيعية  
 

3.00 1.12 

ة فيمـا يتعلـق     يوجد تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات االهلي        2

 )الخ...من توعية بيئية او مشاريع او دراسات ( بحماية البيئة الطبيعية 

3.00 1.12 

 1.12 3.00  المجال الكلي

  

ويوضح جدول أعاله أن المتوسط الحسابي للمجال الثاني المتعلق بالتنسيق بين المؤسسات البيئية 

وهو يدعم نتائج المقابالت الواردة سابقاً ) 3.00(كان ذا اتجاه متوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

الكوكاني، (كما ينسجم مع نتائج دراسة, حول التنسيق بين المؤسسات البيئية في مجال األحراج

والتي كان منها وجود تضارب في القرارات ما بين المؤسسات، وهو ما يندرج تحت ) 2006

  .التنسيق ما بين المؤسسات
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  . واالنحراف المعياري لتطبيق سياسة تقييم األثر البيئي المتوسط الحسابي: 12.4جدول 

  
  تطبيق سياسة تقييم االثر البيئي للمشاريع: المجال الثالث 

وسط   العبارة  الرقم

  حسابي

انحراف 

  معياري
لم يتم عمل تقييم أثر بيئي لجميع المشاريع القائمة مما ترك أثراً سـلبياً                11

 على البيئة

3.68 1.12  

متابعة المشاريع التي تم عمل تقييم أثـر بيئـي لهـا إذا نفـذت     لم يتم    12

 التزاماتها

3.85 0.98 

 0.56 3.76  المجال الكلي

 
يوضح الجدول في المجال الثالث وهو حول سياسة تقييم األثر البيئي للمشاريع والتي تمثلت في 

ر بيئي لجميع المشاريع، فقد كانت درجةُ موافقة كبيرةً على عدم عمل تقييم أث ) 12 ,11(الفقرات 

مما انعكس بشكل سلبي على البيئة كما كانت درجة الموافقة كبيرة على عدم متابعة المشاريع التي 

تم عمل تقييم أثر بيئي لها فيما اذا نفذت التزاماتها أم ال ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال 

السياسات المنصوص عليها في القانون والتي ، علماً أن سياسة تقييم األثر البيئي من أهم )3.76(

الذي أشار في دراسته ) 2007القيران، (من شأنها حماية البيئة، وهو ما تتفق فيه الباحثة مع دراسة

حول فعالية نظام تقييم األثر البيئي في الضفة الغربية، الى أن هذا النظام يستند الى أساس قانوني، 

انون في فلسطين فانه بحاجة الى إجراءات تحسينية ضرورية وعندما نريد ضمان فاعلية هذا الق

ومرتبطة بمعايير الشفافية والموضوعية وكسب ثقة جميع األطراف، من خالل تحقيق مشاركة 

  .مجتمعية فعالة وتطبيق سير عملية تقييم األثر البيئي في مراحله المختلفة ضمن المرجعية القانونية

  

ذي تناول المشاكَل التي تواجه الغابات واألحراج الواقعة فـي منـاطق            أما بالنسبة للمجال الرابع وال    

السلطة الوطنية الفلسطينية، فكانت درجة اإلجابة على هذا المجال ذات اتجاه كبير  والبالغ المتوسط               

يسبب االخـتالف فـي     (وهي  ) 13(وكانت أعلى هذه الدرجات على الفقرة        ) 3.43( الحسابي لها   

ضي الحرجية  ما بين سلطة االراضي ووزارة الزراعة تشكل مشكلةً في تنميـة           السيطرة على االرا  

في دراسته أن ضعف االنفـاق      ) 2006الكوكاني،  (وقد أكد . )هذه األحراج وأراضي البيئة الطبيعية    

الحكومي هو من المشاكل التي تواجه البيئة على االراضي الفلسطينية، وهو ما يتفق مع إجابة الفقرة                

وهـو يـدعم نتـائج      .تعلقة بعدم تحويل الغابات لمحميات بسبب عدم توفر القدرة المالية         والم) 16( 

  .المقابالت والتي تشكل التمويل اكبر معيق في وجة تنمية الغابات واألحراج
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمشاكل التي تواجه األحراج فـي منـاطق             :13.4جدول  

  .السلطة الفلسطينية 

  
  المشاكل التي تواجه الغابات واألحراج في مناطق السلطة الفلسطينية: ل الرابع المجا

وسط   العبارة  الرقم

  حسابي

انحراف 

  معياري
يسبب االختالف في السيطرة على االراضي الحرجية  ما بين سـلطة              1

االراضي ووزارة الزراعة مشكلة في تنمية هذه األحـراج وأراضـي           

 البيئة الطبيعية

3.91  0.80 

 1.16 3.26 يوجد في منطقتي تحويل غير مدروس للغابات الى محميات  2

ال يوجد في منطقتي تحويل الغابات الى محميات بسبب وجودها ضمن             3

 أمالك خاصة

3.00 1.13 

  ال يوجد في منطقتي تحويل الغابات الى محميات بسبب   4

 عدم توفر القدرة المالية

3.41 1.15 

 0.71 3.55 سات االهلية في حماية البيئة الطبيعية يوجد دور فعال للمؤس  5

 0.78 3.43 الفقرات كاملة

  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجاهزية المؤسسات الحكومية لحماية البيئة : 14.4جدول 

