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  اإلهداء

  

قد وفقت فـي عـداده،   أقدم بين يدي اهللا ورسوله هذا العمل المتواضع، آمالً أن أكون 

  .وأهديه إلى قرة العين، حبيب اهللا سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  

  إلى روح المرحوم والدي الحاج عبد محمد أبو ريا الذي رباني وحرص على تعليمي

  

  إلى والدتي التي لم تبخل علي بدعواها ورضاها، أطال اهللا في عمرها 

  

م أبنائي لما تحملته مـن عبءومسـؤولية   إلى النصف اآلخر من المجتمع، زوجتي وأ

  بجانبي

  

  "شهد، عبد، ميسم" إلى األمل والمستقبل، ابنائي األعزاء على قلبي 

  

  .....إلى وطني الحبيب فلسطين

  

  . أهدي جهدي المتواضع هذا

  

  عبد الرحيم عبد محمد أبو ريا



  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار

  
ا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير مقدم الرسالة أنه عبد الرحيم عبد محمد أبوريااقر أنا 

في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية وأنها نتيجة ألبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه 

  .حيثما ورد وان هذه الرسالة لم تقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  
 :التوقيع

  
  عبد الرحيم عبد محمد أبوريا

  
  :التاريخ

  



ب  

  شكر وعرفان
  

والصالة والسالم على سيد الخلق النبي األمي خـاتم  . الحمد هللا حمد الشاكرين له الفضل اوالً وآخراً

  .األنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد عليه الصالة والسالم

  

أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة القدس، ممثلة بكادرهـا اإلداري واألكـاديمي، وكافـة موظفيهـا     

  .يها، إلتاحتهم الفرصة لي بالدراسة في الجامعة، ولدوام المساعدة والعونوعامل

  

وإلى برنامج التنمية الريفية المستدامة ممثالً بهيئته األكاديمية واإلدارية لما بذلوه ويبذلوه من جهـد  

  .وعطاء

  

يهاتـه  وأخص بالشكر والعرفان الدكتورعزام صالح إلشرافه على هذه الدراسة والذي لم يبخل بتوج

  .وجهده ووقته طيلة فترة العمل في هذه الدراسة، ومتابعته المستمرة لكل مرحلة من مراحلها

  

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور زياد قنام، والدكتور ثمين الهيجاوي، والدكتور يوسف أبو فارة، 

رته النهائيـة،  لمراجعتهم لالستمارة ولمالحظاتهم القيمة التي ساهمت في وضع االستبيان في صـو 

وإلى األستاذ فتحي فراسين لمساعدته في التحليل اإلحصائي والبيانات والخرائط المجموعة خـالل  

  .هذه الدراسة

  

كما اتقدم بجزيل الشكر إلى األخ نظمي مهنا مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحـدود، لتشـجيعه   

  . ومساهمته في إتاحة الفرصة لي لمتابعة دراستي

  

اتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المؤسسات المعنية بالتنمية في منطقة األغوار، الذين لم يتوانوا كما و

  . عن تقديم المساعدة بالبيانات والمعلومات بكل موضوعية وشفافية

  

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى األستاذ الفاضل إبراهيم سيف لمراجعته الرسالة لغوياً، واألسـتاذ  

 .لة لما قدمه لي من مساعدة في طباعة تحضير هذه الرسالةإياد حجاج

  

  عبد الرحيم عبد محمد أبو ريا



  

  المصطلحات
  

تواضف جهود الكل من أجل صالح الكل خاصة تلك القطاعات والفئـات    :  التنمية

االجتماعية التي حرمـت فـي السـابق مـن فـرص النمـو والتقـدم        

  ) 1979الجوهر،محمد، (

  

كة الغرض منها تحسين األحوال المعيشية للمجتمع على أسـاس مـن   حر  :  تنمية المجتمع

