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 اإلهداء
 

 ... والدتي الحبيبة.... إلى القلب الناصع بالبياض.إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
 

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة.... إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي 
 والدي العزيز()....طريق العلم.... إلى القلب الكبير

 
 زوجي الحبيب لصبرك ودعمك 

 
 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة.... والنفوس البريئة.... إلى رياحين حياتي )إخوتي(

 
 أهديكم جهدي المتواضع

 
 داء عدنان ذياب أبو لطيفةف



 أ 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار 
 

أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة ألي جامعة 

 أو معهد.
 
 

 ....................التوقيع:
 

 فداء عدنان ذياب أبو لطيفة
 

 ....................:التاريخ



 ب 

 شكر وعرفان
 

تعالى و أشكر هللا العلي القدير الذي وفقني أللتحق بركب العلم والعلماء، فهو أحق بالشكر والثناء سبحانه 
 زيل تقدم بالشكر الجمن قوله صلى هللا عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"، أ اً وانطالق

 
لى معهد التنمية المستدامة، إدارة وأعضاء هيئة  إلى جامعتي الغالية هذا الصرح العلمي األصيل، وا 

 تدريس وطاقم إداري. 
 

إلى الذي تعجز كلمات الشكر عند عطائه، وتتوقف مصطلحات اللغة عند إنسانيته، إلى الذي وقف 
، ومرشدًا، وعطاًء بال حدود، وزودني بالخبرة التي أثرت اً ممعي خالل مشواري التعليمي، موجهًا، ومعل
 قدراتي، أستاذي الفاضل الدكتور زياد قنام.

 
دارات(، الذين قدموا كل العون والمساعدة ب اً إلى جميع المؤسسات األهلية والحكومية )أفراد تهم على إجابوا 

لي المعلومات الالزمة وغيره من  وأخص بالذكر السيد جميل المطور الذي قدم، أسئلة أدوات الدراسة
رتها هذه الدراسة ووضعها في صو إنجاز ما كان باإلمكان بدونهم والتي األشخاص الذين قمت بمقابلتهم 

 .النهائية
 

م عتذار وبجزيل الشكر وعظيإلى من ظلل النسيان ذاكرتي عن شكرهم باالسم، أتقدم لهم باإل اً وأخير 
 االمتنان لمساعدتهم القيمة.

 
 عدنان ذياب أبولطيفة فداء



 ج 

 تعريفات
 

 جتماعيةاإلو ، ويشمل البيئة الطبيعية هتمامهإ كل ما يحيط باإلنسان ويصل إليه  : البيئة
 (.2113والبيطار،  والصناعية )قنام قتصاديةواإل

 مصادر المياه
 

جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري، سواء  :
جوفية( كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة واآلبار والجداول  كانت )سطحية،

 (.2112واألنهار، والبحيرات والبحار والتجمعات المائية)المجلس التشريعي، 
 اإلدارة البيئية 

 
يئية من تحقيق األغراض الب قترابلإلالجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات  :

 (2113استها )هالل، جزءًا أساسًا من سي باعتبارها
تنمية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المستقبلية في تلبية  : التنمية المستدامة

 .(1891، )اللجنة العالمية للبيئة حتياجاتهمإ
شبكة المنظمات 

األهلية 
 الفلسطينية

هيئة تنسيقية بين مختلف المنظمات األهلية الفلسطينية العالمية في مجال  :
البيئة، وذلك من خالل تنسيق جهود المنظمات األعضاء، وتعزيز بناء كفاءة 
وقدرة كل المنظمات األخرى على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك 
المؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات البيئية الدولية)شبكة المنظمات غير 

 (2111الحكومية البيئية الفلسطينية، 
تضمن ويالمتداخلة، لتي تهدف لتحقيق وحدة العمل بين األنشطة العملية ا : التنسيق

ق التأكد من أن جميع المجموعات وجميع األشخاص يعملون بفاعلية يالتنس
 (.2119واحد)العالق،  باتجاهوبتوافق 

فع والحلول والخبرات والمنا حتياجاتاإلعملية تبادل المعرفة والمعلومات حول  : التشبيك
ها وتداولها بين المؤسسات، ويساهم التشبيك في تفعيل والمساهمة في نشر 

الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني. )شبكة المنظمات العربية غير 
 (.2119الحكومية للتنمية، 

 اإلدارة المتكاملة   
 

دماج الجوانب المتعددة للمصادر الطبيعية )االقتصادية، العملية الواعية إل :
..(، في نظام التنمية المستدامة لتلبية احتياجات االجتماعية، -السياسية

المزارعين، وغيرهم من المستخدمين كاألمن الغذائي، وكذلك اهداف المجتمع 
األوسع من محاربة الفقر  وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية المجتمعية المستقبلية 

(Douthwaite  وEKboir  وTwomlow  وKeatinge 2112) 
 مصادر المياه

 
ميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري، سواء ج :

كانت تقليدية )سطحية أو جوفية( كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة واآلبار 



 د 

والجداول واألنهار، والبحيرات والبحار والتجمعات المائية، أو غير التقليدية 
 ليلة الملوحة )المجلس التشريعي،كمياه الصرف الصحي والمياه المحالة، وق

2112.) 
التحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسؤوليات والصالحيات على  : نظام الجودة

يضاح األعمال واإلجراءات الكفيلة بمراقبة العمل  الموظفين والعمال، وا 
ومتابعته، وكذلك مراقبة وفحص كلما يرد للمنشأة، ويقوم نظام الجودة على 

كة جميع أعضاء المنظمة لتحقيق النجاح طويل المدى، وتحقيق المنفعه مشار 
 (.2113العامة )هالل، 

   
 تعريفات اجرائية

 
:  

 
مشاركة جميع األطراف ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية، لتحقيق أعلى  : بالمشاركة اإلدارة 

 .من جميع الخبرات ذات العالقة ستفادةواإلمستويات التنمية، 
المصادر 
 الطبيعية

 كل ما يوجد في الطبيعة من ثروات تشمل )التربة، المياه، التنوع الحيوي،    :
الصخور( التي توجد في باطن األرض أو على سطحها، يستلزمها بقاء  

 اإلنسان ويستخدمها، ويجب الحفاظ عليها.
ته، ع نشاطاسطح األرض جميعه أو جزء منه، الذي يزاول عليه اإلنسان جمي : األرض

ويه من موارد وثروات تويشمل الغالف الجوي)الهواء( وباطن األرض وما يح
 )كالتربة، المياه، الصخور(.

 التنوع الحيوي
 

تباين الكائنات الحية المستمدة من جميع المصادر، ومنها النظم األيكولوجية  :
 ية.جالبرية والبحرية، ويتضمن التنوع داخل األنواع وبين النظم األيكولو 

عبارة عن إنجاز طرف المسؤولية لعمل أي نشاط أو برنامج أو المشاركة فيه  : العالقة التكاملية
لوضع خطة أو قانون أو غيره، بشكل متوازي مع باقي األطراف، بحيث يكون 

 ستكمالإالعمل مكمل غير مكرر لما ينجز من طرفهم على أن يعمل على 
 بالعمل. زدواجيةإما أنجزوه دون وجود تداخل سلبي أو 

تحمله مؤسسات مجتمع الدراسة داء الواجب الذي تأالمؤسسة التي تقوم ب : أطراف المسؤولية
المبحوثة، التي تشارك في إدارة المصادر الطبيعية، إما من منطلق قانوني 
ويشمل المؤسسات الحكومية وتم تحديدها بناًء على نتائج الدراسة األولية وهي 

، ، وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةسلطة البيئةلطة المياه، )وزارة الزراعة، س
الوطني(، أو من منطلق مجتمعي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني  االقتصاد



 ه 

كالمؤسسات األهلية والبحثية وتشمل )اإلغاثة الزراعية، مجموعة 
لجان العمل الزراعي، ومعهد األبحاث  اتحادالهيدرولوجيين، الجامعات، 

 ية...أريج، مركز أبحاث األراضي.التطبيق
إدارة المصادر 

 الطبيعية
إعداد الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالمصادر الطبيعة، وحصر كميات  :

ونوعية المصادر الطبيعية بالبحث والتنقيب عنها، وا عداد الخرائط الجيولوجية 
 تخدامسإت باإلضافة إلصدار نتائج الدراسات العلمية، واإلشراف على عمليا

المصادر الطبيعية وفق األنظمة والقوانين المعمول بها، بالبحث عن األعمال 
المصادر الطبيعية )البحث، التحري، التنقيب،  باكتشافواستغاللالمتعلقة 
 .(االكتشافالتعدين، 

تعني إدارة العرض والطلب، فإدارة العرض تشمل كافة األنشطة الالزمة لتحديد  : إدارة المياه
دارة الطلب تشمل كافة اآلليات الالزمة لتحقيق مو  اقع المصادر الجديرة، وا 

المياه وتقوم عملية التخطيط على  الستعمالالمستويات واألنماط األفضل، 
 دمج هاتين اإلدارتين في عملية واحدة.

المتطلبات 
 المؤسسية

عناصر مرتبطة بالعمل المؤسسي إلدارة المصادر الطبيعية، في وجودها  :
توفرها دعم ومساندة لنجاح المؤسسة وفي غيابها ونقصها إعاقة لعمل و 

 المؤسسة.
إنجاز أكثر من جهة نفس العمل، أو إنجاز الجهة للعمل أكثر من مرة، وفي  : العمل ازدواجية

فترات زمنية متقاربة أو متباعدة، نحو تحقيق نفس الهدف، وخدمة نفس الفئة، 
ى يانات، أو الخلل في التخطيط والصراع علنتيجة لغياب التنسيق وقواعد الب

 التخصصية.
 نظام الجودة 

OMS 

التحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسؤوليات والصالحيات على  
يضاح األعمال واإلجراءات الكفيلة بمراقبة العمل  الموظفين والعمال، وا 

ة على الجودومتابعته، وكذلك مراقبة وفحص كلما يرد للمنشأة، ويقوم نظام 
مشاركة جميع أعضاء المنظمة لتحقيق النجاح طويل المدى، وتحقيق المنفعه 

 (.2113العامة )هالل، 
SPSS  Statistical Package for Social Sciences  

 حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 



 و 

 الملخص
 

، بهدف رسم نموذج للعالقة التكاملية 2113 وأيار 2112ُأجريت الدراسة في الفترة بين شهري تشرين أول 
ستعانة م اإلهداف الدراسة  تأ بين المؤسسات الفلسطينية المشاركة في إدارة المصادر الطبيعية. ولتحقيق 

بمراجعة األدبيات السابقة، إضافًة لتحليل مضامين القوانين الفلسطينية ذات العالقة بالمصادر الطبيعية 
م دليلي دارة هذه المصادر، الى جانب تصميإسات الفلسطينية المشاركة في والصفحات اإللكترونية للمؤس
 صحاب الخبرة العاملين في المؤسساتأعينة قصدية من مجتمع  باختيارمقابلة. وتم إجراء المقابالت 

المستهدفة بالبحث، سواء كانت رسمية أو أهلية أو قطاع خاص الى جانب المراكز البحثية في محافظة 
 والبيرة. وقد أجريت الدراسة بالدمج بين المنهجين الوصفي، وتحليل المضمون. رام هللا 

 
، به نظرياً ود هو مقصما ع بعيداً جاء العالقة التكاملية تعريف المبحوثين لمفهوم  أنالنتائج، وقد أظهرت 

مجال  ينشاًطا ف وأن المؤسسات الحكومية هي األكثرتجاههم نحو المصادر الطبيعية، إإيجابية كذلك و 
يكون  كادطها يالمؤسسات األهلية والبحثية والقطاع الخاص، فنشافي حين ان الطبيعة،  إدارة المصادر

بهدف تحقيق األرباح، وأن النشاطات األكثر ممارسة من قبل مجموع المؤسسات، هي التخطيط والتنسيق، 
جراء البحوث، وقواعد البيانات.  تنشط بالعمل في إدارة  أهم المؤسسات الرسمية التي وأظهرت أنوا 

المصادر الطبيعية، فهي سلطة البيئة، وسلطة المياه، ووزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية. 
عيف ادارة المصادر الطبيعية متوفرة بشكل ض إلنجاحكما ويرى المبحوثين أن كافة المتطلبات المؤسسية 

ي ممارسات فتتمثل الطبيعية  أهم معيقات إدارة المصادركما وبينت النتائج أن  في الواقع الفلسطيني.
بين  ، وقلة التنسيقبالمؤسسات ذات العالقة ترهل الكوادر البشريةو ، ، وتنازع الصالحياتحتاللاإل

القطاعات المختلفة، وعدم وضوح األدوار والتصارع المؤسسي على الصالحيات، وضعف تمويل 
 .بالمصادر الطبيعية المتعلقةالمشاريع 

 
د يجاإفي  سةمبحوثي الدراجاءت النتائج بحسب المصادر الطبيعية  إلدارةفضل فيما يتعلق بالنموذج األو 

بأن  ما الدراسة فترىأمجلس تنسيقي تشارك فيه المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية، 
يعية هو المصادر الطب ارةبإدالتكامل المؤسسي وتقاسم المسؤولية بين المؤسسات الرسمية  ذات العالقة 

ة الى دار نشطة هذه اإلأسناد رئاسة الوحدات المسؤولة عن كل نشاط من إفضل، بحيث يتم النموذج األ
وخبرة وكفاءة، في ظل مشاركة فاعلة ونشطة من غيرها من المؤسسات ذات ًا ختصاصإكثر المؤسسة األ

 الخاصة والمجتمعية والبحثية.هلية و العالقة المباشرة، واستشارة فاعلة من المؤسسات األ
 

 استنادا الى نتائج واستنتاجات الدراسة، جاءت التوصيات لتؤكد على ضرورة خلق جسم إداري قادر على 



 ز 

إدارة العالقة التكاملية المقترحة بين المؤسسات ذات العالقة )رسمية، أهلية، خاصة، اكاديمية وبحثية، 
 اون، والتشبيك بمستوياته المختلفة، واإلندماج واإلحالل، فيومجتمعية(، باإلستفادة من التشاور، والتع

حاالت الضرورة، وعلى قاعدة التخصصية، والكفاءة، والخبرة التعليمية والميدانية، لألفراد والمؤسسات، 
في إطار األدوار التي يحددها القانون واإلستراتيجات الوطنية والمؤسسية، أو تلك المتفق عليها بين هذه 

 ت، مع ضرورة التأكيد على ما هو قائم من عالقات تدعم العالقة التكاملية.المؤسسا



 ح 

Towards a complementary relationship among Palestinian 

stakeholders to manage the natural resources 
 

Abstract: 

 

Preapred by: Feda Adnan 

 

Supervisor: Dr. Ziad Qannam 

 
The study was conducted between October 2012 and May 2013, with the aim of drawing a 

model for a complementary relationship among Palestinian institutions in charge of 

managing the natural resources. It was based on the descriptive and content analysis 

methodologies، and the data was collected with the help of interviews with purposive 

sampled experienced staff at the targeted institutions، whether public sector، NGOs، private 

sector or research centers in Ramallah and el-Bireh province، in addition to the review of 

previous studies، and analysis of the related laws، legislations، as well as the web sites of the 

surveyed institutions. 

 

The results showed that: there is obscurity in the meaning of the complementary relationship 

among the respondents، positive trend towards the natural resources management (NRM)، 

governmental bodies were the most effective in NRM، while NGOs، research centers and 

private sector were merely for profit. Most common practices by all institutions included 

planning، coordination، researching and databases establishing. Key active institutions in 

NRM are Ministry of Environment، Water Authority، Ministry of Agriculture and Ministry 

of Planning and Administrative Development، the institutional requirements for the success 

of NRM are poorly available in the Palestinian reality. 

 

According to the results the most important obstacles NRM was the practices of the 

occupation، and the administrative division of the land، and the lack of control of Palestinian 

institutions on natural resources، as well as lack of coordination between the various sectors، 

and lack of clarity of roles and wrestle between institutions in charge of NRM، and the 

weakness of the financing of related projects. 

 

According to the respondents finding a coordinating council between in charge institutions 

is the best suitable model for sustainable NRM، on the other hand the study believes that 

institutional complementation and sharing of responsibility between the related formal 

institutions with entrusting the presidency of the units responsible for each activity of this 

administration to the institution most competent، experienced and efficient ، in the active 

and effective participation of other institutions directly related to، and consult with the active 

participation of civil institutions، private and community and research، is the best model. 

 

Basically the study recommended, the need to create an institutional-body capable of 

managing a complementary relationship between relevant institutions (official, civil, private, 

academic and research  and community), while taking advantage of consultation, 

cooperation and different levels of networking, integration and replacement in cases of 

necessity, and on the basis of specialty, professionalism, and educational and field 

experience of the individuals and institutions, in the context of the roles prescribed by law 

and national or institutional strategies, and/or agreement between those  institutions, with an 

emphasis on the necessity of the existing relations supports the complementarity. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة
 

 المقدمة 2.2
 

لبيئي ولويات التفكير التنموي اأهم أ يعد الدمج بين حماية البيئة وتوفير سبل المعيشة المستدامة من 
سس أكز على ية وتنموية، ترتالحديث، وقد بدا في كثير من األحيان برامج مكثفة في تطوير مشاريع بيئ

نوع ن الموارد الطبيعية مثل المياه والهواء والتربة والتأسبل المعيشة المستدامة وتتلخص هذه الرؤية في 
للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الموارد مما يحتم  اً متجددًا طبيعيًا الحيوي وغيرها تشكل مورد

الموارد واستمرار عطائها لدعم معيشة هذه المجتمعات في ملكية  دارتها بشكل مستدام لحماية هذهإهمية أ 
ستفادة منها وال تقتصر الرؤية على الموارد الطبيعية فحسب، بل تعتبر كل الموارد الموارد الطبيعية واإل

ا دارتها بشكل مستدام لحماية هذه الموارد واستمرار عطائهإاألخرى في المجتمعات ثروة للمجتمعات ينبغي 
 منها. ستفادةمعيشة هذه المجتمعات، وكذلك على حق هذه المجتمعات في ملكية هذه الموارد واإل لدعم

 
مدى  فراد علىاأل أومد القرار المتخذ من قبل الفرد ويعت ،إن الفرد هو صاحب القرار في كل الحاالت

يئي وحرصه على لبمن حيث عالقته بالبيئة والمسببات التي تضر بها ووعيه ا ،البيئيةثقافتهم /ثقافته
حماية البيئة ومدى انتشار الوعي البيئي بين المواطنين وكذلك تقييم المواطن للوضع البيئي الحالي ومدى 

 ما يحملهلى الى التعرف ا باإلضافةمعرفته لعناصر البيئة ومسببات االضرار بها والعمل على حمايتها 
 .)غانم، مخول( جل بيئة آمنةأمن افكار من 

 
نسان يعتبر سيد المخلوقات لكونه محور البيئة التي تشكل النظم الطبيعية والمصادر الطبيعية إلا أنوبما 

لطبيعة ا ينعم بعناصر أني ميزه هللا بعقل خالق مكنه من وهو المخلوق الوحيد على وجه االرض الذ
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في  إن)ورة البقرة سقوله تعالى بوفي ، الرحمن له لما فيه خيره ومنفعته والتي سخرها ،ومصادرها المختلفة
خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا 

بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر  األرضفأحيا به  ماء  من السماء من 
قام االنسان داخل بيئته أفقد .(162ة آي م: سورة البقرةالقرأن الكري) (لقوم يعقلون آلياتاألرضالسماء و بين 

تجمام، يحكمه في سنشطته التي تكفل له وسائل الراحة واإلأالطبيعية الواسعة بيئة صناعية يمارس فيها 
 يستغنيرغم ذلكلم يكن اإلنسان لو  .جتماعيةعراف الموروثة والثقافة والعالقات اإلذلك الدين والتقاليد واأل

 ،الطبيعية ومواردها الفطرية التي يعتمد عليها في تزويده باحتياجات حياته وتخليصه من نفاياتهعن البيئة 
جاوز ما وفي سعي اإلنسان لت. صطناعية المحدودةوتقليل آثار التلوث بصوره المتعددة داخل بيئته اإل

تخطيط السليم لها بال أحدثه من إشكاالت نوعية وكمية في المصادر الطبيعية، كان ال بد له تحسين إدارته
والتعاون والتنسيق بين كافة أطراف هذه اإلدارة، من مؤسسات وأفراد وقطاعات، نحو تحقيق بيئة مستدامة 

 الجنس البشري وحماية حياة اإلنسان وتحقيق رفاهيته. استمرارتحتضن 
 

ألطراف سواًء حول ا جاءت الدراسات السابقة بمجملها متناولة جوانب جزئية في إدارة المصادر الطبيعية،
المشاركة، أو معيقات هذه اإلدارة، أو حتى مقترحات لتحسينها، وذلك تحت عناوين لموضوعات ذات 

راضي، األ ستخداماتإعالقة متينة بإدارة المصادر أو أخرى تقترب منها، مثل اإلدارة البيئية، تخطيط 
زراعية، التشبيك، نموذج اإلدارة التشاركية اإلدارة التشاركية، فعالية إدارة المياه، تتدهور الموارد ال
ذه الموارد، ويتضح من ذلك أن من ه ستدامةإللمشروعات التنموية، دور برامج الوعي البيئي في تحقيق 

الدراسات لم يالمس موضوع هذه الدراسة بشكل عميق أال وهو اإلدارة التكاملية لمصادر الطبيعية. بما 
، حول تةمشتعن سابقاتها من الدراسات لتأتي مجمعة ألفكار  اختالفو يعطي هذه الدراسة أهمية وتميز 

هذه اإلدارة لما سبق من دراسات وناظمًة له في شكل بحث علمي يتمم ما نقص هذه الدراسات من 
معلومات حول اإلدارة التكاملية لمصادر الطبيعة مستندًا إلى ما قدمته الدراسات السابقة من معلومات 

 ا المجال.علمية قيمة في هذ
 

 مبررات الدراسة 1.2
 

طين لهذا الماسة لفلس المستدامة والحاجة، في تحقق التنمية إلدارة المصادر الطبيعيةاألهمية البارزة إن 
عة في حتالل، والزيادة المرتف، في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني، بالوجود تحت اإلاإلدارةالنوع من 

، اسينيالفلسطينية، وما بينته نتائج الدراسات السابقة مثل )حتالل للمناطق عدد السكان، وتقطيع اإل
، بوجود تداخل في المصادر الطبيعية الفلسطينية(، 2116،الغروف(، و)2111،سلحوت(، و)2119

سلطة )المصادروشامل، لتلك واضح،  تخطيطغياب عن ، ناتج إدارة المصادر الطبيعيةوتعارض في 
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 على المستوى بإدارة المصادر الطبيعيةة الدراسات ذات العالقة ندر ل باإلضافة (.2111جودة البيئة، 
ء على الضو كان ال بد من دراسة تسلط  المحلي، حيث أن غالبية الدراسات تتناول الجانب الفني له،

 .ةالمصادر الطبيعيالجانب المؤسسي إلدارة 
 

 مشكلة الدراسة 3.2
 

لية التي يرى دور األطراف المسؤولة عن إدارة صورة العالقة التكام رسم حولمشكلة الدراسة تتمحور 
 المصادر الطبيعية، التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على المصادر الطبيعية بالشكل األفضل.

 
 :أهمية الدراسة 4.2
 

 تتمثل منطلقات أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:
 

 جاءت  تيالطبيعية والر المصاددراسة متممة للدراسات المحلية السابقة التي تناولت تأتي هذه ال
ستتناول هذه الدراسة الجانب اإلداري المؤسسي  في حين في معظمها متناولة الجانب الفني،

 .إلدارة المصادر الطبيعية
 قة ، قادر على تنظيم العالتكاملي يمكن أن تساعد مخرجات هذه الدراسة في رسم نموذج مؤسسي

ستوى ، بما يحقق أفضل وأنجح ممصادر الطبيعيةإدارة البين األطراف الفلسطينية المتداخلة في 
 إداري لها.

  خصوصًا في ظل الوضع الفلسطيني، وما يرتبط بهذا  ،للمصادر الطبيعيةاألهمية الخاصة
 حتاللية.ا  المورد من تحديات طبيعية، وبشرية، و 

 راستها د زيادة معارف الباحثة في المجال اإلداري البيئي، والتي من خاللها تطمح الباحثة متابعة
 في مجاله.

 
 أهداف الدراسة 5.2
 

سم صورة ر الهدف الرئيس فهو  الفرعية. أماتتمثل أهداف الدراسة في هدف رئيس ومجموعة من األهداف 
ادرة على قلعالقة تكاملية بين المؤسسات المشاركة في إدارة المصادر الطبيعية، في الواقع الفلسطيني 

 وأما األهداف الفرعية فتتمثل في التعرف على: .إدارة المصادرقع التعرف على واو  إنجاح هذه اإلدارة.
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  فهوم م، أدوار المشاركين، الجهات المشاركة فيه)في فلسطين  إدارة المصادر الطبيعيةواقع
لمصادر ا نحو إدارةاتجاه المبحوثين ، للعالقة التكاملية بإدارة المصادر الطبيعيةالمبحوثين 
 .، كمفهوم وكواقع(الطبيعية

 ة لها ومدى النسبي والشدة ، واألهميةإلدارة المصادر الطبيعيةالمؤسسية  والمعيقات أهم المتطلبات
 في الواقع الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين. وشدتها توفرها

  إدارة المصادر الطبيعيةمستوى السبل المؤسسية الممكنة لتعزيز. 
 ة على للعالقة التكاملية بين الجهات القائمفضل من وجهة نظر المبحوثين الوصول للسيناريو األ

إدارة المصادر الطبيعية في فلسطين، القادر على تحقيق نجاح هذه األدوار في ضوء الواقع 
 الفلسطيني الحالي.

 .تأثير خصائص المبحوثين على إجاباتهم 
 

 أسئلة الدراسة 1.2
 

و هالسؤال الرئيس فهو: ما  . أماالفرعيةتتمثل أسئلة الدراسة في سؤال رئيس ومجموعة من األسئلة 
النموذج األمثل للعالقة التكاملية بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية لتكون قادرة على 

 إضافة لرسم صورة للعالقة التكاملية بين المؤسسات المشاركة في .إنجاح هذه اإلدارة بالواقع الفلسطيني
 :وأما األسئلة الفرعية فتتمثل في نجاح إدارة المصادر الطبيعية.إدارة المصادر الطبيعية قادرة على إ

 
  من حيث: ؟في فلسطين إدارة المصادر الطبيعيةما هو واقع 

 
o ،الجهات المشاركة فيه 
o ،أدوار المشاركين 
o  للعالقة التكاملية في إدارة المصادر الطبيعيةمفهوم المبحوثين، 
o  كمفهوم وكواقع.ادر الطبيعيةالتكامل في إدارة المصاتجاه المبحوثين نحو ، 

 
  ومدى  ، واألهمية النسبية لهاإلدارة المصادر الطبيعيةالمؤسسية والمعيقات ماهي أهم المتطلبات

 توفرها في الواقع الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين.
  فلسطينيةإدارة المصادر الطبيعية الما هي أهم السبل المؤسسية الكفيلة بتعزيز وتحسين مستوى. 
  ما هو السيناريو األفضل من وجهة نظر المبحوثين للعالقة التكاملية، بين الجهات القائمة على

واقع ، في ضوء الاإلدارةإدارة المصادر الطبيعية في فلسطين والقادر على تحقيق نجاح هذه 
 الفلسطيني الحالي.
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 .هل يوجد فروق في إجابات المبحوثين تعزى لمتغيراتهم العامة 
 

 ت الدراسةفرضيا 1.2
 

 لقد جاءت فرضيات الدراسة متمثلة فيما يأتي:
 

  لدى المبحوثين من العاملين في التكامل في إدارة المصادر الطبيعيةهناك وضوح في مفهوم 
 هذا المجال في المؤسسات ذات العالقة.

  في المؤسسات ذات العالقة،  إدارة المصادر الطبيعيةاتجاه المبحوثين من العاملين في مجال
 إيجابي بشكل كبير.، تقاسم المسؤوليةسيناريو نحو 

  ،المؤسسات غير الرسمية )األهلية والمراكز البحثية(، تنشط بشكل أكبر من المؤسسات الرسمية
 ، في الواقع الفلسطيني.إدارة المصادر الطبيعيةفي مجال 

 فرة بمستوى ا متو المتطلبات المؤسسية عمومًا مهمة بدرجة كبيرة في الواقع الفلسطيني، غير أنه
 ضعيف.

  صادر الطبيعيةإدارة المتمثل التقسيمات اإلدارية اإلسرائيلية للضفة الغربية، أشد المعيقات لنجاح 
 قع في الوا إدارة المصادر الطبيعيةالمقترحات العامة من وجه نظر المبحوثين لتعزيز  أهم

 .بيعيةالتكامل في إدارة المصادر الطيتمثل في تعميم ثقافة  الفلسطيني
  أفضل المقترحات المرتبطة بهيكل العالقة بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، التي يمكن

المستوى  على إدارة المصادر الطبيعيةي إيجاد جسم مؤسسي مستقل يدير ه أن تسهم في نجاحه
 .الفلسطيني

 
 هيكلية الدراسة 2.2
 

 :تياآلفصول مرتبة على النحو  ستةتتألف هيكلية الدراسة من 
 

 لضوء ا يسلطكما  الدارسةهذه  إلجراء واألهمية وبيان المبررات المقدمةويتناول  :الفصل األول
 وفرضياتها.أسئلتها و  وأهدافها على مشكلتها

 ويتناول اإلطار النظري للدراسة، بتناول أهم ما ورد من كتب ودراسات في هذا  :الفصل الثاني
ادر إدارة المص، وخصائصها، باإلضافة لمفهوم ةالمصادر الطبيعيالمجال، بما يخص مفهوم 

دارة إمتطلبات ومعيقات،  ، ثم الحديث عنا، ومبادئهاومراحله اومستوياته ا، وأهدافهالطبيعية



 6 

كما تم  .، والتطرق لمفهوم اإلدارة التكاملية ومزاياها والعوامل المؤثرة بهابشكل مفصل المصادر
 .الطبيعية إدارة المصادرية واألجنبية ذات العالقة بموضوع تناول الدراسات السابقة المحلية والعرب

  جراءاتها، واألدوات التي تم اإل الثالثالفصل على  إلجابةلستعانة بها ويتناول منهجية الدراسة وا 
لمقاييس ل وثباتها باإلضافةالتي أجريت على األدوات لفحص صدقها  ختباراتواإلاسئلة الدراسة، 

 افةباإلضنتائج البيانات، كما تم بيان حدود الدراسة ومجتمعها،  رإلظهاالتي أعتمد عليها 
 لعينتها، والنتائج التي تتعلق بخصائص المبحوثين.

  م أداوت ستخداإوتم فيه تناول نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها ب الرابعالفصل
يح النموذج الدراسة وترش ترحتهاقإ، باإلضافة للنماذج المقترحة للمصادر الطبيعية التي الدراسة

يجابياته تفصيلي،  بشكل، ، واإلجابة على اسئلة الدراسةاألنسب للدراسة وعرض أهم تحدياته وا 
 وعرض النتائج ومناقشتها.

  ستنتاجات التي بنيت على نتائج الدراسة وتقديم مقترحات لكل ويشتمل على اإل الخامسالفصل
 ستنتاجات.اإل

 
لمساندة عليها بالدراسة، وأخيرًا المالحق ا عتماداإلالتي تم مة بأهم المراجع العلمية قائ وفي نهاية الفصول

 للدراسة.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة2.1
 

على مجموعة  (الغالف اليابس والمائي والجوي) الثةتها الرئيسة الثتحتوي البيئة الطبيعية ضمن مكونا
 ستغاللإلنظراً و  .وكذلك للنظام البيئي ،من المصادر الطبيعية الضرورية لإلنسان والكائنات الحية األخرى

الطبيعة  اللفاستغوهو شرط أساسي لوجوده وبقاءه.  ،المصادر )كالغذاء وضروريات الحياة( لهذهاإلنسان 
بيعية بسبب فاستنفاذ المصادر الط اً متزايديان بطريقة غير رشيدة وهو ما يسبب قلقًا يتم بكثير من األح
والسكاني يهدد الوجود البشري فما هي المصادر الطبيعية؟ وماهي أقسام  قتصاديواإلالنمو التكنولوجي 

يسعى و المصادر الطبيعية ؟ فالمصادر الطبيعية عبارة عن أشياء ذات فائدة وتحقق المنفعة لإلنسان 
وهي موجودة أصاًل في الطبيعة، وال عالقة لإلنسان في وجودها  ،اإلنسان للحصول عليها إلشباع رغباته

عنها، ويطلق عليها مصطلح الرصيد العام، أي الموارد المكونة من الكتلة  ستغناءاإلولكن ال يمكن 
 الحية البيولوجية. الكائناتوالطاقة و 

 
 المصادر الطبيعية 1.1

 
تنموية عتبر وقود المشاريع اللعناصر الداعمة للعملية التنموية هي المصادر الطبيعية، التي تمن أهم ا

قانون المصادر الطبيعية  منها: بحسبعرفت المصادر الطبيعية بعدد من التعريفات وقد 
لزية، فال يرغ: تعرف المصادر الطبيعية بأنها الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها و 1888الفلسطيني

 وتشمل الصخور والرمال واألمالح والمواد الهيدروكربونية، التي توجد على سطح األرض أو باطنها
 . (1888)المجلس التشريعي الفلسطيني، 
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 ،أي أن المصادر الطبيعة: هي كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء اإلنسان
المصادر  هالكستإالمفرط واإلهمال. لذلك ال بد من ترشيد  لستغاللإلوتتراجع المصادر الطبيعية نتيجة 

بشكل  امهاستخدإالطبيعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على المصادر الطبيعية، وكيفية 
 المصادر الطبيعية وضمان حق األجيال الالحقة. ستدامةإيضمن 

 
وما  ،ضريةللتنمية الصناعية والزراعية والح يعود التدهور البيئي في العالم العربي إلى التأثير السلبي

الموارد  ستغاللإيسببه من زيادة في أعباء التلوث والتدني في نوعية البيئة. ويرجع التدهور عادةً إلى سوء 
، األمر الذي يمثل عائقًا للتنمية على المدى الطويل. يرى المحللون البيئيون ستنزافهاإالطبيعية وسرعة 
دية يشيع إهدار فحيث تتركز الثروات الما ،ة بين إمكانات الدول النامية والمتطلبات البيئيةتباينًا في العالق

 .(2111)المغربي،  ستهالكاإلالموارد واإلفراط في 
 

 أنواع المصادر الطبيعية: .2.1.1
 

،  تخدامهاسإ، وتحديد الحاجة من ستخدامهاإإن معرفة أنواع المصادر الطبيعية يساعد في تحديد كيفية 
 (:1881سكيكر وسليمان وعيسى،  وتحديد قيمتها، لذلك ال بد من التطرق ألقسام المصادر الطبيعية )

 
 .المصادر الدائمة: وهي موارد ال تستنفذ مثل الطاقة الشمسية والدورة المائية 
  وتقسم إلى )مصادر منتظمة التدفق، ومصادر  باستمرارالمصادر المتجددة: وهي مصادر متدفقة

 فق حرج(.ذات تد
  وال يتم التعويض طبيعيًا عما  ،: وهي المصادر الموجودة بكمية معينةغير المتجددةالمصادر

 مصادر قابلة للتدوير ومصادر غير قابلة للتدوير(.) وتقسم إلى ،يستهلك
  تها ولكن بعد معالج ستغاللهاا  و منها،  ستفادةاإلالمصادر الكامنة: وهي مصادر كان من الصعب

 مثل المياه العادمة. ستخدامهاإن أصبح باإلمكا
 .مصادر العلم والمعرفة: وتتمثل بالموارد البشرية 
 ..المصادر العامة: وهي األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية والسياحية 

 
 . أهمية المصادر الطبيعية1.1.1

 
ال يتناسب  لم وتوزيعهتنبع أهمية المصادر الطبيعية من المؤثرات التي تدل على أن عدد السكان في العا

تزداد أهمية المصادر الطبيعية من حيث إمكانية زوال أو نفاذ بعضها و  مع توزيع المصادر وكميتها.
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ونظرًا  ،يعية وألهمية المحافظة على المصادر الطب ،حيث أن توقيت نفاذها يحددها عدد من المتغيرات
 عتمادإ في بحوثهم على أهمية  قتصاداإل أكد معظم خبراء ،التي تعيشها البالد غير اآلمنةلألوضاع 

زيعها طبيعية في البالد هو تو وأهم ما تتصف به المصادر ال ،التخطيط في معالجة المصادر الطبيعية
در في المصا ستغاللإ ارتباطكما وأن  ،في أخرى وقلتها ،مما يعني زيادتها في أجزاء ،المتوازن غير

رغبات المجتمع والثاني: القدرة على تلبية هذه الرغبات. لذلك األول:  ،البلد يرتبط بأمرين مهمين وهما
 النظرة المتكاملة للمصادر الطبيعية. عتمادإ على أهمية  قتصاداإلأكد خبراء 

 
متلكه إذ كلما كانت البيئة الطبيعية غنية بما ت ،قتصاداإلتعتبر المصادر الطبيعية األساس القوي لبناء 

للبلد أكثر متانة وانعكس ذلك على  قتصادياإلفية كان األساس والكي الكم طبيعية فيمن مصادر 
 وعندها تتوفر أهم عناصر نجاح الخطط التنموية. ،جتماعيةواإل قتصاديةاإلمستويات البلد 

 
تصال في أي منشأة أو منظمة (، يرى أن اإل2112إال أن مركز التميز للمنظمات غير الحكومية )

ي المنشأة أو ف المسؤولوني التنظيم غير الرسمي الذي قد يشعر به يحدث وفق التنظيم الرسمي وأيضا ف
يق تصال عن طر يحسون بجزء منه أو ال يحسون ولكنه على أية حال ذو أثر قد يفوق في شدته اإل

 التنظيم الرسمي.
 

 القيمة الكلية للمصادر الطبيعية .3.1.1
 

وزيع ال يتناسب مع كم وت أن كم السكان التي تدل تنبع القيمة الكلية للمصادر من المؤثرات العديدة
المصادر الطبيعية. وأن أهم ما تتصف به المصادر الطبيعية في البلد هو توزيعها غير المتوازن مما 

بطة المصادر الطبيعية مرت ستغاللإ ارتباطفسر فيضها في بعض األجزاء وقلتها في أخرى، وأن ي
تمثل القيمة تو  (.2111لى تلبية هذه الرغبات )الخزرجي: ني القدرة عبمتغيرين هما رغبات المجتمع والثا

تقسم قيمة و  .(2113)قنام والبيطار، ، والالإستخدام ستخداماإلالكلية للمصادر الطبيعية في قيمتي 
 القيم اآلتية: االستخدام

 
  الخ.المباشر: غذاء، مواد بناء ستخداماإلقيمة... ، 
 الخ.بيعة، تثبيت التربةقيمة الوظيفة البيئية: تدوير لعناصر بالط... ، 
 الخ.القيمة الكامنة )المتوقعة(: قيم عالجية... ، 

 
 أتي:إستخدام فتقسم لما يقيمة الالأما 
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  :الكائن الحي قيمته لمجرد وجوده بالحياة. وا عطاءقيمة الوجود 
 .قيمة حق الوجود: وهو الحق األخالقي بالبقاء للكائن الحي 
 بجمال الطبيعة. القيمة الجمالية: قيمة التمتع 
  المصدر. ستدامةإقيمة التوريث: وتعني حق األجيال القادمة في 

 
 :عموما   التي تواجه إدارة المصادر الطبيعية والمشكالت . التحديات4.1.1

 
عصر  وخاصة في ،األمثل للمصادر الطبيعية ستخداماإلتعددت التحديات والمعيقات التي تحول دون 

الطبيعية  المصادر ستخدامإوالمعرفي. وبالتالي تطور  ،والتكنولوجي ،يالسكان االنفجاريعتبر عصر 
 ويمكن القول أن أهم التحديات التي تواجه إدارة المصادر الطبيعية ،وتغيرت وفقًا للظروف التي نعيش

 (: 1.2هي )جدول  (2118، ولخغانم ومبحسب )
 

 (:2118 ل،ها )غانم ومخو : المشكالت البيئية آثارها وأسباب1.2جدول 
 

 المشكلة اآلثار الرئيسية األسباب المباشرة
زيادة الضغوط البشرية وعملية التنمية مما  -

 يؤدي للضخ الجائر على المياه.
 تناقص اإلنتاجية الزراعية -
عدم توافر مياه الشرب بالكميات  -

 المطلوبة
 جفاف الينابيع الرئيسية -

 الموارد المائية ستنزافإ

معالجة المياه أو  نقص في عدد محطات
طرائق التخلص اآلمن من مياه الصرف 

 الصحي.