  .الطبيعية 

  
  جاهزية المؤسسات الحكومية لحماية البيئة: المجال 

وسط   العبارة  الرقم

  حسابي

انحراف 

  اريمعي
 1.26 2.76 .يوجد مختبرات تابعة للمؤسسات الحكومية لتحليل العينات   1

يتوفر في المؤسسات الحكومية جميع األجهزة الالزمة لحمايـة البيئـة             2

, مثل أدوات اتصال مع حراس المحميات     (الطبيعية وخصوصاً األحراج    

 )الخ...أدوات إطفاء حرائق 

2.05 0.95 

 0.74 2.41 الفقرات كاملة

  

وبالنسبة للمجال الخامس وهو حول جاهزية المؤسسات الحكومية لحماية البيئـة الطبيعيـة والتـي               

والتي تناولـت وجـود مختبـرات       ) 14.4(والموضحة في الجدول     ) 19 .18(تمثلت في الفقرات    

 وأجهزة وأدوات الالزمة لحماية البيئة لدى المؤسسات الحكومية، فكان االتجاه الكلي لهـذا المجـال              
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وهو ما أكده نتائج المقابالت التي أجرتها الباحثة         ) 2.41(ضعيفاً، حيث بلغ المتوسطُ الحسابي لها         

  .بشكل مفصل 

  

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال الكلي للمحور االول :15.4جدول 

  

  انحراف معياري  وسط حسابي  المجاالت
 1.23 3.22 المحور كامل

  

 نه لتنمية األحراج والبيئة الطبيعية الوسائل الممك6.4

  

تم ) 16.4جدول  (للتعرف على إمكانية تنمية وحماية البيئة الطبيعية في الضفة الغربية في المستقبل

استخدام حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 

  : التاليةالمحور الرابع 

  

أن هناك موافقة وقبوالً إلمكانية تنمية واستغالل البيئة الطبيعية وخاصـة           ) 16.4 (يتبين من الجدول  

فقرات كان المجـال    ) 10(الغابات واألحراش من خالل االجابة على هذا المحور والذي تكون من            

الكلي لها ذا اتجاه كبير جداً ، حيث بلغ المتوسط الحسابي على درجة موافقتهم على هـذا المحـور                  

، وهو ما يدل حسب رأي الباحثة على استعداد المؤسسات للمشاركة في حمايـة البيئـة                ,  )4.27(

كما أن للمشاريع البيئية    ) الحكومية واألهلية   ( وتطبيق القانون، ، وذلك من خالل المؤسسات البيئية         

ى دوراً في حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي لـد  ) 10 إلى 6(وخاصة التي طرحت بالفقرات رقم      

حيث أن تشجيع السياحة الداخلية والمحلية لألماكن الطبيعية لـه أثـٌر            الجمهور مثل السياحة البيئية     

   .اقتصادي وثقافي كبير ال بد من أخذه بعين االعتبار

  

 الى أن القطاع السياحي يـشكل       1997وتشير احصائيات جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني عام        

وقد تم دمج مفهوم السياحة البيئية مع مفهوم      . من القوى العاملة   %1من الناتج القومي ويوظف     % 2

االستدامة والذي تم اقتراحه من قبل المنظمات العالمية للسياحة، حيث كان متوقعـاً مـن الـسياحة                 

أن تؤدي الى إدارة جميع الموارد بطريقة تتيح تلبيةَ االحتياجـات           "البيئية حسب رأي االمم المتحدة      

جتماعية مع الحفاظ في الوقت ذاته على سالمة الثقافـة والعمليـات االيكولوجيـة              االقتصادية واال 

، فالسياحة البيئية هي من اكبر المواضيع التي تدعم مفهوم االستدامة بشكل            "األساسية للتنوع الحيوي  

  .عام
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البيئة لمحور امكانية تنمية وحماية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً: 16.4جدول 

  .الطبيعية والغابات في المستقبل 

  
الوسط  العبارةالرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.23 3.94 أعرف نص القوانين المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية 1

 1.01 4.23 ُأوافق على عمل لجان محلية لحماية البيئة الطبيعية 2

 0.45 4.73 ون حماية البيئةُأوافق على تصعيد إجراءات معاقبة مخالفين قان 3

 0.89 4.23 .ُأوافق على اقتطاع جزء من الضرائب لتنمية البيئة الطبيعية  4

 0.61 4.53 البيئيةأرى ضرورة مشاركة المؤسسات األهلية في وضع المقاييس  5

ُأوافق على استغالل البيئة الطبيعية في منطقتي القامة منتزهات للترفيه عن  6

 المواطنين

4.35 0.81 

ُأوافق على استغالل البيئة الطبيعية في منطقتي إلقامة بعض المشاريع   7

 )الخ..تركيب فستق , زراعة الفطر (االقتصادية مثل 

4.00 1.14 

تربية ( ُأوافق على استغالل المياه السطحية في إقامة مشاريع مثال  8

 )الخ ....األسماك في مرج صانور 

4.41 0.74 

تغالل البيئة الطبيعية في منطقتي إلقامة حدائق تخص ُأوافق على اس  9

 التجارب الزراعية والبحث العلمي

4.44 0.81 

ضمن او في البيئة الطبيعية ذات مردود –ُأوافق على إقامة مشاريع سياحية  10

 مادي

3.91 1.23 

 0.95 4.27 الفقرات كاملة

  