المشاركة اإليجابية لهذا المجتمع، وبناء على مبادرة المجتمـع إن أمكـن   

ذلك، فإذا لما تظهر المبادرة تلقائياً تكون االستعانة بالوسائل المنهجية لبثها 

كـة واستثارتها بطريقة تضمن لنا اسـتجابة حماسـية فعالـة لهـذه الحر    

  ).1967الفاروق، زكي يونس، (
 

اما نيلسون ورمس، وفرونت، فإنهم يرون أن تنمية المجتمع اوالً وقبل كل 

شيئ هي عملية تعليم وتوجيه من أجل العمل، ومن خاللها يكتسب أفـراد  

 Nelson, L Ramsyالمجتمع المهارات الضرورية لمواجهة مشـكالتهم  

and C.V.Vemer, 1960)(  

  

تعني تلك التنمية التي تهتم بجميع جوانب المجتمع والحياة وتصاغ أهدافها   :  املةالتنمية الش

على أساس تحسين ظروف السكان العاديين وليس من أجل زيادة معدالت 

النمو االقتصادي فقط، بمعنا انها تهتم أيضاً بتركيب هذا النمـو وتوزيعـه   

  ).1984زكي، رمزي، . (على المناطق والسكان

  

هي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي أو غير متكلف وفي العديد   :  لمستديمةالتنمية ا

من الدراسات العربية المتخصصة استخدم المصطلحان مترادفين، فبعضهم 

قال بالتنمية المستدامة، وبعضهم اآلخر يقول التنمية المسـتديمة كترجمـة   

منظـور،  إبـن  (Sustainable Developmentللمصطلح االنجليـزي  

1972.(  
 

أرض مخصصة لالستيطان اليهودي المدني أو شبه العسـكري، اقامهـا     :  المستعمرة

 1967المستعمر اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة بعد عـام  



د  

  ).2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

  

رجة من التطابق خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن د  :  االستراتيجية

بين رسالة المنظمة وأهدافها، وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمـل بهـا   

  ).2004حبتور،(بصورة فعالة وذات كفاءة عالية 

  

األرض المنخفضة، وهي تسمى محلياً وادي األردن الذي يعد مـن أكثـر     :  األغوار

أماكن األرض انخفاضاً عن مستوى سطح البحر، ويقصد بها فـي هـذا   

البحث المنطقة الفلسطينية في منطقة غور األردن وتتمثل فـي محافظـة   

الموسـوعة  (أريحا واألجزاء الغورية في محافظـات نـابلس وطوبـاس    

  ).1996الفلسطينية،

  

عبارة عن حفر انبوبية الشكل ذات أقطار وأحجام مختلفة، يتم حفرها عبر   :  اآلبار الجوفية

ئية، حيث تـم اسـتخراج الميـاه    طبقات األرض للوصول إلى الطبقة الما

سـلطة الميـاه   ( الجوفية المختزنة في باطن األرض بواسطة المضخات 

  ).2007الفلسطينية، 

  

سـلطة  (هو مكان خروج المياه الجوفية من باطن األرض بطريقة طبيعية   :  النبع

  ).2007المياه الفلسطينية، 

  

والموظفين وأصـحاب األرضـي   يقصد بها صعوبة تنقل األيدي العاملة   :  صعوبة الحركة

  .والممتلكات والوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم

  

  .يقصد بها المواد الخام ومستلزمات العملية اإلنتاجية  :  مدخالت اإلنتاج

  

يقصد بها خروج السلع اإلنتاجية والمنتوجات الزراعية لألسـواق خـارج     :  مخرجات اإلنتاج

  .منطقة األغوار

  

إستدامة العمل 

  يالتنمو

يقصد بها االستمرارية الزمنية للعمل التنموي بجودة عالية لكل من الكـم    :

  .والنوع، لمدخالت ومخرجات هذا العمل التنموي



  

االنحراف 

  المعياري

يعتبر االنحراف المعياري األكثر اهمية واستخداما كمقياس للتشتت، وهـو    :

الحسابي  والوسط) x1, x2, x3,…..,xn(يمثل الفرق بين قيم المشاهدات 

  )2007الجهاز المركزي اإلحصائي،(لهذه القيم  

  