زيادة األمراض الناتجة من األوبئة 
 عبر المياه. المنقولة

 إرتفاع كلفة إمدادات المياه.

 تلوث مصادر المياه

 تدهور األراضي إنخفاض معدل اإلنتاج الزراعي. تقنيات زراعية غير مناسبة. استخدام
 تراجع نوعية الهواء ادة األمراض والوفيات المبكرةزي اإلزدحام المروري

 التراجع في التنوع الحيوي البري والمائي.
تدهور الوضع الوضع البيئي المتمثل في 

 تراجع نسبة الغابات.

عدم إنشاء المحميات الطبيعية وعدم إعادة 
 التوازن البيئي الختاللتأهيلها 

 فقدان التنوع الحيوي

 زيادة النفايات الصلبة والمياه العادمة
 الجائر للمصادر غير المتجددة. االستغالل

 زيادة التوسع العمراني والتدمير
 والشواطئتلوث الهواء والمياه 

 .اعياإلشعاعات الصناعية والتلوث الزر 
 التطور التكنولوجي.

 زيادة المصانع.

 أعداد السكان زديادإ
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البيئة  بارعتإ من المشكالت والتحديات التي يواجهها القطاع البيئي، ضعف التنسيق القطاعي، وعدم 
وعدم وجود  ،مدخاًل أساسيًا في صياغة الخطط اإلغاثية، باإلضافة لضعف الوعي البيئي لدى المواطنين

ا لقواعد البيانات البيئية والسياسات القطاعية التي تقره فتقاراإلالبيئة. كما يعتبر ضوابط لحماية 
، وال يمكن إغفال أحد أهم المعوقات الرئيسية التي اليمكن تخطيها وهو سيطرة الممارسات التخطيطية

 (.2118ول، خم)غانم و  اإلحتالل على المصادر الطبيعية ومصادرتها
 

 طبيعية. إدارة المصادر ال5.1.1
 

يرها من أهم وتطو  ستدامتهاإتعتبر صيانة المصادر الطبيعية وحمايتها، والحفاظ عليها بشكل يضمن 
 أشكال إدارة المصادر الطبيعية وتعرف المصادر الطبيعية كاآلتي:

 
تعرف إدارة المصادر الطبيعية، بأنها تعيين لألهداف واألولويات في المرحلة الحالية، وتكوين أطر 

ت إدارية للمصادر الطبيعية، تتحدد مسؤولياتها وتتوسع من خالل التجربة العملية، ويفضل أن وتنظيما
 .(1881يتم هذا بوجود وزارة خاصة بالمصادر الطبيعية، وبإشراف منها)إشتيه وحمد، 

 
طة يبعالقة متوازنة بين العناصر والمواد المكونة والمح حتفاظلإلإن اإلدارة البيئية تعني السعي الدائم 

بالبيئة، وتشمل الهواء والماء والتربة الطبيعية، باإلضافة للكائنات الحية، والتي تشمل اإلنسان والحيوان 
 والنبات.

 
 تعنى اإلدارة البيئة بالتعديالت المطلوبة في نظم إدارة المؤسسات والمنظمات المختلفة، بحيث يكونو 
نفيذ ي للمؤسسات وتحديد المسؤوليات والمهام وتبالبيئة فعااًل، ويتضح ذلك بالهيكل الوظيف هتماماإل 

إنجاز نظم التخطيط والمراجعة البيئية، بهدف تحسين اداء المؤسسة وخفض آثارها البيئية)هالل، 
2113.) 

 
يتطلب نظام اإلدارة البيئية القيام بعمليات التحديد والتصنيف والتقييم للمصادر المهمة المؤثرة على البيئة 

بأنشطة حماية البيئة وتحقيق النجاح في الوصول  هتماماإلكمؤشر على مدى  (OMSة )أمام نظام الجود
إلى تطبيق المواصفات محليًا، ويؤدي توحيد المفاهيم والمصطلحات الالزمة للتداول عند السعي لتطبيق 

 بحيث يكون على المستويات المحلية في مجال المحافظة على البيئة)هالل، ،مفهوم اإلدارة البيئية
 (1.2دارة في الشكل )ويمكن تمثيل العالقة بين البيئة واإل (.2113
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 (2113)هالل،  العالقة بين البيئة واإلدارة: 1.2 شكل
 

من هنا يمكن القول بأن إدارة المصادر الطبيعية، تعني وضع سياسة بيئية متكاملة، لحماية البيئة، 
عداد كوادر ومصادر بيئية، ومتابع خاصة وأولويات لحماية المصادر ستراتيجياتإ وتطوير ة الطبيعية، وا 

تنفيذ الخطط والمعايير والتشريعات، الخاصة بالمصادر الطبيعية، وتنمية الوعي في جهاز التربية والتعليم 
 وعند الجمهور، ودعم البحوث الخاصة بالمصادر الطبيعية وتوجيهها.

 
 :في الواقع الفلسطيني المعيقات المؤسسية في إدارة المصادر الطبيعة.1.1.1

 
حتالل هو السبب الرئيسي لتعطيل العمل المؤسسي الفلسطيني بكافة المجاالت مع عدم النسيان بأن اإل

جانب إدارة المصادر عبر تشريعاته وقوانينه وممارساته إال أنه يتبقى هناك العديد من العوامل  بما فيها
بو أو )، (2111، غروفال) التي تعيق العمل المؤسسي الفلسطيني بمجال بإدارة المصادر ومنها ما يلي

 :(2111، الرب
 

 ضعف الكوادر البشرية ذات الكفاءة. 
 أخر ب طالعهما  و  لتطوير قدراتهم ،عدم وجود خطط تدريبية وتعليمية للعاملين بالمؤسسات

 .المستجدات
 .ضعف في الهياكل التنظيمية في المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة 
 .غياب التخطيط البيئي في المؤسسات ذات العالقة 
 .نقص التمويل الكافي للمشاريع البيئية 
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 .عدم وضوح المهام اإلدارية البيئية في المؤسسات 
 اف المعنية بإدارة المصادر الطبيعية.طر غياب المظلة المؤسسية التي تجمع كافة األ 
 عدم اإلشراك الفعلي للمجتمع المحلي في إدارة المصادر الطبيعية. 
 .عدم قيام المؤسسات المعنية بالدور المتوقع منها 
 .ضعف القوانين المعمول بها إلدارة المصادر الطبيعية 
 .العمل في ظروف غير مشجعة للمؤسسات وغير محفزة للعاملين 
 
 متطلبات نجاح إدارة المصادر الطبيعية .1.1.1

 
يز عربي قوي يتطلب تعز  اقتصاديالبد من قيام كيان  ،المصادر الطبيعية ونجاحها ستدامةإلضمان 

وذلك  ،والسعي نحو تكاملها لتوفير سوق كبيرًا للمنتجات العربية ،مقومات السوق العربية المشتركة
لسطيني بالواقع الفًا يق مبدأ اإلدارة المتكاملة خصوصوتحقلضمان تسويق المنتجات العربية ودعمها، 

لتحقيق النجاح في ظل التكامل اإلداري، وال بد لتطبيق اإلدارة المستدامة للعمل بشكل يضمن إستدامة 
 الموارد في ظل األوضاع السياسية واإلقتصادية التي تعاني منها المنطقة. 

 
 جتماعيةاإلو  قتصاديةاإلة بما يتناسب مع الظروف التقنيات الحديث وامتالكباإلضافة لنقل وتوطين 

وال بد من صيانة اإلرث الحضاري والديني الذي تنفرد به المنطقة العربية  ،الدول العربية والبيئية في
 لتحقيق التنمية المستدامة. ستثمارها  و 
 

 التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة: تحديات تحقيق. 2.1.1
 

 (.2112)زيمرمان،  ي فلسطين عددًا من التحديات منهادر الطبيعية فتواجه إدارة المصا
 

 يطرة على وعدم الس ،تحديات سياسية: وتتمثل بغياب السيادة والسيطرة على المصادر الطبيعية
 التحدي األكبر في هذا المجال.. حتاللاإلووجود جدار الفصل العنصري، ويمثل  ،المعابر

 در الطبيعيةفيما يتعلق بالمصا ،د التشريعات والتضارب فيهاتحديات قانونية: وتتمثل في تعد، 
 باإلضافة لترهل القوانين المرتبطة  ،وعدم وجود أنظمة وقوانين تحاسب التعدي بالصالحيات

 وتطويرها. ستحداثهاإبالمصادر الطبيعية وعدم 
  لك على ذتحديات مالية: وتتمثل بضعف التمويل والسيطرة على المصادر الطبيعية، وتأثيرات

 العمل المؤسسي، وضعف التمويل واإلمكانيات الالزمة للعناية بالمصادر الطبيعية، باإلضافة 
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 لتدني نسبة المخصص المالي لوزارات معينة مقارنة بوزارات أخرى.
  تحديات إدارية: وتتمثل بوجود أكثر من جسم إداري / وحدة إدارية. 

 
 :وقسمت التحديات اإلدارية لثالث أقسام

 
 يات محددة: تتمثل بوجود أكثر من جسم إداري، ونقص الكادر المتخصص بمجال علوم تحد

األرض، وعدم وجود خارطة جيولوجية، والتنسيق الشبه شخصي بين الوزارات، وأخيرًا عدم وجود 
 .إلدارة المصادر الطبيعيةمخطط عام 

 ،وتجاوز  تحديات غير محددة: وتتمثل بعدم الفهم واإلدراك لمصطلح مصادر طبيعية
 الصالحيات، وتمثيل فلسطين بالخارج من قبل فئات ال عالقة لها بالمصادر الطبيعية.

  ،تحدي األزمات: ويتمثل في التغيير المستمر بين فترة وأخرى لعدد من المسؤولين والوزراء
والسياسات، وعدم وجود مخطط مستقبلي إلدارة  ستراتيجياتاإلوبالتالي التغيير الدائم في 

 ر الطبيعة.المصاد
 

طلب عربي قوي يت قتصاديإيستنتج من ذلك أنه ال بد لمواجهة هذه التحديات، من خالل قيام كيان 
التقنيات  امتالكو تعزيز مقومات السوق العربية المشتركة، والسعي نحو تكاملها، باإلضافة لنقل وتوطين 

 بد من صيانة كما ال ،ي الدول العربيةوالبيئية ف جتماعيةواإل قتصاديةاإليتناسب مع الظروف  الحديثة بما
 .مةلتحقيق التنمية المستدا واستثمارهاإلرث الحضاري والديني الذي تنفرد به المنطقة العربية، 

 
 :لمصادر الطبيعيةلالتكاملية  دارةاإل 3.1

 
 شتركتعند الحديث عن مفهوم التكامل والعالقة التكاملية فإن هناك العديد من المفردات التي تتداخل و 

لتنسيق االفصل بين هذه المفاهيم ومنها:  معها بالمعنى والمفهوم مما يؤدي للغموض في القدرة على
المتكاملة، واإلدارة التكاملية، وإلزالة هذا واإلدارة واإلدارة التشاركية، ، بالمشاركةوالتشبيك، واإلدارة 

 مل الذيى الحقيقي لمفهوم التكاتقديم شرح موجز للمفاهيم المختلفة حتى يتضح المعن الغموض وجب
 تعنيه هذه الدراسة:

 
يفة إلى تحقيق وحدة العمل بين األنشطة المتداخلة. وتكون وظ: العملية التي تهدف فيقصد بهالتنسيق  أما

أو أكثر من األفراد المتداخلين، أو الجماعات المتداخلة أو األقسام  ثنانإالتنسيق ضرورية حيثما وجد 
لتحقيق هدف عام. وتتضمن وظيفة التنسيق التأكد من أن جميع المجموعات وجميع المتداخلة تسعى 
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 (.2119ق، العال)الهدف الرئيسي  تجاهإوبتوافق في  قتصاديإاألشخاص يعملون بفاعلية وعلى نحو 
عبد  . ويراهالعملهو تحقيق العمل الجماعي وتحقيق وحدة  :وبتعريف آخر للتنسيق بحسب موني رايلي

التي تعمل على تحقيق غرض مشترك، وبث  الجماعةلح بن حبتور: التوفيق بين نشاط العزيز صا
هم أهداف أ  المشتركة. ومنبين أفرادها، بحيث يبذل كل منهم قصارى جهده في تحقيق الغاية  نسجاماإل

في األنشطة اإلدارية، ومنع  زدواجاإل، ومنع ختصاصاتاإلالتنسيق، منع التعارض في 
 (.2118المنافسة)حبتور،

 
تعاون في إطار مؤسسي رسمي له هيكلية، يمكن من خالله تقاسم الموارد وتبادل ه بأنالتشبيك: ب ويقصد

المعلومات والخبرات بين األفراد والمؤسسات. كما ويقتضي العمل على إقامة عالقات وطيدة فيما بين 
عابدين، )لمؤسسات بعمل جماعيداء الفردي لباأل رتقاءواإلالناس والمنظمات، نحو تحقيق أهداف مشتركة 

(: يعتبر التشبيك ضرورة المحافظة على حق 2111وحسب الساعدي كما ورد في )جبر،.(2119
ن تلغي هذه أوشخصيتها، فالتشبيك ال يعني  ستقالليتهاإالمنظمات المندمجة بالشبكة بالحفاظ على 

يك بدالالت ك، ومنه يرتبط التشبللتكامل والتنسيق المشتر  الدعوةالمنظمات شخصيتها أو تذويبها، بل 
تنموية في المجتمع كونه يدعو إلى إيجاد صيغة مشتركة لتنسيق العمل الجماعي القائم على التالقي 

 القوى. ؤيا والمهام الحاجة الملحة لتضافر الجهود وتجمع ر في ال والتقاطع
 

أحد المداخل الهامة  يكفيعتبر التشب(: 2119( و عابدين )2112في عيسى)أهمية التشبيك كما ورد أما
ة جادة في ميساهم التشبيك مساهلمشاركة الفاعلة لمختلف القطاعات، و والفاعلة التي تعمل على تحقيق ا

طرق جديدة ومبتكرة تساعد في  كتشافإمكين الجمعيات من إعادة هيكلة المؤسسات، ويعمل على ت
لمؤسسات، إنجاز الخاصة وتقوية وتعظيم تبادل الخبرات المشكالت المتعلقة ببرامج التنمية، و مواجهة ا

التشبيك  ءمبادىأهم  المنافسة. وكانتوالعمل على تحفيز العالقة التكاملية بدل من عالقات 
 هدافأ  المتبادل. وتضمنت حترامواإلالمشتركة والثقة،  هتماماتواإلاألهداف المشتركة  (:2006)شلبي،

يجاد وسائل : تعبئة الطاق(2112عيسى، )شبيك كما ورد في الت ات واإلمكانات داخل المؤسسات، وا 
لدولة ال والسياسات العامة ل تجاهاتباإلفاعلة وبناء عالقات بين أفراد المجتمع المدني، التأثير  اتصال

سيما فيما يتعلق بالسياسات التنموية التي تؤثر باألفكار واآلراء، وأخيرًا العمل التضامني لتفعيل دور 
 .ن لهاالمنظمات وتقديم العو 

 
هي عبارة عن طريقة تسمح للمؤسسات والجماعات واألفراد بالتأثير على عملية صنع اإلدارة التشاركية: 

القرار، وتعتبر المشاركة فعل جماعي موجه نحو إحداث تغييرات بالمؤسسة، حيث يكون للفرد أدوار 
، إلسكواالمشكالت واألهداف. )متعددة مما يتيح فرصًا وآليات للحوار والتعبير عن اآلراء بشأن تحديد ا
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 ين األطرافاإلدارة التشاركية بأنها نمط إداري قائم على الشراكة ما ب (2112) وعرف عيسى (.2118
 ذات العالقة بالمشروع.

 
اإلدارة بالمشاركة الدرجة التي يتقاسم فيها العاملون المعلومات، والمعرفة والنتائج تعني  :اإلدارة بالمشاركة

المنظمة، وتتعدى اإلدارة بالمشاركة عملية التحكم لتنفيذ عمل شخص ما، وتشمل القدرة على  والنفوذ عبر
شاركة اإلدارة بالم أنماط اإلدارة بالمشاركة:ما أ في وحدة العمل وفي المنظمة ككل. التأثير على القرارات

لية: تعني ان شاركة التمثياإلدارة بالم، و القرارات تخاذإالمباشرة: يكون للمشاركين تأثيرهم الشخصي على 
  المشاركين ينتخبون أو يختارون من يمثلهم بالوزارات.

 
ية كاملة بأن تترك الحر  قتراحاتباإل: تتم المشاركة قتراحاتباإلالمشاركة ، ومن أشكال اإلدارة بالمشاركة

شكيلها ت لجان مشورة: يتم، وتشكيل ألي جهة في إبداء الرأي بأي مجال من مجاالت العمل ضمن المنشأة
ليس لها و  ستشاريةإمن قبل المسؤولين بالوزارات إلبداء الرأي في مواضيع معينة، وصفة هذه اللجان 

ثيل الوزارات: يكون ذلك عن طريق تشكيل لجان تتخذ من قبل العاملين وتمالقرارات  تخاذإسلطة في 
عال البد اركة فعلية وذات أثر فكون المشتالقرارات: حتى  تخاذإفي  لإلدارة. والشراكةلنقل وجهات نظرهم 

فل سير القرارات التي تك تخاذإبيقوم العاملون بالمؤسسات  :الذاتيةاإلدارة  ،من تحديد طريقة تنظيمية
ن فوائد اإلدارة بالمشاركة، الوصول ألفضل القرارات، وذلك وم العمل من خالل مجالس ولجان العمل

ن ألنهم معنيون بتعزيز العدالة بي جتماعيةإمنافع  من خالل تفاعل وجهات النظر المختلفة، وتحقيق
مساواة افع تقنية برباح، ومنيميلون من خاللها لتخفيض التكاليف وتعظيم األ قتصاديةإ المستعملين، ومنافع

 (.2118، المحروقيما يقود إلى تقديرات أفضل )
 

و  Twomlowو  EKboirو  Douthwaiteدارة المتكاملة للمصادر الطبيعية فبحسب اما اإل

Keatinge (2112 فيقصد ،) دماج الجوانب المتعددة للمصادر الطبيعية العملية الواعية إلبها
ين، وغيرهم حتياجات المزارعإجتماعية، ..(، في نظام التنمية المستدامة لتلبية اإل-قتصادية، السياسية)اإل

يق حاربة الفقر  وحماية البيئة وتحقهداف المجتمع األوسع من مأ من المستخدمين كاألمن الغذائي، وكذلك 
 الرفاهية المجتمعية المستقبلية.

 
قصد به يدارة التكاملية وهي موضوع هذه الدراسة، فعند تعريفها، ال بد من تعريف التكامل لغة و اما اإل

تكامل الشْي كمل شيئًا فشيئًا، وتكامل األشياء كمل بعضها بعضًا، أما تكامل جهود األفراد من تكميل 
تعنى اإلدارة التكاملية بدراسة المصادر الطبيعية دراسة متصلة و  ضهم بعضًا )المعجم الوسيط(.بع

 هذه نفصالإمثل، وهو ما يعد خطوة وسطى بين بالشكل األ ستغاللهاا  و ببعضها البعض إلبراز أهميتها 
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دماجها دمجًا تاماً   ارة التكاملية:ومن أشكال اإلد .، وهو ما يحقق صفة التعاون والجماعيةالمصادر وا 
 

  على الموضوعات ذات العناصر المشتركة بين  هتماماإلالتكامل األفقي: وهو ما يعني تركيز
مجاالت متصلة بالمصادر الطبيعية، إلنجاز المشاريع ذات العالقة بالمصادر الطبيعية 

 .والوصول ألفضل النتائج
  كل  بشكل تسلسلي بحيث تقوم رواألدوا بتوزيع العمل هتماماإلالتكامل الرأسي: وهو ما يعني

 المناط لها لتقديم العمل بأسرع وقت وبأفضل النتائج.جهة بإنجاز العمل 
 

 نشطةوهناك أسس للوصول إلدارة تكاملية ناجحة منها: تكامل الخبرة لدى الموظفين من خالل األ
ن على التعاون بي المتعددة والمنظمة للمهارات، تكامل المعرفة، التعاون والعمل الجماعية والتركيز

فيتمثل  كامليتمزايا العمل الأما أهم فضل المواضيع والتخطيط لها وتنفيذها وتقويمها. أختيار إالمؤسسات 
 ستمراريةإ الطبيعية وضمانالعالقة بإدارة المصادر تحقيق مبدأ التعاون الجماعي بين الوزارات ذات في 

لمقترحات وا اآلراءلقرب من الموضوعية في اإلضافة ل، بفي مجال إدارة المصادر الطبيعية العمل األمثل
المساندة عند ظهور بعض التحديات أو المستجدات الداخلية والخارجية، ، و بإدارة المصادر الطبيعية

من شتى  ستفادةواإلكافة الجهود البشرية،  عليها. وتوظيفوالعمل بروح الفريق الواحد، لتجاوزها والتغلب 
هود ن الجم ستفادةواإل، منها ستفادةاإليناسبها، وكيفية  اجهة تحديات الواقع بمامو ، القدرات اإلنتاجية

كامليًا، ينتج ن العمل الذي يبني بناًء تأتؤكد  الكثيرةالتجارب . أخيرًا تعتبر السابقة، والخبرات المتراكمة
إيجاد  على األهداف، وينظم العمل ألنه يجبر العمل التكاملييوضح أضعاف العمل المؤسسي الفردي.

كاملية، ولضمان نجاح اإلدارة الت،  التخصصات وبالتالي يجبر العاملين على الوضوح وتحمل المسؤولية
 (.2118)المحروقي،  والمتابعة ستمراريةواإلالحماسة في التنفيذ،  ،البد من مراعاة التخطيط

 
دارتها بالواقع الفلسطيني المصادر الطبيعية في فلسطين 4.1  :وا 

 
 صادر الطبيعية في فلسطين تلخصه الدراسة فيما يأتي:واقع الم

 
 :مقدمة .2.4.1

 
في المنطقة العربية عمومًا، واألراضي الفلسطينية خصوصا تاريخ متقلب،  إلدارة المصادر الطبيعية

 اً ، سيطرت عليه عوامل خارجية أكثر منها داخلية، مع أن هذه العوامل أكثر وضوحاً يعكس تطورًا بطيئ
 الفلسطينية. فيما يأتي نبذة مفصلة عن المصادر الطبيعية، في األراضي الفلسطينية. في الحالة
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 :المصادر الطبيعية في فلسطين .1.4.1
 

 فيما يأتي تلخيص ألهم المصادر الطبيعية في فلسطين:
 

 . المياه: 2.1.4.1
 

القرأن )ؤمنون"حي أفال ي شيءتعتبر المياه عصبًا للحياة بكافة أشكالها. قال تعالى " وجعلنا من الماء كل 
 (.31سورة األنبياء: آية الكريم: 

 
سلبًا من  لمنطقة تعانيتعاني المنطقة العربية من شح وندرة نسبية في الموارد المائية، حيث أصبحت ا

اس الحراري، والتغيرات المناخية، التي أدت بدورها إلى قلة المنخفضات الجوية القادمة لها تبحظاهرة اإل
كما وتعاني األراضي الفلسطينية بعامة والضفة الغربية بخاصة، من تزايد في معدل . عنها فهانحراا  و 

على معدالت النمو السكاني، بالعالم حيث تبلغ نسبة الكثافة السكانية، في أ النمو السكاني الذي يعد من 
كزي الجهاز المر )ه يافرد/كم، مما يترتب على ذلك تزايد حاجات السكان المطردة للم 221المنطقة حوالي 

 الكستهإ(. في ظل هذه الندرة النسبية للمياه في المنطقة، بدأت أسعار 2119، حصاء الفلسطينيلإل
 المياه تتزايد عامًا آلخر، فال غرابة أن يصل سعر لتر المياه في يوم ما أغلى من سعر لتر البترول.

 
لسنوية لسطين، حيث تقدر طاقتها المتجددة اتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس الحالي للمياه في ف

في الضفة الغربية، باإلضافة إلى األودية والسيول والتي يقدر حجم التدفق فيها بما  3.م668بحوالي 
. يضاف إلى ذلك حوض نهر األردن والذي يقدر حجم تصريفه السنوي بحوالي 3.م111معدله 
 ة الكاملةأية كمية بسبب السيطرة اإلسرائيلي ستخدامإأو  ستغاللإ للفلسطينيين. والذي ال يمكن 3.م1321

الفلسطيني الحالي ستخداماإليقدر و سنويًا.3.م211بأن الحقوق الفلسطينية فيه تصل حوالي  اً عليه، علم
. لألغراض 3.م92سنويًا. تستخدم منها  3.م161من مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية بحوالي 

لألغراض الزراعية أما المتبقية يتم  ستخدامهاإسنويًا يتم  3.م93تبقة وهي الزراعية أما الكمية الم
من خالل شركة  3.م21المنزلي والصناعي. هذا باإلضافة لشراء حوالي  ستهالكاإلألغراض  ستخدامهاإ

 (.2111ينية سلطة المياه الفلسط)ميكوروت اإلسرائيلية غالبيتها من المياه الجوفية في الضفة الغربية 
 
السيطرة اإلسرائيلية : 2111سلطة المياه، ما أهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه بحسب أ

جدار الضم والتوسع الذي يحول ، و من هذه المصادر %91ألكثر من  ستغاللهاا  و على مصادر المياه 
لمياه ا الفجوة بين العرض والطلب على كميات واتساع، دون الوصول إلى بعض مصادر المياه خلفه
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نتيجة النمو السكاني والمحدودية القسرية لمصادر المياه المتاحة، علمًا أن الطلب على المياه يقدر 
  .(0202سلطة جودة البيئة، ) 2121في العام  3م911بحوالي 

 
 ،بعض الينابيع بدأت تجف في وقت مبكر مثل نبع الفارعة نتيجة السحب غير المنظم للمياه كما أن

تزيد من تفاقم  مطار قدرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على كميات وتوزيع األلتغيباإلضافة ل
 ستغاللإال يوجد ، كما أنه ن تؤثر على تغذية األحواض الجوفيةأمشكلة نقص المياه حيث من المتوقع 

 مناسب لمصادر المياه غير التقليدية مثل المياه العادمة المعالجة.
 

 التربة:.1.1.4.1
 
شكل التربة الطبقة التي تغطي سطح االرض، وهي المصدر الغذائي لنمو النباتات، وتتكون التربة من ت

المواد الغذائية والمواد العضوية، والماء والهواء. وتتأثر التربة في فلسطين بتنوع العوامل المؤثرة في 
 مو فيها.غطاء النباتي الذي ينتكوينها، وتنوع الصخور المكونة لها والظروف المناخية التي أوجدتها، وال

 
ويرتبط تلوث التربة بمخاطر كبيرة أهمها تلويث المياه الجوفية خاصة إذا كان مصدر التلوث ناجم عن 
النفايات الصلبة والمياه العادمة وذلك في ظل عدم وجود نظام شامل وصحي إلدارة النفايات الصلبة 

ددة الصحية والبيئية المترتبة على تلوث البيئة والتربة متع والمياه العادمة بجميع أنواعها. كما أن اآلثار
(. وينتج التلوث بشكل رئيسي عن تصريف المياه العادمة إلى األودية 2111 البيئةوزارة شؤون )ومهمة 

المفرطة للمبيدات واألسمدة الكيماوية وخاصة في المناطق  ستخداماتاإلواألراضي الزراعية إضافة إلى 
 ملم سنويًا، حيث يؤدي ذلك لتملح التربة. 211معدل سقوط األمطار عن التي يقل فيها 

 
 ( فتتمثل في2111) البيئةأما أهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربة بحسب سلطة جودة 

التربة الناتج عن  لوث، وتالمستمر لرقعة التصحر لألراضي وتعريتها وخاصة في السفوح الشرقية زدياداإل
التربة  جرافنإل، باإلضافة ة نسبة كبيرة من المخلفات السائلة والصلبة من مصادرها المختلفةسوء إدار 

 ي.مراني والتصحر وأخيرًا قلة الغطاء النباتع، والزحف الالطبيعي وغير الضبوط في العديد من المناطق
 :(1881فهي)إشتيه وحمد  أنواع التربة في فلسطينما أهم أو 
 

 كما صنفهاوسط تربة إقليم البحر المت: 
 

o  السمقة(: وتوجد في المرتفعات الجبلية شمال فلسطين ووسطها.)تربة البحر المتوسط الحمراء 
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o  التربة الرملية والبنية الحمراء: وهي خليط من الرمال والتراب األحمر، المنقول من الجبال
ل نطاقات شك بواسطة األودية المنتهية إلى البحر المتوسط، وتوجد في السهول الساحلية على

 محددة.
o  الرمال والكثبان الرملية: تمتد بمحاذاة البحر المتوسط، وتكثر في مناطق شواطْى عكا وحيفا

 وأسدود وعسقالن وغزة.
o ة: وتنتشر في مجاري األودية والمنخفضات والسهول، مثل سهل مرج بن عامر يالتربة الطمي

 جافة.ومربع صانور، وسهول الحولة، والبطوف وبطون االودية ال
 

 :تربة الصحراء الجافة وشبه الصحراء وتصنف كما يلي 
 

o .التربة الصحراوية الرمادية وتنتشر بالنقب 
o .تربة اللويس وهي تربة صفراء ناعم منقولة بواسطة الرياح 
o .تربة السبخات المحلية: وهي تربة صالحة تنتشر في وادي عربة وجنوب البحر الميت 
o طقة فقيرة، وتشكل تكوينات الكثبان الرملية لتالل النقب وبالمن تربة الرمال المتحركة: وهي تربة

 القريبة من الحدود المصرية إلى جنوب قطاع غزة.
 

 التنوع الحيوي: . 3.1.4.1
 

الكبير  يحيائغنية بالتنوع الحيوي والتباين األتعتبر طبيعة فلسطين على الرغم من صغر مساحتها، 
فريقيوذلك نتيجة لموقع فلسطين التاريخية  ، مما أوروباو  كمنطقة التقاء مهمة بين القارات الثالثة أسيا وا 

األنواع الحية المختلفة من حيوانات ونباتات برية، وكذلك التنوع الجغرافي والمناخي  لتقاءإلجعلها مركزًا 
ا، دورهعلى التنوع في النظم البيئية والتي ب انعكسالكبير بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، الذي 

لمحميات ل أعدادها. بالنسبةأدت لتعدد نوعية الكائنات البرية من نباتات برية وحيوانات برية وكثرة 
ي الضفة الغربية تبلغ مساحتها محمية طبيعية ف 29اإلسرائيلي عن  حتاللاإلالطبيعية فقد أعلنت سلطات 

 الغربية. من إجمالي مساحة الضفة  %6دونمًا ما يقارب  331111جمالية أكثر من اإل
 

. هذه المحميات الطبيعية موزعة 2كم 112وتبلغ مساحة المحميات في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 
الوصول لها  وأ ستغاللهاإبشكل أساسي على المنحدرات الشرقية باألردن، وال يملك الفلسطينيون حرية 

حويل التنوع الحيوي. وقد تم تحتالل وليست هدفا لحماية إمما يدل أن سياسة الوصول للمحميات سياسة 
المحميات لمستوطنات إسرائيلية ومستوطنات عسكرية، وجزء كبير منها تضمه ضمن جدار الضم 



 21 

 أما أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التنوع الحيوي فتتمثل (.2111سلطة جودة البيئة، والتوسع)
 :في (2118بحسب أشتية وجاموس )

 
  اإلسرائيلي الذ يتمثل بالممارسات اليومية ضد البيئة  حتاللاإلالحيوي نتيجة  التنوعتقلص

قامة جد لتفافيةاالالفلسطينية من مصادرة األراضي لبناء المستوطنات، وشق الطرق  ار الضم وا 
 األشجار والغابات. واقتالعوالتوسع، إلى عمليات التجريف لألراضي لنفس األغراض، 

  الزائد للمبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية مما أدى  دامستخباإلالنشاطات الزراعية التي تتمثل
 إلى تلويث التربة.

 ستخدام المبيدات العشبية والحشرية واألسمدة التي تهدد التنوع الحيوي.ا 
  محدودية اإلمكانات بشرية أو فنية لمكافحة الحرائق التي قد تطال الغابات والمحميات الطبيعية

النيران والتهمت مساحة واسعة من  اندلعتفي الخليل حيث كما حصل في محمية وادي القف 
 المحمية

 
 الحجر الطبيعي:. 4.1.4.1

 
منشأة عام  111، حيث بلغ عدد المنشآت إلى 1829صناعة الحجر بالضفة الغربية، بعد عام  انتشرت
، %38.6، والقدس بنسبة %13.2، وتركز الصناعة بشكل رئيس في محافظة نابلس بنسبة 1861
سياسة الحصار حتاللاإل، وقد فرضت سلطات %12لت الخليل المركز االول حيث بلغت النسبة واحت

قتصادية، ي عملية إعاقة النمو والتنمية اإلف ستمرارلإلالفلسطيني،  قتصاداإلعلى  قتصاديواإلالعسكري 
ات عبشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، من خالل خلق ظروف مناسبة غير متكافئة بين الصنا

 (.1889 ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني) طردةالفلسطينية الناشئة، والصناعة اإلسرائيلية الم
 

 الغاز الطبيعي:. 5.1.4.1
 

 نبعاثاتإلاهو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، من المحروقات عالية الكفاءة وقليلة الكلفة، قليلة 
مة للصناعة الكيميائية. يستخرج الغاز الطبيعي من آبار شبيهة الملوثة للبيئة، وهو مورد طاقة أولية مه

 . الشاطئبآبار النفط ويجد الكثير من تجمعات الغاز على مبعدة من 
 

ألبحاث )مركز ا الشاطئاطئة إلى نقطة تجميع على ويتم نقل الغاز باألنابيب من منصات اإلنتاج المش
 .(ب.ت ،التطبيقية أريج
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 :الهواء. 1.1.4.1
 

فلسطين في مراكز المدن من تلوث الهواء المحيط األمر المرتبط بالزيادة  البيئة تعانيلطة جودة بحسب س
السكانية والنمو الصناعي والملوثات. ويعتبر النقل والمواصالت والقطاع الصناعي والغبار الناتج عن 

الهواء.  در تلوثالمحاجر والكسارات المنتشرة بكثرة في الضفة الغربية، وصناعة الفحم من أهم مصا
إضافًة لمخلفات المستوطنات والتلوث اإلشعاعي. ويعتبر قطاع اإلنشاءات وقطاع المواصالت وقطاع 

 تعمل إسرائيل على تلويث البيئة في الضفة الغربية، عبر إقامتها للمناطقو  الصناعة من أهم أنواع التلوث.
ل لوثة إلى هذه األراضي، وصادرت إسرائي، وتنقل إسرائيل الصناعات المهذه األراضي الصناعية داخل 

آالف الدونمات إلقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية، ألكثر من سبع مناطق في  الفلسطينيينمن 
، وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة كاأللمنيوم والكروم المستعمرات

 (.2111والرصاص والخارصين والنيكل )أبو قرع، 
 

 أمالح البحر الميت: 1.1.4.1
 

ناء الدولة في بفاد بها اقتصاديا تتي يمكن ان يسالبحر الميت تمثل اهم المصادر الطبيعية، الامالح 
تميز الى  وهذ مردهبسطت السلطة الفلسطينية نفوذها على هذه االمالح مستقبال، المستقلة، في حال 

، والذي وحةالملمياه البحر الميت عن غيره من مياه البحار والمحيطات المفتوحة، بالفارق الكبير في 
 اعطى لهذه االمالح خصائص عالجية فريدة سمح لها بغزو االسواق العالمية.