   مقارنة أدوات الدراسة 7.4

  

تي عرضناها في تحليل النتائج من خالل قانون الزراعة الفلسطيني لعام تم جمع بيانات الدراسة وال

 باإلضافة لبعض المالحظات الشخصية ،ة ومن استبانة محكمةه ومن استمارة مقابلة موج2003

وتجدر اإلشارة بالرغم من وجود عدة  .للباحثة والتي وثقت بصور تم عرضها في اإلطار النظري 

فجاءت .  من أن المجيبين مختلفينن جميعها متفقة دون أي تناقض بالرغمأدوات لجمع البيانات إال أ

استمارة المقابلة لتبحث في اإلجراءات المتبعة لحماية األحراج في األراضي الواقعة تحت سيطرة 

السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزية المؤسسات المسئولة والمشاركة في إدارة األحراج بشكل 
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عن رأي متخذي القرار مباشرة والقائمين على رسم وعمل السياسات  فهي أعطت فكرة مفصل

حديد األقسام واإلجراءات من أجل إدارة األحراج وتنميتها، بعد التعرف على هذه المؤسسات وت

المسئولة عن األحراج ودور كل قسم باإلضافة التعرف على فاعلية التنسيق ما بين هذه المؤسسات 

  .وبين المؤسسات والجمهور

  

 للمؤسسات الحكومية واألهلية التي لها عالقة بالبيئة بشكل عام ، للتعرف هأما االستبانه فهي موجه

وتم . تها في مناطق السلطة الفلسطينيةعلى واقع األحراج وأهم المشاكل التي تهددها وتواجه تنمي

ت المبحوثة تناول األحراج في االستبانه كجزء من البيئة الطبيعية ، حتى تتمكن جميع المؤسسا

فاالستبانه أعطت بشكل أوسع رأي باإلجابة عن االستبانة لتعرف على الوضع العام لألحراج 

امكانية الخبراء والعاملين في مجال البيئة في المؤسسات الفلسطينية حول إدارة وحماية األحراج و

  .بيئيا واقتصادياً االستفادة منها 

  

 أي متخذي القرار مشكل مباشر ودقيقة ومتخصصتمارة المقابلة في بحث رومن هنا جاءت اس

ستبانة في التعرف على رأي شريحة بالجانب المؤسساتي إلدارة وتنمية األحراج، في حين بحثت اال

  . استدامتها عرض امكانية االستفادة منها مع واألحراج وأوسع للعاملين مجال البيئة
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات

  
بعد أن تم عرض بيانات الدراسة وتحليلها والتعليق على نتائجها  ومن خالل إجراء هذه الدراسة

وفق تساؤالت الدراسة الموضوعة، خرجت الباحثة بعدد من االستنتاجات التي يمكن تلخيصها 

  : كاآلتي

  

  لية وجاهزيتها في تنمية األحراجالمؤسسات الحكومية واألهاالستنتاجات المتعلقة بدور 1.5 

  

ولة والقائمة بحماية األحراج في  والمسؤ المؤسسة الرئيسيةتبين أن وزارة الزراعة هي •

 .الضفة الغربية 

 .هناك حاجة لزيادة اإلجراءات من قبل وزارة الزراعة لحماية األحراج ألنها غير كافية  •

لوائح تنظيمية وتنفيذية فيما يتعلق بقانون الغابات واألحراج مما يفتقر القانون الفلسطيني ل •

 .أضعف من امكانية تطبيق القوانين الفلسطينية

 .تتوفر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولكن يوجد نقص في عدد هذه الكوادر  •

لم تهتم السياسات العامة والخطط التنموية باألحراج ولم تكن ضمن األولويات للسلطة  •

 . الفلسطينية الوطنية

ويوجد نقص بمعدات الفياس , تتوفر بنية تحتية من مشاتل، ولكن بحاجة إلعادة تأهيل •

 .والمعدات الثقيلة وأدوات االتصال وإطفاء الحرائق 

يوجد تعاون من قبل الجمهور الذي يتقبل فكرة حماية األحراج بالرغم من اعتداءاته  •

 .وممارساته السلبية 
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األحراج ميدانياً من خالل مهندسي المواقع العاملين في وزارة يتم جمع البيانات حول  •

 .الزراعة وهي المصدر الوحيد للبيانات حول األحراج 

 .يوجد نقص في األبحاث والدراسات حول األحراج وسبل تنميتها في الضفة الغربية  •

 يعاني نظام الرقابة بشكل عام في المؤسسات الحكومية العاملة في مجال األحراج من •

 .ضعف

 .يوجد نقص في المؤسسات األهلية العاملة في مجال األحراج  •

ئية والدراسات ميدانية يتبين دور المؤسسات األهلية في تنمية األحراج من خالل التوعية البي •

 .وهي قليلة

  

  االستنتاجات المتعلقة بالمعيقات التي تواجة تنمية األحراج في الضفة الغربية 2.5 
 

 وهي تحت السيطرة االسرائيلية، مما شكل عائق كبير في B,Cضي تقع األحراج في أرا •

، لية من بناء مستوطنات وسور الفصلحماية وتنمية االحراج باإلضافة للممارسات االسرائي

 .الخ مشكلة تهدد األحراج في الضفة الغربية ....

 شكل ضعف التمويل ومحدوديته عائق كبير أمام المؤسسات للقيام بدورها في تنمية •

 .األحراج والذي انعكس على الخطط التنموية والمشاريع المنفذة 

لم تتوفر خرائط أو مخططات مساحة عن األحراج واألراضي الحرجية بسبب عدم تسليمها  •

 .من الجانب االسرائيلي والذي يشكل عائق أمام تنمية األحراج في األراضي الفلسطينية 

لى ستمارة المقابلة بأنهم أشخاص ذو كفاءات تميزت فئة المدراء العامين الذين أجابوا ع •

علمية وخبرات مؤهلة قادرة على تطوير مؤساتهم ويقابلها فئة الموظفين الذين أجابوا على 

االستبانة الخاصه بالبيئة الطبيعية بأنهم كفاءات علمية متخصصة في مجاالت عملهم وذوي 

اتهم في الوقت الحالي وفي وهم من فئة الشباب القادرين على التأثير في مؤسس.خبرة 

 .ونالحظ انعدام المشاركة النسوية في مجال الغابات والبيئة الطبيعية , المستقبل

  

  األهلية بحماية البيئة الطبيعية االستنتاجات المتعلقة بدور المؤسسات الحكومية و3.5
 

 يعتبر دور المؤسسات الحكومية العاملة في مجال البيئة غير كافي وبحاجة لزيادة •

 .اإلجراءات من أجل حماية البيئة الطبيعية بشكل عام في الضفة الغربية 

لم يتم تطبيق سياسة تقييم األثر البيئي لجميع المشاريع ولم تتم متابعته بشكل كبير مما  •

 .انعكس على البيئة الطبيعية سلباً



 
 

92

وبحاجة التنسيق ما بين المؤسسات البيئية الممختلفة سواء حكومية أو أهلية غير كافي  •

 .لتفعيل قنوات االتصال والتنسيق بينهم فيما يخص حماية البيئة الطبيعية 

يوجد نقص في توفر بنية تحتية وأدوات من أجل حماية البيئة الطبيعية في مؤسسات السلطة  •

 الوطنية الفلسطينية 

 .عية يوجد تقبل لفكرة المشاركة المجتمعية من خالل اللجان المحلية في حماية البيئة الطبي •

 .يمكن تنمية األحراج والبيئة الطبيعية من خالل السياحة البيئية المدروسة  •

 .هناك امكانية لطرح الغابات واألحراج كمصدر للغذاء من خالل المشاريع االقتصادية •

  

   توصيات الدراسة4.5

  

  :ات التاليةبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسةُ من نتائج واستنتاجات فإن الباحثةَ تخلص للتوصي

  

 :توصيات خاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية •
 

o  االستفادة من األحراج الموجودة في الضفة الغربية والواقعة تحت سيطرة ضرورة

 مردود اقتصادي مثل زراعة الفطر أو لوطنية الفلسطينية بعمل مشاريع ذاتالسلطة ا

 . ة الفقر في الضفة الغربية السياحة البيئية والتي من شأنها أن تساعد في مكافح

o  زيادة مساحة األحراج في الضفة الغربية من خالل زراعتها وادماج المشاركة ضرورة

المجتمعية في هذه العملية مثل يوم الشجرة بمشاركة طالب المدارس والجامعات 

 .بالتنسيق مع المؤسسات األهلية ووزارة الزراعة والتربية والتعليم 

o  ت وزارة الزراعة من أجل حماية وتنمية األحراج في الضفة إجراءاضرورة زيادة

 .الغربية

o  توزيع األشتال الحرجية والزينة على المواطنين الفلسطينيين لزراعتها بجانب الطرقات

 .المجاورة لهم والعناية بها

o  مسابقات للمواطن الفلسطيني ألجمل حديقة منزلية تضم نباتات زينة فعاليات مثل تنظيم

 .بية وبرية والتي من شأنها تشجيع زراعة هذه النباتاتونباتات ط

o  ضرورة إشراك والتنسيق مع جميع القطاعات ذات الصلة في التخطيط البيئي مثل

الخ في جميع مناطق الضفة الغربية فيما ..وزارة الزراعة وسلطة المياه والتخطيط 

 .يتعلق بحماية وتنمية األحراج
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o طريق المناهج الطالبية في جميع المراحل الدراسية مع تفعيل وتنشيط الثقافة البيئية عن 