 
 :العالقة بإدارة المصادر الطبيعيةالمؤسسات ذات  .3.4.1

 
لسطين، فالفلسطينية، لمواجهة التحديات والنهوض بوضع إن المؤسسات التي أنشأت في ظل السلطة 

لى مخلفات ا التغلب عستعداداً إلقامة دولة حقيقية لها حدود وسيادة، واجهتها الكثير من التحديات، وأهمهإ
 .المصادر الطبيعيةالماضي، للنهوض بعملية التنمية، التي من أهم عناصرها، إدارة وتخطيط 

 
/م.و/س.ف( للعام 11/23/13، و )2119/م.و/س.ف( 13/13/12ستناد لقرارات مجلس الوزراء )باإل

،بهدف 3/2111في شهر  ستطالعية، ونتائج الدراسة األولى التي أنجزت، ولنتائج المقابالت اإل2118
، وبمراجعة أهداف ومهام المؤسسات المبحوثة، المصادر الطبيعية بإدارةتحديد المؤسسات ذات العالقة 

 ستراتيجياتواإل(، 2118المجلس التشريعي، طالع على )لكترونية، واإلعلى صفحاتها اإل طالعباإل
نين القوابمراجعة زراء الفلسطيني، و التي أقرها مجلس الو  2113- 2111القطاعية للمؤسسات الحكومية 
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 بإدارة المصادريمكن فيما يأتي تقديم إيجاز عن المؤسسات ذات العالقة  ،ذات العالقة بالموضوع
 يوضح هذه المؤسسات. (2.2ل )جدو ، والالطبيعية

 
 :بإدارة المصادر الطبيعيةذات العالقة : المؤسسات الفلسطينية 2.2جدول 

 
 مؤسسات رسمية ميةهيئات حكو  مؤسسات أهلية

 سلطة البيئة سلطة المياه معهد األبحاث التطبيقية أريج
 وزارة الحكم المحلي سلطة الطاقة مركز أبحاث األراضي

 وزارة الزراعة سلطة األراضي اإلغاثة الزراعية
 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية  
 الوطني االقتصادوزارة   
 وزارة المالية  

 
 ارت حكومية:وز . 2.3.4.1

 
 تتمثل الوزارات الحكومية ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية في:

 
 :الرشيد واألمثل للمصادر الطبيعية، بما يضمن  ستغاللباإلتقوم وزارة الزراعة  وزارة الزراعة

، وتعمل على تطوير وحماية البحوث والتطبيقات، باإلضافة لتنمية وتطوير الريف ستدامتهاإ
( 2( من قانون الزراعة )2، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتنص المادة رقم )الفلسطيني

( بما يتعلق بالحياة الزراعية، بضرورة إنشاء سجل تدون فيه أسماء الحائزين وبيانات 2113لسنة )
 لمركزالجهاز االحيازة الزراعية الخاصة بكل حائز، ويكون ذلك بالتعاون ما بين وزارة الزراعة و 

( من القانون، على ضرورة التعاون ما بين وزارة 16، ونصت المادة رقم )حصاء الفلسطينيلإل
نباتات لالزراعة وسلطة جودة البيئة، إلصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملية قطع األشجار وا

( من 18، وتحديد فترات قطعها. وأعطت المادة رقم )نقراضباإل ددةالحرجية واألشجار المه
نون الحق لمجلس الوزراء، وبتنسيب من الوزير بإصدار قرار بتأجير بعض أراضي المراعي، القا

( الوزارة الحق 29كمراعي. كما أعطت المادة ) ستخدامهاإللجمعيات الثروة الحيوانية التعاونية 
ات هوفقاً للسياسة العامة، وذلك بالتعاون مع الج ستخدامها  و بالحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي، 

( الصالحية لوزير الزراعة 31المختصة في مجال التنوع الحيوي الزراعي، وأعطت المادة رقم )
بإصدار تعليمات بشأن تنظيم إدارة الموارد الحيوية الزراعية للمحافظة عليها وصيانتها، 

 (.2113)وزارة الزراعة،  بالتنمية المستدامة ستخدامهاا  و 
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  الحكم المحلي فيما يتعلق بإدارة المصادر الطبيعية، في  دور وزارة المحلي: يبرزوزارة الحكم
( من 11(، فنصت المادة رقم )1886( لسنة )1مجال المياه والكهرباء، وبحسب القانون رقم )

القانون وظائف وصالحيات للمجالس التابعة لوزارة الحكم المحلي، بتزويد السكان بالمياه الصالحة 
وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير، وتنظيم أخرى،  ستعماالتإللشرب، أو ألية 

 نابيع واألقنية واألحواضفيها، ومنع تلويث الي شتراكاإلتوزيعها وتحديد أسعارها، وبدل 
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فعملت الوزارة على تزويد السكان (.1886)وزارة الحكم المحلي، واآلبار

، بما ال يتجاوز الحد األعلى المحدد من االشتراكوبدالت  كاالستهالبالكهرباء، وتحديد أسعار 
 (.2111وزارة الحكم المحلي، )الوزارة 

  وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، وبالتعاون مع الجهات المختصة على  التخطيط: تعملوزارة
الهيكل )توقيع البروتوكوالت الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبيئة والمصادر الطبيعية في فلسطين

 (.2111التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 
  لوطني، ا االقتصادإنشاء الدائرة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة  الوطني: تموزارة االقتصاد

ويديرها مدير عام يجري تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهم ما ورد في 
( من القانون بأن أهم 3(، فنصت المادة رقم )1888( لسنة )1رقم )قانون المصادر الطبيعية 

المهام ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية، هي إجراء البحوث الجيولوجية بموضوع المصادر 
 ستثمارإالطبيعية، وحصر كميات ونوعيات المصادر الطبيعية، واإلشراف على عمليات تنظيم 

( من القانون الصالحيات 1والقوانين. وأعطت المادة رقم ) المصادر الطبيعية، وفق األنظمة
، بتشكيل لجنة فنية للمصادقة على المشاريع ومنح التراخيص الخاصة بعمل قتصاداإللوزير 

( من القانون الصالحية لكل شخص 9اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية. ونصت المادة رقم )
 عية، وعلى المكتشف إبالغ الوزارة فورًا وتسجلبالكشف عن المصادر الطبي عتباريإ طبيعي أو 

( من القانون نفسه الصالحية لإلدارة العامة 32. وأعطت المادة رقم )كتشافاإلله الوزارة حق 
 للمصادر الطبيعية والجهات المختصة، بمجال المقالع والمحاجر، ويكون ذلك بقرار منة وزير

 (.1889مجلس التشريعي الفلسطيني، )ال،  (2111الوطني، االقتصاد)وزارة  قتصاداإل
 :تعمل وزارة النقل والمواصالت على تطوير المعابر البرية، والبحرية،  وزارة النقل والمواصالت

وهي المسؤولة  .(2111، )وزارة النقل والمواصالتوالجوية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين 
ك ى البيئة والمحاولة من الحد من تلعن اإلشراف على جميع المركبات وبيان آثارها السلبية عل

اآلثار. ومن مهام الوزارة المشاركة في وضع أنظمة، وتعليمات، تهدف إلى تنظيم وضبط الشؤون 
المتعلقة بالمواصالت، والطرق، والتنسيق بين التخطيط الحضري، والتخطيط الوطني، 

 أشتيةوعوادم المركبات. )للمواصالت. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمرور والبنية التحتية 
 (.2112وحباس، 
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  زارة التربية والتعليم العالي: تعمل وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتعاون مع الجهات المختصة و
 إلدخال مفاهيم التربية في المناهج التعليمية البيئية.

 ( بشأن تنظيم المو 1889( لسنة )1وزارة المالية: بحسب ما ورد بالقانون رقم ) ازنة العامة والشؤون
قرار وتنفيذ الموازنة العامة، في مختلف مراحلها، وكذلك  المالية، يهدف القانون لتنظيم إعداد وا 

( على أن المهام الرئيسية التي 21تنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية. ونصت المادة رقم )
ة يع التي تقوم بها دائرة الموازنتقوم بها دائرة الموازنة العامة، هي دراسة ومناقشة كافة المشار 

العامة، والتأكد من عدم اإلزدواج في البرامج، ولها طلب المعلومات الالزمة لتمكينها من القيام 
 (. 1889وزارة المالية، )بمهامها، والمشاركة مع الجهات المختصة في إعداد خطة التنمية

 
 هيئات حكومية:. 1.3.4.1

 
 قة هي:أهم الهيئات المحلية ذات العال

 
  من أهم أهداف سلطة جودة البيئة، ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية،  البيئة: إنسلطة جودة

بشان  1888( لسنة 1) المادة رقم هو إدارة المصادر الطبيعية بطريقة مستدامة. وبحسب
من ( 6( وبالمواضيع ذات العالقة، تبين المادة )1888البيئة)المجلس التشريعي الفلسطيني، 
ستخدام األمثل وحماية المصادر الطبيعية ذات الطبيعة القانون أنه من مهامها مراعاة اإل
( على حظر تجريف األراضي الزراعية، 19وتنص المادة ) الخاصة، والمحافظة على البيئة.

تنص على المحافظة على المحميات الطبيعية، بوضع األسس  (22،21وأيضاً المواد )
)المجلس  ،(2111لحظر اإلضرار بالمحميات الطبيعية )سلطة جودة البيئة، والمعايير، باإلضافة

وبذلك تكون لها عالقة، وتداخل، وتكامل، مع جميع المؤسسات (. 1888التشريعي الفلسطيني، 
 األنشطة التي تقوم بها المؤسسات، واألفراد. مراقبة كافةذات العالقة، حيث من أهم مهامها 

 :مهام سلطة المياه المتعلقة بإدارة المصادر الطبيعية، وبحسب قانون المياه، من  سلطة المياه
 ، وحسب المادةستنزافهاا  و . هو تطوير زيادة طاقة المياه والحد من تلوثها 2112لسنة  3رقم 

السابعة فإن سلطة المياه تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه، والصرف الصحي، 
قرارها من قبل مجلس المياه الوطني، والعمل على في فلسطين. وا عدا د السياسة المائية العامة، وا 

تنفيذها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي 
( من القانون الصالحية 3للمجلس. باإلضافة لمسح مصادر المياه المختلفة. وأعطت المادة )

اإلجراءات المناسبة لضمان حقوق  تخاذإبأو أهلية تقدم خدمات المياه، لكل مؤسسة، رسمية 
األفراد في الحصول على حاجته من المياه، كما وتعطيهم الحق في وضع الخطط الالزمة لتطوير 
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( من القانون سلطة المياه عدد من الصالحيات والمهام 1هذه الخدمات. وأعطت المادة رقم )
 مياهالن إدارة مصادر المياه، وممارسة الرقابة واإلشراف على مصادر منها، المسؤولية الكاملة ع

الرقابة واإلشراف على مصادر المياه، وا عادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه  وممارسة
بكل المحافظات، ووضع الخطط والبرامج لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه. ويعطي 

 ستغاللإصالحيات للجهات ذات العالقة للتعاون مع سلطة المياه في ترخيص القانون نفسه ال
المصادر المائية، ويشمل إنشاء اآلبار العامة وحفرها والتنقيب عنها، ووضع الخطط والبرامج 

المياه، والمشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه، لمختلف أوجه  ستعمالإلتنظيم 
يضم عضوًا  ،( من القانون بتشكيل مجلس مياه وطني9اءت المادة رقم ). بينما جستعمالهاإ

ممثل عن كل من الوزارات التي على عالقة مباشرة بالمياه وهي: وزارة الزراعة، وزارة شؤون 
البيئة، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة التخطيط الوطني، وممثل عن 

ممثل عن المرافق اإلقليمية. تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المياه، و  تحادإجمعيات 
( 28( من القانون، وأعطت المادة رقم )21،26وتحديد أسعار المياه، وهذا ما ورد في المادة )

من القانون الصالحية لسلطة البيئة للتعاون والتنسيق مع سلطة المياه، للمشاركة في تنظيم 
ي قد تلوث المياه، والمشاركة في إعداد اآلليات الخاصة بإدارة األزمات المواد الزراعية، الت ستخدامإ

المجلس التشريعي )،  (2111)سلطة المياه الفلسطينية،  فيضاناتعند حدوث جفاف أو 
 (.2112، الفلسطيني

 :1881( لسنة 12تم إنشاء سلطة الطاقة بموجب القانون رقم ) سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
 ستخدامإإنشاء شبكات وطنية تؤمن نقل الطاقة للمستهلك، والبحث والتطوير في ومن مهامها 

نواع الطاقة المتجددة من طاقة شمسية أو رياح وغيرها، كما تم إنشاء مجلس الطاقة أكافة 
(. وتقوم السلطة بإعداد 1،9الوطني ومهامه، وضع السياسة العامة لسلطة الطاقة بحسب المواد)

، التي تتعلق بالخطط اإلقليمية، والدولية ومالءمتها مع الخطط التي تتولى الدراسات، واألبحاث
السلطة، ووضع الخطط والبرامج لمختف القطاعات،  يتناسب وسياسةبما  ،السلطة القيام بها

وتحديد األولويات الخاصة بتطوير النظام الكهربائي، وكذلك تطوير اإلشراف على قطاع 
)رئيس السلطة الوطنية  (2111)سلطة الطاقة الفلسطينية، الطبيعية حد المواردالبترول، بصفته أ

 (1881الفلسطينية، 
 بشأن سلطة األراضي )رئيس السلطة  2111( لسنة 6بحسب القانون رقم ) :سلطة األراضي

(، تسجيل وتوثيق 1(، فإن من مهام السلطة بحسب المادة رقم )2111الوطنية الفلسطينية، 
المنقولة، والمحافظة عليها، والعمل على تسهيل ممارستها، والقيام  حقوق ملكية األموال غير

جراءات تسويتها. )رئيس السلطة والوطنية  بمسح شامل لألراضي وتحديدها، وتنظيم خرائطها، وا 
 (.2111الفلسطينية، 
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 :لم يتم إقرار أي قانون خاص بهيئة البترول، ولكن بعد البحث تم إيجاد مسودة  هيئة البترول
، 2111ن مقترح، لم يتم إقراره حتى اآلن، ويدعى قانون تنظيم قطاع المحروقات لسنة لقانو 

 حتياجاتإ( من القانون على تطوير قطاع المحروقات المتداولة، وتحديد 2وتنص المادة رقم )
السوق الفلسطيني للمحروقات، والعمل على توفيرها من المصادر المناسبة، وتوفير مخزون 

( من القانون المقترح، 11وقات، يغطي حاجة السوق، ونصت المادة رقم )من المحر  حتياطيإ
اع ، يمثلون القطختصاصواإلبتشكيل مجلس مكون من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الكفاءة 

( 12العام والخاص، ومن مهام المجلس فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية، وحسب المادة رقم )
 تراحاقع سلطة جودة البيئة وذات العالقة، والعمل على من القانون المقترح ضرورة التعاون م

ز اشروط وتعليمات السالمة العامة، الواجب توافرها في محطات ووكاالت بيع وتوزيع الغ
سلطة  ، بالتشاور معقتصاداإلوالبترول، بقرار يصدر عن سلطة المصادر الطبيعية في وزارة 

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية، بشان قانون تنظيم وزارة المالية،)الطاقة وهيئة الغاز والبترول. 
 (.2111قطاع المحروقات، 

 
 المؤسسات األهلية . 3.3.4.1

 
 فيما يأتي تلخيص ألهم ما يتعلق بالمؤسسات األهلية ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية:

 
  العلميمركز أبحاث األراضي: وتتلخص رسالة مركز أبحاث األراضي في تعميق البحث ،

والدراسات، وتطوير التعاون، والتنسيق، بما يكفل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، على أرضه 
وحفظ حقوقه التاريخية وأمالكه، وتطوير وتنمية المصادر البشرية والطبيعية. ويتركز عمل 
المركز بإجراء أبحاث متخصصة بالتربة، وما يتعلق بها من أنظمة وتصنيفات، وتنفيذ مشاريع 
تطويرية للتربة والزراعة والبيئة، باإلضافة لعمل برامج التوعية والتدريب للبرامج السابقة، أي أن 
عمل المركز األساسي في مجاالت األبحاث العلمية، والزراعية والبيئية، ويسعى لتطوير العمل 

اث مركز ابح)الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية، ويدعم تشكيل الشبكات المهنية المتخصصة
 (.2118االراضي،

  دارة لمصادر امعهد األبحاث التطبيقية )أريج(: فيهتم في المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، وا 
دارة المياه في المنطقة. وبصفتها معهدًا لبحوث وطنية، فإنه الطبيعية ، والزراعة المستدامة، وا 

جراء البحوث الالزمة لصياغ السياسة  ستراتيجياتا  و ة مواقف كثيرًا ما توفر البيانات الحالية، وا 
العامة، بشأن قضايا مثل األراضي، والموارد المائية. إضافة لذلك ومن خالل عملها مع 
المؤسسات المانحة، والخبراء اإلقليميين، والدوليين، تعزز مناخ يفضي إلى األخذ بمبادرات جديدة 
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لومات ، إلى فعالية بنشر المعوأفكار، وذلك بمثابة وسيط في تنسيق األنشطة المتعددة األطراف
 .(2111والمعارف للمجتمع الفلسطيني )أريج، 

 :تركز اإلغاثة الزراعية على مشاريع وخدمات تعمل على تعزيز قدرة  أما اإلغاثة الزراعية
المزارعين، على تأمين المتطلبات الغذائية األساسية، ووقف سياسات المصادرة اإلسرائيلية 

أراضيهم،  تصالحسإر تحسين التقنيات الزراعية وتشجيع المزارعين على لألراضي الفلسطينية، عب
باإلضافة إليجاد مصادر جديدة للمياه والطاقة، وخلق فرص عمل ذات عالقة بالزراعة، وتعمل 

بحاث اإلغاثة الزراعية جادة في مجال التدريب وتطوير األبحاث ذات العالقة، وتسعى لدعم األ
اذج العمل نم ستكشافا  و انات الالزمة لتطوير التنمية الريفية، المتخصصة، التي توفر البي

المناسبة والناجحة في الظروف الفلسطينية، وتحسين الوصول للمصادر الطبيعية، وحمايتها 
والعمل على تطوير أداء الكوادر البشرية في القطاع الزراعي، ورفع مستوى اإلرشاد. من أهدافها 

صادر الطبيعية، األرض، والمياه، وحمايتها )اإلغاثة الزراعية، تحسين الوصول للم ستراتيجيةاإل
2111.) 

  مجموعة الهيدرولوجيين: تعمل مجموعة الهيدرولوجيين وبالتعاون مع المجتمع المحلي، على
تطوير مصادر المياه والبيئية، وتحقيق التوزيع العادل والشامل لخدمات المياه والصرف 

 (.2111مجموعة الهيدرولوجيين، )الصحي
 المزارعينلظروف  ستجابةإلجان العمل الزراعي،  تحادإلجان العمل الزراعي: تأسس  تحادإ، 

ألراضي في مصادرة ا حتاللاإل، بسبب سياسات للمزارعينالهش  جتماعيقتصاديواإلاإلوالوضع 
طار إعلى تحسين المستوى المعيشي للمجتمع الزراعي الفلسطيني، في  تحاداإلوالمياه، ويعمل 

 على الذات، وتفعيل دور الجان الزراعية عتماداإلكامل للتنمية الزراعية المستدامة، بما يعزز مت
 (.2111لجان العمل الزراعي،  اتحاد)المحلية ومفهوم العمل الجماعي.

  جمعية الحياة البرية: تعمل جمعية الحياة البرية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، في مجال
عية البيئية، وحماية الطبيعية، وتعمل الجمعية على رفع مستوى الوعي األبحاث العلمية والتو 

البيئي، لجميع فئات المجتمع الفلسطيني، والعمل على حماية البيئة والطبيعة في فلسطين، من 
مخاطر التلوث الهوائي والغذائي والمياه والتربة، كما تسعى إلنشاء مراكز تعليم وتدريب بيئية، 

جمعية الحياة )مساندة، محلية في المناطق السكنية الفلسطينية وتفعيلها وتشكيل لجان بيئية 
 (.2111البرية، 

 
 الجامعات والمؤسسات التعليمية:. 4.3.4.1

 
 تقوم الجامعات بدور مهم في حماية البيئة، من خالل نشاطات مختلفة داخل الجامعات نفسها، في مراكز 
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ة دور هميأ المختلفة، ويزيد من  ستثماريةواإلاألهلية األبحاث، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية و 
 ستفادةإالجامعات هذا، الطبيعية الشمولية للعمل البيئي، نظرًا لتفاعل المؤثرات وتشابكها، وكذلك إمكانية 
 ةإشتي)الجامعات، من المعلومات والدراسات الحديثة المتوافرة في مختلف المؤسسات العلمية وغيرها 

 (.1881وحمد، 
 
 :ن المراكز ذات العالقة بالمصادر الطبيعية المتواجدة في حرم الجامعات ما يليم
 

  جامعة بيرزيت(: ومن األنشطة الرئيسة التي يقوم بها المعهد، )معهد الدراسات البيئية والمائية
إجراء البحوث وبرامج التعليم المستمر، من خالل تدريب قريب المدى في مواضيع ذات عالقة 

بيئي والمائي، باإلضافة للمشاركة في حل المشاكل البيئية والمائية، من خالل مشاريع بالقطاع ال
 (.2111جامعة بيرزيت، )والنشاطات اإلقليمية المشتركة  ستشاريةاإلالبحث والخدمات 

  مركز أبحاث الطاقة )جامعة النجاح الوطنية(: أنشْى مركز أبحاث الطاقة بهدف المساهمة في
 الغازات السامة، ويعمل المركز بالتعاون انبعاثاسبة لمشاكل الطاقة، والحد من إيجاد الحلول المن

ولجان  ،حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلالصناعة و  ووزارة ،مع سلطة الطاقة الفلسطينية
اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، والعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع البديلة. 

 (.2111جاح، )جامعة الن
  ئية، معهد الدراسات المائية والبي أنشئ: (جامعة النجاح الوطنية)معهد الدراسات المائية والبيئية

المجتمع الفلسطيني، من حيث دراسة ومراقبة ومتابعة جميع القضايا المتعلقة  حتياجاتإلخدمة 
لخطط نها، وضع اهداف مبالمياه والبيئة في فلسطين، وتم إنشاء المعهد لتحقيق عدد من األ

جراء جميع  واألولويات البحثية لتسليط الضوء على المياه، والمشاكل البيئية وطرق حلها وا 
الفحوصات المخبرية، التي يحتاجها المجتمع في مجاالت المياه والصرف الصحي، والهواء 

 وراتشوالتربة والنباتات، ويقوم المعهد بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقة من خالل نشر من
 (.2111جامعة النجاح، )دورية ومنشورات التوعية العامة لتثقيف الجمهور 

 وفر المركز . كما ويالبحوث التطبيقيةعلى جامعة القدس(: يركز )مركز الكيميائي والبيولوجي ال
دريب التقني تويعمل على توفير ال ،والبيولوجية للمجتمع خدمات في مجال التحاليل الكيميائية

ش العمل في مجاالت المياه والتربة، والزراعة والصناعة. باإلضافة ور للموظفين، من خالل 
لتعزيز البحث العلمي في جامعة القدس، نحو بيئة نظيفة، وفحص عينات من البيئة لضمان 

 (.2111جامعة القدس، ) الصحة والسالمة للفلسطينيين
   الكوادر العلمية في مجاالت العلوم البيئية، والمساهمة في الجهد الوطني المبذول، من أجل

تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على العناصر البيئية والموارد الطبيعية، وحمايتها من 
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، باإلضافة لتقديم قتصادياإلعوامل النمو  عتباراإلوالتلوث، مع األخذ بعين  ستنزافإلا
 (.2111العلمية والمساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني )جامعة القدس،  ستشاراتاإل

  مركز أبحاث وقاية النبات )جامعة الخليل(: تتمثل رسالة مركز أبحاث وقاية مركز أبحاث وقاية
وير البحث العلمي التطبيقي، في حقول الوقاية النباتية، ومكافحة األمراض النبات، في تط

 (.2111جامعة الخليل، )الزراعية، بطرق آمنة بيئيًا.
 

 القطاع الخاص:. 5.3.4.1
 

يعتبر القطاع الخاص العبًا أساسيًا وهامًا في السياسات البيئية وذلك بسبب ما يقوم بتنفيذه من مشاريع 
ير مباشر على البيئة، غير أن القطاع الخاص لم يصل إلى المستوى المطلوب منه ونشاطات لها تأث

 واضحة وصريحة في سياسة التقييم البيئي، هناك حاجة شتراطاتإالبيئي، على الرغم من وجود  لتزاماإل
 إلى تعزيز دور القطاع الخاص لينتقل من ملوث للبيئة إلى عامل مساعد في تخفيف اآلثار البيئية، عبر
نتاج الطاقة البديلة، كما أن العديد من الشركات الخاصة تقوم بأعمال فنية لها  دخوله لقطاع التدوير، وا 

لى النفايات األمر الذي يحتاج إر اع الخاص يقوم بعمل هام في تدوين القطأعالقة بحماية البيئة، كما 
 . تطوير وتشجيع وتنظيم

 
عم ونشر الوعي البيئي بين المؤسسات وأفراد المجتمع وال يمكن إغفال دور مؤسسات القطاع الخاص في د

، فهناك مسؤولية تقع على القطاع الخاص بأكثر من إتجاه، وأول هذه (2111سلطة البيئة، ) المحلي.
اإلتجاهات كونه طرف مجتمعي يقع عليه دور المساهمة والمشاركة بمجال التخطيط والمشاركة بينما 

لمجتمعية كجزء من المجتمع وعليه تقع المسؤولية في مجال إستدامة كان هذا ممكن كتمثيل للمؤسسات ا
 لحفاظ عليها من خالل إدارة سليمة للموارد.الموارد وا

 
باإلضافة ألنها تعمل على الحفاظ على المصادر الطبيعية كمدخالت إنتاج، ففي مجال إدارة النفايات 

ومن الجانب األخر تستطيع المؤسسسة  يعمل على الحفاظ على المصادر الطبيعية من ناحية النوع،
المشاركة بإدارة ناضجة للمسؤولية اإلجتماعية عبر مشاركة ناضجة، من خالل تمويل برامج توعية، 
تنفيذ هذه البرامج ، إعداد مواد إعالمية، أنشطة ميدانية مثل )الزراعة، تمويل مشاريع بيئية والمساهمة 

 ردية والجماعية.بتطبيقها عبر دعم التوجهات البيئية الف
 

على المستوى الفلسطيني، كما في  إدارة المصادر الطبيعيةويمكن إجمال دور هذه المؤسسات في 
 (.3.3الجدول)
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 أ: المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية في الواقع الفلسطيني وأهم أدوارها -3.3جدول 
 

سب القانون بح إدارة المصادر الطبيعيةالدور في  المؤسسة الرقم
 واهدافها ورسالتها

 المجال الذي تنشط فيه

وزارة التخطيط  1
 والتنمية اإلدارية 

 المتابعة متابعة المشاريع التي تقدمها الجهات المانحة ودراستها

يصال وتوصيل خدمات المياه والكهرباء  وزارة الحكم المحلي  2 إدارة وتنظيم وا 
 لمختلف البلديات.

 تإدارة وتنظيم الخدما

إدارة الموارد الطبيعية، في األراضي الفلسطينية، بكفاءة،  وزارة الزراعة  3
وبشكل مستدام. باإلضافة لوضع الخطط والسياسات 

 الخاصة بالقطاع الزراعي.

 التخطيط

إدارة المصادر الطبيعية، بطريقه مستدامة، ومنح  سلطة جودة البيئة 2
، لعادمةاالمياه  استخدامالتراخيص الالزمة إلعادة 

 والتعاون في إعداد السياسات العامة للمصادر الطبيعية.

 الترخيص ومراقبة وتقييم

وزارة االقتصاد   1
 الوطني 

إصدار التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن المصادر 
الطبيعية، باإلضافة إلى إعداد الدراسات العلمية والبحوث 

 الطبيعية. بالمصادرالمتعلقة 

والدراسات  ،الترخيص
 األبحاث.و 

وزارة النقل  6
 والموصالت 

تخطيط المواصالت على المستوى الوطني بالتعاون مع 
 الوزارات المعينة.

 تخطيط وطني

 خاذواتتتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه  سلطة المياه   1
اإلجراءات الالزمة لضمان حقوق األفراد بالحصول على 

 المياه.

التخطيط لتطوير 
 ات المياهخدم

 التعليم إدخال مفاهيم التربية البيئية في المناهج التعليمية وزارة التربية والتعليم 9
وزارة األشغال العامة  8

 واإلسكان 
إعداد مخططات الهيكلية، والتفصيلية، ومخططات 
التطوير الحضري، في المناطق السكنية القائمة، للمدن 

عداد المخطط اإلسك ن اني العام لفلسطيوالقرى الجديدة، وا 
 بالتنسيق مع سلطات المجالس المحلية والهيئات المختلفة

اعداد مخططات تطوير 
 حضري

سلطة الطاقة والموارد  11
 الطبيعية 

إعداد الدراسات واألبحاث، التي تتعلق بالطاقة، وتوزيع 
 الطاقة لمختلف البالد.

 دراسات وابحاث

مسح األراضي، وتسجيلها، والعمل على حل الخالفات  سلطة األراضي  11
ظة على والنزاعات المتعلقة بحدود األراضي، والمحاف

 األراضي واألمالك الحكومية، وحسن التصرف بها.

 بيانات

نشر الوعي والثقافة،  من خالل المناهج التعليمية الجامعات 12
 التعليم
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 في الواقع الفلسطيني وأهم أدوارها  المصادر الطبيعية بإدارةب: المؤسسات ذات العالقة -3.3جدول
 

بحسب القانون  إدارة المصادر الطبيعيةالدور في  المؤسسة الرقم
 واهدافها ورسالتها

 المجال الذي تنشط فيه

إجراء األبحاث والدراسات في مجال المصادر  المؤسسات البحثية 13
عداد الخرائط الجيولوجية.  الطبيعية، وا 

 دراسات وأبحاث

طوير مصادر المياه والبيئة،وتحقيق التوزيع العادل ت الهيدرولوجيين 12
 والشامل لخدمات المياه.

 التطوير

اعداد مخططات مكانية  .صالحيات ومسؤوليات اللجنة المحليةو/أو اللوائية اللجان المشتركة 11
 تفصيلية

 المؤسسات األهلية 16
 )معهد األبحاث التطبيقية،

 مركز أبحاث األراضي
 اإلغاثة الزراعية(

إجراء أبحاث متخصصة في التربة، وما يتعلق بها من 
جراء البحوث  خرائط غطاء، وأنظمة وتصنيفات، وا 
الالزمة لصياغة مواقف واستراتيجيات السياسة العامة 

سين وتح بشأن قضايا مثل األراضي والموارد المائية،
 الوصول للمصادر الطبيعية.

 دراسات وابحاث

 
 لمؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية:ل نقاط الضعف والقوة. 1.3.4.1

 
لمحاولة الوصول إلى تحليل منطقي لدور المؤسسات الحكومية، واألهلية ذات العالقة بإدارة المصادر 

 على صفحات المؤسسات اإللكترونية، وزيارة بعضها، باإلضافة لجمع القوانين طالعاإلالطبيعية، تم 
 لمحاولة الوصول للمهام، واألدوار للمؤسسات مجتمع الدراسة المبحوثةذات العالقة، وقراءة نصوصها، 

 أما أهم المالحظات، فتتمثل فيما يأتي:
 

  وجود فجوة بين الواقع والتطبيق، ومثال على ذلك ما نراه في المؤسسات الحكومية وتناقض
ؤسسات الطبيعية بالمالقوانين وتضاربها، كما نرى وجود دوائر إلدارة المصادر  زدواجيةا  و األدوار، 

اقع أرض الو  الدوائر علىنجاز هذه إإال أنه ال يوجد كادر مؤهل للعمل بهذا التخصص، كما أن 
 ال يتناسب وأهدافها الموضوعة بحسب هيكلية الوزارة. 

  تصاصات خإغياب للقوانين التي تنظم العمل بين المؤسسات، وعدم وضوحها، حيث أنها تعطي
قانون ف وهنا يمكن أن يرى التقاطع بين وزارة الزراعة، وسلطة المياه،متداخلة بين المؤسسات، 

يعطي سلطة المياه صالحية إعداد السياسات المائية،  12المادة  2113لسنة  2الزراعة مثال رقم 
خدام المياه، ستإوبالتالي على وزارة الزراعة الرجوع لسلطة المياه لتنفيذ المشاريع المتعلقة ب
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عي، وا عطاء التراخيص لحفر اآلبار الزراعية من مهام سلطة المياه، أما اإلشراف ستهالك الزرا لإل
ختصاصات يقود إلى تضارب بالصالحيات، على اآلبار هو مهمة وزارة الزراعة، فالتقاطع باإل
ستخدام المياه العادمة والري وما إلى ذلك. وهذا إخاصة أن األنظمة لم تحدد هذه الصالحيات ب

جودة البيئة، وسلطة المياه، ووزارة الزراعة، ومعظم المؤسسات الحكومية ذات  ينطبق على سلطة
 ث يعطيها القانون صالحيات متداخلة بإدارة المصادر، والموارد الطبيعية.يالعالقة ح

  التداخل الحاصل نتيجة عدم وضوح الهياكل التنظيمية للمؤسسات ذات العالقة، وأهدافها، التي
حالي، ويظهر هذا في وزارة التخطيط وهي المسؤولة عن الرقابة على ال تنسجم مع الواقع ال

إال أن  ،الهياكل التنظيمية للمؤسسات والرقابة على تنفيذها عتمادا  و تحقيق أهداف المؤسسات، 
 التداخل بالهياكل والقوانين، وال يوجد فصل بالمهام واألدوار.

 سات الحكومية، والقطاع الخاص عدم وجود تفاعل حقيقي، مبني على أسس علمية بين المؤس
 الغائب تماما، عن هذه العملية وبين المؤسسات األهلية ذات العالقة. 

 
قتصادي في الضفة الغربية، أو التوزيع غير أن تضارب الصالحيات، والضعف اإل مما سبق نستنج

علية للسكان، اجات الفحتيالعادل للموارد بين األقاليم في محافظات الضفة الغربية، أدى إلى عدم تلبية اإل
 الذين هم أساس عملية التنمية وعمودها. 

 
وهذا يقودنا إلى أهمية البحث عن المتطلبات، والمعيقات المؤسسية، لهذا القطاع الهام، بشكل معمق، 

ن حتياجات المواطإللوصول إلى رؤية واضحة إلدارته، على أسس علمية سليمة، تساعد على تلبية 
موده على أرضه، بما ينسجم مع األهداف الوطنية للسلطة الفلسطينية، وأن تكون الفلسطيني، وتعزيز ص

 .13ستعداد تام إلقامة الدولة الفلسطينية، بحسب خطة الحكومة إمؤسساتنا على 
 

 السابقةدراسات ال 5.1
 

 فيما يأتي تخليص ألهم الدراسات السابقة العربية واالجنبة:
 

 . دراسات عربية:2.5.1
 
(: دراسة بعنوان " نحو نموذج إلدارة تشاركية لمشروعات التنمية الزراعية: دراسة حالة 2112يسى )ع

واقع  هدفت الدراسة للتعرف على المجتمع المحلي في قرية كفردان، واإلغاثة الزراعية كمؤسسة تنموية.
تصور  ، إضافًة لوضعإدارة المشروعات التنموية في القرية وأهم المعيقات وسبل مواجهة هذه المعيقات
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ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ثالثة  المقابلة وتقديم ستخدامإبإلدارة نموذجية لهذه المشروعات، وا 
مقترحة كنموذج لإلدارة التشاركية لمشروعات التنمية الزراعية، وكان أهم ما توصلت  يةسيناريوهات أول

 شروعات التنمية الزراعية تتمثل في مساعداتقرية كفردان من م احتياجاتله الدراسة تلخصت بأن أهم 
مادية وعينية وطرق زراعية وتدريب ومشاريع تصنيع ريفي. وجاءت المعيقات المرتبطة بالمؤسسات 

برامج المؤسسة على أجندة الممول والضغوطات المجتمعية، ومعيقات مرتبطة بالمجتمع  عتمادإ الداعمة 
قيادة العمل التنموي وضعف التنسيق ما بين المؤسسات المحلي فكانت ميل المؤسسات نحو التفرد ب

ناريو المفضل السي واختيارالتنموية للقرية كبيرة،  االحتياجاتالمجتمعية. أما نتائج المقابلة كانت بأن 
إلدارة تشاركية للمشروعات التنموية الزراعية بالقرية، فجاءت بتأييد السيناريو القائم على إنشاء جسم 

معية تشاركية، وضرورة تعزيز ثقافة الشراكة المجت إدارةوأوصت الدراسة بتبني نموذج  ية.تنموي في القر 
عبر برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني. وتحمل الجهات المختلفة مسؤولياتها في إيجاد الوسائل 

ية تنموية طنو  استراتيجيةالكفيلة بمواجهة المعيقات المرتبطة بها في إدارة المشروع التنموي وتطوير 
 .المجتمع وأولوياته وخلق إعالم تنموي قائم على الشراكة والتعاون باحتياجات لتزاملإلضابطة للمولين 

 
يقات األراضي بين المتطلبات والمع ستخداماتإلالتخطيط الفلسطيني (: دراسة بعنوان " 2111أبو الرب )

يني للتعرف على واقع التخطيط الفلسط"، هدفت الدراسة المؤسسية من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة
جهة نظر المؤسسات ذات العالقة، واستخدمت الباحثة مو األراضي، وأهم متطلباته ومعيقاته  ستخداماتإل

طيط ستبانتين األولى تقيس واقع تخاالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي من خالل تصميم 
أهم  عيقاته المؤسسية إضافة لمقترحات تعزيزية. وجاءتاألراضي والثانية تقيس متطلباته وم ستخداماتإ

يجابية  ستخداماتإنتائج الدراسة بضبابية مفهوم تخطيط  . وأن نحو التخطيط تجاههمإاألراضي، وا 
لوطني امن قبل مجموع المؤسسات هي بناء قواعد البيانات يليه التخطيط  األكثر ممارسةالمؤسسات 

لوعي األراضي فهو ا ستخدامإلمتطلبات المؤسسية إلنجاح تخطيط واإلقليمي، بينما جاءت ا فالمحلي
وطنية  يجيةستراتا  و  األراضي، وتشريعات متكاملة من أنظمة وقوانين ستخداماتإالمؤسسي بأهمية تخطيط 

رادة داعمة، وكانت أهم المعيقات المؤسسية، التقسيمات   قتصاديةإلابالعوائد  هتمامواإل، اإلدارية للضفةوا 
مقترحات العامة الما أهم ألرض، وعدم وضوح أدوار المؤسسات. أالتخطيط المستدام ل على حساب

نجاز تشريعات متكاملة ينظم  ستخدامإإلنجاح تخطيط  األراضي، هي إنجاز مخطط هيكلي وطني، وا 
يجاد جسم مؤسسي يتكون من دوائر ممثلة للمؤسسات ذات العالقة بكوادر مؤهلة قادرة  عملية التخطيط وا 

قافة والبيئية، وضرورة العمل على تعميم ث قتصاديةواإلالربط بين األبعاد الهندسية واإلجتماعية على 
ية الوطن ستراتيجيةاإلاألراضي، والعمل على دراسة عناصر ومواصفات الخطة  ستخداماتإتخطيط 
خريطة  ةاألراضي والوسائل الكفيلة بتعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطة ودراس ستخداماتإلتخطيط 

 عالقات التشبيك والتكامل بين المؤسسات.
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(: آليات مقترحة لتطوير السياحة البيئية في األغوار وتعزيز دورها المتوقع في تحقيق 2111غروف )ال
التنمية المستدامة. هدفت الدراسة للتعرف على اآلليات الكفيلة بتطوير السياحة البيئية في األغوار وتعزيز 

 ستبانةإتحقيق التنمية المستدامة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تصميم دورها المتوقع في 
ج الدراسة أهم النتائ البيئية وكانتمن حيث أهم المواقع بالسياحة  الجنوبيةللتعرف على واقع األغوار 

طل وعين نفجاءت بأن أهم المواقع السياحية البيئية في األغوار الجنوبية هي البحر الميت وجبل القر 
في السياحة وضعف اإلعالم السياحي وعدم وجود سيادة  ستثماراإلالفشخة. وكانت أهم المعيقات ضعف 

الجائر للمواقع السياحية، أما أهم المقومات السياحية البيئية، هي وجود  ستغاللواإلوطنية على المعابر 
ة وأوصت الدراسة بضرور  يئية.البحر الميت ووجود كوادر بشرية مؤهلة وقيادة مؤمنة بالسياحة الب

في السياحة عمومًا والبيئية خصوصًا في منطقة األغوار ألنها تمتلك مقومات السياحة البيئية  ستثماراإل
وذلك بالتنسيق ما بين القطاع العام والخاص، وعمل دراسات وأبحاث للنباتات والحيوانات، التي تتواجد 

كثارها وحماية التنوع الحيوي، والعمل على تشجيع وتقديم الحوافز  في منطقة األغوار وذلك لحمايتها وا 
 في السياحة البيئية.  لالستثمارللقطاع الخاص 

 
دراسة بعنوان اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل بين الواقع ومقترحات التفعيل. (: 2119) ياسين

ديم مقترح سسات شرق الخليل وتقهدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تفعيل دور اإلدارة البيئية بمؤ 
نظري ومخطط هيكلي لإلدارة البيئية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي إلنجازها، وتم جمع المعلومات 

بمراجعة األدبيات السابقة، ومعالجتها بالنقد والتحليل وتصميم  ستعانةباإلالفرضيات  واختبارودراسة 
ا بواسطة إحصائيًا وعرضه ستبانةاإلليل ومعالجة مخرجات ستمارة مقابلة شخصية. كما تم تحا  ، و ستبانةإ

اإلحصائية، إضافة للعرض والتحليل من المعلومات التي تم جمعها من خالل المقابالت  (SPSSحزمة )
هم نتائج الدراسة أن واقع اإلدارة البيئية بمؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف، وبشكل أ من  الشخصية.