وتوعية المواطنين من خالل , إدخال مساقات طالبية إجبارية ضمن المناهج الجامعية

 .وسائل االعالم المختلفة حول حماية وتنمية البيئة الطبيعية وخصوصاً األحراج

o ة من خالل التقييم الدوري تحسين القدرة الرقابية للسلطات المسؤولة والعاملة على البيئ

ومتابعة المهام االدارية من جهة تفعيل سياسة تقييم األثر البيئي للمشاريع، وإدخال 

 .المشاركة المجتمعية في ذلك، والتوعية ألهمية هذه السياسة ومتابعتها

o  تفعيل القوانين البيئية من خالل تطبيق العقوبات بشكل صارم وإيجاد قوة تنفيذية حازمة

 .رض الواقع لتطبيق القانون والمعايير البيئية التي من شأنها حماية األحراجعلى أ

o  لحماية األحراش والمحميات ) الطوافين ( توفير الكوادر الالزمة من حراس الغابات

 .الطبيعية وحماية التنوع الحيوي

o  التبادل العلمي مع الدول المجاورة وذات تجارب بيئية ناجحة واالتصال بالمراكز

لمية لتبادل االبحاث والمعلومات حول المشاكل المتعلقة بحماية وتنمية األحراج وسبل الع

 .حلها

o  زيادة مشاركة المرأة في صنع القرارت البيئية على كل المستويات في المؤسسات

 البيئية 

o  ضرورة العمل على حماية المحميات الموجودة حالياً وإنشاء المحميات الطبيعية في

 . حماية المناطق ذات القيمة البيئية لحمايتهاالضفة الغربية و

o  ضبط المشاكل التي تواجه األحراج من الرعي الجائر وضبط تعرية التربة ،وقف

 . الصيد المحرم وقطع وإزالة الغابات واألحراج

o تنمية األحراج واالستفادة منهاعمل دراسات حديثة ومفصلة حول امكانية . 

  

  :  األهلية وغير الحكومية توصيات خاصة بالمؤسسات:ثانياً  •

  

o  تدعيم دور المنظمات األهلية وغير الحكومية على حماية البيئة الطبيعية بشكل عام

واألحراج بشكل خاص داخل األراضي الفلسطينية، وذلك من خالل مشاركتها في خطط 

ية العمل البيئية وتزويد السلطة الفلسطينية بالمعلومات البيئية والدراسات واألبحاث النوع

مثل تلك المتعلقة بالحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض وسبل حمايتها، ودعم التثقيف 

والتوعية البيئية بين المواطنين وتمويل المشاريع البيئية بشفافية كاملة من قبل الجهات 

 .المانحة
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o  فتح حوار بيئي مع القطاع الخاص في صنع القرارات البيئية والعمل بجدية في مجال

 .دارة البيئية مع الجانب الحكومياإل
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  األقسام التي أجابت عن استمارة المقابلة : 2ملحق 
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  دائرة العالقات العامة  وزارة الصحة  9

  دائرة المصادر الطبيعية  سلطة جودة البيئة  10
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للجانب الفلسطيني في المراحـل الثالثـة    المحميات الطبيعية في المناطق التي تم تسليمها: 3ق ملح

1995 ، 15/9/1999 ، 17/1/2000  
  

 المحميات في محافظة جنين

المساحة   الباقي

  المسلمة

المرحلة 

  الثالثة

المرحلة 

  الثانية

المرحلة 

  األولى

مساحة 

  المحمية

المساحة 

  الكلية

حميةاسم الم   

 وغابة أم التوت محمية 3196 363 320 0 0 320 43
 فحمة محمية 400 400 400 0 0 400 0
 وغابة مزيمن محمية 2630 1118 1118 0 0 1118 0

 شوباش محمية 55530 55530 500 2800 1700 5000 50530
 تياسير محمية 1200 1200 1200 0 0 1200 0

 المحميات في محافظة طوباس
جبل طمون محمية 19200 19200 800 1200 2300 4300 14900

 المحميات في محافظة نابلس
 جبل الكبير محمية 26223 26223 3000 5000 1500 9500 16723

 الشيخ زايد محمية 52 52 52 0 0 52 0
 زعترة محمية 29 29 29 0 0 29 0

 المحميات في محافظة طولكرم
ةبئر حج محمية غير معلن - - - - 0 0  
 شيخ التبان محمية 34 34 0 34 0 34 0

 المحميات في محافظة سلفيت
 الزرقاء العلوي وادي 9740 9740 100 2600 0 2700 7040

 بلوطة تفوح محمية 29 29 0 29 0 29 0

 المحميات في محافظة رام اهللا
 شيخ القطر اونين محمية 11 11 0 11 0 11 0
راعين دا محمية (250) 44 0 44 0 44 0  
 وادي الدلب محمية - - - 800 - 800 -
 دير عمار محمية 120 120 120 0 0 120 0
 الهاشمي محمية 200 200 200 0 0 200 0

 المحميات في محافظة الخليل
 الكتوب محمية 48700 48700 16000 2200 10400 28600 20100

 المجموع الكلي
109336 54457 15900 14718 23839 162993 167294  المجموع الكلي
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 المحميات المقترحة من الجانب اإلسرائيلي
الخليل( البلح  دير ) - - - 1020 - 1020 -  
الخليل( كرزا ) - - - 4000 - 4000 -  
الخليل( مرسم  بيت ) - - - 2000 - 2000 -  
الخليل( المقطم  ) - - - 450 - 450 -  
الخليل( القف وادي ) - - 700 2777 - 3477 -  
بيت لحم( خريطون  وادي ) - - - معلن غير - 0 -
 الهدى علم - - - 31 - 31 -
 الخليل ) سوبا ) - - 500 5600 - 6100 -

 
  .2002في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة المنطقة * عدد ومساحة المحميات الطبيعية

 
  المحافظة

 
 2مساحة المحميات الطبيعية كم عدد المحميات

 54.4 19 االراضي الفلسطينية

 54.4 19 الضفة الغربية

 8.0 5 جنين

 4.3 1 طوباس

 0 2 طولكرم

 9.6 3 نابلس

 - - قلقيلية

 2.7 2 سلفيت

 1.2 5 رام اهللا والبيرة

  - - اريحا

 - - القدس

 - - بيت لحم

  28.6 1 الخليل

 - - قطاع غزة
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  الغابات الفلسطينية: 4ملحق 
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  قائمة بأسماء محكمين اإلستبانة : 5ملحق 

  

  الجامعة  التخصص   اسم المحكم

  لوطنيةجامعة النجاح ا  بيئة  مروان حداد. د.أ

  الجامعة العربية األمريكية  إحصائي إلياس الضبيط. د

  الجامعة العربية األمريكية  صحة عامة وليد الباشا. د

  وزارة التخطيط  بيئة غسان أبو جعب. د

  جامعة بيرزيت  لغة عربية عبد المنعم شلبي. أ
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   االستبانة النهائية6ملحق 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...تحية طيبة وبعد 

  

 أضع بين أيديكم استبانه خاصة بإجراء دراسـة ميدانيـة عـن دور المؤسـسات                يسعدني أن 

الحكومية واألهلية  في إدارة و تنمية األحراج في الضفة الغربية، وذلك كجزء من متطلبـات                

  ". أبو ديس "درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات في جامعة القدس  

  

المشاكل التي تهدد البيئة الطبيعية  واألحـراج        والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أهم         

كونها جزءاً من البيئة الطبيعية في منطقة الدراسة وعلى دور هذه المؤسسات المتمثـل فـي                

  .حماية وادارة وتنمية البيئة الطبيعية  واألحراج في الضفة الغربية

  

لما لذلك من أثـر     , وانتباهلذا فإن الباحثة تكون شاكرة الهتمامكم باإلجابة على االستبانة  بدقة            

علماً بأن مـا    . إيجابي على الدراسة، شاكرة لكم ما قدمتم من وقتكم وجهدكم وأمانتكم العلمية           

  . تتكرمون به من معلومات سوف يكون  للبحث العلمي فقط

  

  وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

  نغم عساف:    الباحثة 

  nagam_assaf2004@yahoo.com:   البريد االلكتروني
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  المعلومات الشخصية: أوالً

  

   :....................................................اسم المؤسسة

  
   سنة 35 – 19[ ]    سنة فما دون 18[ ] 

  :العمر. 1
   سنة50أكثر من [ ]    سنة 49 –  36[ ] 

  بكالوريوس  دبلوم[ ]   ثانوية عامة فما دون[ ] 
  :المؤهل العلمي. 2

  جستير فما فوق ما[ ] 

    :التخصص الجامعي . 3

    :وظيفةمعبئ االستبانة.4

    سنوات15 -11[ ]   سنة10 –  6[ ]   سنوات5 –من سنة [ ] 
  :عدد سنوات الخبرة . 5

   سنة فما فوق26من [ ]    سنة25 -21[ ]    سنوات20 -   16[ ]

  انثى[ ]   ذكر[ ]   :الجنس . 6 

  

  

دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حمايـة البيئـة         ( فقرات تعكس     فيما يلي عدة   : القسم الثاني   

مقابل كل فقرة و تحت الدرجة التي       ) X(الرجاء وضع إشارة  ) الطبيعية واألحراج في الضفة الغربية    

  تعبر عن استجابتك

  
موافق   العبارة  الرقم

  بشدة
ــارض   أعارض  محايد  موافق أع

  بشدة
  واألحراج في منطقة عمل مؤسستكمالمشاكل التي تواجه البيئة الطبيعية 

            توجد أعمال احتطاب للغابات واألحراج الطبيعية  1
            يوجد صيد محرم للحيوانات والطيور البرية داخل األحراج  2
            )األحراج(يوجد رعي في مناطق غير مخصصة للرعي  3
الزعتر والميرمية  ( يوجد استنزاف للنباتات ذات قيمة طبية         4

  في المناطق الحرجية) لخ ا....
          