سات شرق الخليل، وكانت أهم المعيقات اإلدارة البيئية لعملها بالشكل مدرك لدى مدراء وموظفي مؤس
المطلوب هو نقص التمويل، والتمويل المشروط، وغياب الجهد الوطني في توضيح مهام اإلدارة البيئية، 

لإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف وغير كما أن واقع التشبيك في العمل المؤسسي 
م المؤسسات، وغياب دور المؤسسات الحكومية ذات العالقة في مراقبتها لتطبيق التشريعات موجود بمعظ

ة وأوصت الدراسة، بتنفيذ برامج بناء قدرات للموظفين العاملين باإلدار  والقوانين البيئية بالشكل الملزم.
ل، وضرورة بناء يالبيئية على حد سواء، للتقليل من تأثير ضعف اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخل

ة شرق الخليل. بمساندة المؤسسات الحكومية البيئي مؤسساتوطنية تشارك من خاللها  ستراتيجيةإخطط 
كسلطة جودة البيئة. وضرورة التشبيك بشكل فعلي بين عمل مؤسسات شرق الخليل كجسم واحد لإلدارة 

لتنمية ارة البيئية الفعالة في االبيئية من خالل بناء مشاريع مشتركة تهدف جميعها لتحقيق دور اإلد
 المستدامة وتقليل التكاليف عن هذه المؤسسات.
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(: دراسة بعنوان واقع اإلدارة بالمشاركة في منظمات المجتمع المدني في محافظة رام هللا 2119) حماد
افظة ( في مح2119والبيرة، من وجهة نظر العاملين فيها آفاق تعزيزيها، أجريت هذه الدراسة في العام )

رام هللا، ومثل فيها جميع العاملين في منظمات المجتمع المدني من المحافظة مجتمع الدراسة، وجاءت 
( عامل، وهدفت الدراسة التعرف على واقع اإلدارة بالمشاركة في 121عينة الدراسة عشوائية بحجم )

، وقد فيها آفاق تعزيزها منظمات المجتمع المدني في محافظة رام هللا والبيرة، من وجهة نظر العاملين
ستخدم في إنجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي ولتحقيق أهدافها تم مراجعة األدبيات ذات العالقة إ

( فقرة، وكان من أهم نتائج الدراسة أن 21مكونه من ) االستبانةبالموضوع، وجاءت تصميم األداة، 
رارات وفي الق تخاذإبناءة في التخطيط وفي المشاركة في العملية اإلدارية في منظمات المجتمع المدني 

كان من  اإلدارية. أيضاً المؤسسي وفي تدريب العاملين وحفزهم، وفي تطوير القيادات  نتماءواإلالوالء 
الدراسة أن بعضاً من منظمات المجتمع المدني في محافظة رام هللا والبيرة ال تتبع اإلدارة بالمشاركة،  نتائج

ن التوصيات منها، تعزيز العملية اإلدارية التشاركية في عمل منظمات المجتمع وخرجت الدراسة بعدد م
متزايد بآراء العاملين، وأفكارهم، وضرورة إفساح المجال وبشكل فعلي حقيقي  اهتمامالمدني، وا عطاء 

طة شالقرارات اإلدارية، وتحسين قدرة العاملين على تحمل المسؤوليات ودعم برامج وأن اتخاذللعاملين في 
 المنظمة.

 
دراسة بعنوان فاعلية األداء المؤسسي لمؤسسات إدارة مصادر المياه الفلسطينية في  (:2111سلحوت )

الضفة الغربية من خالل حاالت دراسية "نموذج المؤسسات الخاصة بإدارة قطاع المياه في الضفة 
ة الغربية لموجودة في الضفالغربية". هدفت الدراسة إلى تقييم وضع بعض مؤسسات المياه والبلديات ا

مالئم النموذج المؤسسي ال واستنتاجإدارة المعلومات(،  ،القانونية، الفنية، اإلدارية، المالية :من النواحي
إلدارة قطاع المياه في الضفة الغربية. و استخدم المنهج الوصفي، و كانت أدوات الدراسة الرئيسية هي 

انية للبلديات والمؤسسات المتخصصة بإدارة مصادر المياه دراسة حاالت عملية من خالل زيارات ميد
من خالل مقابلة المسؤولين والموظفين في هذه المؤسسات باإلضافة إلى جمع البيانات الثانوية المتعلقة 

هتمين في آراء العاملين والم ستبيانإوني، الفني، اإلداريه، والمالية، إدارة المعلومات(. ثانيًا، نباألداء القا
وتم تحليلها إحصائيًا  ،مبحوث شملتهم عينة الدراسة 111تم توزيعها على  بانهتإساع المياه بتوزيع قط

و من أهم النتائج، بأن الترتيب المؤسسي الحالي لقطاع  .SPSSيل اإلحصائي لرزمة التح ستخدامإبعلى 
 ،قانونيضعف األداء ال :المياه يعاني من مشاكل حقيقية يجب عدم إغفالها أو تجاهلها، ومن هذه المشاكل

الفني، واإلداري والمالي. وكذلك بينت لدراسة معاناة قطاع المياه في فلسطين يعاني من عدة المعيقات، 
منها ضعف األداء الفني للمؤسسات العاملة في قطاع المياه وعلى رأسها البلديات ومؤسسات المياه 

ين ب تصالإت باإلضافة لعدم توفر قنوات األخرى، وضعف األداء اإلداري والهيكلي لهذه المؤسسا
ستنتج أن إهذه الدراسة فقد  أهم نتائجالمؤسسات وسلطة المياه الي ترأس هذه المؤسسات. بينما جاءت 
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النموذج المؤسسي الممكن التوصية بتطبيقه إلدارة قطاع المياه الفلسطيني هو الشراكة بين القطاعين 
عي واضح ومدروس لضمان إدارة قطاع المياه بصورة سليمة العام والخاص ضمن إطار مؤسساتي وتشري

 ستمراريةواإلتضمن الكفاءة 
 

ات على المؤسس وانعكاساته(: دراسة بعنوان أثر التشبيك على السياسات التنموية 2111حمودة )
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية. هدفت الدراسة للتعرف على آثار التشبيك -المشاركة/ حالة دراسية

فلسطين،  في جتماعيواإلوالتنسيق بين المؤسسات األهلية الفلسطينية على مسارات العمل التنموي 
. وتوصلت والمقابلة الشخصية ستبياناإلواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل أداتين للقياس هما 

عضاء، إللزام األاألهلية في إطار تشاوري وتنسيقي، وليس لها صالحية  المنظماتالدراسة بأن شبكة 
عل توفير الدعم المالي وتعزيز العالقات الخارجية، وال على تأهيل قيادات  ال تعملكما أن الشبكة 

وكوادر المؤسسات األعضاء فيها. وكان أهم مقترحات الدراسة ضرورة إعادة وصياغة الهيكلين التنظيمي 
 واإلداري للشبكة

 
قرى وادي  -ذجية في إدارة مصادر المياه حالة دراسيةالقرية النمو (: دراسة بعنوان 2116) دراويش

في قرى وادي العروب، ومثل فيها أهالي منطقة العروب  2119العروب، أجريت هذه الدراسة في عام 
( مزارعا 21( فرد من أفراد المنطقة، و)211مجتمع الدراسة، وجاءت عينة الدراسة عشوائية بحجم )

د من أصحاب مصانع الحجر، وكان من أهم اهداف الدراسة التعرف للمقابلة الشخصية، وتمت مقابلة عد
افضل اآلليات إلدارتها، التي يمكن من خاللها تحقيق فعالية وكفاءة  واقتراحعلى إدارة مصادر المياه 

لتحليلي، المنهج الوصفي ا الدراسةستخدم في إنجاز هذه إ، وقد ستدامةاإلالمياه نحو تحقيق  ستخدامإفي 
( 11من ) مكون االستبانةتصميم بالموضوع، وجاءت  دافها تم مراجعة األدبيات ذات العالقةولتحقيق أه

فقرة، وكان من أهم نتائج الدراسة أن سكان منطقة العروب يقومون بممارسات غير سليمه كثيرة عند 
وكان  هوسائل ترشيد استهالك الميا استخداممن الحصاد المائي وعدم  استفادتهمالمياه وعدم  استخدام

كان من المياه و  استهالكوسائل ترشيد  استخداممن الحصاد المائي وعدم  االستفادةمن أهم التوصيات 
تباع األساليب الحديثة في الري،  االستفادةأهم التوصيات  من الحصاد المائي على جميع المستويات وا 

يكية عين على بناء بيوت بالستمن المياه العادمة المعالجة في ري االشجار، وتشجيع المزار  واالستفادة
 المياه. استخدامبدل الزراعة المكشوفة واستخدام تقنيات حديثة في مصانع الحجر إلعادة 

 
(: دور برامج الوعي البيئي التي تنفذها شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية في تحقيق 2111التميمي )

اء وعي البيئي التي تنفذها المؤسسات األعضالموارد. هدفت الدراسة للتعرف على دور برامج ال ستدامةإ
تستهدفها  التي البيئي والفئةالموارد. ومحاولة التعرف على موقع فعاليات الوعي  ستدامةإفي تحقيق 
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 المنهج الوصفي التحليلي من خالل ستخدامإفعاليات الوعي البيئي التي تنفذها المؤسسات. وتم 
. وجاءت نتائج SPSSية وتحليل البيانات من خالل برنامج مقابالت شخصية وهاتف ستمارتيا  ستبانتينو إ

الدراسة أن برامج الوعي البيئي التي تنفذها المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 
الموارد. كما يتضح بإيجاد تباين في آراء المبحوثين حول الفئات التي  ستدامةإال تساهم في تحقيق 

ئية في هذه المؤسسات. يالبيئية المختلفة وكذلك دور الفئات في دورة حياة الفعاليات الب تستهدفها الفعاليات
مات من خالل مقابالتهم ضرورة تفعيل دور شبكة المنظ ستشاريوناإلوكانت أهم المقترحات التي تقدم بها 

لبيئية، بشكل يضمن االبيئية الفلسطينية كجسم تنسيقي للسعي لجلب التمويل الالزم لبرامج الوعي والتوعية 
في البرامج  ةاالزدواجيعلى شكل برامج وطنية باإلضافة إلى السعي للتخصصية والتقليل من  ستمرارهاإ

المنفذة. وضرورة تفعيل دور الشبكات الحالية وخاصة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية كجسم تنسيقي، 
ئية على حد لين فيها بمجاالت البيئة والتوعية لبيوضرورة تطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات الموظفين العام

 سواء.
 

(: دراسة بعنوان "تدهور األراضي الزراعية في جبال فلسطين الوسطى". حيث أجريت 2116أبو شمة )
، ومثلت األراضي الزراعية في جبال فلسطين الوسطى بشمال غرب 2116-2111هذه الدراسة في عام 

والتعرف وقد هدفت الدراسة إلى فهم ومعرفة أسباب تدهور إلى فهم  محافظة رام هللا مجتمع الدراسة،
ومعرفة أسباب تدهور األراضي الزراعية في منطقة الدراسة، والتعرف على آثار تدهور األراضي الزراعية 

، ومعرفة أفضل السبل والطرق الممكن االقتصاديةواالجتماعيةعلى سكان منطقة الدراسة من الناحية 
طبيقها على منطقة الدراسة، لمقاومة تدهور األراضي الزراعية والمحافظة عليها. وتكمن وت ستخدامهاإ

أهمية الدراسة بالحالة المستمرة من التراجع والتدهور بالنسبة لألراضي الزراعية في فلسطين بشكل عام، 
المخبرية،  اتالباحث في دراسته على الدراسة الميدانية والعين واعتمدوفي منطقة الدراسة بشكل خاص. 

باحث بجمع ال واستعانوالمقابالت الشخصية والتحليل اإلحصائي والمالحظة،  االستبانةباإلضافة إلى 
المعلومات المتعلقة بالظروف البيئية الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة. وكانت أهم نتائج الدراسة وجود 

جود عالقة ، باإلضافة إلى و واالقتصاديةشرية عالقة قوية بين تدهور األراضي الزراعية وبين العوامل الب
 قوية بين تدهور األراضي الزراعية وبين العوامل اإلجتماعية، والعوامل السياسية والعوامل الطبيعية. 

 
، هدفت "النزاهة والشفافية في قطاع المياه الفلسطينيدراسة بعنوان "  :(2118) ،ع. الشعيبي،ع.التميمي

لعالقات التي تربط سلطة المياه ومختلف المؤسسات الحكومية وطبيعة العالقات الدراسة للتعرف على أهم ا
م العالقات بين وبيان أه زدواجيتهاا  و المنهج التاريخي إلجراء الدراسة، وتم تحليل القوانين  ستخدمإبينها، 

دة البيئة، و المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية، وتمثلت الدراسات بوزارة الزراعة، وسلطة ج
ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، واإلدارة العامة للمصادر الطبيعية، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية. 
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وتوصلت الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بين المؤسسات والبد من التعاون بين المؤسسات ذات العالقة 
ين ل التنسيق والتشبيك واإلدارة المتكاملة بالعمل بين المؤسسات، لتفعي قولتنسي زدواجيةاإللمنع 

 المؤسسات.
 

 :دراسات أجنبية .1.5.1
 

لدراسة تناولت ا(: دراسة بعنوان " تقييم إدارة المصادر الطبيعية في جنوب أستراليا"، 2111)مازريكو 
م ادر الطبيعية وتوفير أداة تقييالبحث حول أهم الفرص الجديدة إلدماج منهجية جديدة في إدارة المص

الباحثة المنج التجريبي والنظري وقامت بإجراء المقابالت  واستخدمتعملية إلدارة المصادر الطبيعية. 
 مع مختلف الوزارات التي تدير المصادر الطبيعية في جنوب أستراليا.

 
م اإلدارة ا"، هدفت الدراسة لتقيي(: دراسة بعنوان "اإلدارة المجتمعية للمصادر الطبيعية في كيني2111آيو)

شراف الحكومة على المصادر الطبيعية.  المجتمعية للمصادر الطبيعية، والتي جاءت كبديل لسيطرة وا 
 قتراحاوناقشت الدراسة التجربة الكينية لمعرفة المشاكل التي تواجه إدارة المصادر الطبيعية في كينيا، وتم 

د منها المجتمع يستفي ملموسة اقتصاديةلمصادر الطبيعية، والتوصل لنتائج لوصول إلدارة ال طرقًا عديدة 
 .المحلي. وتم جمع المعلومات عن طريق النقاشات مع ممثلي المجتمعات المحلية ومشرفي المصادر
 وقد وجد الباحث أن منهجية اإلدارة المجتمعية للمصادر الطبيعية في كينيا فكرة ناجحة وقابلة للتطبيق.

 
 األوروبي"، دراسة حالة  االتحاد(: دراسة بعنوان" نحو إدارة مستدامة لمصادر المياه في 2112ز)الدرت

 االستغاللباألوروبي. وقد كانت مشكلة الدراسة  االتحادالمياه كمصدر من المصادر الطبيعية المهمة في 
طحات كانة المساألمثل لمصادر المياه والحفاظ عليها لتحقيق التنمية، والعمل على تحسين وضع م

 المائية عن طريق تشجيع الطلب على الهندسة البيئية للطاقة المتجددة.
 

امت قبعنوان القضايا المتعلقة بالمحافظة على المصادر والتنمية المستدامة في الهند"، (: 2111روي )
بأن  تهاشكلتمثلت مالدراسة بدراسة األوضاع في الهند من حيث المصادر الطبيعية والتنمية المستدامة، و 

سريعًا، الذي يعمل على تقليل الفقر فيها، ولكن هذا النمو السريع للمصادر  اقتصادياالهند يشهد نموا 
لبيئية في الهند، مما أدى لتدهورها، إضافة لتزايد أعداد السكان وتزداد المشكلة صعوبة بهذا النمو 

تدامة طالما وضع البيئة والموارد الطبيعية في تدهور، وأوصت لن يصاحبه تنمية مس ألنه، االقتصادي
الدراسة بأن تصبح دراسة إدارة المصادر الطبيعية بالهند إدارة مجتمعية، ولكن المشكلة أن هذه المنهجية 
 لن تنجح بسبب غياب حقوق الملكية للمجتمع والنساء وهم بحاجة لمؤسسات للحفاظ عن هذه الحقوق.
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 على الدراسات السابقة: التعقيب .3.5.1
 

 أن توفر البياناتمالحظة أعاله، يمكن  الدارسةمن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تضمنتها 
، كما أن األهداف يجب أن تكون واقعية إدارة المصادر الطبيعيةوالمعلومات الضرورية من متطلبات 

دارة المصادر إ، واألنظمة، والقوانين، في عملية ويمكن تحقيقها، كما بينت الدراسات أهمية الموارد المالية
 .الطبيعية

 
في الدراسات ، فالمصادر الطبيعيةبتحليل الدراسات وتصنيفها، يشير بوضوح إلى أهمية دراسة وبحث 

دارة إمن جانب فني وأنماط  المصادر الطبيعيةتم البحث في مجال  ،السابقة وخاصة المحلية والعربية
ي وبناء نموذج مؤسس أما هذه الدراسة ستبحث في المجال اإلداري المؤسسي ،المصدر بشكل منفصل

، وذلك كون هذا المجال البحثي لم يتم تناوله بشكل كاف فيما سبق من دراسات، وعليه يتضح شامل
أهمية الدراسة الحالية كونها ستتم ما نقص من معلومات علمية حول المجال المبحوث لتكون منطلقا 

  لدراسات الحقة.
 

على تحقيق نموذج مؤسسي فاعل وعلى أسس علمية  إدارات المصادر الطبيعيةكما يمكن أن تساعد 
 .إدارة المصادر الطبيعيةفي مجال 

 
 خالصة 1.1

 
  اً يضأ ، فقد تمبإدارة المصادر الطبيعيةدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة لمراجعة األ باإلضافة

عبر مراجعة القوانين وقرارات مجلس الوزراء ذات  مصادر الطبيعيةبإدارة القراءة الواقع الفلسطيني 
 .المجال لكترونية للمؤسسات الرسمية واألهلية العاملة في هذاالعالقة، والصفحات اإل
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 الثالثلفصل ا

______________________________________________________ 
جراءاتمنهج و   الدراسة ا 

 
 تمهيد  2.3
 

جراءاتها، وأدواتها، وصدقها وثباتها، وحدودها، يتناول  هذا الفصل، وصفًا تفصيليا لمنهج الدراسة، وا 
 ومجتمعها، وعينتها، باإلضافة ألساليب المعالجة اإلحصائية. 

 
 منهجية الدراسة 1.3
 

ومحتوى  يل القوانينتحل فتناول المنهج التحليلي لقد اعتمدت الدراسة في مجملها، المنهج الوصفي التحليلي
اسة، بالقسم األول من الدر  فيما يتعلق .الصفحات اإللكترونية ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية

 بالمنهجين التاريخي وتحليل المضمون، حيث تم الرجوع إلى ستفادهوالخاص بالجزء النظري، فقد تم اإل
جامعية، اسات البحثية، والرسائل الفي الكتب، والدوريات، والدر  المصادر الطبيعيةأهم ما جاء في أدبيات 

لضفة والمعمول بها في ا المصادر الطبيعية العالقة بإدارةإلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات ذات 
بهدف التعرف  ،إدارة المصادر الطبيعية الغربية، والصفحات اإللكترونية للمؤسسات المتوقع مشاركتها في

القوانين، ومدى ترجمة ذلك في رسائل وأهداف المؤسسات،  على المؤسسات المفترض مشاركتها بحسب
وكذلك بهدف التعرف على المؤسسات المشاركة فعال، ومستويات المشاركة وأهدافها. أما فيما يتعلق 
بالقسم الثاني من الدراسة، والخاص بالجزء الميداني، فقد اعتمد المنهج الوصفي، وتم جمع البيانات عن 

لى ، األولى كانت بغرض التعرف عمقابلةستمارتي إئيسي، حيث تم تصميم بشكل ر  المقابلةطريق 
إدارة  تجاهه نحوا  ، ودور كل منها، ومفهومها و إدارة المصادر الطبيعيةالجهات المشاركة في الواقع في 
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لجمع البيانات ذات العالقة بالمتطلبات والمعيقات المؤسسية،  خصصت، أما الثانية فالمصادر الطبيعية
 .، إضافًة لفحص ثبات اإلجابات ودقتهاإدارة المصادر الطبيعيةل ومقترحات لتعزيز ووسائ

 
 إجراءات الدراسة  3.3

 
 (.1.2لقد جاءت إجراءات الدراسة متمثلة في العديد من األنشطة، التي تظهر ملخصة في الشكل )

 

 
 

 : إجراءات الدراسة1.3شكل 
 

 أما تفاصيل األنشطة فهي كما يأتي:
 

  النظري والدراسات السابقة: تم جمع المعلومات حول اإلطار النظري للدراسة والدراسات اإلطار
ير ، من تقار إدارة المصادر الطبيعيةستناد إلى مراجعة األدبيات المتعلقة في السابقة باإل

 ، باإلضافة إلى الكتابات والدراسات البحثية حول(ومنشورات مؤسسية )حكومية، وأهلية، وبحثية
 .والتي أعدتها المؤسسات األكاديمية والبحثية الفلسطينية لمصادر الطبيعيةإدارة ا
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 ملحق ) مراجعة القوانين الفلسطينية والصفحات اإللكترونية ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية
 (2.3، وملحق 1.3

 المصادرإدارة ستطالعية: بغرض تعزيز وتعميق معرفة الباحثة حول واقع اإل التالمقاب 
جموعة ها من إجراء مكان ال بد ل ، لذاالظروف المحيطة بالمصادر الطبيعية ستطالعا  و  ،طبيعيةال

بإدارة المصادر عالقة الذات  موظفي المؤسساتمع عدد من  ستطالعيةالمقابالت اإلمن 
 وكان  المياه ، وسلطةالزراعةوزارة ، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، سلطة البيئة، مثل الطبيعية

موظف وذلك عدا المقابالت اإلستطالعية العشوائيه ولكن تم  11مجموع عدد المبحوثين 
 .(1.3جدول )اإلقتصار على ذوي العالقة المباشره بالمصادر الطبيعية.

 دت الدراسة بشكل أولي على تحليل القوانين ذات العالقة بإدارة المصادر أدوات الدراسة: اعتم
نائهما على ، وأعتمد في بالمقابالتوبشكل رئيس على  ،،لألدبياتوالصفحات اإللكترونية إضافةً 
ستخدام مخرجات تحليل البيانات التي جمعت إستطالعية، وعلى مراجعة األدبيات، والمقابالت اإل

الثانية )مقابلة المتطلبات  المقابلةإضافية مساعدة في بناء  المقابالت كوسيلةبواسطة 
 والمعيقات(.

  العالقة  ذات الرسمية بعد التعرف على المؤسساتمقابلة المؤسسات المشاركة، : األولىالمقابلة
الحديث مع  وتم ،بالمصادر الطبيعية تم وضع األسئلة بناًء على نتائج المقابالت اإلستطالعية

لمشاركة ومستوى التعاون وا الرسمية للتعرف على دور المؤسساتالرسمية الموظفين بالمؤسسات 
 (.3.3حق)مل بين الوزارات

  :مقابلة اءت نتائج جالواقع والتكامل، المتطلبات والمعيقات تتضمنها مقابلة مقابلة المقابلة الثانية
ات كمعزز إلجاب األولى المقابلة والتكامل فكانتلمقابلة الواقع  المشاركة كأساسالمؤسسات 

 المسؤولينمن المبحوثين، وكانت األسئلة أكثر دقة وشمولية، وتم إجراء المقابلة مع عدد 
المباشرينبالمؤسسات لم يكن باإلمكان الوصول لهم بالمقابلة األولى لضيق وقتهم وعدم التمكن 

، إضافة ألهم منهم المرجوةمن الوصول لهم إال بشكل رسمي، ومنها تم الوصول لإلجابات 
 (.2.3 )ملحق المتطلبات والمعيقات إلدارة المصادر الطبيعية

 رف على المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية، والهياكل السيناريوهات: بعد التع
ن، عدد من السيناريوهات على الموظفي قتراحإبالتنظيمية ذات العالقة بالمصادر، قامت الباحثة 

 للمقترحات األخرى. نتقادإتم ترشيح السيناريو األفضل من وجهة نظر الموظفين مع 
  يكن منها  ، واستبعاد ما لماإلجاباتتم فرز  ،يل البياناتبتحلجمع وتحليل البيانات: قبل البدء

 إغالقم ، ثم ت(صالحا )نسبة مرتفعة من األسئلة غير المجابة، عدم جدية المبحوثين في اإلجابة
 اإلجابات المفتوحة للتمكن من تحليلها.
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 ات ن، وألغراض عرض نتائج تحليل البياالتحليلنتهاء من عرض النتائج ومناقشتها: بعد اإل 
عداد وسائل عرض البيانات المختلفة من جداول ، إلجمعها بوسائل الدراسة المختلفة التي تم

وأشكال أينما تطلبت الدراسة ذلك، ثم تم مناقشة النتائج في محاولة لتفسير العالقات والتعرف 
 على األسباب الكامنة وراء النتائج التي تم الحصول عليها.

 التي بدورها ستنتاجات، و ستخالص اإلإستناد إلى نتائج الدراسة تم ستنتاجات والتوصيات: باإلاإل
 بنيت عليها التوصيات والمقترحات. 

 
 أدوات الدراسة 4.3
 
قابلتين، وبعد لمستخدام الباحثة إستنادا إلى أن الدراسة في إجراءاتها، وأنشطتها، تحددت بشكل كبير بإ

من  فادةستوباإللمشاركة في إدارة المصادر وأدوارها(،الجهات ا)تحليل ومعالجة بيانات المقابلة األولى 
 نتائجها تم إجراء مقابلة ثانية )إدارة المصادر الواقع والتكامل(. وفيما يلي تناول كل مقابلة بشكل مفصل. 

 
 :المقابالت. 2.4.3

 
 :هذه األدواتفيما يأتي شرح تفصيلي، لتصميم 

 
 :(وأدوارها إدارة المصادر الطبيعيةفي المقابلة األولى )الجهات المشاركة . 2.2.4.3

 
ت العالقة والقوانين والتشريعات ذا والهياكل التنظيمية للوزارات،، ستفادة من نتائج مراجعة األدبياتباإل
ر موظف اإلحدى عشمع التي أجريت  ستطالعيةاإلول بها في الضفة الغربية، وبنتائج المقابالت مالمع
ة وهي ) وزار  في الوزارات ذات العالقة بإدارة المصادردر الطبيعية ذوي اإلطالع على واقع المصامن 

الزراعة، سلطة المياه، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في 
أولية ابلة قمستمارة إ، وبناًء عليها تم تصميم وزارة اإلقتصاد الوطني، وزارة الحكم المحلي، سلطة الطاقة(

 الموظفيندد مع عبالوزارات، وأخيرًا القيام بمقابالت رسمية والمراكز  الخبرةتم توزيعها على عدد من ذوي 
، في المؤسسات الحكومية بإدارة المصادر الطبيعيةفي المؤسسات الرسمية ذات العالقة  المسؤولسن

هو التعرف على الجهة ذات  وجاءت المقابلة مكونة من محورين، مبني كل محور على سؤال رئيس
العالقة بإدارة المصادر الطبيعية حسب المصدر الطبيعي، والثاني مستوى التعاون بين الجهات المختلفة 

على  األداة وتوزيع الفقراتحسب نوع النشاط الذي يمارس تحت سقف إدارة المصادر الطبيعية. تصميم 
 (.3.3الملحق )في  بين مفالكامل  دليل المقابلةا ، أم(1.3المحاور المختلفة مبين أدناه في الجدول )



 45 

 :إدارة المصادر الطبيعية وأدوارهامقابلة الجهات المشاركة في المحاور األساسية في . 1.2.4.3
 

، تم تصميم مقابلة للتعرف على الجهات المشاركة في ستطالعيةاإلنتائج المقابالت على  طالعاإلبعد 
 إدارة المصادر الطبيعية.

 
 : محاور مقابلة الجهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية:1.3لجدو 
 

 فقراتال المحور الرقم
 1 التعرف على مجال عمل الجهة ذات العالقة بإدارة المصادر السؤال األول 1
 1 مستوى التعاون بين الجهات المشاركة بإدارة المصادر السؤال الثاني  2

 
 الواقع والتكاملبلة المحاور األساسية في مقا. 3.2.4.3

 
 التي تم إجرائها مع عدد من المبحوثين في المؤسسات الجهات المشاركة، لنتائج المقابلة األولى اً ستنادإ

الرسمية ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية، تم تصميم مقابلة تبحث إدارة المصادر الطبيعية من 
قاتها ومتطلباتها، معية للعالقة التكاملية ومفهومها، وأهم حيث الواقع ما بين المتطلبات والمعيقات، باإلضاف

 (.2.3كما بالجدول )
 

 : محاور مقابلة الواقع والتكامل:2.3ل جدو 
 

 فقراتال المحور الرقم
 3 مفهوم إدارة المصادر الطبيعية وأهم معيقاتها ومتطلباتها  القسم األول 1
مكانيةمعيقاتها ومتطلباتها مفهوم العالقة التكاملية وأهم  القسم الثاني  2  2 حفيزهات وا 

 1 المجموع

 
 قترحةالسيناريوهات الم 5.3

 
، والهياكل التنظيمية للمؤسسات ذات العالقة بإدارة ستطالعيةاإلعلى نتائج المقابالت  طالعباإل

 .(3.3، كما بالجدول )السيناريوهات التالية قتراحإالمصادر، تم 
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 قترحة إلدارة المصادر الطبيعية:: السيناريوهات الم3.3جدول 
 

 السيناريو المحور الرقم
 سيناريو الواقع إلدارة المصادر الطبيعية. السيناريو األول 1
 خلق جسم وزاري مستقل للمصادر الطبيعية. السيناريو الثاني 2
 وتقاسم المسؤولية. –التكامل المؤسسي  السيناريو الثالث 3
 لتنسيقي إلدارة المصادر الطبيعية.المجلس ا السيناريو الرابع 2

 
 حدود الدراسة 1.3
 

 :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يأتي
 

 .الحدود المكانية: محافظة رام هللا والبيرة 
  2113ونيسان  2112الحدود الزمانية: الفترة الواقعة ما بين كانون أول عام. 

 
 مجتمع وعينة الدراسة:. 2.1.3

 
بالدوائر المختصة بإدارة المصادر الطبيعية في الوزارات الحكومية ذات العالقة، والمؤسسات  مثل العاملين

 .(2.3، كما يبين الجدول ) والبيرة، مجتمع الدراسةم هللااألهلية والبحثية في محافظتي را
 

 المقابالت. أ: مبحوثي-2.3جدول 
 

 المقابلة الثانية المقابلة األولى المؤسسة البحثية الرقم
 الصفة الوظيفية االسم الصفة الوظيفية االسم

 مدير عام التنظيم عزام الحجوج مدير دائرة مفرحأبو سليمان  وزارة الحكم المحلي 1
 نائب وزير البيئة جميل مطور نائب وزير البيئة جميل مطور سلطة البيئة 2
دائرة  وكيل مساعد قاسم عبده وكيل مساعد زكريا السالودة الزراعةوزارة  3

 المصادر الطبيعية
 مدير دائرة - موظف - سلطة الطاقة 2
 رئيس دائرة المياه خليل غبيش مدير دائرة وليد محيسن سلطة المياه 1
 وزارة التخطيط 6

 والتنمية اإلدارية
مدير المشروع  أحمد صالح

 الوطني المكاني
مدير المشروع الوطني  أحمد صالح

 المكاني
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 لمقابالت.: مبحوثي اب-2.3جدول 
 

 المقابلة الثانية المقابلة األولى المؤسسة البحثية الرقم
 الصفة الوظيفية األسم الصفة الوظيفية األسم

وزارة اإلقتصاد  1
 الوطني

مدير عام دائرة  محمد حمايل مدير عام علي حساسنة
 المصادر الطبيعية

وزارة األشغال العامة  9
 واإلسكان

سكان مدير عام اإل بسام الشعالن
 التعاوني

مصطفى 
 السفاريني

 مدير دائرة

 
 :ةاألتي لمحدداتلرغم أنها كانت قصدية نظريًا ، بالواقعالدفية، في ص أما عينة الدراسة فجاءت

 
  أصالا هجابة على أسئلة المقابلة، بل ورفضهم لرغبة المبحوثين المستهدفين في اإلضعف. 
  ن األسئلة.أغلبها غير مستكملة لعدد مفي كانت اإلجابات 
  المبحوثين المختلفة، مما لم يسمح بإجراء المقابالت بأحيان  رتباطاتإلصعوبة إجراء المقابالت

 كثيرة.
 

 تحليل البيانات: 1.3
 

 :اتجاهينلقد جاءت تحاليل البيانات في 
 

 :تحاليل كيفية. 2.1.3
 

ة، المتطلبات لعالقات التكامليتعريفات المبحوثين إلدارة المصادر الطبيعية، وا ستنباطإجاءت متركزة في 
كلمات وعبارات مفتاحية من إجابات المبحوثين، لتسهيل مقارنة  شتقاقإبوالمعيقات، وجاءت اآللية 

، 1.3ولين ))أمثلة على هذا النهج يعرضه الجد إجاباتهم بعضها ببعض، وتطبيق التحاليل الوصفية عليها
لية المتطلبات والمعيقات ووسائل التحفيز واألدوار التكامفي تحديد  اً يضأتباع هذا المنهج إ(، وقد تم 6.3

 وباقي األسئلة.
 

 تحاليل إحصائية وصفية: . 1.1.3
 
 كرارات النها ، فتم أحتساب التوالمتوسطات الحسابية التكراراتحتساب إنحصرت التحاليل الوصفية في إ



 48 

وهو ما يعكس  وثين المؤيدين للفكرةتشير للوزن النسبي إلجماع المبحوثين حول اإلجابة، فيفيد عدد المبح
بين المبحوثين للفكرة. أما المتوسط الحسابي فهو ما يعكس وزن وقيمة األوزان التي شيوع المؤيدين 

 أعطيت من المبحوثين للموضوعات المختلفة.
 

 ستمارة المؤسسات لمفهوم إدارةإ: العبارات المفتاحية المستخلصة من تعريفات مبحوثي 1.3جدول 
 در الطبيعيةالمصا

 
 إدارة المصادر الطبيعية الرقم

 اإلدارة المتكاملة والرشيدة 1
 التدبير والتقييم والتخطيط 2
 ستدامةاإلستغالل األمثل للمصادر لتحقيق ضمان اإل 3
 والتلوث وسوء التوزيع  ستنزافاإلحماية المصادر من  2
 وطنية وسياسات  ستراتيجياتإإدارة ضمن  1

 
 .لعبارات المفتاحية المستخلصة من تعريفات المبحوثين لمفهوم العالقة التكاملية: ا6.3 جدول

 
 العالقة التكاملية الرقم

 توزيع األدوار 1
 تحديد الصالحيات والمسؤوليات لكل قطاع 2
 التغذية الراجعة بين القطاعات المتكاملة 3
 التخصص واإلبداع لكل قطاع على حدى 2
 موارد بشكل مستداماألمثل لل ستغاللاإل 1
 ختصاصاإلتحقيق التوازن بين قطاعات  6
 تنظيم العالقة بين كافة القطاعات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية 1
 الشراكة بين أطراف المسؤولية 9
 تظافر جهود الجهات المعنية بإدارة المصادر الطبيعية  8

 شاملة  ستراتيجيةإعمل  11
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 الرابعالفصل 
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 

فيما يأتي تلخيص البيانات التي تم جمعها بواسطة المقابالت حول أدوار المؤسسات في إدارة المصادر 
 الطبيعية وأهم المتطلبات والمعيقات، وكذلك الوضع للعالقة التكاملية.

 
 عموما : الطبيعيةفي إدارة المصادر  مية وأدوارهاالرس المؤسسات 2.4

 
أدوارها و المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية  الرسمية المؤسساتجال إجابة سؤال الدراسة المتعلق في م

 :(1.2جدول )بحسب جاءت النتائج 
 

 في إدارة المصادر الطبيعية:  الرسمية : أدوار المؤسساتأ-1.2جدول 
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 121 16 1 2 3 6 26 31 23 11 سلطة المياه
 111 11 8 8 11 12 19 12 13 12 وزارة الزراعة
 211 11 22 16 12 28 22 28 31 26 سلطة البيئة

 21 6 1 3 2 1 3 8 1 1 الحكم المحلي
الجهاز المركزي لالحصاء 

 الفلسطيني
2 1 9 1 2 2 3 1 1 21 

 12 1 9 2 2 1 2 8 9 1 االقتصادوزارة 
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 في إدارة المصادر الطبيعية:  الرسمية : أدوار المؤسساتب-1.2جدول 
 

 المؤسسات الحكومية
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 19 9 1 1 8 12 12 11 9 12 سلطة الطاقة
 119 11 12 13 19 11 28 21 22 23 هيئة الغاز والبترول

 33 1 1 11 1 11 1 1 1 2 وزارة المالية
  93 11 12 61 113 118 122 119 112 المجموع
o  كة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة.المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشار 
o  المجموع العامودي: مجموع إجابات المبحوثين حول مشاركة كافة المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة المصادر

 الطبيعية.

جاءت النتائج بأن سلطة البيئة األكثر مشاركة بإدارة المصادر الطبيعية،  (،1.2)بالنظر لنتائج الجدول 
. 119ويليها هيئة الغاز والبترول لكافة المجاالت  211رارات في إجابات المبحوثين بواقع مجموع تك

فسلطة البيئة لها عالقات مع كافة القطاعات في حين سلطة المياه ووزارة  للواقع مناسبةتبدو النتائج 
 ارعةلز االزراعة هي وزارات تخصصية من حيث القطاع، فسلطة المياه تتخصص في مجال المياه، ووزارة 

تختص باألراضي والتربة، فمن الطبيعي أن تحصل سلطة البيئية أعلى مستوى تكرار. أما التكرار لهيئة 
من واقع أنها غير تخصصية قياسًا بسلطة المياه والزراعة، وليس هناك  مناسبةتبدو غير الغاز والبترول 

ستخرج ة والبترول والغاز، ال يأي نشاط حقيق أو هيكل تنظيمي أو قانون بالتعامل مع المصادر الطبيعي
بفلسطين وعليه يبدو الرقم غير منطقي لمساهمته بإدارة المصادر الطبيعية الفلسطينية. أما في مجال 

 الرتفاعاإدارة المصادر الطبيعية بالتخطيط والتنسيق وقواعد البيانات والبحوث ونشر البيانات، هذا 
ة المؤسسات بكل مجال من مجاالت اإلدارة على إجماع بمجموع التكرارات يكاد يؤكد على أهمية مساهم

لمصادر الناجحة لالمبحوثين األهمية لكافة األنشطة مع التركيز على قواعد البيانات في إنجاز اإلدارة 
الطبيعية، وبحسب المبحوثين تعتبر سلطة البيئة ووزارة الزراعة والمياه تتشارك بالمساهمات الرئيسية 

فيما يتعلق بهذه المؤسسات وأدوارها  آلخر. أماتتبادل الدور األكبر من نشاط بكافة األنشطة حيث و 
 طبيعي، فكانت النتائج كما هو أدناه:كل مصدر بحسب 

 
 إدارة المياه: .1.1.4

 
 في مجال إجابة سؤال الدراسة المتعلق بأدوار المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية المياه كما 
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 .(2.2)بالجدول 
 

 : أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه بحسب المبحوثين:2.2ول جد
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 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سلطة المياه
 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 وزارة الزراعة

 11 1 2 1 1 1 2 2 1 1 لبيئةسلطة ا
 16 2 1 2 2 2 2 2 1 2 وزارة الحكم المحلي

الجهاز المركزي لالحصاء 
 الفلسطيني

1 1 2 2 1 1 1 1 1 6 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 االقتصادوزارة 
 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سلطة الطاقة

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هيئة الغاز والبترول
 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وزارة المالية

  9 9 6 6 1 11 12 8 8 المجموع
o .المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشاركة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة 
o  المياه.المجموع العامودي: مجموع إجابات المبحوثين حول مشاركة كافة المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة 

إجماع للمبحوثين على المشاركة لسلطة المياه في ين أن أعلى نسبة ، تب(2.2)بالنظر لنتائج الجدول 
ويليه وزارة  ،وهذا أمر طبيعي فتعتبر المياه أهم مصدر من المصادر الطبيعية بفلسطين إدارة المصادر

سيق لتعاونها والتن مرتفعةطبيعي أن تكون تكرارت وزارة الحكم المحلي  16الحكم المحلي بعدد تكرارت 
الموظفين  دراكإوهذا يدل على  والزراعةسلطة البيئةفي البيئة، ويليها  المحلية منهاوالهيئات  اتمع البلدي

 ألهمية مصدر المياه بالوزارات ذات العالقة. 
 