            توجد حرائق غير متعمدة الغابات واألحراج  5
            يقوم الناس بإلقاء قاذورات في المناطق األحراج  6
            يوجد عدم إلتزام للسكان بالقوانين البيئية  7
يوجد إنشاء مبان علـى أراض ذات قيمـة طبيعيـة مثـل               8

  األحراج
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  لجدار الفـصل العنـصري علـى البيئـة           يوجد أثّر سلبي    9

  الطبيعية بما فيها األحراج
          

تم إنشاء مستوطنات ومعسكرات للجيش اإلسرائيلي علـى           10

  أراضي حراجية

  

          

  دور المؤسسات الحكومية بحماية البيئة على أرض الواقع بما يشمل مؤسستكم
الطبيعيـة  بحماية البيئة   ) الحكومية( تقوم المؤسسات البيئية      1

  ومن ضمنها االحراج على أرض الواقع
          

تقوم المؤسسات البيئية في منطقتي  برصد حاالت تدمير وتع  2

  على
  األحراج بانتظام

          

تمت االستجابة من قبل االمن والمؤسسات المسؤولة عـن           3

  حاالت التبليغ
          

            تمت معاقبة خارقي القانون وتطبيق النظام  4
 وزارة الزراعة  بوضع لوحـات إرشـادية للمنـاطق           تقوم  5

  الحرجية
          

تقوم وزارة الزراعة بتحديد المناطق الحرجية بسياج و بيان           6

  حدودها
          

  تقوم المؤسسات البيئية بإصدار نشرات توعية للمواطنين  7
  .ألهمية البيئة الطبيعية ومن ضمنها األحرج

          

ي لتنميـة عناصـر البيئـة       يتم عمل تقييم دوري في منطقت       8

الطبيعية بما فيها األحراج الحكومية من قبـل المؤسـسات          

  .البيئية 

          

  التنسيق بين المؤسسات البيئية بما يشمل مؤسستكم
يوجد تنسيق فعلي بين مؤسسات الـسلطة الوطنيـة الفلـسط  9

  المختلفة
  فيما يتعلق بحماية البيئة الطبيعية

          

ن المؤسسات الحكومية والمؤسسات االهليـة      يوجد تنسيق بي    10

مـن توعيـة بيئيـة او       ( فيما يتعلق بحماية البيئة الطبيعية      

  الخ...مشاريع او دراسات 

          

  تطبيق سياسة تقييم االثر البيئي للمشاريع
لم يتم عمل تقييم اثر بيئي لجميع المشاريع القائمة، مما ترك             11

  أثرا سلبياً على البيئة
          

لم تتم متابعة المشاريع التي تم عمل تقييم اثر بيئي لها فيما              12

  إذا نفذت  التزاماتها
          

  المشاكل التي تواجه االحراج في مناطق السلطة الفلسطينية
          يسبب االختالف في السيطرة على االراضي الحرجية  مـا            13
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بين سلطة االراضي ووزارة الزراعة مشكلة في تنمية هذه         

  اضي البيئة الطبيعيةاالحراج وار
            يوجد تحويل غير مدروس لألحراج الى محميات  14
ال يوجد تحويل لألحراج الى محميات بسبب وجودها ضمن           15

  أمالك خاصة
          

ال يوجد تحويل لالحراج الى محميات بـسبب ضـعف االنفـ  16

  .الحكومي 
          

وحماية البيئـة   يوجد دور فعال للمؤسسات األهلية في تنمية          17

  .الطبيعية بما فيها األحراج
          

تتوفر في المؤسسات الحكومية جميـع االجهـزة الالزمـة            18

مثل أدوات اتصال مع حراس المحميات      (لحماية األحراج     

  )الخ...ادوات إطفاء حرائق ,

          

  امكانية تنمية وحماية البيئة الطبيعية واألحراج
            لحماية البيئة الطبيعيةُأوافق على عمل لجان محلية   1
ُأوافق على تصعيد إجراءات معاقبة مخالفي قانون حمايـة           2

  البيئة والحراج
          

ُأوافق على اقتطاع جزء من الضرائب لتنمية البيئة الطبيعية           3

  .ومن ضمنها األحراج 
          

أرى ضرورة مشاركة المؤسـسات األهليـة فـي وضـع             4

  المقاييس البيئية
          

وافق على استغالل البيئة الطبيعية واألحراج في منطقتـي         ُأ  5

  القامة منتزهات للترفيه عن المواطنين
          

في منطقتـي   ) االحراج( ُأوافق على استغالل البيئة الطبيعية      6

, زراعة الفطـر    (إلقامة بعض المشاريع  االقتصادية مثل       

  )الخ..تركيب فستق 

          

لسطحية في إقامة مشاريع مثال     ُأوافق على استغالل المياه ا      7

  )الخ ....تربية األسماك في مرج صانور ( 
          

في منطقتـي   ) األحراج(ُأوافق على استغالل البيئة الطبيعية        8

  إلقامة حدائق تخص التجارب الزراعية والبحث العلمي
          

ضمن البيئـة الطبيعيـة     –ُأوافق على إقامة مشاريع سياحية        9

  ود مادي  ذات مرد-واالحراج
          

  

  .يتهاؤأية اقتراحات أخرى تود إضافتها، من فضلك أن تكتبها وسأكون سعيدة لر:  أخيراً أخي الكريم أختي الكريمة

  

  

انتهت األسئلة شاكرة حسن تعاونك ،،،،،
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  استمارة المقابلة: 7ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  استمارة مقابلة

  

  م2008/ 10/:  التاريخ 

  

  : ..........................اسم الدائرة....................:.........................سسة اسم المؤ

  :..................... الدرجة والتخصص العلمي .........:...........................اسم المدير 

  ....................................................................:..............سنوات الخبرة 

  

من هي المؤسسات المسئولة عن قطاع األحراج في الضفة الغربية ؟ومن هي المؤسـسات               .1

   القائمة على تنمية هذه األحراج ؟

    ......................................................................................... 

 تبعة لحماية وتنمية األحراج ؟ما هي اآلليات واإلجراءات الم .2

.......................................................................................... 

ما مدى جاهزية مؤسسات السلطة الوطنية لقيامها بتنمية قطاع األحراج في الضفة الغربيـة               .3

 )من وجهة نظرمؤسستكم ( من حيث ما يلي ؟
 

 ):اريع مستقبليةخطط ومش(التخطيط  •

......................................................................................

.....................................................................................  

 تنسيق؟وما درجة هذا ال):حكومية وأهلية( التنسيق والتعاون مع المؤسسات االخرى  •

......................................................................................

..................................................................................... 

 :التعاون مع الجمهوروأشكاله •

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 :تمويل وتوفير مصادر انفاق •
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......................................................................................

..................................................................................... 

وأدوات أخرى مثـل ادوات اتـصال       )الخ  ..مختبرات  , مشاتل  ( توفر بنية تحتية     •

 الخ ؟..واطفاء حرائق

 :كوادر بشرية مؤهلة ومدربة  •

......................................................................................

..................................................................................... 

 :توفر ابحاث ودراسات وبيانات  •

......................................................................................

...................................................................................... 

ما مدى مالئمة التنظيم والتقسمات اإلدارية التي جرت مؤخراً في مؤسسات الـسلطة مـع                .2

؟ حيث كان يوجد قسم كامل يعنى باالحراج وتحول الـى           ) األحراج( تنمية قطاع الغابات    

ـ (شعبة من قسم المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة والبيئة ؟          اص بـوزارة الزراعـة     خ

 )والبيئة 

    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

ا مؤسستكم لتنمية قطاع األحراج ؟ وما هي أهـم          ما هي أهم المشاريع واألنشطة التي تنفذه       .3

 المشاريع التي تعرف أنها تعمل على تنمية االحراج ومن هي الجهة المنفذة ؟

......................................................................................... 

ن وجهة نظرك ؟ وهل طُبق      هل غطى قانون البيئة والزراعة قطاع األحراج بشكل كافي م          .4

على أرض الواقع ؟وما أهم المعيقات المؤسساتيةالتي تمنع من تطبيق القـانون إذا كانـت               

 االجابة بال؟

    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

ما هي جوانب اهتمام الجهات المانحة بتنمية قطاع األحراج فـي الـضفة الغربيـة علـى                  .5

 ؟)البيئي و المؤسساتي ( الصعيدين 

    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

ما هي المعيقات التي تقف في وجه تنمية قطاع االحراج في الضفة الغربيـة بـشكل عـام                   .6

 والمؤسساتي بشكل خاص  ؟
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    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

ما هي أوجه قصور اهتمام خطط التنمية الفلسطينية بقطاع األحراج مـن وجهـة نظـرك                 .7

 وخصوصاً فيما يتعلق بالعمل المؤسسي ؟

    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

ما هو اآلليات الكفيلة بإعادة تأهيل وتنمية األحراج في الضفة الغربية من وجهة نظـرك ؟                 .8

 االليات التي يجب توفرها من ناحية مؤسساتية لضمان هذه التنمية ؟وما هي 

    ..........................................................................................  

    .......................................................................................... 

دى انسجام وتوافق البيانات والمعلومات حول األحراج في الضفة الغربية بين المؤسـسات             ما م 

  البيئية ؟ وما مدى االستفادة من هذه المعلومات والبيانات ؟

     .........................................................................................  

    .......................................................................................... 

وعملياً على أرض الواقع    ) قانونياُ(من هم المشاركين في عملية الرقابة على االحراج نظرياً           .9

 ؟ وما دوركم في عملية الرقابة ؟

    ..........................................................................................  

    ..........................................................................................  

ما دور كل من المؤسسات األهلية والقطاع الخاص والقطاع النصف حكومي فـي تنميـة                .10

 القطاع الحرجي في الضفة الغربية ؟ وكيف ؟

    ..........................................................................................  

    ..........................................................................................  

  : مالحظات وإضافات أخرى 

    ..........................................................................................  

    ..........................................................................................  

  

انتهى
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  100  ........................قسام المجيبة على االستبانةقائمة األ  2

  101  .................قائمة المحميات الطبيعية في الضفة الغربية  3

  103  ....................قائمة بأسماء الغابات في الضفة الغربية  4

  107  ..............................قائمة أسماء محكمين االستبانة  5

  108  ...........................................ستبانة النهائيةاال  6
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37 
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 60 ...............سسات وفقاً لمتغير العمرخصائص أفراد المؤ 2.3
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  78  ............................المشاريع المنفذة لتنمية االحراج 6.4
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