الوطني وعدم المعرفة لدى الموظفين بالوزارات بوجود دائرة  االقتصادوكانت أضعف التكرارات لوزارة 
لبيانات بمجال قواعد ا للوزاراتجاءت أعلى نسبة مشاركة و  الوطني. داالقتصاللمصادر الطبيعية بوزارة 

ونشرها وهذا يدل على أن مستوى التعاون األكبر هو بقواعد البيانات ونشرها. وبينما أضعف مستويات 
 .التعاون بالتأهيل والتمويل
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 إدارة التربة: .2.1.4
 

لمشاركة بإدارة المصادر الطبيعية التربة كما في مجال إجابة سؤال الدراسة المتعلق بأدوار المؤسسات ا
 .(3.2) بالجدول

 
 : أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة التربة بحسب المبحوثين:3.2دول ج
 

 المؤسسة
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 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 سلطة المياه
 21 6 2 2 2 1 6 6 1 1 وزارة الزراعة
 36 2 2 3 2 1 6 2 2 2 سلطة البيئة

 32 3 3 3 1 3 3 3 1 2 وزارة الحكم المحلي

الجهاز المركزي لالحصاء 
 الفلسطيني

2 2 6 1 1 1 1 1 3 21 

 12 2 1 2 1 1 2 2 2 1 االقتصادوزارة 
 1 1 1 1 1 1 1  1 1 سلطة الطاقة

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ة الغاز والبترولهيئ
 9 1 1 2 1 3 1 1 1 1 وزارة المالية

  11 11 11 12 21 22 23 23 18 المجموع
o  .المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشاركة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة 
o  المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة التربة.المجموع العامودي: مجموع إجابات المبحوثين حول مشاركة كافة 

، يتضح وضوح العالقة بين تكرارات اإلجابات والمورد الطبيعي، تبين أن (3.2)بالنظر لنتائج الجدول 
يكمن  لطة البيئةسوهذا وضع طبيعي ف سلطة البيئةويليه  ،أعلى نسبة تكرارات للتربة هي وزارة الزراعة 

، بينما بيئيوتقييم األثر ال المرتبطة بمجال التربة األنشطةتربة وضبط عملها بوجود عالقة مباشرة مع ال
ة بعمل الموظفين ألهمية الترب إدراكجاءت نسبة التكرارات لسلطة المياه ضعيفة نوعا ما ويدل على عدم 
في  األقل وكانت التكرارات .الزراعةسلطة المياه مع العلم بوجود عالقة وثيقه ما بين سلطة المياه ووزارة 

 و .ادارة المصادر الطبيعيةبموضوع مجال  32، أما وزارة الحكم المحلي فكانت كانت سلطة الطاقة
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كانت األنشطة األكثر أهمية وأعلى قيمة في مجال البحوث وقواعد البيانات ونشرها وكانت أضعف 
 النشاطات المشتركة في مجال التأهيل.

 
 إدارة المعادن: .3.1.4

 
الدراسة المتعلق بأدوار المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية المعادن كما في مجال إجابة سؤال 

 .(2.2)بالجدول 
 

 : أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة المعادن بحسب المبحوثين:2.2جدول 
 

 المؤسسة
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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 سلطة المياه
 21 1 2 2 2 2 6 6 1 2 وزارة الزراعة
 31 3 2 3 3 9 6 6 1 1 سلطة البيئة

 11 2 1 1 2 3 2 2 2 2 وزارة الحكم المحلي

 32 2 1 1 1 2 9 9 6 3 حصاءالجهاز المركزي لال
 11 6 2 3 6 1 9 9 6 1 االقتصادوزارة 

 12 2 2 1 1 1 1 2 1 1 ةسلطة الطاق
 29 2 2 2 2 3 3 2 3 3 هيئة الغاز والبترول

 11 1 1 1 1 3 1 1 1 1 وزارة المالية
  22 18 19 11 28 31 31 32 21 المجموع
o .المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشاركة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة 
o ت المبحوثين حول مشاركة كافة المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة المعادن.المجموع العامودي: مجموع إجابا 

تبين أن أعلى التكرارات كانت (، 2.2)جدول بالنظر لنتائج تكرارات إجابات المبحوثين بمجال المعادن 
ن لمعادالتامة على ا السيطرةالمعادن بالرغم من عدم  إدارة الوطني وهذا لمسؤوليتها عن االقتصادلوزارة 

انية حسب بالمرتبة الث البيئةوجاءت وزارة  ،المعادن جهمن أهم التحديات التي توا االحتاللحيث يعتبر 
 ومن واقع بالمعادن من وجهة نظر المبحوثين سلطة البيئةإجابات المبحوثين وهذا يبين عالقة 
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طاء الطبيعي إع حيث من ،التكرارات األضعف وسلطة الطاقة ووزارة المالية ارتباطهاباألرض. وكانت
اون كان النشاط األكثر تعو  وزارة المالية تكرارت أعلى وذلك لضرورة تمويلها للمشاريع ذات العالقة.

املة وادر العوهذا ما يوضح ضعف الكبالوزارات هو قواعد البيانات ونشرها. واألضعف هو التأهيل 
 .باإلدارات ذات العالقة بالمصادر الطبيعية

 
  إدارة الهواء: 4.2.4

 
في مجال إجابة سؤال الدراسة المتعلق بأدوار المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية الهواء كما 

 (.1.2)بالجدول 
 

 : أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة الهواء بحسب المبحوثين:1.2ل جدو 
 

 المؤسسة
يق
نس
والت
ط 
خطي

الت
 

وث
لبح
ا

ات 
بيان
د ال
واع
ق

ات 
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

ويل 
لتم
ا

رات 
ختب
الم

رائط 
الخ
سم 

ر
 

موع
مج
ال

 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سلطة المياه
 22 1 2 1 1 2 9 3 3 2 وزارة الزراعة
 11 1 1 1 1 9 2 9 1 6 سلطة البيئة

 16 1 1 1 1 2 9 2 2 1 وزارة الحكم المحلي
 23 3 1 1 1 2 1 1 1 2 الجهاز المركزي لالحصاء 

 8 1 1 1 1 1 1 2 1 2 االقتصادوزارة 
 16 2 2 1 1 2 1 3 2 2 سلطة الطاقة

 11 1 2 1 2 1 1 2 2 1 هيئة الغاز والبترول
 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 وزارة المالية

  11 12 12 11 21 23 29 21 16 المجموع
o .المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشاركة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة 
o عامودي: مجموع إجابات المبحوثين حول مشاركة كافة المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة الهواء.المجموع ال 

، يتضح بأن أعلى نسبة تكرارت إلدارة المصادر في مجال المياه كان (1.2)بالنظر لنتائج الجدول 
 اتخاذعلى  لمن واقع العناية بالبيئة ومنع األضرار التي تؤذي البيئة والطبيعة. والعم سلطة البيئةل

المرتبة ب الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينياإلجراءات الالزمة لمن يخالف قوانين البيئة. ثم كان 
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 تباطهاالزراعةوار الثانية من خالل دعمهم بنتائج البحوث والدراسات التي يقوم إجرائها، ويليه وزارة 
ما وضروري لوجود عالقة ما بين  وهذا امر منطقي نوعاباألنشطة التي تمارسها باألرض والمبيدات 

ط األكثر النشا آمنه. وكانعلى بيئة  الالزمة للحفاظاإلجراءات  اتخاذوضرورة  الزراعةمورد الهواء ووزارة 
 تعاون ما بين الوزارات في مجال قواعد البيانات ونشرها، واألضعف كان في التأهيل ورسم الخرائط.

 
 إدارة التنوع الحيوي: .5.2.4

 
إجابة سؤال الدراسة المتعلق بأدوار المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية التنوع الحيوي  في مجال

 .6.2كما بالجدول 
 

 : أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة التنوع الحيوي بحسب المبحوثين:6.2جدول 
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 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سلطة المياه
 21 2 1 2 1 2 2 2 2 2 وزارة الزراعة
 31 1 1 2 2 6 1 1 1 6 سلطة البيئة

 23 2 2 2 2 3 2 2 3 3 وزارة الحكم المحلي

 31 1 2 1 1 1 9 9 1 2 الجهاز المركزي لالحصاء 
 11 1 1 1 1 3 1 2 1 2 االقتصادوزارة 

 12 2 2 1 1 1 1 3 2 2 سلطة الطاقة
 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 هيئة الغاز والبترول

 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 وزارة المالية
  16 13 11 12 21 18 31 22 23 المجموع
o .المجموع األفقي: تكرارت إجابات المبحوثين حول مشاركة المؤسسات في مجاالت اإلدارة المختلفة 
o العامودي: مجموع إجابات المبحوثين حول مشاركة كافة المؤسسات بالمجال المفرد إلدارة التنوع الحيوي. المجموع 

ت أعلى كان الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيو  سلطة البيئةيمكن القول بأن  (6.2)بالنظر للجدول 
لتنوع الحيوي، يعية ومنها اتعمل على الحفاظ على المصادر الطب سلطة البيئةف،التكرارات حسب المبحوثين
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وتقديم األبحاث والدراسات المتعلقة بالتنوع الحيوي. وأضعف  ،وكذلك الحال للجهاز المركزي اإلحصائي
هي مجال قواعد البيانات وأضعفها  ممارسةالنشاطات االكثر  المياه. وكانتالتكرارات كانت لسلطة 

 بالتأهيل.
 

رد تبين للباحثة ان أكثر التكرارات التي حصل عليها مو  طالعيةالمقابلةاالستلنتائج  واستنادامما سبق 
سلطة ل االقتصادالوطني والهواءالمياه كان لسلطة المياه، ومورد التربة لوزارة الزراعة، والمعادن لوزارة 

أن كل مؤسسه  ، ومنه يتضحالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيو  سلطة البيئةوالتنوع الحيوي ل البيئة
مباشر بالمورد الطبيعي الذي تعمل به وكانت النسب متقاربة بتكراراتها للمؤسسات  اتصالت كانت ذا

ت لمختلف الوزارا ونشرهاذات العالقة، بينما أكثر مجاالت التعاون كانت في مجال قواعد البيانات 
ح ضوأضعف النشاطات هي تأهيل الموظفين وتدريبهم إلدارة المصادر الطبيعية، فكان هناك ضعف وا

. العملزدواجيةافي مجال التخطيط والتنسيق على العكس مما يستلزم التخطيط والتنسيق بين الوزارات لمنع 
 باإلضافة لعدم وجود مختبرات مشتركه تسهل طبيعة العمل وتعمل على توفير األموال والجهد. 

 
وهذا مجاالت ا بكل الالنتائج السابقة، يتضح أن هناك سيادة لسلطة البيئة ومساهمتهوعند تحليل مجمل 

ينبع أن سلطة البيئة صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بالقرارات البيئية وتداخل بأنشطتها مع الوزارات 
 عدد إجابات المبحوثين المؤيدة لدور الرتفاعذات العالقة بالمصادر الطبيعية المختلفة وهو ما يؤدي 

 الطبيعية. سلطة البيئة في إدارة المصادر 
 

مالحظ أيضًا أن هناك تأكيد شبه متكرر لدور اإلحصاء المركزي في إدارة المصادر الطبيعية ال ومن
الباحثة يعود إلى قناعة المبحوثين بأهمية المعلومات التي يعتبر  باعتقادالقطاعات وهذا  باختالف

تكرارات بهيئة الغاز والبترول  الرئيسيللبيانات. وحظيتاإلحصاء المركزي المنتج والمجمع والمخزن 
مرتفعة لإلجابات بالرغم من أنه في واقع الحال ال يوجد لها هيكل تنظيمي أو قانون وهذا ما يمكن أن 

لى أن إجاباتهم كانت تعزوه الباحثة لعدم  إطالع المبحوثين على واقع أنشطة هذه الهيئة ومجال عملها وا 
سسة أن وزارة الحكم المحلي تمثل المؤ  ولوحظ أيضاً  نفسه. كمامن واقع طموحهم لدورها وليس لواقع الدور 

الرسمية الرابعة فيما يتعلق بدورها بإدارة المصادر الطبيعية، وهو ما يعزىإلى أنها كمؤسسة تتبع لها 
الهيئات المحلية المختلفة من مجالس قروية وغيرها، فتتقاطع مع عمل المؤسسات الرسمية األخرى 

من خالل إجابات المبحوثين تعزيهم لدور وزارة  . ويالحظيئةالبسلطة كسلطة المياه ووزارة الزراعة و 
التخطيط والتنمية اإلدارية بالرغم من أنه كان من المتوقع أن تكون لهذه الوزارة دورًا فاعاًل في إدارة 
المصادر الطبيعية لما لهذه المؤسسة من عالقات ودور حقيقي وفاعل بالواقع الفلسطيني، تتدخل 

 فعليًا. اءهاستثنتمويل المشاريع ويعتبر عدم طرح المشاريع لها خلل وال يمكن  بالهيكليات وتقدير
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 :العالقة بإدارة المصادر الطبيعيةمستوى التعاون بين الجهات ذات  1.4
 

في مجال اإلجابة على سؤال الدراسة المتعلق بمستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر 
 :(1.2في الجدول )ج كما النتائ جاءتالطبيعية 

 
 : مستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية:أ-1.2جدول 

 
الوزارة / السلطة / الجهاز 

خطي / الهيئة
الت

يق
نس
والت
ط 

 

وث
لبح
ا

 

ات
بيان
د ال
واع
ق

ات 
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

يل  
مو
الت

رات 
ختب
الم

موع 
مج
ال

 

ياه
الم

 
 21.31 1 3.96 1.36 1.23 1.18 6.11 1.96 1.36 الزراعة  

 32.23 3.12 3.11 3.11 3.1 2.36 2.96 2.11 1.36 سلطة البيئة
 33.23 3.1 2.11 2 2.12 3.96 1 3.83 2.38 وزارة التخطيط

ياه
الم

 

 31.11 2.1 2.11 2.83 2.96 1 1.12 2.12 1.28 الحكم المحلي
 لإلحصاءالمركزي 
 الفلسطيني

2.28 3.11 2.96 3.83 2.11 2.1 2.21 2.11 26.29 

 26.63 2.36 2.12 2.11 2.83 3.1 2.62 3.62 2.11 الوطني  االقتصاد
 26.28 2.36 3.11 3 2.36 3.11 2.11 3.12 2.12 الطاقة 

 22.19 2.83 2.21 2.62 2.1 3.1 3.11 3.36 3.83 الغاز والبترول
 31.61 2.18 1 3 3.62 3.1 2.11 3.18 2.36 المالية

عة
لزرا
ا

 

 31.11 2 2.21 2 2.11 2.96 1.12 1 6.23 البيئة
 32.18 3.36 3.36 2.11 3.62 2.26 1.28 2.11 6.21 يطالتخط

 21.11 2 2.11 2.11 1 1.18 6 1.21 1.83 الحكم المحلي
 31 2.11 2.96 2.36 3.96 1.1 6.62 1 6.21 لإلحصاءالمركزي 
 28 3 2.1 2.83 3.21 3.96 1.11 3.18 2.62 الوطني االقتصاد
 31.19 3.23 2.1 3.36 3.12 3.83 1.11 2.21 1.12 الطاقة

 32.21 3.11 2.83 3.36 3.11 2.11 2.18 2.11 2.11 الغاز والبترول
 32.83 3.18 1.1 3.1 3.36 3.18 2.11 3.11 2.11 المالية

ا
ئة 
لبي

 

 31.11 2.96 3.83 3.23 3.96 3.62 2.21 3.96 1.36 التخطيط
 31.11 2.23 2.21 2.96 3.11 3.11 2.18 2 1.96 الحكم المحلي

 إلحصاءم. لج. 
 الفلسطيني

2.21 3.36 2.11 2.11 2.83 2.11 2.21 2.23 26.28 
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 : مستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية:ب-1.2جدول 
 

الوزارة / السلطة / الجهاز 
خطي / الهيئة

الت
يق
نس
والت
ط 

 

وث
لبح
ا

 

ات
بيان
د ال
واع
ق

ات 
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

يل  
مو
الت

رات 
ختب
الم

موع 
مج
ال

 

لبيئ
ا

 ة

 22.61 2.36 2 2.18 2.96 3.36 2.21 2.83 2.12 الوطني االقتصاد
 26.36 2.1 2.23 2.11 2.18 3.11 2.62 3.18 2.11 الطاقة

 21.23 2.62 2.28 2.96 3.11 2.96 2.21 2.12 2.96 الغاز والبترول
 21.19 2.23 2.28 2.11 3.12 3.23 2.36 3.21 2.21 المالية

طيط
لتخ
ا

 
حلي

الم
كم 
الح
زارة 

و
 

 31.23 2.36 2.11 3.11 3.21 3.96 2.18 2.11 6 الحكم المحلي
ج. م.  لالحصاء 

 الفلسطيني
2.83 3.1 1.11 2.28 2.18 2.96 2.21 2.11 21.12 

 21.28 2.11 2.12 2.1 3.21 3.11 2.36 3.21 2.28 الوطني االقتصاد

ا
طيط

لتخ
 

 23.66 1.83 2.28 1.83 2.11 3.28 2.28 2.18 2.23 الطاقة 
 21.13 1.11 1.11 2.11 2.18 2.62 3.1 3 3.11 الغاز والبترول

 22.1 1.18 3.12 2.12 2.23 3.12 3.18 2.1 3.11 المالية
ج. م. لالحصاء 

 الفلسطيني
1 3.83 1.23 2.36 3 2.18 3.36 2.23 31.3 

 21.21 2 2.11 2.36 2.1 3.1 2.23 3.11 2.62 الوطني االقتصاد
 31 2.23 2 2.23 2.62 3.83 1 3.11 1.96 الطاقة

 26.19 2.21 3.28 2.28 2.11 3.23 2.28 3.23 2.83 الغاز والبترول
 28.61 2.1 2.36 2.18 3.23 3.11 2.62 3.36 2.96 المالية

ي 
ركز
الم

صاء
إلح
ل

 
ني
سطي

الفل
 

 21.12 1.62 2.11 2.11 2.28 2.18 2.96 3.11 2.28 الوطني االقتصاد
 21.62 2.11 1.96 2.11 2.21 1.12 1.28 2.21 2.18 الطاقة

 22.19 1.83 2.12 2.21 2.36 2.21 2.23 3.11 3.83 الغاز والبترول
 28.82 1.83 3.28 2.11 3 1.11 1.21 2 2.11 المالية

صاد
القت
ا

 

 22.16 1.83 2.12 2.21 2.11 3.23 2.36 3.11 2.21 الطاقة
 22.22 1.83 2.36 2.36 2.23 2.18 3.62 3 3.11 الغاز والبترول

 26.19 2.28 3.36 2.28 2.11 3.36 2.36 3.12 1.11 المالية

اقة
الط

 

 28.1 3 2.1 2.11 3.12 2 2.96 2.11 1.36 الغاز والبترول
 32.11 2.36 2.36 2.1 2.62 2.21 1.12 3.83 1.11 المالية

غاز
ال

 

 33.18 2.18 2.11 3.28 2.36 2.11 2.96 2.28 1.36 المالية
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 : مستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية:ج-1.2جدول 
 

الوزارة / السلطة / الجهاز 
خطي / الهيئة

الت
يق
نس
والت
ط 

 

وث
لبح
ا

 

ات
بيان
د ال
واع
ق

ات 
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

يل  
مو
الت

رات 
ختب
الم

موع 
مج
ال

 

  .111 .121 .131 .122 .118 .212 .111 221.1 المجموع
  2.61 3.11 2.81 3.2 3.89 2.11 3.9 2.98 المتوسط الحسابي

  1 1.1 1.36 1.23 1.18 6.11 1.96 1.36 القيمة العليا
  1.62 1.11 1.83 2.21 2.62 3.1 2.1 3.11 القيمة الدنيا

o مات التي حصلت عليها كل مؤسسة، بالمجال المخصص بإدارة المصادر العالقة عبارة عن متوسط قيم العال
الطبيعية حسب رأي المبحوثين، والتي تعبر عن العالمة النسبية لمشاركة كل مؤسسة من المؤسسات بالمجال 

 المحدد إلدارة المصادر الطبيعية موضوع الحديث.

ا بين سلطة المياه ووزارة الزراعة أخذت يمكن القول بأن العالقة م (،1.2)الجدول  في لنتائجللنظر با
اعلى نسبة في مجال التخطيط والتنسيق والبحوث وقواعد البيانات ونشرها وفي مجال الرقابة والتأهيل 
والمختبرات والتمويل من وجهة نظر كل من موظفي وزارة الزراعة وسلطة المياه. وهو ما يدل على الترابط 

لمؤسستين إذ تعتبر سلطة المياه جزء ال يتجزأ من وزارة الزراعة والعكس القوي والعالقة الحتمية ما بين ا
فقط من المياه هي  %31صحيح، فمعظم المياه الفلسطينية مياه زراعية أي في مجال ري الزراعة و 

مياه للمستهلك كذلك ال بد من مراعاة وجود قسم يدعى دائرة الري في وزارة الزراعة فمن هنا نستنتج 
 (.21.13لعالقة األقوى ما بين سلطة المياه ووزارة الزراعة )الترابط وا

 
وكانت أقل قيمة في العالقة ما بين سلطة المياه وباقي المؤسسات هي هيئة الغاز والبترول فمن خالل 

تبين مدى تدني توفر المعلومات لدى كال الطرفين بطبيعة عمل كل مؤسسة من  االستطالعيةالمقابالت 
سلطة المياه ال يدركون العمل الفعلي لهيئة الغاز والبترول ويجهلون طبيعة عملهم  المؤسستين فموظفي

ومن النسب المرتفعة أيضًا  (.22.19) ومدى العالقة الواجب توفرها لدى كال الموظفين بالمؤسستين
ان من ك كانت العالقة ما بين وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وطبيعة التعاون بين كال الوزارتين سواء
 (.21.11خالل اإلجتماعات الدورية والدورات وحلقات البحث والمناقشة بشتى الحاالت بين كال الوزارتين)

 
(، أي أن رؤية معظم موظفي 28) الفلسطيني لإلحصاءالمركزي بينما كانت النسبه ما بين وزارة الزراعة و 

ا هنسب إحصائيةيقومون بإحصائمجرد إعطاء  الفلسطيني لإلحصاءالمركزي كال المؤسستين أن دور 
 ات للمؤسسات ذات الصلة.ءوا عطاء النتائج عن هذه اإلحصا
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( وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم 31.11وكانت النسبة ما بين سلطة جودة البيئة ووزارة التخطيط )
دة و (، وهذه نسب متقاربة جدًا وتدل على ان هناك عالقة جيدة ما بين سلطة ج31.11المحلي تساوي )

البيئة ووزارة التخطيط وهناك ترابط وتفاهم ووضوح بدور كل مؤسسة وطبيعة عملها لدى الموظفين. 
 كذلك العالقة ما بين سلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي.

 
 القتصادابينما كانت النسب المتدنية للعالقة بين سلطة جودة البيئة إدارة المصادر الطبيعية، في وزارة 

 الوطني االقتصاد(، فكان معظم الضعف وتدني المعلومات واألدوار واضح لدى وزارة 22.61الوطني)
فمن الواضح أن هناك ضرورة لدمج إدارة المصادر الطبيعية بوزارات ذات عالقة كسلطة جودة البيئة 

 مثاًل لتوضيح عملها.
 

 ةوهذا يدل على عمل كل جه وكانت العالقة ما بين وزارة التخطيط وهيئة الغاز والبترول متدنية جداً 
على حدا دون أي شكل من التخطيط والتنسيق إذ البد من توضيح دور كل وزارة لألخرى ليكون هناك 

 (.21.31تعاون بين الوزارتين)
 

ن دل 33.18وكانت نسبة العالقة ما بين وزارة المالية وهيئة الغاز والبترول مرتفعة نوعًا ما فكانت) (، وا 
بدور كل منهم االتجاهينعلى التعاون الكبير ما بين الجهتين وفهم الموظفين بكال فهو دليل  شيءعلى 
األخر، هذا من جهة ومن جهة اخرى أن وجود هيئة الغاز والبترول كإدارة وقسم في وزارة المالية  اتجاه

دة حفهذا كان دليل على ضرورة تجميع الغدارات التي تعمل في مجال المصادر الطبيعية تحت هيكلية وا
 وجسم واحد لزيادة التعاون. 

 
  النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر  توالتنسيق: جاءالتخطيط

(، فكانت أعلى مستويات التعاون 1.2الطبيعية بمجال التخطيط والتنسيق حسب الجدول رقم )
تخطيط، ، ووزارة الزراعة ووزارة الةالبيئ بين سلطة المياه ووزارة الزراعة، يليه وزارة الزراعة ووزارة

الوطني، ثم وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي. وكانت أضعف  االقتصادووزارة الزراعة ووزارة 
 .الماليةمستويات التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة 

 بيعية طالبحوث: جاءت النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر ال
(، فكانت أعلى مستويات التعاون بين سلطة المياه 1.2بمجال البحوث حسب الجدول رقم )

لطة سالزراعة و  ووزارةووزارة الزراعة، يليه وزارة الزراعة ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي، 
ين ب . وكانت أضعف مستويات التعاونالفلسطيني لإلحصاءالمركزي ، ثم وزارة الزراعة و البيئة

 وزارة التخطيط ووزارة المالية.
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  النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر  تالبيانات: جاءقواعد
(، فكانت أعلى مستويات التعاون بين 1.2الطبيعية بمجال قواعد البيانات حسب الجدول رقم )

ج من خالل نتائ الفلسطيني حصاءلإلالمركزي ، ووزارة الزراعة و الزراعةسلطة المياه ووزارة 
اإلحصائيات التي يقومون بجمعها، وكانت أضعف مستويات التعاون بين وزارة التخطيط وهيئة 

 الغاز والبترول.
  النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر  تالبيانات: جاءنشر

، فكانت أعلى مستويات التعاون بين (1.2الطبيعية في مجال نشر البيانات حسب الجدول )
، البيئة سلطةسلطة المياه ووزارة الزراعة، ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي، ثم وزارة الزراعة و 

 وكانت أضعف المستويات بين وزارة التخطيط وهيئة الغاز والبترول.
 بيعية ة المصادر الطالنتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدار  تالرقابة: جاء

(، فكانت أعلى مستويات التعاون بين سلطة المياه ووزارة 1.2في مجال الرقابة حسب الجدول )
 إلحصاءلالمركزي الزراعة، ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي، وكانت أضعف المستويات بين 

 الوطني. االقتصادووزارة  الفلسطيني
 لتعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية النتائج حول مستوى ا تالتأهيل: جاء

(، فكانت أعلى مستويات التعاون بين سلطة المياه ووزارة 1.2في مجال التأهيل حسب الجدول )
لمركزي ا، وكانت أضعف المستويات بين الفلسطيني لإلحصاءالمركزي الزراعة، ووزارة الزراعة و 

 ترول.وهيئة الغاز والب الفلسطيني لإلحصاء
 النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية  تالتمويل: جاء

رة الزراعة ووزاارة (، فكانت أعلى مستويات التعاون بين وز 1.2في مجال التمويل حسب الجدول )
ف نت أضعوكا، المالية، وهيئة الغاز والبترول ووزارة الزراعة، وسلطة المياه ووزارة المالية

 .لالغاز والبترو المستويات بين وزارة التخطيط وهيئة 
 النتائج حول مستوى التعاون بين المؤسسات المشاركة بإدارة المصادر  تالمختبرات: جاء

(، فكانت أعلى مستويات التعاون بين سلطة 1.2الطبيعية في مجال المختبرات حسب الجدول )
 القتصاداووزارة  الفلسطيني لإلحصاءالمركزي بين  المياه ووزارة الزراعة، وأضعف المستويات

 الوطني.
 

يتضح أن أعلى مستويات التعاون في جميع المجاالت هو ما  المراجعةمن خالل وبقراءة نقدية للنتائج و 
أضعف  وكانت .العالقة ما بينهم واهمية التعاون ارتباطبين وزارة الزراعة وسلطة المياه وهو ما يؤكد 

ط بأقل المستويات وذلك إلنحصار عمل المؤسسة فقالغاز والبترول  هيئة وكان تعاون ،نمستويات التعاو 
 ببيع الغاز والبترول وال تتحمل مسؤولية إدارة المصادر الطبيعية وعليه يكاد يكون مستوى التعاون صفر.
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 البيئة ةسلطموظفي ، فجاءت النتائج بأن شاركة في إدارة المصادر الطبيعيةأكثر المؤسسات المأما 
النسبة األعلى من حيث المعلومات التي يمتلكها الموظفين عن العالقات المشتركة ما بين الوزارات  احتلوا

في مجال المصادر الطبيعية إذ أن هناك عالقة واضحة بالعمل القائم المشترك بين الوزارات وكذلك 
معرفة بمجال العمل وليسعمل البحوث والبيانات المنتشرة. وهذا يدل على وجود أشخاص ذوي خبرة و 

 كباقي األعمال التي تحتاج مجرد عمل عابر. أي وجود الموظف المناسب بالمكان المناسب.
 

والمعرفة  لخبرةاوكانت هيئة الغاز والبترول بالمرتبة إذ بالرغم من ان نسبة العمل المشترك والموظفين ذوي 
 القات بين الوزارات ذات الصلة.بمجال المصادر الطبيعية لهم إطالع مباشر وواضح بالع

 
 يتضح بأن أعلى مستوى التعاون  ستطالعيةاإلويليه موظفي سلطة المياه ومن خالل المقابالت 

المشترك ما بين وزارة الزراعة والمياه إذ أن معظم المشاريع تكون مشتركة ويتضح التعاون الواضح بين 
ة لوزارة الزراعة وكما سق وتم ذكره التعاون الواضح النسبة الرابع المياه. وكانتوزارة الزراعة وسلطة 

وورشات العمل المشترك والبحوث ما بين موظفي وزارة الزراعة  الزراعةوالكبير ما بين سلطة المياه ووزارة 
 وسلطة المياه.

 
يتضح من خالل النتائج السابقة أن كل من وزارة الحكم المحلي والجهاز اإلحصائي ووزارة المالية كانت 

المباشر في مجال المصادر الطبيعية فكان دور  االحتكاكالمباشر  االحتكاكاألقل نسب وذلك لعدم 
 تضحاوزارة الحكم المحلي فقط في منح التراخيص من قبل موظفي معينين ومن خالل المقابالت والبحث 

المساعدات  الية منحالعجز الكبير لدى الموظفين بمعلوماتهم بمجال المصادر الطبيعية وكان دور وزارة الم
تعدد مصادر تمويل المشاريع القائمة نفسها فانقسم بين المساعدات  واتضحالمالية وتمويل المشاريع 

وبي األور  واالتحادالمحلية والمساعدات من وزارة المالية ومساعدات الدول المان وصندوق البنك الدولي 
 والمساعدات العربية.

 
بيعية وعجز المعلومات لدى موظفيها بمجال المصادر الطبيعية كما العجز بإدارة المصادر الط يكمنو 

أن إدارة المصادر الطبيعية تعاني من تهميش واضح من قبل باقي الوزارات السابقة وال يوجد أي تعاون 
 مشترك أو ندوات وورشات عمل أو بحوث. 

 
 إدارة المصادر الطبيعية: 3.4

 
 ملخص ادناه:هو  كماأهم النتائج في هذ المجال جاءت 
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 :من وجهة نظر المبحوثين إدارة المصادر الطبيعيةمفهوم .2.3.4
 

 إلدارةفي مجال اإلجابة على سؤال الدراسة، حول ماهية مفهوم العاملين في المؤسسات المبحوثة 
، ولكون إجابات المبحوثين جاءت مفتوحة، فقد تم تحويلها إلى مغلقة حتى يمكن المصادر الطبيعية

حصائيًا، ولتحقيق ذلك تم استخالص مجموعة من العبارات المفتاحية من التعريفات التي قدمها تحليلها إ
المبحوثين باستبانة المؤسسات، والتي بدورها اعتبرت األساس في تقييم تماثل تعريفات المبحوثين والمقاربة 

 فتظهرمفتاحية العبارات الو  ماتلالكوالتي امكن تلخيصها باالستناد الى  عريفات المبحوثينواما تبينها. 
 ( أدناه.1.1الجدول ) ملخصة في

 
بحسب مخرجات تحليل استبانة  إدارة المصادر الطبيعية: تعريفات المبحوثين لمفهوم 9.2جدول 

 المؤسسات
 

 التكرار تعريف إدارة المصادر الطبيعية الرقم
 1 طنية و  إدارة متكاملة ورشيدة للمصادر الطبيعية، ضمن سياسات واستراتيجيات 1
 3 بالشكل األمثل عبر التدبير والتقييم والتخطيط واستغاللهاالموارد،  استدامةضمان  2
 2 والتلوث وسوء التوزيع لتحقيق األمن الغذائي االستنزافحماية المصادر من  3

 11 المجموع
 

ة المصادر إلدار (، يمكن القول أن هناك فهم متفاوت، وضبابي 9.2من خالل النتائج في الجدول )
اإلدارة المتكاملة والرشيدة للمصادر ضمن سياسات بين المبحوثين، يطغى عليه تعريف  الطبيعية

مبحوثين مجمل ما تبقى من نظرة ال واستغاللهاالموارد  استدامةضمان ، في حين تمثل وطنية واستراتيجيات
دارة المصادر إكن القول بأن مفهوم إلى المفهوم. وبمقارنة هذه التعريفات بالتعريف اإلجرائي للدراسة، يم

لدى المبحوثين، يشوبه عدم الوضوح، وأن هناك نظرات متفاوتة لدى المبحوثين إلى المفهوم،  الطبيعية
بما ينعكس على الممارسة وأداء المهام المؤسسية الموكلة إليهم في هذا المجال، بما يسهم في إضعاف 

إدارة  لتعريف باالستنادأو  تنادًا إلى ما سبق من نتائجاسو  وتعطل نجاحه. إدارة المصادر الطبيعية
 إدارةهوم مف بعدموضوح، يمكن الحكم المصادر الطبيعية كما ورد في اإلطار النظري وقائمة التعريفات

 لدى المبحوثين من العاملين في هذا المجال في المؤسسات ذات العالقة. المصادر الطبيعية
 

 :اركة في إدارة المصادر الطبيعيةالقطاعات الضرورية للمش2.3.4.
 

 حتساب، تم االقطاعات الضرورية للمشاركة في إدارة المصادر الطبيعيةلإلجابة عن سؤال الدراسة حول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباتهم على الفقرات التي خصصت في استبانة  
 (. 8.2في الجدول ) المؤسسات لهذا الغرض، وجاءت النتائج كما هي مبينة

 
الواردة  اإلجابات(، فإنه يتضح من خالل 8.2استنادًا إلى تصنيفات إجابات المبحوثين في الجدول )

بالجدول بعد تصنيفها بأنه تم إجراء مقابالت مع أشخاص ذوي عالقة مباشرة بالمصادر الطبيعية من 
 ساتهم العاملين بها، مما يؤكدوتم ترشيح مؤسسات ذات عالقة بالمصادر غير مؤس مختلفةمؤسسات 

 على أهمية مشاركة القطاع األخر بإدارة المصادر بناًء على آراء الموظفين. 
 

رورية القطاعات الضإلجابات مبحوثي استبانة المؤسسات حول  التكرار والمتوسط الحسابي: 8.2جدول 
 .للمشاركة في إدارة المصادر الطبيعية

 

 المحور الرقم
إجابات من 

 قطاعداخل ال
إجابات من 
 التكرار خارج القطاع

المتوسط 
 المجموع الحسابي

A القطاع الحكومي 
 161.2 19.6 8 6 3 سلطة المياه 1
 128.6 19.1 9 6 2 وزارة الزراعة 2
 126.2 19.3 9 1 1 سلطة البيئة 3
 111.9 16.9 6 1 1 الوطني االقتصادوزارة  4
 61.2 16.9 2 3 1 وزارة التخطيط 5
 12.9 11.6 3 3 1 ة الطاقةسلط 6
 21 11 3 2 1 وزارة الحكم المحلي 7
 31 11 2 1 1 وزارة األشغال العامة 8
 16 16 1 1 1 وزارة الصحة  9
B  91.2 12.2 6 1 1 الجامعات والمراكز االكاديمية 
C 91 12.1 6 5 1 مؤسسات المجتمع المدني 
D  19 12.1 2 4 1 مؤسسات البحث العلمي 
E  23.9 12.6 3 3 1 سسات األهليةالمؤ 
F 11.9 19.6 3 3 1 الجانب السياسي 
G  22 12 3 3 1 الدول المانحة 
H  29 16 3 3 1 القطاع الخاص 
I 12 12 1 1 1 المنظمات الدولية 

G  11 11 1 1 1 السلطات القانونية 
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ا يعني بضرورة مشاركتها مياه أعلى العالمات مم، فقد تم اعطاء سلطة الأيضا( 8.2وبحسب الجدول )
سلطة المياه من قبل  اختيارمسؤولين من سلطة المياه وتم  3بإدارة المصادر فقد تم إجراء المقابلة مع 

أشخاص من خارج قطاع المياه مما يؤكد ضرورة مشاركة سلطة المياه بإدارة المصادر الطبيعية.  6
راعة من قبل وزارة الز  اختياربينما تم  ،ذوي خبرةويليه وزارة الزراعة فقد تم إجراء المقابلة مع شخصين 

، وهنا يكمن أهمية دور وزارة الزراعة بإدارة المصادر، والدور الزراعةأشخاص من خارج قطاع وزارة  6
 أشخاص آخرين من وزارات أخرى.  6بمقابلة شخص وترشيحها من قبل  سلطة البيئةالثالث كان ل

 
زراعة ووزارتي البيئة وال ر بإدارة المصادر يتمحور بسلطة المياهأن الدور األكبومن هنا يمكن القول ب
حلي تعطى األهمية المناسبة لوزارة الحكم الم الطبيعية. ولممع الموارد  وااللتماسبسبب العالقة المباشرة 

مع أنشطة ميدانية مرتبطة ومباشرة مع المصادر  التماسأقل من المنتظر خاصة أن الحكم المحلي على 
م المنطق إعطاء دور أكبر لوزارة الحكية المختلفة من ترخيص المنشآت واألراضي وغيرها فمن الطبيع

 المحلي. 
 

لى وال تعمل بأي شكل من األشكال عالتي تعمل على تحديد أسعار الكهرباء أما بالنسبة لسلطة الطاقة 
. باءر لكهام السيطرة على حوثين وذلك لعدفلم تأخذ األهمية المناسبة من وجهة نظر المبإدارته، ولذلك 

فمن واقع اإلدارة التعاونية والتكاملية يتضح أننا نعطي الدور األكبر للمؤسسات الرسمية لتنفيذ دور 
 تكاملي سليم يمثل جميع القطاعات فحجم األنشطة والبرامج يتوازن مع ما يقدمه القطاع الحكومي. وجود

من أشخاص فقط بالرغم  3المصادر الطبيعية من قبل  الجانب السياسي للمشاركة بإدارة بينما تم ترشيح
رادة سياسية وهو ما يعكس  أهمية الجانب السياسي ضرورة تواجده على رأس الهرم فهو بحاجة لدعم وا 

 السياسي. إيجاد نوع من اإلدراك والوعي للدور 
 

اسي لجانب السيأنه بالواقع ال يمكن أن يكون هناك إدارة للمصادر الطبيعية من غير مشاركة ا حيث
ومنه يتضح بضبابية الفهم واإلدراك لدى الموظفين العاملين بالمصادر الطبيعية بأهمية القطاعات 

 المشاركة بالمصادر الطبيعية. 
 

وكذلك الوضع بالنسبة للقطاع الخاص لم يأخذ أهمية ودور كبير فال يوجد إدراك حقيقي لحجم الدور 
لمنظمات القيمة األقل ل العمل. وكانتعلى القطاع العام إلنجاز  االتكاليةالمتوقع للقطاع الخاص بسبب 

أما  ،من قبل شخصين فقط للمشاركة بالمصادر الطبيعية اختيارهاالدولية والسلطات القانونية حيث تم 
 .بالنسبة للجامعات فال بد من تأهيل الكوادر والبحوث والمعلومات وبرامج التوعية
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لعاملين في ن اتجاه المبحوثين من اأ، يمكن الحكم بقبول الفرضية القائلة باستنادًا إلى ما سبق من نتائج
 .نوعا مافي المؤسسات ذات العالقة، إيجابي  إدارة المصادر الطبيعيةمجال 

 
 :في مجال إدارة المصادر الطبيعية المختلفة المؤسسيةللقطاعات  الدور المتوقع. 3.3.4

 
ول الدور المتوقع للوزارات في مجال إدارة المصادر الطبيعية، مجال اإلجابة على سؤال الدراسة، حفي 

ولكون إجابات المبحوثين جاءت مفتوحة، فقد تم تحويلها إلى مغلقة حتى يمكن تحليلها، ولتحقيق ذلك 
مجموعة من العبارات المفتاحية من التعريفات التي يمكن تحليلها إحصائيًا، ولتحقيق ذلك  استخالصتم 
وعة من العبارات المفتاحية من التعريفات التي قدمها المبحوثين. وهذه العبارات مجم ستخالصإتم 

 .( أدناه11.2المفتاحية المستخلصة من إجابات المبحوثين يلخصها الجدول )
 

 أهم األدوار المتوقعة في مجال إدارة المصادر الطبيعية بمختلف القطاعات: :أ-11.2جدول
 

 القطاع الرقم

 ل إدارة المصادر الطبيعيةالدور المتوقع في مجا
 

طاع 
 الق
خل
 دا
من
ت 
جابا

إ
طاع 

 الق
ارج
 خ
من
ت 
جابا

إ
 

رار
لتك
ا

 

1 
 

القطاع 
 الرسمي
 
 

يع والتوز  االستغاللالمستدام للموارد من خالل  االستخدامتنظيم 
 االمثل

3 1 2 

 6 2 2 وضع القوانين واألنظمة ومتابعة األنشطة واإلشراف عليها 2
 2 2 2 قائم على المفهوم العلمي استراتيجياعي العمل ضمن إطار قط 3

 
يفية عامة وك واستراتيجياتتقييم المصادر من خالل رسم سياسات 

 تطبيقها.
2 2 6 

1 
 

القطاع 
 األهلي
 

خالل التواصل مع  الطبيعية منالتعاون في مجال إدارة المصادر 
 المؤسسات وتوفير دراسات وأبحاث علمية.

1 3 2 

2 
 استحداثهامن خالل العمل على وضع خطط يتم نشر التوعية 

 بالتعاون مع كافة القطاعات وتوفير مهام وآلية جديدة للعمل 
2 2 2 

 
1 

القطاع 
 الخاص

من خالل خطط يتم  االستراتيجياتدور رسمي يكمن في تنفيذ 
بالتعاون مع القطاع الرسمي واألهلي والجامعات ومراكز  استحداثها

 البحث العلمي

1 2 2 

 6 2 2 ا.والمساهمة بتطبيقها وتنفيذه واالستراتيجياتوضع السياسات  2
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 أهم األدوار المتوقعة في مجال إدارة المصادر الطبيعية بمختلف القطاعات: :ب-11.2جدول
 

 
المصادر شاركة في إدارة مة، حول الدور المتوقع للمؤسسات الفي إطار اإلجابة على سؤال الدراس

إلجابات. ولقد تم تناول اإلجابات على خمسة محاور هي: القطاع الرسمي، ا تكرار احتسابالطبيعية، تم 
القطاع االهلي، القطاع الخاص، القطاع األكاديمي والبحثي، وأخيرًا القطاع المجتمعي. وسيتم تناول هذه 

 ومستوى توفر هذه األدوار بالواقع الفلسطيني ،أهمية الدورحيث المحاور من 
 

لنتائج التكرارات وحسب إجابات المبحوثين في الجدول أعاله، يتضح أن أهم األدوار المتوقعة  اً استناد
التي يراها المبحوثين هي في وضع القوانين واألنظمة ومتابعة األنشطة واإلشراف عليها، من وجهة نظر 

ر هذا الدو  على أهمية توفر القطاعاترسمي حيث كان هناك إجماع من قبل المبحوثين من القطاع ال
 .والتداخل في الصالحيات والقوانين السائدة في مختلف المؤسسات زدواجيةاإلالسيما في ظل 

 
جاءت األهمية للدور المتوقع بالقطاع األهلي متوازية من حيث توفير الدراسات واألبحاث العلمية، و 
عمل على نشر التوعية من خالل وضع خطط مشتركة مع كافة القطاعات، وقد كانت هذه أهم األدوار وال

للقطاع األهلي من وجهة نظر المبحوثين من كافة القطاعات وليس من القطاع األهلي فقط مما يؤكد 
 .هذا الدورضرورة 

 القطاع الرقم

 ل إدارة المصادر الطبيعيةالدور المتوقع في مجا
 

طاع 
 الق
خل
 دا
من
ت 
جابا

إ
طاع 

 الق
ارج
 خ
من
ت 
جابا

إ
 

رار
لتك
ا

 

1  
القطاع 
األكاديمي 
 البحثي

التواصل مع المؤسسات ذات العالقة والمواكبة في مجال إدارة 
 المصادر

2 2 6 

التركيز على واقع الحال والعمل على حل المشاكل الفنية للمصادر  2
 الطبيعة

1 2 2 

وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الرسمي واألهلي  خطط استحداث 3
 والخاص.

3 3 6 

1  
القطاع 
 المجتمعي

إيجاد جهات مسؤولة عن المحاسبة والمراقبة تضمن حق المشاركة 
 في تنفيذ الخطط والمشاريع.

1 2 2 

 2 3 1 على تفعيل اإلعالم باالعتمادالتوعية والمسائلة  2
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 اتاستراتيجي استحداث وكان دور القطاع الخاص من وجهة نظر المبحوثين في القطاع الحكومي هو
وكانت  .بالتعاون مع القطاع الرسمي واألهلي والجامعات ومراكز البحث العلمي والمساهمة في تطبيقها

التكرار األضعف للقطاع المجتمعي في إيجاد جهات مسؤولة عن الرقابة والمحاسبة تضمن حق المشاركة 
 . لمجتمعم لنشر الوعي لدى أفراد اور اإلعالالمجتمعية في تنفيذ الخطط والمشاريع، باإلضافة لتفعيل د

 
كبير لمشاركة جميع القطاعات دون إغفال لدور أي قطاع، والتأكيد  اهتماميتبين بأن هناك مما سبق 

 كل في مجاله. استثناءعلى أهمية جميع القطاعات دون 
 

 واقع توفر األدوار المتوقعة: 4.3.4
 

وبشكل ضعيف جدًا في المؤسسات  متوفرةألدوار المتوقعة ( يمكن القول بأن كافة ا11.2من الجدول )
بما يعني بضرورة العمل الجاد لتوفير هذه األدوار والعمل على تحقيقها، من أجل إدارة الرسمية وغيرها، 

فحات وتبين من خالل مراجعة الص .متكاملة وشاملة للمصادر الطبيعية في فلسطين والعمل على إنجاحها
وضع الخطط والسياسات للقطاعات المختلفة، في ع الرسمي بأن أهم األدوار كانت اإللكترونية للقطا

اإلجراءات الالزمة لضمان حقوق األفراد بالحصول على المصدر الطبيعي، والبحث  تخاذإلإضافًة 
لشكل األمثل. با الستغاللهاوالتطوير من خالل الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بالمصادر الطبيعية 

 خيرًا إعداد السياسات العامة للمصادر الطبيعية ومتابعة المشاريع الني تقدمها الجهات المانحة.وأ
 

وكان دور القطاع األهلي يكمن بإجراء أبحاث متخصصة بالمصادر الطبيعية والخرائط الجيولوجية ومنه 
ر القطاع نية بدو واقع الحال من وجهة نظر المبحوثين وواقع الصفحات اإللكترو  االتفاقما بينيتضح 
در المص عتبارإبوجاء الدور األبرز للقطاع الخاص في العمل على تحقيق أهداف ربحية  األهلي.

حقيق والمساهمة بتطبيق وتنفيذها لت ستراتيجياتواإلالطبيعي رأسمال، والعمل على وضع السياسات 
 األرباح.

 
يمي قطاع األكادظر المبحوثين في الما بين واقع الحال والدور المتوقع من وجهة ن االتفاقويتضح 

البحثي بأهمية إجراء الدراسات واألبحاث والعمل على تطبيقها ومتابعة القضايا المتعلقة بالمصادر 
 .الطبيعية، إضافًة للتواصل مع المؤسسات ذات العالقة بالمصادر الطبيعية

 
ة مواطنين بأهمية المصادر الطبيعيوأخيرًا جاء دور القطاع المجتمعي بأهمية إيجاد مسؤولة عن توعية ال

يجاد جهات مسؤولة عن المراقبة والمتابعةواستدامتهاوالحفاظ عليها   .، وا 
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بأهمية إدراك األنشطة المرتبطة بالقطاع الرسمي وانها جاءت معظمها محصورة بثالث  ومنه يمكن القول
واقع ن بإيجاد توافق نوعًا ما بيةووزارة الزراعة وسلطة المياه،البيئي سلطة البيئةمؤسسات رسمية وهي 

لعالقة ات ذات اى إيجاد عالقة تكاملية بين الوزار العمل الجاد علضرورة الحال وماذكر بمواقع الوزارات ب
 بإدارة المصادر.

 
 :إلدارة المصادر الطبيعية العامةالمعيقات . 5.3.4

 
حويل تم تدارة المصادر الطبيعية، أهم المعيقات المؤسسية إلحول  ،في إطار اإلجابة عن سؤال الدراسة

مجموعة خالصاستإجابات المبحوثين من مفتوحة لمغلقة حتى يمكن تحليلها إحصائيًا، ولتحقيق ذلك تم 
من المعيقات التي قدمها المبحوثين، والتي اعتبرت األساس في تقييم تماثل المعيقات التي قدمها المبحوثين 

 ( أدناه.11.2تخلصة يلخصها الجدول )والمقاربة بينها. وهذه المعيقات المس
 

 قات.المعي استبانةدارة المصادر الطبيعية بحسب مخرجات تحليل إل العامة معيقاتال: أ-11.2ول جد
 

 معيقات إدارة المصادر الطبيعية  القطاع 
 

 العالمة التكرار

القطاع  1
 الرسمي

 21 2 االحتاللغياب السيطرة على المصادر الطبيعية بسبب 

2 
التشريعات وتضارب الصالحيات نتيجة لعدم وجود تنسيق  واجيةازد

 بين المؤسسات ذات العالقة 
1 28 

 1 2 القطاعية والوطنية واألهلية االستراتيجياتعدم التناسق بين  3

2 
معيقات فنية ومؤسساتية نتيجة لضعف اإلمكانات وقلة توفر البيانات 

 المتعلقة بإدارة المصادر
2 2 

 33 9 مويل وتعدد مصادرهضعف الت 1

6 
في ظل التنافس الكبير على تقديم الخدمات يتم العمل بشكل فردي 

 استراتيجيوليس ضمن إطار 
1 2 

1 
ة بإدارة صاالتغاضي والتساهل بالعمل نتيجة لنقص التشريعات الخ

 المصادر
2 2 

القطاع  1
 األهلي 

 9 2 مهام القطاع األهلي توجه بأمور خارج اإلطار المهني 

2 
بين المؤسسات الرسمية مما يضعف التعاون مع القطاع  التنسيققلة 

 األهلي
1 36 

 9 2 عدم توفر كادر ذو خيرة للعمل بالقطاع األهلي 3
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 يقات.المع استبانةدارة المصادر الطبيعية بحسب مخرجات تحليل إل العامة معيقاتال: ب-11.2ول جد
 

القطاع  1
 الخاص

 11 2 السياسي االستقرارعدم 

في  كةالمشار القطاع الخاص كممول فقط للمشاريع بعيدًا عن  استغالل 2
 وضع القوانين

2 21 

 6 2 يهدف القطاع الخاص لتحقيق األرباح 3

القطاع  1
 االكاديمي

 26 1 هناك فرق واضح بين الواقع الدراسي وواقع الحال 

القطاع  1
 المجتمعي

عدم وعي األفراد بطريقة الحصول على الخدمات بسبب ثقافتهم السلبية 
 السائدة

6 31 

 
بأن هناك تفاوت في أهمية المعيقات بين المبحوثين، (، يمكن القول 11.2من خالل النتائج في الجدول)

ت اباإلضافة لإلجماع ما بين مختلف القطاع، لجميع القطاعات كمعيق رئيسي االحتالليطغى عليه 
أغلب القطاعات هو قلة التنسيق بين المؤسسات مما يضعف  ما بينعلى أن المعيق األهم المشترك 

معظم األفراد بطريقة الحفاظ على الموارد الطبيعية. مما يؤكد  التعاون بينها، كما شكل عدم الوعي لدى
اظ يل والدعم المادي لمختلف المؤسسات للحفتوفير التمو العمل ضرورة التعاون لتفادي هذه المعيقات 

 .واستدامتهاعلى المصادر 
 

لية، ومنه هبينما تحدث القطاع األهلي عن وجود نقص في الكوادر والخبرات للعاملين في المؤسسات األ
يتضح بأن هناك عدم وعي بأهمية هذه الخبرات للمؤسسات الرسمية بالرغم من حاجتها الماسة لها وهو 

ف والمجموعات البؤرية في مختل ستطالعيةاإلالعمل وتضاربه، ومن خالل المقابالت  زدواجيةإلما يؤدي 
 ت الرسمية.المؤسسات فهناك فجوة كبيرة جدا بالكوادر المؤهلة العاملة بالمؤسسا

 
 :المتوقعة قراءة المعيقات من واقع األدوار. 1.3.4

 
الدور المتوقع إلدارة المصادر الطبيعية والمعيقات، فمن أحد اهم المعيقات  ما بيننوعًا  ارتباطهناك 

التشريعات وتضارب الصالحيات نتيجة لعدم وجود تنسيق بين  ازدواجيةإلدارة المصادر الطبيعية كانت 
ذات العالقة، والدور المتوقع لها هو وضع القوانين واألنظمة ومتابعتها واإلشراف عليها. بينما ت المؤسسا

القطاعية والوطنية، قد كان من ضمن إطار قطاعي  االستراتيجياتوالتناسق بين  االنسجامكان عدم 
ن قبل لحديث عنها ممن ذلك إال أنه هناك أدوار لم يتم ا واإلدراك. وبالرغمقائم على الفهم  استراتيجي
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المبحوثين، بالرغم من ذكرهم للمعيقات، مما يؤكد عدم اإلدراك لألدوار الواجب توافرها إلدارة المصادر 
الطبيعية. فمن المعيقات بالقطاع الرسمي التغاضي والتساهل بالعمل نتيجة لنقص التشريعات الخاصة 

 االحتاللتبر أعو  ي هذا المعيق بالقطاع الرسمي.بإدارة المصادر الطبيعية بينما لم يرد دور متوقع لتفاد
أحد أهم المعيقات التي تقف في طريق تحقيق األدوار المتوقعة إلدارة المصادر الطبيعية والتي ال يمكن 

ما بين جميع القطاعات أعتبر التمويل أحد أهم المعيقات التي تواجه إدارة  منها. وباإلجماعالتخلص 
 (.9تكرارها) كان الطبيعية حيثالمصادر 

 
 اينةمتبكانت  (، يمكن القول بأن المعيقات بحسب إجابات المبحوثين11.2بالنظر للنتائج في الجدول )

 وكان أهمها:
 

  ،معيقات القطاع الرسمي: وأهمها عدم وجود تنسيق بين المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر
وأهمها المعيق المادي،  والثقافية والسلوكية االجتماعيةووجود عدد من المعيقات 

 وغياب السيطرة على المصادر الطبيعية. يواالحتالالإلسرائيل
  كفاية الكادر المؤهل، وفي حال توفره فهناك عدم وجود معيقات القطاع األهلي: وأهمها عدم

 قلة ، و ة الحقيقية وهذا حسب نتائج المقابالتالكوادر بالمكان الصحيح هذه هي اإلشكالي
 لمؤسسات الرسمية، وأن مهام القطاع األهلي توجه بأمور خارج اإلطار المهني.التنسيق بين ا

 :السياسي استغالل القطاع الخاص كمورد فقط للمشاريع  االستقرارعدم  معيقات القطاع الخاص
 بعيدًا عن أي مشاركة في وضع السياسات.

  :يل نظري ، فهناك تأهميدانيال يوجد نقاط إلتقاء بين الواقع والعمل المعيقات القطاع االكاديمي
أكثر مما هو عملي وغالبًا اإلشكاالت التي يعاني منها العامل بالميدان التتطابق مع الشيء 
 المتوقع. بسبب كثرة عدد المتغيرات المتداخلة التي التأخذ بعين اإلعتبار مثالً قد يتدخل اإلحتالل 

 صول وعدم الوعي بطريقة الح ،ى المجتمعمعيقات القطاع المجتمعي: الثقافة السلبية الموجودة لد
 على الخدمات.

 
التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر بقلة بأن هناكإلى ما سبق يمكن القول  اً استناد

 تمثل أشد المعيقات إلدارة المصادر الطبيعية.ونقص التمويل الطبيعية 
 

 :مقترحات لتحفيز إدارة المصادر الطبيعية 4.4
 

 طار اإلجابة على سؤال الدراسة، حول أهم طرق تحفيز إدارة المصادر الطبيعية في الواقع الفلسطيني، إفي 
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 (.12.2في الجدول)جاءت اهم النتائج كما هو ملخص 
 

 مقترحات تحفيز إدارة المصادر الطبيعية: :12.2جدول 
 

 مقترحات تحفيز إدارة المصادر الطبيعية القطاع الرقم
 

 التكرار

1 
طاع الق

 الرسمي
وطنية متكاملة تشارك بها جميع القطاعات  واستراتيجيةإيجاد سياسة واضحة 

 مع ضرورة تحديد وتنظيم مهام كل قطاع
2 

2 
 ستراتيجيةاالتوفير اإلمكانات والموارد الالزمة لتنفيذ اإلدارة، مع مراعاة تحديث 

 وتطويرها.
3 

1 
ركة بإدارة المصادر في القطاع األهلي وعدم التنسيق بين كافة الجهات المشا القطاع األهلي

 تكرار المشاريع.
3 

 2 إيجاد مظلة تحدد مهام القطاع األهلي وتقديم الدعم لكافة المؤسسات. 2
 1 ضبط األنشطة والخطط. 3
القطاع  1

 الخاص
 3 عن طريق فرض تشريعات تسهل العمل. االقتصاديةتحفيز دعم األنشطة 

ا هو كتوجه وطني أكثر مم االستثمارطنية ودعم سياسة ترشيد الصناعات الو  2
 تجاري.

2 

 2 السياسي. االستقرار 3

القطاع  1
 االكاديمي

صية بتقديم الدعم المادي زيادة التركيز على البحوث والدراسات التخص
 والتركيز على المشاكل الفنية واألمور الخارجية.

3 

القطاع  1
 المجتمعي

تحديد مهام كل جهة من الجهات المسؤولة عن إدارة المصادر والمشاركة 
 بتفعيل دورها، من خالل حمالت التوعية المجتمعية بمجال الموارد.

2 

 
سمي إليها المبحوثين في القطاع الر  اتجهات التحفيز التي ( يتضح بأن أكثر مقترح12.2من الجدول )

تنظيم مهام تحديد و وطنية متكاملة يشارك بها جميع القطاعات مع ضرورة  واستراتيجيةهي إيجاد سياسة 
 تراتيجيةساإلكل قطاع، بينما كان لتوفير اإلمكانات والموارد الالزمة لتنفيذ اإلدارة، مع مراعاة تحديث 

أما من مقترحات القطاع األهلي كان أهمها التنسيق بين كافة الجهات المشاركة  رتبة الثانية.وتطويرها الم
يجاد مظلة تحدد مهام القطاع األهلي وتقديم  بإدارة المصادر الطبيعية في القطاع وعدم تكرار المشاريع. وا 

 الدعم لكافة المؤسسات. وأخيرًا ضبط األنشطة والخطط.
 

 عن طريق فرض االقتصاديةع الخاص من مقترحات فهو تحفيز دعم األنشطة وأهم ما جاء به القطا
مما هو  كتوجه وطني أكثر االستثمارودعم سياسة تشريعات تسهل العمل، وترشيد الصناعات الوطنية 
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وركز القطاع األكاديمي على زيادة التركيز على البحوث والدراسات  السياسي. االستقرارتجاري وأخيرًا 
 بتقديم الدعم المادي والتركيز على المشاكل الفنية واالمور الخارجية.التخصصية 

 
أما القطاع المجتمعي فكان أهم مقترحاته تحديد مهام كل جهة من الجهات المسؤولة عن إدارة المصادر 

 الطبيعية والمشاركة بتفعيل دورها، من خالل حمالت التوعية المجتمعية بمجال الموارد.
 

 :من واقع المعيقات واألدوار زاتفية للمحنقدقراءة . 2.4.4
 

 ين من إجابات المبحوثواضح في  انسجاميمكن القول بأن هناك  بالنظر لنتائج التكرارات في الجدول
 :فزات مقارنة بالمعيقات واألدوارواقع قراءة المح

 
 :ارك شوطنية متكاملة ت واستراتيجيةكانت أهم المحفزات إيجاد سياسة واضحة  القطاع الرسمي

 للقطاع الرسمي بها جميع القطاعات مع تحديد وتنظيم مهام كل قطاع، وكان الدور المتعلق
قائم على المفهوم العلمي، وتنظيم  استراتيجيبهذا المجال هو العمل ضمن إطار قطاعي 

لتشريعات ا ازدواجيةللموارد وكان المعيق هو  المستدام للموارد من خالل التوزيع األمثل االستخدام
وتضارب الصالحيات نتيجة لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات ذات العالقة. إضافة للدور 
المادي فمن أحد المحفزات هو توفير اإلمكانات والموارد الالزمة لتنفيذ اإلدارة وكان أحد أهم 

 لها. المعيقات في القطاع الرسمي هو ضعف التمويل وتعدد مصادره.
 ع إلدارة المصادر الطبيعية هو التعاون بمجال إدارة المصادر القطاع األهلي: كان الدور المتوق

من خالل التواصل مع المؤسسات وتوفير دراسات وأبحاث علمية وكان المعيق لهذا  الطبيعية
مكانية  .سيق بين المؤسسات الرسمية مما يضعف التعاون مع القطاع األهلينالدور هو قلة الت وا 

ي جهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية في القطاع األهلتحفيزه كانت بالتنسيق بين كافة ال
 .ويكمن دور القطاع األهلي كإستشاري وفي توفير دراسات وأبحاث علمية وعدم تكرار المشاريع

  معيقات في ال االرتباطكبير بالدور المتوقع بينما وجد  ارتباطالقطاع الخاص: لم يكن هناك
القطاع الخاص كممول للمشاريع بعيد عن  استغالليقات ومقترحات التحفيز فكان من أحد المع

أي مشاركة في وضع القوانين إضافة لهدف القطاع الخاص في تحقيق األرباح. وكان مقترح 
جاري كتوجه وطني أكثر مما هو ت االستثمارالتحفيز له ترشيد الصناعات الوطنية ودعم سياسة 

ين يق المشاركة في فرض التشريعات والقوانعن طر  االقتصاديةباإلضافة لتحفيز دعم األنشطة 
لتسهيل العمل، وفيها يتضح من وجهة نظر المبحوثين أن هناك دور متوقع للقطاع الخاص من 

 والمساهمة بتطبيقها وتنفيذها. ستراتيجياتواإلخالل وضع السياسات 
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  مل لحال والعاألكاديمي هو التركيز على واقع االقطاع األكاديمي: كان الدور المتوقع للقطاع
خطط وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الرسمي واألهلي والخاص والمعيق المتعلق  استحداثعلى 

 ووجود تأهيل نظري أكثربهذا الدور هو وجود فرق واضح ما بين واقع الحال والواقع الدراسي 
المتوقعع.  يءمما هو عملي وغالباً اإلشكاالت التي يعاني منها العامل بالميدان ال تتطابق مع الش

مكاني، )اإلحتالل(بسبب كثرة عدد المتغيرات المتداخلة التي ال تأخذ بعين اإلعتبار ة تحفيزه وا 
 المشاكل الفنية واألمور الخارجية.و كانت من خالل زيادة التركيز على الدراسات التخصصية 

 طط يذ الخالقطاع المجتمعي: كان الدور المتوقع للقطاع المجتمعي هو حق المشاركة في تنف
والمعيق المتعلق بهذا الدور هو عدم وعي األفراد  .والمشاريع إضافة لنشر التوعية والمسائلة

بطريقة الحصول على الخدمات والمشاركة بتنفيذ الخطط وذلك بسبب ثقافتهم السلبية السائدة 
 قمعية في مجال الموارد عن طريوكان المحفز لهذا المعيق من خالل حمالت التوعية المجت

 عالم مثاًل.اإل
 
ما بين الدور المتوقع في مجال إدارة إلى ما سبق يمكن القول بقبول الفرضية بوجود عالقة  ستناداا

 المصادر الطبيعية والمقترحات لتحفيز إدارة المصادر الطبيعية.
 

 رحات العامة في الواقع الفلسطينيإمكانية التطبيق للمقت 5.4
 

بيق المقترحات العامة موزعة، ويقف على رأس المقترحات القابلة تطبحسب المبحوثين جاءت إمكانية 
 للتطبيق في الواقع الفلسطيني:

 
  التنسيق بين كافة الجهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية في القطاع األهلي وعدم تكرار

 المشاريع.
  كتوجه وطني أكثر مما هو تجاري االستثمارترشيد الصناعات الوطنية ودعم سياسة. 
  زيادة التركيز على البحوث والدراسات التخصصية بتقديم الدعم المادي والتركيز على المشاكل

 الفنية واألمور الخارجية.
 تعميم ثقافة إدارة المصادر الطبيعية. 

 
إلى ما سبق يمكن القول بأن التنسيق بين الجهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية، هي أقوى  استنادا

 وجهة نظر المبحوثين الكفيلة بإدارة المصادر الطبيعية. المقترحات من
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 لة بنجاح إدارة المصادر الطبيعيةالكفيالمتطلبات  1.4
 

كون ولالطبيعية، المصادرإلدارة في إطار اإلجابة عن سؤال الدراسة، حول أهم المتطلبات المؤسسية 
يق ذلك تم ن تحليلها إحصائيًا، ولتحقفقد تم تحويلها لمغلقة للتمكن م ،إجابات المبحوثين جاءت مفتوحة

إلجابات األساس في تقييم تماثل ا اعتبرتمجموعة من العبارات التي قدمها المبحوثين، والتي  استخالص
ولقد تم تناول اإلجابات على ثالثة محاور هي:  (.13.2والمقارنة بينها، وهذه العبارات يمثلها الجدول )

 . ثانويةومتطلبات  ،رئيسية، ومتطلبات جوهريةمتطلبات 
 

 صادر الطبيعية:: متطلبات إدارة الم13.2جدول 
 

 التكرار المتطلبات الرقم
1  

 
 

 الجوهرية

تشجيع العالقة التكاملية بين الجهات المعنية من حيث القوانين واألنظمة 
 والعمل على تعديل القوانين والحد من التضارب والتقاطع في الصالحيات.

1 

ثل وتوفير مالتحفيز الرسمي للمؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر بالشكل األ 2
 رأس المال.

2 

 2 التخطيط والتوعية والسيطرة والرقابة اإلجبارية على المصادر الطبيعية. 3
1  

 
 
 

 الرئيسية

 1 تطبيق النهج التشاركي والتنسيق بين كافة األطراف.
الموارد من خالل توفير خبرات وكفاءات وتوضيح دور  استدامةالحفاظ على  2

وزيادة الرقابة على رأس المال من أجل إنتاج كمية أصحاب الموارد الطبيعية 
 كافية ونوعية جيدة.

2 

العمل على إشراك المواطن في المحافظة على المصادر الطبيعية من خالل  3
 تشريع الوصول للمعلومات

3 

 2 الحكم الصالح بإدارة المصادر الطبيعية مبادئتطبيق  2
لقرارات ا واتخاذالطبيعية والتقييمدارة المصادر عن الالمركزية في إ االبتعاد الثانوية 1

 الالزمة.
1 

 2 العمل على توفير التوعية للمواطن بطرق مختلفة منها المناهج التعليمية. 2
 3 على أرض الواقع وتوزيع األدوار االستراتيجيةتنفيذ الخطط  3

 
بأن أهم المتطلبات الكفيلة بإدارة المصادر الطبيعية من وجهة  (، يمكن القول13.2بالرجوع للجدول )

نظر المبحوثين توزعت ما بين متطلبات جوهرية ورئيسية وثانوية، وهي بالتأكيد جميعها ضرورية من 
ات شجيع العالقة التكاملية بين الجهوجهة نظر المبحوثين فقط اعطى المبحوثين األهمية األكبر، لت

المعنية من حيث القوانين واألنظمة والعمل على تعديل القوانين والحد من التضارب والتقاطع 
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بالصالحيات، كما أكد على ضرورة توفير رأس المال، باإلضافة للسيطرة والرقابة على المصادر الطبيعية 
حفاظ على ين بالكما كان من المتطلبات الرئيسية بالتأكيد على ضرورة إشراك المواطن للحفاظ عليها.

بالحفاظ على المصادر الطبيعية من خالل تشريع حق الوصول للمعلومات. وأخيرًا  المصادر الطبيعية
كان من المتطلبات الثانوية ضرورة توفير الوعي للمواطن بطرق مختلفة سواء كان من خالل المناهج 

 ض الواقع وتوزيع األدوار.على أر  االستراتيجيةالتعليمية أو اإلعالم والعمل على تنفيذ الخطط 
 

مما سبق يمكن القول بوجود عالقة كبيرة ما بين األدوار المتوقعة إلدارة المصادر الطبيعية ومعيقات 
إدارة المصادر والمقترحات لتحفيز إدارة المصادر الطبيعية من وجهة نظر المبحوثين حيث تطرق 

من ة ومتابعة األنشطة واإلشراف عليها، والعمل ضالمبحوثين في األدوار المتوقعة لوضع القوانين واألنظم
يج العلمي. إضافةً قائم على المفهوم  استراتيجيإطار قطاعي  اد لنشر التوعية من خالل وسائل اإلعالم وا 

جهات مسؤولة عن المحاسبة والرقابة تضمن حق المشاركة في تنفيذ الخطط والمشاريع لألفراد وهذا ما 
 تم ذكره في المتطلبات.

 
ن بالتشريعات وتضارب بالصالحيات نتيجة لعدم وجود تنسيق بي ازدواجيةنما تحدثت المعيقات بوجود بي

سسات ذات العالقة بإدارة المصادر، فمن أهم المعيقات ضعف التمويل وتعدد مصادره وعدم توفر المؤ 
دمات ول على الخوكان عدم وعي األفراد بطريقة الحص .الكادر المؤهل للعمل بإدارة المصادر الطبيعية
 بسبب الثقافة السلبية السائدة من أهم المعيقات.

 
يجاد دور  وكانت أهم المقترحات التحفيزية ذات العالقة هي تحديد مهام كافة األجسام والتنسيق بينها وا 
تكاملي والعمل على توفير الموارد واإلمكانات الالزمة لتنفيذها باإلضافة لتحديد مهام كل جهة من 

لمسؤولة عن إدارة المصادر والمشاركة بتفعيل دورها، من خالل حمالت التوعية المجتمعية الجهات ا
 .بمجال إدارة المصادر الطبيعية

 
مما سبق يمكن القول بأن هناك عالقة نوعًاما وثبات في إجابات المبحوثين من حيث األدوار المتوقعة 

 ر الطبيعية.والمعيقات والمحفزات والمتطلبات الكفيلة بإدارة المصاد
 

 :المعيقات المؤسسية إلدارة المصادر الطبيعية 1.4
 

في إطار اإلجابة على سؤال الدراسة، حول أهم المعيقات المؤسسية إلدارة المصادر الطبيعية، تم 
 نوية. وثاومناقشتها في ضوء تصنيف المعيقات لمعيقات جوهرية ورئيسية  احتسابالتكرارات
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 (12.2الجدول )النتائج كما هي ملخصة ب وجاءت
 

 .المعيقات المؤسسية إلدارة المصادر الطبيعية: أ-12.2جدول 
 

 التكرار المعيقات المؤسسية الرقم
 2 عدم وجود خصوصية بالمشاريع الجوهرية 1
 1 توزيع األدوار 2
 2 عدم وجود تكامل باألدوار 3
 2 قلة الوعي  الرئيسية 1
 2 عدم توفر األموال 2
 2 المصالح الشخصية 3
 3 ضعف التشريعات 2
 1 عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب 1
 3 تضارب الصالحيات 6
 1 ترهل المؤسسات والكوادر الثانوية 1
 2 ضعف التنسيق 2
 1 جراءات وحق الوصول للمعلوماتعدم مأسسة اإل 3

 
يمكن القول بأن أهم المعيقات المؤسسية من وجهة نظر المبحوثين تمثلت  (12.2)بالنظر لنتائج الجدول 
وهي معيقات جوهرية ومعيقات رئيسية ومعيقات ثانوية. أما أهم المعيقات الجوهرية  ،بثالث محاور رئيسية

 يها عدم وجود تكامل باألدوار وكان أقلها توزيع األدوار.فكانت بعدم وجود خصوصية بالمشاريع ويل
 

بينما تمثلت المعيقات الرئيسية بقلة الوعي واإلدراك للمصادر الطبيعية لدى الموظفين وعدم توفر الدعم 
المادي واألموال لتمويل المشاريع الخاصة بالمصادر الطبيعية وضعف التشريعات وتضاربها ويليها 

عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب. وهنا يتبين بقلة اإلدراك بأهمية الوعي المصالح الشخصية و 
دارتها بالشكل األمثل الذي يضمن   .استدامتهالدى الموظفين بمفهوم المصادر الطبيعية وا 

 
جود دورات أي عدم و أما المعيقات المؤسسية الثانويةفكانت بضعف التنسيق وترهل المؤسسات والكوادر 

وورشات عمل خاصة بإدارة المصادر الطبيعية التي تعمل على توفير الوعي للموظفين بمفهوم  تدريبية
دارتها والحفاظ عليها. وأخيرًا كان المعيق المؤسسي من وجهة نظر المبحوثين هو  المصادر الطبيعية وا 

 .عدم مأسسة اإلجراءات وحق الحصول على الخدمات
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الجهود ورصد وتوظيف الموارد لمواجهتها على ان تكون  جميع ما ورد من المعيقات يتطلب تكثيف
 األولوية للمعيقات الجوهرية فالرئيسية فالثانوية.

 
 العالقة التكاملية 2.4
 

عند الحديث عن العالقة التكاملية بين مؤسسات المصادر الطبيعية، البد من التطرق لمفهوم العالقة 
 إلدارة المصادر الطبيعية ضمن التكامل. التكاملية وأهم المتطلبات والمعيقات المؤسسية

 
 مفهوم العالقة التكاملية. 2.2.4

 
مفهوم العاملين في المؤسسات المبحوثة للعالقة في مجال اإلجابة على سؤال الدراسة، حول ماهية 

 .(11.2)الجدول  كما هي ملخصة فيتعريفات المبحوثين  فقد جاءت التكاملية، 
 

 ين لمفهوم العالقة التكاملية بحسب مخرجات تحليل إجابات المبحوثين.: تعريفات المبحوث11.2جدول 
 

 تعريف العالقة التكاملية الرقم
تنظيم العالقة بين كافة القطاعات المشاركة بإدارة المصادر عن طريق توزيع األدوار وتحديد  1

 الصالحيات والمسؤوليات لكل قطاع.
 دامتهااستاألمثل للموارد بشكل يضمن  االستغالل 2
ع مراعاة م ،تظافر جهود الجهات المعنية بإدارة المصادر الطبيعية لتحقيق التوازن بين القطاعات 3

 التخصص واإلبداع لكل قطاع على حدى.
 شاملة. الستراتيجيةالتغذية الراجعة والشراكة بين القطاعات للوصول  2

 
 هم متفاوت للعالقة التكاملية بين المبحوثين،(: يمكن القول بأن هناك ف11.2الجدول)في من خالل النتائج 

ضافة األمثل والتوازن باإل االستغالليطغى عليه تحديد الصالحيات والتخصص لكل قطاع لتحقيق 
لتنظيم العالقة بين كافة القطاعات، ومن واقع األدبيات تم تعريف العالقة التكاملية بعملية توزيع األدوار 

القة التكاملية، األولى نظرية السلم الممتد واألخرى نظرية السلم المتوازي. بين القطاعات وهناك نظرية للع
وتحدثت نظرية السلم الممتد بأنه يتم توزيع األدوار بين القطاعات بالتسلسل يبدأ قطاع بدور معين وعند 

ين ب بينما السلم المتوازي تعني توزيع األدوار ،، يكمل القطاع األخر لنفس الدور بالترتيباالنتهاء
ي عبارة هالقطاعات في آن واحد للوصول للنتيجة ومنه يمكن الوصول لتعريف العالقة التكاملية بأنه 

عن إنجاز طرف المسؤولية لعمل أي نشاط أو برنامج أو المشاركة فيه لوضع خطة أو قانون أو غيره، 
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 طرفهم على أنبشكل متوازي مع باقي األطراف، بحيث يكون العمل مكمل غير مكرر لما ينجز من 
 بالعمل. ازدواجيةما أنجزوه دون وجود تداخل سلبي أو  استكماليعملعلى 

 
 :قومات العالقة التكامليةم. 1.2.4

 
إطار اإلجابة على سؤال الدراسة، حول أهم المقومات للعالقة التكاملية إلدارة المصادر الطبيعية، في 

 (.16.2الجدول)جاءت اجابات المبحوثين كما هو مبين في 
 

 .متطلبات إدارة المصادر الطبيعية بحسب مخرجات تحليل اإلجابات :16.2جدول
 

 الرقم المتطلبات الجوهرية التكرار

1 
تشجيع العالقة التكاملية بين الجهات المعنية من حيث القوانين واألنظمة والعمل على تعديل 

 القوانين والحد من التضارب والتقاطع في الصالحيات.
1 

 2 الرسمي للمؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر بالشكل األمثل وتوفير رأس المال.التحفيز  2
 3 التخطيط والتوعية والسيطرة والرقابة اإلجبارية على المصادر الطبيعية. 2
 المجموع 22

 
يمكن القول بأن هناك إجماع كبير للمتطلبات الجوهرية للمصادر (، 16.2)جدول من خالل النتائج 

ية، حيث يطغى على المتطلبات بأهمية تشجيع العالقة التكاملية بين الجهات المعنية من حيث الطبيع
القوانين واألنظمة والعمل على تعديل القوانين والحد من التضارب والتقاطع بالصالحيات، في حين يمثل 

قول بأن الالتحفيز الرسمي للمؤسسات وتوفير رأس المال ما تبقى من مجمل المتطلبات، ومنه يمكن 
 .المتطلبات الجوهرية إلدارة المصادر فيها نوع من اإلجماع

 
 : إلدارة المصادر الطبيعيةالمحفزة على العالقة التكاملية الرئيسية المتطلبات. 3.2.4

 
ت النتائج جاءفي مجال اإلجابة على سؤال الدراسة، حول المتطلبات الرئيسية إلدارة المصادر الطبيعية، 

 (.11.2)الجدولكما في 
 

(، هناك تقارب في إجابات المبحوثين، حيث يطغى عليه تطبيق 11.2من خالل النتائج في الجدول )
 الموارد، دامةاستالحفاظ على  ما بينالنهج التشاركي والتنسيق بين األطراف، وتتوزع باقي اإلجابات 
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 استناداو  .دْى الحكم الصالحإشراك المواطن في العملية اإلدارية، وأضعف المتطلبات يكمن في تطبيق مبا 
 لما سبق من نتائج يمكن قبول الفرضية القائلة بوضوح المتطلبات الرئيسية إلدارة المصادر الطبيعية.

 
 : متطلبات إدارة المصادر الطبيعية بحسب مخرجات تحليل اإلجابات.11.2جدول

 
 الرقم المتطلبات الرئيسة التكرار

 0 ن كافة األطرافتطبيق النهج التشاركي والتنسيق بي 1

الموارد من خالل توفير خبرات وكفاءات وتوضيح دور أصحاب  استدامةالحفاظ على  2
 الموارد الطبيعية وزيادة الرقابة على رأس المال من أجل إنتاج كمية كافية ونوعية جيدة.

0 

3 
العمل على إشراك المواطن في المحافظة على المصادر الطبيعية من خالل تشريع 

 ل للمعلوماتالوصو 
3 

 4 تطبيق مبادْى الحكم الصالح في إدارة المصادر الطبيعية 2

 
 إلدارة المصادر الطبيعية: المحفزة على العالقة التكاملية المتطلبات الثانوية . 4.2.4

 
اءت جإلدارة المصادر الطبيعية، ولكون  الثانويةفي مجال اإلجابة على سؤال الدراسة، حول المتطلبات 

 (. 19.2ت كما في الجدول )باااالج
 

 : متطلبات إدارة المصادر الطبيعية بحسب مخرجات تحليل اإلجابات19.2جدول
 

 الرقم المتطلبات الثانوية التكرار
 0 القرارات الالزمة. واتخاذعن الالمركزية في إدارة المصادر والتقييم  االبتعاد 1

 0 ها المناهج التعليميةالعمل على توفير التوعية للمواطن بطرق مختلفة من 2

 3 على أرض الواقع وتوزيع األدوار االستراتيجيةتنفيذ الخطط  3

 4 زيادة الرقابة والحماية لرأس المال لتطوير المصادر  2

 
 عاداالبت(، هناك تقارب في إجابات المبحوثين، حيث يطغى عليه 19.2من خالل النتائج في الجدول )
لى توفير العمل عما بينوتتوزع باقي اإلجابات  ،ت الالزمةاالقرار  واتخاذادر عن الالمركزية في إدارة المص

 على أرض الواقع وتوزيع األدوار. االستراتيجيةالتوعية للمواطن بطرق مختلفة وتنفيذ الخطط 
 

 يعية.دارة المصادر الطبمتطلبات إلما سبق من نتائج يمكن قبول الفرضية القائلة بوضوح ًا استناد



 81 

 : دارة المصادر الطبيعيةللعالقة التكاملية إلالمعيقات المؤسسية . 5.2.4
 

حتساب اتم  ،في إطار اإلجابة عن سؤال الدراسة، حول أهم المعيقات المؤسسية إلدارة المصادر الطبيعية
 (.11.1) جاءت النتائج كما هي ملخصة في الجدول .التكرارات والنسب المئوية

 
في إدارة ة الجوهريإلجابات المبحوثين حول المعيقات المؤسسية لمئوية التكرارات والنسب ا: 18.2 جدول

 )الشدة وواقع الحدوث(. المصادر
 

 الرقم  المعيقات الجوهرية التكرار
 0 عدم وجود خصوصية بالمشاريع  2

 0 توزيع األدوار 1

 3 عدم وجود تكامل باألدوار 3

 
ة مبحوثين حول المعيقات المؤسسية الرئيسية في إدار التكرارات والنسب المئوية إلجابات ال:  21.2 جدول

 المصادر )الشدة وواقع الحدوث(.
 

 الرقم المعيقات الرئيسية التكرار
 0 قلة الوعي 2

 0 عدم توفير األموال 2

 3 المصالح الشخصية 2

 4 ضعف التشريعات 3

 5 عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب 1

 6 تضارب الصالحيات 3

 المجموع 21
 

: التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين حول المعيقات المؤسسية الثانوية في إدارة 21.2جدول
 المصادر )الشدة وواقع الحدوث(.

 
 الرقم المعيقات الرئيسة التكرار
 1 ترهل المؤسسات والكوادر 1
 2 ضعف التنسيق 2
 3 عدم مأسسة اإلجراءات وحق الحصول على الخدمات 1
 المجموع 4
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 ادارة المصادر الطبيعية المقارنةسيناريوهات  4.4
 

إدارة ، الخاصة بالمؤسسات ذات العالقة بواالستراتيجياتمن نتائج الدراسة ومراجعة القوانين  باالستفادة
و ما يدفع القتراح وهالمصادر الطبيعية، تبين وجود فجوه كبيره في إدارة المصادر الطبيعية بالمؤسسات، 

عدد من مقارنة و اقتراحبعد  من قبل الموظفين العاملين بالمؤسسات ذات العالقة اختيارهيتم يناريوهات س
 :(1.2ل )شكالسيناريوهات 

 

 
 

 : سيناريوهات ادارة المصادر الطبيعية المقارنة1.2شكل
 

 السيناريو األول: )سيناريو الواقع إلدارة المصادر الطبيعية(:. 2.4.4
 

ريو لبقاء الوضع بالمؤسسات ذات العالقة كما هو عليه. من واقع مراجعة الهيكليات يشير هذا السينا
للوزارات فكل مصدر طبيعي تتحمل المؤسسة المسؤولة عن إدارته عن طريق إدارة أو قسم خاص داخل 
المؤسسة تعمل على إدارة المصدر الطبيعي الخاص بها مع إمكانية الحصول على مساعدة من أطراف 

ال طلبها. مثاًل تعمل سلطة المياه على إدارة المياه، ووزارة الزراعة على إدارة األرض والتنوع بح آخري
 على إدارة الهواء. سلطة البيئةالحيوي، و 

 
حدات متعلقة بإدارة المصادر الطبيعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العالقة بإدارة المصادر و 

 : (22.2يبينها جدول) الطبيعية



 83 

 : الوحدات اإلدارية المتعلقة بإدارة المصادر الطبيعية:22.2ل جدو 
 

 المصادر الطبيعية الوزارة/ السلطة 
 الهواء التنوع الحيوي التربة المياه المصادر الطبيعية

اإلدارة العامة  سلطة جودة البيئة
 للمصادر الطبيعية

دائرة جودة 
 المياه

دائرة التنوع  
 الحيوي

دائرة 
الهواء 
 ونواألوز 

اإلدارة العامة   وزارة الزراعة
للمياه الزراعية 

 والري

االدارة العامة للبحوث -
 الزراعية.

اإلدارة العامة للرقابة  -
 الزراعية

اإلدارة العامة  -
 لألراضي الزراعية

اإلدارة العامة لوقاية  -
 النبات والحجر الزراعي

قسم التنوع 
 الحيوي

 

اإلدارة العامة   سلطة المياه 
 در المياهلمصا

   

اإلدارة العامة  االقتصادوزارة 
 للمصادر الطبيعية

    

دائرة الموارد  وزارة التخطيط 
 الطبيعية والبيئية

    قسم المياه

 
 (:جسم مستقل إلدارة المصادر الطبيعية استحداثالسيناريو الثاني: ). 1.4.4

 
لدوائر اجمع جسم جديد ي استحداثى يتميز بجمع إدارات المصادر الطبيعية جميعها، وكأنه يعمل عل

وبإدارة ،، تحت مظلة واحدةبمختلف المؤسسات ذات العالقة المنتميةذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية 
ارية الدقيقة بالمؤسسة، ووحدة الشؤون اإلد الفنية باألمورستشمل الوحدة الفنية للعمل  .مستقلة بذاتها

والشؤون اإلدارية واألمور المالية المتعلقة بالمؤسسة، ووحدة الرقابة والمالية لمتابعة شؤون الموظفين 
والمتابعة، التي تعمل على متابعة عمل المؤسسة والوصول لضمان سير العمل بأتم وجه، ووحدة 
تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر العصب الحساس والرئيس في أي مؤسسة والتي تعمل على متابعة عمل 

المعلوماتية، ووحدة التخطيط والتنسيق لتنظيم أعمال المؤسسة والتنسيق للمشاريع  الشبكات واألنظمة
عن نشر  لةالمسؤو واألمور المتعلقة بالمشاريع وتمويلها، ووحدة التوعية واإلعالم تعتبر من أهم الوحدات 
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التوعية.  تالوعي بين أفراد المجتمع من خالل وسائل اإلعالم سواء الصحف الرسمية أو التلفاز أو نشرا
ووحدة المتابعات القانونية التي تعمل على متابعة شؤون المؤسسة القانونية، ووحدة األبحاث والدراسات 
التي تعمل على إجراء الدراسات واألبحاث ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية والعمل على نشرها، 

  .ن والعمل على تسهيل أعمال المؤسسةوأخيرًا وحدة العالقات العامة وخدمة الجمهور، لخدمة المواطني
 

 
 

 : الجسم المستقل المقترح لسلطة إدارة المصادر الطبيعية:2.2شكل 
 

 تقاسم المسؤولية(. –لسيناريو الثالث: )التكامل المؤسسي ا. 3.4.4
 

يعتمد هذا السيناريو وبشكل رئيس، على أن المسؤولية الرسمية في إدارة المصادر الطبيعية، تقع على 
 ،والبحثية ،ومشاركة المؤسسات األهلية ،بخبرة حقيقيةواستفادةالمؤسسة الحكومية، ولكن في ظل تعاون 

، وعليه يقوم هذا السيناريو على اسناد رئاسة كل وحدة لمؤسسة المجتمعيةوالقطاع الخاص، والمؤسسات 
لك ويسندها في ذ حكومية ذات اختصاص، يعاونها المؤسسات الحكومية ذات العالقة كمؤسسات عاملة،

جدول  ملخصة في الوأما أهم المعالم العامة لهذا السيناريو  مؤسسات استشارية )مجتمعية، بحثية،...(.
(23.2) 
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 المصادر الطبيعية إلدارة: المؤسسات المشاركة في سيناريو التكامل المؤسسي 23.2جدول 
 

مقالر   وزارة  / سلطة / هيئة الوحدة 
 دات العاملةاهم الوح رئاسة الوحدة  
االقتصاد، البيئة، المياه، الزراعة، الجهاز المركزي  التخطيط والتنمية االدارية التخطيط والتنسيق 1

 لإلحصاء
الجهاز المركزي لإلحصاء  قاعدة البيانات 2

 ، التخطيطالفلسطيني
 الزراعة، المياه، البيئة، االقتصاد، 

الزراعة، المياه، البيئة، االقتصاد، الجهاز المركزي  ةالتخطيط والتنمية االداري األبحاث والدراسات 
 لإلحصاء

 الزراعة، المياه، البيئة، االقتصاد المالية التمويل 
 الزراعة، المياه، البيئة ، االقتصاد التخطيط والتنمية االدارية التأهيل والتدريب 
اإلدارة الفنية  

 والميدانية
 الوطنيالزراعة، المياه ، البيئة ، االقتصاد 

 الزراعة، المياه، االقتصاد البيئة الرقابة 
الزراعة، المياه، البيئة ، االقتصاد، التربية والتعليم،  البيئة التوعية واالعالم 

 التعليم العالي
 الدوائر القانونية في: الزراعة، المياه، البيئة  البيئة القانونية 

 االقتصاد،
 الجهات االستشارية

 ية ذات العالقة والتي لم ترد في السيناريو كمؤسسات عاملةالمؤسسات الحكوم 
  والبحثية ذات ةاألكاديميالمؤسسات االهلية العاملة في المجال، مؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة، المؤسسات 

 العالقة، المؤسسات المجتمعية
 

 السيناريو الرابع: )المجلس التنسيقي إلدارة المصادر الطبيعية(:. 4.4.4
 

. اسم المسؤوليةتق –التكامل المؤسسي وسيناريو سيناريو الواقع إلدارة المصادر الطبيعيةحالة وسطية بين 
 أهم معالمه تتلخص في:

 
 تعزيز ل المصادر الطبيعية بإدارةذات العالقة  شاء جسم تنسيقي دائم بين هذه المؤسساتإن

 التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق، 
 حياتها الخاصة التي منحها لها القانون واستراتيجية عملها التي لكل مؤسسة بصال االحتفاظ

 .تسترشد بها بأنشطتها وبرامجها



 86 

 السيناريو النهائي للدراسة. 5.4.4
 

المصادر الطبيعية من وجهة نظر  إلدارةفي هذا الجزء من الدراسة سيتم عرض السيناريو النهائي 
 الدراسة. ة الذكر عليهم، وكذل السيناريو النهائي كما تراهالمبحوثين، بعد عرض السيناريوهات االربعة سابق

 
 من وجهة نظر المبحوثين: . 2.5.4.4

 
ثر كفاءة وفعالية، كالمبحوثين، لسيناريو إدارة المصادر الطبيعية األ باختيارمقارنة نتائج المقابلة الخاصة 

 ناه :( أد22.2الفلسطيني، جاءت النتائج كما هو مبين بالجدول)ضمن الواقع 
 

 :نحو السيناريوهات المقترحة إلدارة المصادر الطبيعية واتجاهاتهم: تقييم المبحوثين 22.2جدول 
 

 التكرار السيناريو المحور الرقم
 3 سيناريو الواقع إلدارة المصادر الطبيعية. السيناريو األول 1
 1 خلق جسم وزاري مستقل للمصادر الطبيعية. السيناريو الثاني 2
 3 وتقاسم المسؤولية. –التكامل المؤسسي  ثناريو الثالالسي 3
 2 المجلس التنسيقي إلدارة المصادر الطبيعية. السيناريو الرابع 2

 
(، يمكن القول بانه لم يكن هناك اجماع واضح على السيناريو 22.2استنادا الى النتائج في الجدول )

يث يناريوهات التي تم عرضها على المبحوثين، حالمصادر الطبيعية من بين الس إلدارةاالنسب واالفضل 
، بينما لم يؤيد السيناريو الثاني 2، 3، 1نراهم موزعين في اجاباتهم بشكل شبه متساوي بين السيناريوهات 

 سوى مبحوث واحد. 
 

المصادر الطبيعية وذلك لكثرة التحديات التي يمكن  إلدارةبمعنى أن معظمهم ال يؤيد خلق جسم جديد 
طريق مثل هذا السيناريو، سواء كانت مادية، بشرية، او حتى هيكلية مؤسسية. على الجانب  ان تعترض

االخر يمكن القول بان غالب المبحوثين اكد على ضرورة وجود عالقة تنسيق حقيقية بين المؤسسات 
 ذات العالقة، مع اختالف عمق وشكل هذه العالقة.

 
 من وجهة نظر الدراسة والباحثة:. 1.5.4.4

 
 ستنادا الى اراء المبحوثين حول السيناريوهات المختلفة، والى ما يفرضه الواقع الفلسطيني من محدداتا
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( والغروف 2112المصادر والتي يلخصها بحسب عيسى ) إلدارةعلى السيناريو القابل للتطبيق  
لسيناريو كون ا(، جاءت الدراسة لتقترح سيناريو التكامل )السيناريو الثالث( لي21.2( الجدول )2111)

االكثر تناسبا واالفضل للواقع الفلسطيني. هذا التفضيل نابع اضافة الى ما سبق من المتطلبات والتحديات 
 (.26.2التي تواجه كل من السيناريوهات موضوع المقارنة بحسب المبحوثين كما هي مبين في الجدول )

 
( 2112عيسى )المبحوثين وبحسب المصادر الطبيعية بحسب  إلدارةأ: محددات عامة -21.2جدول 

 (2111والغروف )
 

 تفصيل العوامل إدارة المصادر الطبيعيةات محدد
 بشكل كبير على الممول األجنبي بالموازنة االعتماد  الممول 1

  المصادر االستثمارواستغاللتضارب المصالح ما بين 
  المشاريع )األجندة(. اختيارسياسة وشروط في 
 .التوجهات الفكرية 

 غير ناضجة بشكل كافي. االستراتيجيات  رسمية ومؤسسية  2
 .التشريعات والقوانين ينقصها النفاذ 

مرتبطة بالمؤسسات  3
 الرسمية

 تنازع الصالحيات.–العمل  ازدواجية 
 وغياب نحن في العمل المؤسسي. األناصوت  ارتفاع 
  من رأس الهرم القيادي للمؤسسة نفسها. تأتيقوة المؤسسة 
  الكفاءة إضافة للتواكل والسلبية العالية.نقص الخبرة و 
  الروتين الحكومي والبيروقراطية العالية باإلضافة لطول الفترة الزمنية إلنجاز

 المعامالت.
  القوانين والتشريعات: غير شاملة وبعضها ما زال يعتمد قوانين مستوردة

وأغلب التشريعات لم تأخذ نضوج حقيقي نتيجة تعطل الجهاز  الخارج،من 
 لتشريعي.ا

مرتبطة بالمؤسسات  2
 األهلية

 .التمويل العام 
 .التمويل العام المرتبط باألجندة بحدود خاصة 
 المعلومات التي يحصلون عليها. احتكار 
 .النزاعات الذاتية والتنافس بين المؤسسات ذاتها 

مرتبطة بالمؤسسات  1
 البحثية واألكاديمية

 ضعف التمويل 
 لرسمية ضعيفة.الصلة بينها وبين المؤسسات ا 

مرتبطة بالمؤسسات االهلية، فاإلطار القانوني للمؤسسات هو ما يحكم   مرتبطة باإلطار القانوني 6
 نشاطها.
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 متطلبات ومعيقات السيناريوهات المقترحة:أ: -26.2جدول 
 

 التحديات المتطلبات السيناريو الرقم
سييييييييييييييينييييييياريو الواقع  1

إلدارة المصيييييييييييييييادر 
 الطبيعية

  وطنية إلدارة المصادر الطبيعية تعمل مجمل المؤسسات  اتيجيةاستر دال يوج
نما هناك من خاللها  لكل مؤسسة على حدة. استراتيجية، وا 

  وجود إدارة شبه منفصلة للمصادر الطبيعية بعيدًا عن اسلوب النظم، مما
 هذه المصادر. استدامةيضعف ويمنع تحقيق 

 عنى لمؤسسات الرسمية التي تكثرة الهياكل المؤسسية )الدوائر(، موزعة على ا
 إسميًا وليس فعليًا بالمصادر الطبيعية.

 .ضعف الموازنات المالية المخصصة إلدارة المصادر الطبيعية 
  خبرات موزعة ومشتتة دون توزيع حقيقي فاعل لها ، نحو إدارة المصادر

 الطبيعية.
جسيييييييييم  اسيييييييييتحداث 2

 مسيييييييييييييييتيييقيييييييل إلدارة
 لمصادر الطبيعيةا

 ت في مكان واحد، ضمن جسم إداري واحد تجميع أصحاب الخبرا
 .والمعلومات للخبرة وتبادألكبريسمح بتعاون أكبر 

 .توفير أكبر للموارد المالية 
 .توفير بحجم الكادر البشري 
 .توفير في نفقات المقرات وغيرها 
 .التخلص من التنافس السلبي بين هذه المؤسسات 
  طبيعية وطنية موجودة إلدارة المصادر ال استراتيجيةوجود 
 .رقابة مالية أكبر على موارد التمويل القادمة إلدارة المشاريع 
 .توفير قاعدة بيانات أكثر نضوجًا تسمح بقرار أكثر سالمة 
 .تحسين التخطيط للمصادر الطبيعية ضمن أسلوب النظم 

 .التخلص من أجسام وهياكل مؤسسية قائمة 
 ة.الطبيعية المصادر ، إنجاز قانون وطني شامل إلدار إعادة صياغة القوانين 
 بخلق جسم موحد للسيطرة على المصادر  حال يسم، بشكل عام االحتالل

 .الطبيعية
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 متطلبات ومعيقات السيناريوهات المقترحة::ب-26.2دولج
 

 التحديات المتطلبات السيناريو الرقم
م تقاس -التكامل مؤسسي 3

 المسؤولية.
 بالهياكل القائمة. االحتفاظ 
  المؤسسات المختلفة بصورة متوازنة وضمن توزيع العمل على

 ومؤهالتها. اختصاصها
  تفعيل أكبر عدد ممكن من المؤسسات الرسمية في ظل التعاون

 والتفاعل الحقيقي في مؤسسات المجتمع المدني والخاص.
  والقوانين. االستراتيجياتتوحيد 

 .وجود إرادة إدارية داعمة لهذا الهيكل من الوزارات المختلفة 
  صياغة القوانين من خالل مرونة القوانين التي تسمح بإعادتها.إعادة 
  .شيوع التواكل والسلبية المؤسسية والمجتمعية 

المجلس التنسيقي إلدارة  2
 المصادر الطبيعية.

 غيير. تبالهياكل المؤسييسييية الحالية بدون مسيياس أو  االحتفاظ
ال يكون هنياك معيارضيييييييييييييية ذات وزن محسييييييييييييييوس من  ثبحيي

 زارات المختلفة.المؤسسات والو 
 .أن تكون هناك ميزات إضافية 
  للخبرات والكفاءات المعلومة المتوافرة لدى  االسييييييييييييييتفادةتفعيل

 المؤسسة المختلفة.
  خفض نسيييييييييييبي للتنافس السيييييييييييلبي بين المؤسيييييييييييسيييييييييييات وتنازع

 أكبر.الصالحيات مع ثقة 

 تغيير حقيقي في واقع إدارة المصادر الطبيعية. دال يوج 
 طنية إلدارة المصادر الطبيعية تعمل مجمل الوزارات من و  استراتيجيةدال يوج

نما يوجد خاللها  لكل مؤسسة على حدى. استراتيجية، وا 
  كثرة الهياكل المؤسسية موزعة على المؤسسات الرسمية التي تعنى بالمصادر

 الطبيعية.
  دون توظيف حقيقي لها بمجال إدارة المصادر الطبيعية. مشتتةخبرات 
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 (، 3.2ل بحسب رئاسة الوحدات المقترحة فيعرضها شكل )وأسس هذا الهيك أهم معالمأما 
 

 
 

 : سيناريو التكامل المقترح بحسب رئاسة الوحدات.3.2شكل 
 

يجدر االشارة ان تشكيل الوحدات المختلفة لهذا السيناريو، يقوم على تحميل المؤسسة االكثر خبرة ودراية 
ارة )مثل سلطة البيئة، وز ر الطبيعية مسؤولية رئاسة الوحدة المصاد بإدارةوعالقة بالنشاط المتعلق 

 ، على ان تكون المؤسسات ذات، ووزارة التخيط والتنمية االدارية(لإلحصاءاالقتصاد، الجهاز المركزي 
كوزارة ) المصادر الطبيعية وعلى تماس مباشر بهذا النشاط ذراع العمل في هذه الوحدة بإدارةالعالقة 

شمل في ت، مع االستعانة بخبرة كافة المؤسسات االخرى ذات العالقة والتي لم المياه،...(الزراعة، سطلة 
رئاسة الوحدة أو لم تكن جزء من مؤسسات العمل، وهذ الفئة تشمل مؤسسات حكومية )مثل سلطة 

سسات ؤ الطاقة، هيئة الغاز والبترول، ...وزارة الحكم المحلي،..(، والمؤسسات البحثية واالكاديمية، والم
المجتمع المحلي، ووضعها  الى مؤسسات باإلضافةاألهلية، ومؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة 

 ضمن النطاق االستشاري للوحدة.
 

 ولتطبيق هذا السيناريو:
 

 توفير دعم رسمي مؤسسي )بدء مخاطبة القيادة السياسية بالبلد واألحزاب وأصحاب الخبرة الفنية 
 للفكرة(، في حال تم توفير الدعم هم بحاجة.والميدانية لحشد تأييدهم 
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 لتكامل.داعمة لفكرة اكافة القطاعات لخلق تشريعات في ة العمل على تعزيز كافة الجهد المبذول 
  تحفيز المؤسسات التي تشارك وبفعالية يجب ان يكون لها مميزات ) تعزيز المشاركة للمؤسسات

 ية(.)األهلية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع
 .إعداد مذكرة تفاهم وتوزيع الصالحيات 
  إعداد دليل عمل إرشادي توافقي بين كافة المؤسسات لكي نقدر على توجيه العمل نحن بحاجة

 إلعادة تعديل للقوانين والتشريعات.
  وضع قانون إرشادي توافقي لكي يكون هذا السيناريو قابل للتطبيق يحتاج إلدارة رسمية إلدارة

 هذا الجسم .

 
 تلخصه الدراسة فيما يأتي:فا أهم تفاصيل هذا السيناريو ووحداته أم
 

 وحدة التخطيط والتنسيق:. 2.1.5.4.4
 

 التخطيط والتنسيقفي مجال  لمشاركة المقترحة لواالستشارية( الجهات الرسمية 2.2يمثل الشكل )
 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية  إلدارةالمصادر

 

 
 

 ط والتنسيق.: وحدة التخطي2.2 شكل
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 :وحدة قاعدة البيانات. 1.1.5.4.4
 

في مجال قاعدة البيانات حول  المشاركة المقترحة واالستشاريةالجهات الرسمية ( : 1.2يمثل الشكل )
 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية  المصادر

 

 
 

 : وحدة قاعدة البيانات1.2شكل 
 

 وحدة األبحاث والدراسات:. 3.1.5.4.4
 

 في مجال االبحاث والدراسات حول لمشاركة المقترحة ليةواالستشار (: الجهات الرسمية 6.2يمثل الشكل )
 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية  المصادر

 
 وحدة التمويل:. 4.1.5.4.4

 
 رالمصاددارة تمويل إفي مجال  لمشاركة المقترحة لواالستشاريةهات الرسمية ( الج1.2)يمثل الشكل
 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية 
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: وحدة األبحاث والدراسات.6.2شكل   
 

 
 

 : وحدة المالية.1.2شكل 
 

 والتدريب: التأهيلوحدة . 5.1.5.4.4
 

أهيل والتدريب التمجال  المشاركة فيالمقترحة واالستشاريةالجهات الرسمية  (9.2) يمثل الشكل
 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية  إلدارةالمصادر

 
 يدانية:وحدة اإلدارة الفنية والم. 1.1.5.4.4

 
 صادرمالفنية والميدانية لل لإلدارةلمشاركة المقترحة لواالستشاريةالجهات الرسمية  (8.2) يمثل الشكل
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 ضمن النموذج التكاملي. الطبيعية  
 

 
 

 : وحدة التأهيل والتدريب.9.2شكل 
 

 

 
 

 : وحدة اإلدارة الفنية والميدانية.8.2 شكل
 

 الرقابة:وحدة .1.1.5.4.4
 

يعية مصادر الطبللرقابة على لللمشاركة المقترحة لواالستشاريةالجهات الرسمية (11.2) يمثل الشكل
 ضمن النموذج التكاملي. 
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 والمتابعة.: وحدة الرقابة 11.2شكل 
 

 :وحدة التوعية واالعالم. 2.1.5.4.4
 

في وحدة التوعية واالعالم ضمن ة لمشاركالمقترحة لواالستشاريةالجهات الرسمية ( 11.2)يمثل الشكل 
 مصادر الطبيعيةال إلدارةالنموذج التكاملي 

 

 
 

 : وحدة التوعية واإلعالم.11.2شكل 
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 :الوحدة القانونية. 4.1.5.4.4
 

وذج الوحدة القانونية ضمن النم للمشاركة فيالمقترحة واالستشاريةالجهات الرسمية ( 12.2يمثل الشكل )
 ر الطبيعيةمصادال إلدارةالتكاملي 

 

 
 

 : الوحدة القانونية12.2شكل 
 

وفي محضر نقد وتحليل هذا السيناريو يمكن القول بانه يمثل االستثمار االمثل لموارد المؤسسات الرسمية 
الصور، وأفضل الكفاءات المتخصصة دون تحمل نفقات اضافية  بأحسنواالهلية والخاصة والمجتمعية، 

تيراد خبراء من جهات اخرى، كما انه يشرك كافة الجهات ذات العالقة اجسام مؤسسية جديدة، واس نشاءإب
يمقراطية القرار حول ادارة المصادر الطبيعية، وبالتالي يمنع دبما يضع كل منها امام مسؤولياته، ويحقق 

االزدواجية والصراع على الصالحيات، ويحارب التكاسل والسلبية والتواكل، الذي قد يحدث في حال قيام 
 ؤسسات بالعمل منفردة بعيدا عن بعضها البعض.الم
 

 تلخيص نتائج الدراسة 20.4
 

 فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج الدراسة:
 

  يشوبه الضبابية لدى المبحوثين. إدارة المصادر الطبيعيةمفهوم 
 الطبيعية ايجابي. رادارة المصادتجاه العام للمبحوثين نحو اال 
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  على المستوى الفلسطيني هي: مجلس الوزراء،  الطبيعية إدارة المصادرالجهات المشاركة في
ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، ووزارة األشغال العامة واإلسكان، ووزارة 

ي، البيئة، ووزارة االقتصاد الوطنالنقل والمواصالت، ووزارة الزراعة، وسلطة المياه، وسلطة جودة 
اء المركزي، ووزارة التربية والتعليم العالي )المؤسسات األكاديمية ، واإلحصوسلطة األراضي

ز لجان العمل الزراعي، ومراك واتحادوالبحثية والمدارس(، والمؤسسات األهلية )اإلغاثة الزراعية، 
اث القدس، مركز أبح –أريج، و جمعية الدراسات العربية  –بحثية: مركز األبحاث التطبيقية 

 القطاع الخاص.األراضي(، ومؤسسات 
  ازليًا: بحسب المبحوثين هي تن إدارة المصادر الطبيعيةأكثر المؤسسات نشاطاً في مجال تخطيط

اإلدارية، ثم  فوزارة التخطيط والتنميةوزارة شؤون البيئة، سلطة المياه الفلسطينية، فوزارة الزراعة، 
معية المراكز البحثية، وتضم )جوزارة الحكم المحلي. بينما األقل نشاطا هي المؤسسات األهلية، و 

أريج،  –الدراسات العربية، مركز أبحاث األراضي، اإلغاثة الزراعية، ومعهد األبحاث التطبيقية 
 باإلضافة التحاد لجان العمل الزراعي(. 

  ،النشاطات األكثر ممارسة من قبل مجموع المؤسسات، هي المساهمة في بناء قواعد البيانات
 .البحوثيليه 

 ي: هإدارة المصادر الطبيعية المؤسسات للتعاون في مجال  تتجه إليهالمؤسسات التي أكثر ا
ا فهي بحسب أقله اإلدارية أماووزارة التخطيط والتنمية ووزارة الزراعة،  ،البيئة المياه وسلطةسلطة 

وزارة األشغال العامة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، و ، المبحوثين وزارة االقتصاد
 .سكانواإل

  تشجيع العالقات التكاملية بين الجهات المعنيةهي:  الجوهريةأما أهم المتطلبات المؤسسية، 
، عيةإدارة المصادر الطبيوتشريعات متكاملة من أنظمة وقوانين وتعليمات مؤسسية تحكم عملية 

همية، ا أ . أما اقله، وتوفير الوعي لدى المواطنينوتطبيق المنهج التشاركي بين كافة األطراف
 توزيع االدوار والحماية.

  زيادة رأس المال من أجل إنتاج كمية كافية ونوعية جيدة بسعر ، هو الرئيسيةأهم المتطلبات
 تطبيق مبادْى الحكم الصالح في إدارة المصادر الطبيعية.، و مناسب

  ليمية، عتوعية عن طريق المناهج التهي إضافة ال: إدارة المصادر الطبيعيةالثانوية أهم متطلبات
 القرارات. اتخاذوالالمركزية بالتقييم في 

  ونقص الخبرات، االحتالل، وأما أهمها ا فكانت: وأهمها متباينةالمعيقات المؤسسية جاءت ،
الواقع السياسي، وترهل المؤسسات والكوادر، وتداخل : و ، وأقلهاوازدواجيتهاوضعف القوانين 

 األدوار.
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 ي بالنسبة للقطاع الرسمهي:  إدارة المصادر الطبيعيةجاح أهم المقترحات العامة الكفيلة بإن
يجاد سياسة واضحة يفكانت، تحديد مهام كافة األجسام والتنس يجاد دور تكاملي، وا  ق بينهم وا 

يق أما بالنسبة للقطاع األهلي فكانت، بالتنسقطاعية يشارك بها جميع القطاعات.  واستراتيجية
األهلي، وتقديم الدعم لكافة المؤسسات العاملة في مجال كافة الجهات المشاركة بالقطاع بين 

لى التي تنطوي ع االقتصاديةتحفيز دعم األنشطة إدارة المصادر الطبيعية. والقطاع الخاص: 
 وترشيد الصناعات الوطنية ودعم سياسة اإلستثمار.توفير في الطاقة، 

  يق الطبيعية هي االقدر على تحقالمصادر  بإدارةالعالقة التكاملية بين المؤسسات ذات العالقة
لداعمة ة االمؤسسي اإلدارةدعائم هذه العالقة فتتميل في أهم االدارة المستدامة لهذه المصادر، وأما 

ة وطنية راتيجي، استكوارد متخصصةالى  باإلضافةؤسسي والمجتمعي، لهذه االدارة، والوعي الم
قعية ومتكاملة، قاعدة بيانات حديثة ، تشريعات وقوانين وطنية واإلدارة المصادر الطبيعية

 ومتحركة كافية التخاذ القرار، وموارد مادية كافية.
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والمقترحات
 

 تية:ستنتاجات اآلبعد إجراء هذه الدراسة ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها، خلصت الدراسة إلى اال
 

 االستنتاجات 2.5
 

 أهم االستنتاجات التي خلصت إليها الدارسة تتمثل فيما يأتي:
 

 بين المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادرات التي قد تعيق العالقة التكاملية يمن أهم اإلشكال 
 يات(.المصادر الطبيعية ) الواجبات والمسؤول وجود فهم موحد إلدارةهو عدم الطبيعية، 

  سوء توزيع الكفاءات إضافًة لندرتها بأحيان أخرى تعيق أداء كل مؤسسة لواجباتها وتعيق مبدأ
 التخصصية بالعمل، وبالتالي تمثل معيقًا رئيسيًا أيضًا ألي عالقة تكاملية مقترحة.

  هناك غياب لجسم مؤسسي رابط ومنظم لعمل المؤسسات في إدارة المصادر الطبيعية، وعدم
 ادوار المؤسسات العاملة في هذا المجال.وضوح في 

  ال يمكن توقع إدارة للمصادر الطبيعية ناجحة في الواقع الفلسطيني في ظل الضعف الكبير في
 توفر مختلف متطلباته المؤسسية. 

 يمثل أهم معيقات نجاح إدارة المصادر الطبيعية في الواقع الفلسطيني. االحتالل 
  المؤسسات األهلية والمراكز البحثية بالشكل المطلوب، وقد يعتبر  من الدور الذي تؤديهاإلستفادة

 التكامل أحد وسائل تعميق وتعزيز الفائدة.
  صعوبة خلق جسم مستقل بالكادر يناط به إدارة المصادر الطبيعية الفلسطينية، وذلك نتيجة 
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لعمل ة االواقع المعقد للعالقة المؤسسية خصوصًا بين المؤسسات الرسمية، في ظل إزدواجي
 والمسؤوليات وتنازع العمل والصالحيات الذي تعيشه المؤسسات الفلسطينية الحالية.

 
 المقترحات 1.5

 
فيما يأتي أهم المقترحات التي خلصت إليها الدراسة وتوجه هذه المقترحات إلى الجهات ذات االختصاص 

ن قطاعات وبناء شراكة حقيقية بي وهي جهات حكومية، وأهلية، ومجتمعية، لتعزيز إدارة المصادر الطبيعية
 مختلفة في الدولة افرادًا ومؤسسات وهي كما يلي: 

 
  بناء اإلستراتيجيات )مكتوبة ومطبقة بأرض الواقع( إستنادًا لقراءة واضحة لألنظمة والقوانين

 والتشريعات واإلستراتيجيات الوطنية من منظور تكاملي.
 ل على إيضاح وتوحيد مفهوم إدارة المصادر الطبيعية، إيجاد برامج تثقيفية وتعميم ثقافة العم

ول دنى للوصإدارة المصادر الطبيعية، وتوعوية وا عالمية للوصول لمفهوم متقارب بالحد األ
لتحقيق عالقة تكاملية، وهو ما يرتبط بكيفية هذه المفاهيم عبر إيجاد إطار اكثر وضوحاً للمفهوم 

لمهام والمسؤوليات باألنظمة والقوانين وترجمتها للخطة الوطنية اإلستراتيجية وفي خطط وا
المؤسسات اإلستراتيجية المختلفة(، التي بدورها يكون قابل للترجمة في اإلستراتيجية للمؤسسات، 

ة فمع إمكانية اإلستفادة من وسائل التوعية والتبادل الثقافي والمعلوماتي بين المؤسسات المختل
 بهذا المجال.

  المطلوب من كافة المؤسسات ذات العالقة إعداد قاعدة بيانات بالكفاءات المتوفرة لديها من
حيث المؤهالت التعليمية والخبرات الميدانية بما يتيح آلية اإلستفادة من هذه الكفاءات بالبرامج 

بين  تأهيل وتدريبواألنشطة المختلفة إلدارة المصادر الطبيعية، ضمن إطار تعاون وتنسيق 
القطاعات، أو حتى باإلستقطاب والتعيين إضافًة للتدوير الوظيفي.) اإلستفادة من آليات إدارة 

 الموارد البشرية(.
  ضرورة خلق جسم إداري قادر على إدارة العالقة التكاملية المقترحة بين المؤسسات ذات العالقة

حاالت ماج واإلحالل بته المختلفة واإلندباإلستفادة من التشاور والتعاون والتشبيك بمستويا
الضرورة وعلى قاعدة التخصصية والكفاءة والخبرة التعليمية والميدانية لألفراد والمؤسسات في 
إطار األدوار التي يحددها القانون واإلستراتيجات الوطنية والمؤسسية، أو تلك المتفق عليها بين 

 ما هو قائم من عالقات تدعم العالقة التكاملية. المؤسسات ذات العالقة مع ضرورة التأكيد على
  ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الضرورية إلنجاح العالقة التكاملية من موارد مالية

 والتكامل بين المؤسسات ذات العالقة.وبشرية وخطط وقواعد بيانات في ظل التخصصية 
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 طيني لمقاومة المعيقات اإلحتاللية إلدارة المصادر ضرورة حشد الدعم المؤسسي والمجتمعي الفلس
الطبيعية بالوسائل القانونية واإلدارية بما يشمل أيضًا اإلستعانة بالمؤسسات الدولية ولجان 

 المناصرة على كافة اإلقليمية والدولية.
 هناك ضرورة لدمج القطاع األهلي واألكاديمي وخصوصًا خبراته الميدانية والعملية وعالقاته 

المهنية والقانونية باإلضافة للقطاع الخاص بإستثماراته وأنشطة وبرامج مسؤوليته اإلجتماعية 
 وخبراته المتميزه في خطة وطنية إستراتيجية إلدارة تكاملية إلدارة المصادر الطبيعية الفلسطينية.

 إدارة ب ضرورة فك التشابك بين األدوار والصالحيات والتداخل في عمل المؤسسات ذات العالقة
المصادر الطبيعية بتوظيف وتوضيح قانوني وتشريعي أكبر وأنشطة حوارية تشاورية تسودها 

  الشراكة واإلنتماء البيئي والوطني.
 

 مقترحات بحثية 3.5
 

فيما يلي دراسات ينصح الباحثين بالعمل عليها،وقد تكون أكاديمية بحثية عن طريق الجامعات، أو 
 ومية بالمراكز البحثية والجامعات الفلسطينية: باستعانة المؤسسات الحك

 
  الوطنية إلدارة المصادر الطبيعية )المؤسسات والمراكز  االستراتيجيةعناصر ومواصفات الخطة

 البحثية واالكاديمية الرسمية واالهلية والخاصة(. 
 عية وباحثين مالوسائل الكفيلة بتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة المصادر الطبيعية )رسائل جا

 اكاديميين(
  المجاالت األمثل لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المصادر الطبيعية )كافة المؤسسات

 الحكومية باالستعانة بالمؤسسات البحثية(.
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 المراجع 
 

 

 القرآن الكريم 
 

 

 التخطيط الفلسطيني إلستخدامات األراضي بين المتطلبات والمعيقات (: 2111)ه. ، أبو الرب
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. سسية من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة.المؤ 

 ( .(: دراسة بعنوان تدهور األراضي الزراعية في جبال فلسطين.)رسالة 2116أبو شمة، م
 ماجستير غير منشورة(.

 (  .تلوث الهواء والتنمية البيئية في فلسطين 2111أبو قرع، ع ) 
www.wattan.tv/1.3.2013 

 ( تقارير ونشرات سنوية 2111اتحاد لجان العمل الزراعي ) 
 ( آلية تعزيز التعاون اإلقليمي: مبادئ توجيهية لوضع دليل حول إدارة المياه 2009اإلسكوا :)

 ك.ة نيويور الجوفية في دول اإلسكوا في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، األمم المتحد
 ( .حماية البيئة الفلسطينية 1881إشتية ، م. ، حمد، أ ) 

www.alfusha.net/t13062.htmi,10-2-2013 

 (: البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين.المجلس الفلسطيني 2112حباس، أ. ) .إشتية،م
 للتنمية االعمار )بكدار(. فلسطين.

 ( .2118إشتيه م. جاموس، ر):  ي أهميته والمحافظة عليه التنوع الحيو 
 (االهداف اإل2111االغاثة الزراعية:)رام هللا، فلسطين.ستراتيجية . 

http://www.pal-arc.org/astrategic.html،2-3-2011 

 ( .بين العمل الفردي والعمل المؤسسي.2112بن عطية، م. ن :) 
 .قارير الفلسطيني. سلسلة تالنزاهة والشفافية في قطاع المياه (: 2118) الشعيبي، ع التميمي، ع

22.. 
 ( .دور البرامج الوعي البيئي التي تنفذها شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 2111التميمي، م :)

 في تحقيق استدامة الموارد.)رسالة ماجستير غير منشورة(.
 دور التشبيك في دعم عمل منظمات المجتمع المدني، جريدة الصباح،  (:2111) ، شجبر

 عراق.بغداد، ال
 ( معلومات عن الجمعية، صفحة التأسيس، بيت 2111جمعية الحياة البرية في فلسطين :)

 ساحور، فلسطين. 
 ( حصاءات. رام هللا، فلسطين. 2119الجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني  (: تقارير وا 

http://www.wattan.tv/1.3.2013
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 واقع اإلدارة التشاركية في منظمات المجتمع المدني في محافظة رام هللا(: 2119) ت. ،حماد 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. القدس والبيرة.

 ( .أثر التشبيك على السياسات التنموية وانعكاساته على المؤسسات 2111حمودة، ن :)
 المشاركة.)رسالة ماجستير غير منشورة(.

 قرى وادي  -(: القرية النموذجية في إدارة مصادر المياه حالة دراسية2116) ، ع.دراويش
 العروب،

 فلسطين.1881لسنة  12(: قانون الطاقة رقم 1881طة الوطنية الفلسطينية )رئيس السل ، 
 ( 1889رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:)  11قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم 

 ، فلسطين.1881لسنة 
 ( قانون األراضي رقم 2111رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية :)فلسطين.2111لسنة  6 ، 
 ،(: الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجيا الجذرية، ترجمة معين 2112ن. ) زيمرمان

( الجزء األول، منشورات عالم المعرفة والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2116رومية )
 الكويت.

 ( ،مقدمة في الثقافة البيئية، مركز األنواء للخدمات المكت1881سكيكر، سليمان، عيسى :)ية، ب
 دمشق، سوريا.

 ( .فاعلية األداء المؤسسي لمؤسسات إدارة المياه الفلسطينية في الضفة 2111سلحوت، س :)
 الغربية )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 (2111سلطة الطاقة :) فلسطين. 1881لسنة  12قانون رقم ، 
 فلسطين2112( لسنة 3قانون المياه رقم )(: 2111) سلطة المياه ،. 
 رام هللا، فلسطين.(: اهدافها2111اه)سلطة المي . 

http://www.pwa.ps، 1-3-2012 
 ( قامة الدولة، برنامج الحكومة 2118السلطة الوطنية الفلسطينية (: فلسطين إنهاء االحتالل وا 

 الثالثة عشرة. فلسطين.
http://mopad.pna.ps/issues_details.php?pid=13، 1-8-2011 

 ( اهدافها2111سلطة جودة البيئة :).رام هللا، فلسطين ، 
http://www.environment.pna.ps 1-3-2012 

 شبكة المنظمات األهلية 1881التقرير السنوي  (:1888)األهلية الفلسطينية  شبكة المنظمات ،
 .الفلسطينية، رام هللا، فلسطين

 ( 2119شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:) .التنمية العالمية واإلقليمية 
 ( .المتغيرات التي أحاطت في ذيوع وانتشار الشبكات: بوابة التنمية. 2116شلبي ، ث ) 

http://www.pwa.ps/
http://www.environment.pna.ps/
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 ( .دور التشبيك في الحد من 2119عابدين، هي :)زدواجيةالعمل المؤسسي لدى شبكة المنظمات إ
 ئية الفلسطينية. جامعة القدس)رسالة ماجستير غير منشورة(. فلسطيناألهلية البي

 ( .مبادئ اإل2118عبد العزيز صالح بن حبتور، ع :)دارة العامة، جامعة عدن. 
 ( اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم. رام هللا، فلسطين. 0222العالق ، ب :) 

 ( .طبيعة العملية االدارية.ب -2119العالق، ب :) 
 نحو نموذج إلدارة تشاركية لمشروعات التنمية الزراعية.) رسالة ماجستير  (:2112) ، ع.عيسى

 غير منشورة. فلسطين.
 ( .(: نحو نموذج إلدارة تشاركية لمشروعات التنمية الزراعية )رسالة ماجستير 2112عيسى، ع

 غير منشورة(، فلسطين.
 ( .التنمية المستدامة بين الحق في إستغال2111الغامدي، م :) ل الموارد الطبيعية والمسئولية

 عن حماية البيئة، قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
 ( .إستراتيجية لتعزيز األمن المائي العربي، السعودية.2119الغامدي، م :) 
 مجلة جامعة دارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة، (: نظم اإل2118) ، م.ومخول ،ع.غانم

 . جامعة دمشق. سوريا.2، العدد 21دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 ( .آليات مقترحة لتطوير السياحة البيئية في األغوار وتعزيز دورها المتوقع 2111الغروف، إ :)

 في تحقيق التنمية المستدامة.)رسالة ماجستير غير منشورة(.
  القرآن الكريم 
 تأثيرات األزمة المائية في منطقة العوجا على الحياة االقتصادية االجتماعية (:2118) .قنام، ز

 اتحاد لجان العمل الزراعي. فلسطين. للمزارعين، من وجهة نظرهم.
 ( .البيئة والتنمية ، جامعة القدس المفتوحة ، تحت الطباعة 2113قنام، ز. البيطار، ع ) 
 ( 1898اللجنة العالمية للبيئة:)  المشترك، ترجمة محمد كامل، سلسلة عالم المعرفة، مستقبلنا

 ، المجلس الوطني للثقافة، الكويت.122عدد 
 ( 1889المجلس التشريعي الفلسطيني:) ( لسنة 1قانون المصادر الطبيعية رقم )1889 ،

 فلسطين.
 ( 1888المجلس التشريعي الفلسطيني:) ( لسنة 1قانون البيئة رقم )فلسطين.1888 ، 
  أ(: قانون إدارة المصادر الطبيعية في وزارة االقتصاد  -2111يعي الفلسطيني )المجلس التشر

 . رام هللا، فلسطين.2111الوطني الفلسطيني ، قانون لسنة 
 ( قانون البيئة رقم ب -2111المجلس التشريعي الفلسطيني :)فلسطين1888لسنة  1 ، 
 ( قانون المياه رقم ج -2111المجلس التشريعي الفلسطيني :)فلسطين2113لسنة  3 ، 
 ( قانون المياه رقم 2112المجلس التشريعي الفلسطيني :)فلسطين.2112لسنة  3 ، 
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 (قانون الزراعة رقم2113المجلس التشريعي الفلسطيني :)فلسطين.2113لسنة  2، 
 ( 2118المجلس التشريعي الفلسطيني:)  ،المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية

 فلسطين.
 (: المعجم الوسيط، تعريف التكامل، مكتبة الشروق الدولية.0224غة العربية )مجمع الل 

 ( تقارير ونشرات سنوية، رام هللا، فلسطين. 2111مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين :) 
 المجلس األعلى للتخطيط، تقرير التنمية لبشرية، عمان. (:2118) ، ح.المحروقي 

21.12.2113http://www.argaam.com 
 (أهداف المركز فلسطين2118مركز أبحاث األراضي :). 

http://www.lrcj.org/Arb/site.php، 1-3-2011 
 ( أرشيف ووثائق المركز ،2112مركز التمييز للمنظمات غير الحكومية ، )12.1.2113 
 التشبيك بين المنظمات القاعدية(: 2111قراطية )ر المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديم 
  فلسطين القدس، (:أهداف المعهد.2111أريج ) -التطبيقية بحاث األمعهد. 

http://www.arij.org، 1-3-2013 
  ( الغاز الطبيعي الفلسطيني. القدس، فلسطين.0200أريج ) –معهد االبحاث التطبيقية 

http://www.kenanaolnline.com/page/5968.11.3.2013 

 (: اإلدارة البيئية والسياسة العامة، دار الثقافة، عمان. 2111ربي، ك. )المغ 
 ( .اإلدارة من أجل التميز التنظيم والتخطيط، تعريف اإلدارة البيئية وآثارها.2113هالل، م ) 
 ( الهيكل التنظيمي. فلسطين.2111وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية :) 
 (2005وزارة االقتصاد :) فلسطين.1888( لسنة 1ن المصادر الطبيعية رقم )قانو ، 

http://www.met.gov.ps/ministry.aspx?lng=2&tabindex=100، 1-3-2012 
  نحو التحضير لبناء الدولة الفلسطينية، المخطط (: 2118)وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

 تحويل التحديات إلى فرص. -المكاني الوطني األول
  الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية اإلدارية (: 2111التنمية اإلدارية )وزارة التخطيط و

 ، فلسطين.2111
 ( الحكم المحلي في ثماني سنوات 2113وزارة الحكم المحلي :)منشورات وزارة 2113-1882 ،

 هللا. المحلي. رامالحكم 
 ( أهداف الوزارة.2118وزارة الحكم المحلي :) ،فلسطين رام هللا. 

http://www.molg.pna.ps, 0.3.0203 
 ( 2111وزارة الحكم المحلي:) ( لسنة 1قانون الحكم المحلي رقم )رام هللا، فلسطين.1886 ، 
 ( أهداف الوزارة 2111وزارة الزراعة:)فلسطينوالهيكل التنظيمي .. 

http://www.argaam.com/
http://www.argaam.com/
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http://www.moa.pna.ps/goals.aspx، 1-3-2012 
 ( 2113وزارة الزراعة الفلسطينية)فلسطين.2113( لسنة 2لزراعة رقم ): قانون ا ، 
 ( 1889وزارة المالية:) ( لسنة 1قانون المالية رقم )فلسطين.1889 ، 
 ( اإلدارة العامة للشؤون القانونية، قانون تنظيم المحروقات لسنة 2111وزارة المالية )2111. 
 ( 2111وزارة النقل والمواصالت:)  م هللا، فلسطين.، را2111مهام وزارة النقل والمواصالت لسنة 
 ( سياسة التقييم البيئي الفلسطينية، رام هللا. فلسطين.2111وزارة شؤون البيئة :) 
 ( 2111وزارة شؤون البيئة:) ( لسنة 1قانون البيئة رقم )فلسطين.1881 ، 
 ( دور القطاع 2113-2111(: اإلستراتيجة القطاية البيئية لسنة )2111وزارة شؤون البيئة ،)

 الخاص، فلسطين.
 اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل بين الواقع ومقترحات (: 2119) ن. ،ياسين

 .فلسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(القدس .جامعة التفعيل
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http://boru.pbworks.com/f/Chapter_14+pg+321-340.pdf, 18-6-2013 
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http:// emeraldinsight.com. 18-5-2013 

 

 Mazourenko, E.(2010): A Natural Resource Valution tool for assisting 

natural resource management.  

http:// emeraldinsight.com. 18-5-2013.   
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 بالقوانين ذات العالقة التي تقدمها الدراسة:: قائمة 1.3ملحق 
 

القوانين ذات العالقة بإدارة المصادر  الرقم
 الطبيعية

عالقة بإدارة أرقام مواد القوانين ذات ال
 المصادر الطبيعية

 .31،  29،  18، 16، 2 2113لسنة  2قانون الزراعة رقم  1
 .11 2113لسنة  1قانون الحكم المحلي رقم  2
 .1،9،32،  3،  1 1888لسنة  1رقم  االقتصادقانون  3
 21 1889لسنة  1قانون المالية رقم 2
 22، 21، 19، 6 1888لسنة  1قانون البيئة رقم  1
 .1،9،21،26،28 2113لسنة  3قانون سلطة المياه رقم  6
 9،1 1881لسنة  12قانون سلطة الطاقة رقم  1
 1 2111لسنة  6قانون سلطة األراضي رقم  9
 2،11،12 القانون المفترض لهيئة الغاز البترول 8
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 بالمواقع ذات العالقة بالمؤسسات التي تم تقديمها بالدرسة،: قائمة 2.3ملحق 
 

 الموقع اإللكتروني إسم المؤسسة الرقم
 http:// moa.pna.ps/bssmulti.aspx وزارة الزراعة -1

 http://www.pwa.ps سلطة المياه -2

 http:// www.environment.pna.ps سلطة جودة البيئة 

 http:// molg.pna.ps.org وزارة الحكم المحلي -3

 http://www.mop-gov.ps\news وزارة التخطيط -2

  Muqtefia.birzait.edu/pg سلطة الطاقة -1

  www.mne.gov.ps الوطني االقتصادوزارة  -6

  Pmof.gov.ps/web/guest وزارة المالية -1

 www.mot.gov.ps/site/624/default.aspx وزارة النقل والمواصالات -9

 www.lrcj.org/Arb/site.php مركز أبحاث األراضي -8

 www.arij.org/latest-news ألبحاث التطبيقيةمعهد ا -11

 www.pal-arc.org/arabic.html اإلغاثة الزراعية -11

 www.palpress.co.uk/arabic/?Action لجان العمل الزراعي اتحاد -12

 www.palecoclub.org/index.php جمعية الحياة البرية -13

 /http://home.birzeit.edu/iews معهد الدراسات البيئية جامعة بير زيت -12

 /http://wesi.najah.edu معهد الدراسات المائية جامعة النجاح -11

 http://www.najah.edu/ar/node/13146 مركز أبحاث الطاقة جامعة النجاح -16

مركز التحليل الكيميائي والبيولوجي جامعة  -11
 القدس

http://www.alquds.edu/en/centers-and-

institutes/center-for-chemical-and-biological-

analysis.html 

-http://www.alquds.edu/en/faculties/faculty-of دائرة علوم األرض والبيئة جامعة القدس -19

science-technology/department-of-earth-

environmental-sciences.html 

-http://www.hebron.edu/index.php/en/plant مركز أبحاث وقاية النبات جامعة الخليل -18

protection-research-center 
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 : دليل المقابلة األولى )دليل مقابلة المؤسسات(3.3ملحق 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

 
 األخ / األخت المبحوث/ة الكريم/ة:

 
لمقابلة التي تم إعدادها لهذا الغرض آمال تحري الصدق أرجو منكم التفضيل بالمسياعدة في تعبئة دليل ا

والموضييوعية في اإلجابة، وذلك بوضييع إشييارة مقابل كل فقرة في المربع الفارغ حسييب ما ترونه مناسييبا.  
 وقد تضمن هذا الدليل مجموعة من المحاور التي تقيس: 

 
 .الفلسطينيةنحو عالقة تكاملية بين أطراف المسؤولية إلدارة المصادر الطبيعية 

 
س.يرجى جامعة القد-بناء المؤسسات–وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في التنمية المستدامة 

التكرم باإلجابة عن فقرات هذه االسييييييييييييييتبانة باهتمام من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسيييييييييييييية مع العلم ان 
 البيانات تعامل بسرية تامة لتحقيق أهداف البحث العلمي 

 
 لكم حسن تعاونكم ""شاكرين 

 فداء عدنان أبو لطيفة
=======================================================

=== 
 يرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في  المربع المقابل:القسم األول : بيانات تعريفية: 

 
A1 الجنس  1               أنثى2( ذكر ) 
A2 العمر  1 سنة11 -21( 3سنة            21-31( 2   سنة           31( اقل من 

 سنة 61 -11( 2   
A3 التحصيل العلمي  1        دبلوم عالي2( بكالوريوس   3( دبلوم متوسط     2( ثانوي  ) 

 ( دكتوراه 1( ماجستير                 1   
A4 التخصص العلمي  ................................................................................ 
A5 طبيعة العمل  1               رئيس قسم  3( رئيس شعبة                      2( موظف ) 
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 ( مدير عام1( مدير        2   
A6 سنوات الخبرة  1 )1-1                سنوات 11-11( 3سنوات             11-6( 2سنوات 

 سنة فأكثر 16( 2   
 

 القسم الثاني:
 

 ما مفهومكم إلدارة المصادر الطبيعية:
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 

 القسم الثالث: مجاالت المشاركة في إدارة المصادر الطبيعية:
 

 ( في المربع الذي يمثل مجال مشاركة الوزارات بالمجاالت المرتبطة بإدارة المصادر:11برجاء اإلجابة بوضع عالمة )
 

 التنوع الحيوي(. –الهواء  –المعادن  –التربة  –مجاالت المشاركة في إدارة المصادر الطبيعية...) المياه 
 

 الوزارة /المركز البحثي 
 
 

ق 
نس
والت
ط 
خطي

الت
 

وث
لبح
ا

 

ات
بيان
د ال
واع
ق

 

ات
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

ويل 
لتم
ا

رات 
ختب
الم

رائط 
الخ
سم 

ر
 

          سلطة المياه 2
          وزارة الزراعة 1
          وزارة البيئة 3
          الحكم المحلي 4
          االقتصاد الوطني  5
          الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1
          سلطة الطاقة 1
          وزارة المالية 2

          المجموع                       
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 التي تمثل رأيكم( ( في موقع االجابةX)برجاء وضع اشارة )التعاون بين الوزارات في مجال المصادر الطبيعية 
 

الوزارة /المركز 
 البحثي 

 
 

 

ق 
نس
والت
ط 
خطي

الت
 

وث
لبح
ا

 

ات
بيان
د ال
واع
ق

 

ات
بيان
ر ال

نش
 

ابة
الرق

هيل 
التأ

ويل 
لتم
ا

رات 
ختب
الم

رائط 
الخ
سم 

ر
 

          وزارة الزراعة سلطة المياه 2
          وزارة البيئة

          وزارة التخطيط
          وزارة الحكم المحلي

الجهاز المركزي لالحصييييييياء 
 الفلسطيني

         

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة

          هيئة الغاز والبترول
          وزارة المالية

          جودة البيئة  وزارة الزراعة 1
          وزارة الحكم المحلي 

           وزارة التخطيط
الجهاز المركزي لالحصييييييياء 

 الفلسطيني
         

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة
          وزارة المالية

          وزارة الحكم المحلي وزارة البيئة 3
          وزارة التخطيط

الجهاز المركزي لالحصييييييياء 
 الفلسطيني

         

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة
          وزارة المالية

          وزارة التخطيط الحكم المحلي
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4 

الجهاز المركزي لالحصييييييياء 
 الفلسطيني

         

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة
          وزارة المالية

الجهاز المركزي لالحصييييييياء  ارة التخطيطوز  5
 الفلسطيني

         

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة

          هيئة الغاز والبترول 
          وزارة المالية 

الجهاز  1
المركزي 
لالحصاء 
 الفلسطيني

          الوطني االقتصادوزارة 
          سلطة الطاقة

          هيئة الغاز والبترول
          وزارة المالية

 االقتصييييادوزارة  1
 الوطني

          سلطة الطاقة 
          هيئة الغاز والبترول

          وزارة المالية
          وزارة المالية سلطة الطاقة 2

           المجموع
 

إليها مؤســســتكم للتعاون معها في مجال ادارة المصــادر الطبيعية، وما أهم أهداف هذا ما هي أهم الجهات التي تتجه 
 التعاون:

 
الجهات التي تتفاعل مع  الرقم

 المؤسسة
 أهداف التعاون الرئيسية

 
2  

 
 

 ................................................ 
 ................................................ 
 ................................................ 

1   ................................................ 
 ................................................ 
 ................................................ 

3   ................................................ 
 ................................................ 
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 ................................................ 
4   ................................................ 

 ................................................ 
 ................................................ 
 
 حسن تعاونكم ""اشكر لكم 
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 الواقع والتكاملمقابلة : 2.3ملحق 
 

 جامعة القدس 
 معهد التنمية المستدامة

 

 
 

 أختي المبحوثة الكريمة، أخي المبحوث الكريم:
 

 وبعد: ةتحية طيب
 

 تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان:
 

 –مسيييتدامة ة الوذلك اسييتكماال لمتطلبات الحصييول على درجة الماجسييتير في التنمية الريفي
 دس. جامعة الق-معهد التنمية المستدامة  –مسار بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية 

 
 نحو عالقة تكاملية بين أطراف المسؤولية إلدارة المصادر الطبيعية الفلسطينية.

 
ولغرض تحقيق أهداف الدراسييييييييية تم تصيييييييييميم هذا الدليل كأداة رئيسيييييييييية لجمع البيانات. لذا 

لتكرم باإلجابة عن فقراتها باهتمام، مع العلم أن كافة البيانات سييتعامل بسييرية تامة، يرجى ا
 وكمجاميع إحصائية، وألغراض البحث العلمي فقط.

 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم""
 

 فداء عدنان أبو لطيفة
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 الجزء األول: إدارة المصادر الطبيعية:
 

 ة أدناه :الرجاء اإلجابة على بإهتمام على اسئلة المقابل
 

 ما هو مفهومك إلدارة المصادر الطبيعية؟ 
  ما هي القطاعات التي تعتقد بضيييرورة مشييياركتها في إدارة المصيييادر الطبيعية؟ مع ترتيبها تنازليًا بحسيييب أهمية

 دور كل منها؟
  ميا هو الييدور المتوقع في مجييال إدارة المصييييييييييييييادر الطبيعييية؟ وميا معيقييات هييذا اليدور؟ وكيف يمكن تحفيز هييذا

 الدور لكل من القطاعات اآلتيه:
o . الرسمي 
o .األهلي 
o .الخاص 
o .األكاديمي والبحثي 
o .)المجتمعي) مؤسسات وأفراد 

 
  ما هي أهم المتطلبات الكفيلة بنجاح إدارة المصيييييادر الطبيعية) جوهرية، رئيسيييييية، ثانوية(، وما مسيييييتوى توافرها

ف لى المتطلبات في مجال العالقة بين أطرافي الواقع الفلسييييييطيني ) كبير، متوسييييييط، منخفض(. مع التركيز ع
 إدارة المصادر الطبيعية.

  ما هي أهم معيقات إدارة المصيادر الطبيعية خصيوصيًا المؤسيسيية منها) جوهرية، رئيسيية، ثانوية(، وما مستوى
لمصادر احدوثها في الواقع الفلسطيني ) كبير، متوسط، منخفض(، مع التركيز على المعيقات في مجال غدارة 

 .ةالطبيعي
 

 الجزء الثاني: العالقة التكاملية:
 

 برجاء االهتمام باإلجابة على األسئلة أدناه، فيما يتعلق بالعالقة التكاملية للمؤسسات.
 

  العالقة التكاملية بين جهات المسييييييييؤولية عن إدارة المصييييييييادر الطبيعية: ماذا تعني في رأيك، وما إتجاهك نحو
 ؤسسات.هذا النوع من العالقات بين الم

  المتوفرة في الواقع الفلسيييطيني والتي يمكن أن تدعم مقومات العالقة التكاملية إلدارة المصيييادر الطبيعيةما هي 
 عالقة تكاملية بين أطراف المسؤولية عن إدارة المصادر الطبيعية.

  لمسيييييؤولية أطراف اما هي أهم المعيقات العالقة التكاملية إلدارة المصيييييادر الطبيعية في الواقع الفلسيييييطيني بين
 عن إدارة المصادر الطبيعية .

 .كيف يمكن تحفيز عالقة تكاملية بين أطراف المسؤولية عن إدارة المصادر الطبيعية 
 .أي محددات ألي سيناريو يمكن إقتراحه إلدارة المصادر الطبيعية 
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 لجزء الثالث: السيناريو المقترح:ا
 

 كثر واقعية لعالقة تكاملية بين القطاع الرسييييمي واألهلي والخاص. ما هي الصييييورة )النموذج( األكثر فعالية واأل
مكانيات نجاح هذا التصور، وما هي أهم المعيقات المتوقعه له  ما هي مقومات وا 

 
 "شكرا لحسن تعاونكم"

 
 الباحثة
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 فهرس المالحق
 

 عنوان الملحق الرقم
 

 الصفحة

 111 .........................القوانين ذات العالقة بالمصادر الطبيعية......... 1.3
 119 اإللكترونية للمؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية(قائمة بالمواقع  2.3
 118 المقابلة  األولى) الجهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية(.............. 3.3
 112 ...............................لثانية )مقابلة الواقع والتكامل( ....المقابلة  ا 2.3
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 فهرس األشكال
 

 عنوان الشكل الرقم
 

 الصفحة

 12 ...............................................العالقة بين اإلدارة والبيئة  1.2
 22 ..إجراءات الدراسة ..................................................... 1.3
 92 ...المصادر الطبيعية..................................سيناريوهات إدارة  1.2
 92 سيناريو الجسم المستقل إلدارة المصادر الطبيعية........................ 2.2
 81 سيناريو التكامل المقترح بحسب رئاسة الوحدات .......................... 3.2
 81 ................................وحدة التخطيط والتنسيق ................ 2.2
 82 .وحدة قاعدة البيانات........................................... ........ 1.2
 83 وحدة األبحاث والدراسات............................................... 6.2
 83 ...............وحدة التمويل............................................ 1.2
 82 وحدة التأهيل والتدريب................................................. 9.2
 82 ....................وحدة اإلدارة الفنية والمالية........................... 8.2

 81 .....وحدة الرقابة والمتابعة.............................................. 11.2
 81 ..وحدة التوعية واإلعالم................................................. 11.2
 86 الوحدة القانونية ........................................................  12.2
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 فهرس الجداول
 

 عنوان الجدول الرقم
 

 الصفحة

 11 ا..........................................المشكالت البيئية آثارها وأسبابه 1.2
 23 ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية................ الفلسطينية المؤسسات 2.2
 31 ......المؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية وأهم أدوارها........ 3.2
 21 الطبيعية................ محاور مقابلة الجهات المشاركة في إدارة المصادر 1.3
 21 محاور مقابلة الواقع والتكامل ............................................ 2.3
 26 ..........السيناريوهات المقترحة إلدارة المصادر الطبيعية.................. 3.3
 26 ................مبحوثي المقابالت......................................... 2.3
 29 العبارات المفتاحية لمفهوم إدارة المصادر الطبيعية......................... 1.3
 29 العبارات المفتاحية لمفهوم العالقة التكاملية في إدارة المصادر الطبيعية..... 6.3
 28 ....أدوار المؤسسات في إدارة المصادر الطبيعية.......................... 1.2
 11 أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه................................. 2.2
 12 أدوار المؤسسات ذاات العالقة بإدارة التربة................................ 3.2
 13 أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة المعادن............................... 2.2
 12 ......أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة الهواء........................... 1.2
 11 ...........أدوار المؤسسات ذات العالقة بإدارة التنوع الحيوي............... 6.2
 11 ..مستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية........ 1.2
 63 بحوثين لمفهوم إدارة المصادر الطبيعية........................تعريفات الم 9.2
التكرارات والمتوسط الحسابي إلجابات مبحوثين إستبانة المؤسسات حول  8.2

 62 ..........القطاعات الضرورية المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية..........
 66 .الطبيعية لمختلف القطاعات.أهم األدوار المتوقعة في مجال إدارة المصادر  11.2
 68 ..المعيقات العامة إلدارة المصادر الطبيعية حسب تحليل إستبانة المعيقات.. 11.2
 12 مقترحات تحفيز إدارة المصادر الطبيعية................................... 12.2
 11 ..............المتطلبات الكفيلة لنجاح إدارة المصادر الطبيعية............. 13.2
 11 المعيقات المؤسسية إلدارة المصادر الطبيعية............................... 12.2
 19 تعريف المبحوثين لمفهوم العالقة التكاملية................................. 11.2
 18 ...متطلبات إدارة المصادر الطبيعية في حال التكامل...................... 16.2
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 91 .المتطلبات الرئيسية المحفزة على العالقة التكاملية إلدارة الطبيعية.......... 11.2
 91 ...........الطبيعيةالمتطلبات الثانوية المحفزة على العالقة التكاملية إلدارة  19.2
 91 ...التكرارات إلجابات المبحوثين حول المعيقات في إدارة المصادر الطبيعية. 18.2
التكرارات إلجابات المبحوثين حول المعيقات الرئيسية إلدارة المصادر  21.2

 91 .............الطبيعية....................................................
 91 التكرارات إلجابات المبحوثين حول المعيقات الثانوية إلدارة المصادر الطبيعية 21.2
 93 .......لمتعلقة بإدارة المصادر الطبيعية..................الوحدات اإلدارية ا 22.2
 91 ....الوحدات الرئيسية للعمل بسيناريو تقاسم المسؤولية ...................... 23.2
تجاهاتهم نحو السيناريوهات المقترحة............. 22.2  96 ........تقييم المبحوثين وا 
 91 الطبيعية.......................................... محددات إدارة المصادر    21.2
 99 ...........متطلبات ومعيقات السيناريو المقترح........................... 26.2
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 فهرس المحتويات
 

 العنوان الرقم
 

 الصفحة

 أ اإلقرار..................................................................
 ب شكر وعرفان...........................................................
 ج المصطلحات...........................................................
 و ملخص الدراسة........................................................

 ح .............................الملخص باالنجليزية.....................
  

 2 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها..................................
   

 1 المقدمة........................................................... 1.1
 2 مبررات الدراسة.. ............................................... 2.1
 3 مشكلة الدراسة................................................... 3.1
 3 أهمية الدراسة.................................................... 2.1
 3 أهداف الدراسة.................................................... 1.1
 2 ....................................أسئلة الدراسة.................. 6.1
 1 ..فرضيات الدراسة................................................ 1.1
 1 هيكلية الدراسة ................................................... 9.1

   
 1 ...الفصل الثاني:اإلطار النظري والدراسات السابقة......................

   
 1 المقدمة........................................................... 1.2
 1 المصادر الطبيعية............................................... 2.2

 9 أنواع المصادر الطبيعية.......................................... 1.2.2
 9 ية............ .............................أهمية المصادر الطبيع 2.2.2
 8 القيمة الكلية للمصادر الطبيعية.................................. 3.2.2
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 11 التحديات والمشكالت التي تواجه إدارة المصادر الطبيعية عمومًا... 2.2.2
 11 ...........إدارة المصادر الطبيعية................ ............... 1.2.2
 12 المعيقات المؤسسية في إدارة المصادر الطبيعية بالواقع الفلسطيني. 6.2.2
 13 متطلبات نجاح إدارة المصادر الطبيعية............................ 1.2.2
 13 تحديات تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة............ 9.2.2
 11 ية إلدارة المصادر الطبيعية..........................التكامل اإلدارة 3.2
دارتها بالواقع الفلسطيني............. 2.2  11 المصادر الطبيعية بفلسطين وا 

 11 .المقدمة.......................................................... 1.2.2
 19 ....................المصادر الطبيعية بفلسطين................... 2.2.2

 19 المياه .......................................... ................ 1.2.2.2
 18 التربة ....................................... ................... 2.2.2.2
 21 ..التنوع الحيوي ................................. ................  3.2.2.2
 21 ..الحجر الطبيعي .............................. .................    2.2.2.2
 21 .الغاز الطبيعي ........................... ...................... 1.2.2.2
 22 الهواء.................................. .........................    6.2.1.2
 22 البحر الميت...............................................امالح  1.2.6.2
 22 ؤسسات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية....................الم 3.2.2

 23 وزارات حكومية.................................. ................. .1.3.2.2
.2.2.32.  21 هيئات حكومية..................................... ............. 
.2.2.33.  21 ...................... ...............مؤسسات أهلية............. 
.2.2.32.  29 الجامعات والمؤسسات التعليمية......................... ........... 
.2.2.31.  31 القطاع الخاص.................................................... 

 32 ة..ادر الطبيعينقد وتحليل على المؤسسات ذات العالقة بإدارة المص .6.3.2.2
 33 .............................الدراسات السابقة...................... 1.2

 33 ....................................................عربيةدراسات  1.1.2
 38 دراسات أجنبية.................................................... 2.1.2
 21 قيب على الدراسات السابقة.....................................التع 3.1.2
 21 الخالصة.......................................................... 6.2

   
جراءات الدراسة.................................ا  42 لفصل الثالث: منهج وا 
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 21 ..............................تمهيد.............................. 1.3
 21 منهجية الدراسة.................................................. 2.3
 22 إجراءات الدراسة................................................. 3.3
 22 أدوات الدراسة.................................................... 2.3

 22 ........................................................المقابالت 1.2.3
 22 المقابلة األولى )الجهات المشاركة بإدارة المصادر الطبيعية(........ .1.1.2.3
المحاور األساسية لمقابلة الجهات المشاركة في ادارة المصادر الطبيعية  .2.1.2.3

 ................................وادوارها..................
21 

 21 المحاور األساسية لمقابلة الواقع والتكامل........................... .3.1.2.3
 21 السيناريوهات المقترحة............................................ 1.3
 26 .....حدود الدراسة................................................ 6.3

 26 مجتمع وعينة الدراسة............................................. 1.6.3
 21 تحليل البيانات..................................................... 1.3

 21 ......................................................تحاليل كيفية 1.1.3
 21 ...........................................ية وصفيةتحاليل احصائ 2.1.3

   
 44 الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتها..................................

   
 28 المؤسسات الرسمية وأدوارها في إدارة المصادرة الطبيعية............. 1.2

 11 ................................إدارة المياه ....................... 1.1.2
 12 إدارة التربة........................................................ 2.1.2
 13 إدارة المعادن.................................................... 3.1.2
 12 ..........إدارة الهواء.............................................. 2.1.2
 11 إدارة التنوع الحيوي............................................... 1.1.2
 11 مستوى التعاون بين الجهات ذات العالقة بإدارة المصادر الطبيعية. 2.2
 62 إدارة المصادر الطبيعية.......................................... 3.2

 63 صادر الطبيعية من وجهة نظر المبحوثين..........مفهوم إدارة الم 1.3.2
 63 القطاعات الضرورية للمشاركة بإدارة المصادر الطبيعية............ 2.3.2

3.3.2 
الدور المتوقع للقطاعات المؤسسية المختلفة في إدارة المصادر 
 الطبيعية...........................................................

66 
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 69 واقع توفر االداور المتوقعة........................................ 2.3.2
 68 المعيقات العامة إلدارة المصادر الطبيعية.......................... 1.3.2
 11 قراءة المعيقات من واقع االداور.................................... . 6.3.2
 11 ارة المصادر الطبيعية..........................مقترحات لتحفيز إد 2.2

 13 قراءة نقدية للمحفزات من واقع المعيقات واالداور................... .1.2.2
 12 إمكانية تطبيق المقترحات العامة في الواقع الفلسطيني.............. 1.2
 11 ..............المتطلبات الكفيلة بنجاح إدارة المصادر الطبيعية..... 6.2
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