 ,x1, x2(وهو عبارة عن مجموع تربيع الفرق بـين قـيم المشـاهدات      :  :التباين

x3,…..,xn (   والوسط الحسـابي لهـذه القـيم) .   أي تربيـع االنحـراف

  ).2007الجهاز المركزي اإلحصائي،) (المعياري

  

مستوى المعنوية 

الداللة (

 )α ة االحصائي

  

رفض (وهي تمثل الحد األعلى الحتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول   :

،  α، وبذلك فإن مستوى المعنوية )الفرضية الصفرية عندما تكون صحيحة

هي تعيين منطقة الرفض تحت منحنى توزيع اختبـار االحصـاء، مـثال    

توزيع طبيعي أو غيره، لذلك فهي احتمال رفض فرضية العـدم عنـدما   

 0.10أو  0.05، أو 0.01وغالبـا مـا نسـتخدم القـيم     .  كون صحيحةت

  ).2007الجهاز المركزي اإلحصائي،(لمستوى المعنوية  



و  

  قائمة المختصرات
  

United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East 

: UNRWA 

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشـرق  

 األوسط 
 

: 

Japan International Cooperation Agency : JICA 

  

  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

:  

analysis of variance: ANOVA 

 تحليل التباين
 

: 

يانات قيمة ألفا المحسوبة من واقع الب  :  Significant (sig.) 



ز  

  ملخص الدراسة

  
هدفت الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع العملية التنموية في منطقة األغوار من حيث 

نوعية األنشطة والمشاريع في القطاعات المختلفة، ودور المؤسسات ذات العالقة، ومدى تلبية تلـك  

ي الخروج بتصور عام للتغلب على العقبات التي تواجه تحقيـق  األنشطة لألولويات التنموية، وبالتال

اكتـوبر   –استخدم في هذه الدراسة، التي اجريت بـين تشـرين االول   . تنمية مستدامة في المنطقة

هـ، المـنهج الوصـفي، واسـتعين     2007/1428هـ وتشرين الثاني نوفمبر  1427/ م  2006

تكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسـات المحليـة    .باسلوبي المقابلة والمالحظة لجمع البيانات

مؤسسة ، حيث تم أخذ عينة )  54( والدولية العاملة في التنمية في منطقة األغوار، وقد بلغ عددها 

وتوزعت عينة الدراسـة  . مؤسسة مثلت أهم القطاعات التنموية في منطقة األغوار) 22(طبقية من 

احة، التعليم، الصحة، الصناعة، اضافة الى قطاعات متفرقـة  الزراعة، السي: حسب القطاعات التالية

  .البلديات ومؤسسات تعمل في اكثر من قطاع: تشمل

  

لقد تم التحقق من ثبات استمارة المقابلة، بإجراء مقابالت مع عينة صـغيرة مكونـة مـن خمـس     

المقابلة، تبين أن مؤسسات، وباستدخدام معامل كورنباخ الفا لقياس مدى االنسجام الداخلي الستمارة 

وهذه النتيجة تشير إلى تمتع االستمارة بثبات تفي بأغراضها، تم تنظيم عملية ) 0.87(قيمته تساوي 

  ، "SPSS 12"ادخال وتحليل البيانات باستخدام رزمة 

  

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المؤسسات التي شملت بالدراسة لها خبرة في مجـال عملهـا   

، مقابـل  %)50(بلغت نسبة المؤسسات الحكوميـة فيهـا   %) 86.4(أعوام بنسبة يزيد عن عشرة 

دولية، وان معظم هذه المؤسسـات لهـا رؤيـة واضـحة     %) 13.6(مؤسسات أهلية، و%) 31.5(

وفيما يتعلق بقطاعات األنشطة والمشاريع التي تـم تنفيـذها فـي منطقـة     . ومحددة تسير بموجبها

اع الزراعة حاز على أكبر نسبة من تنفيذ المشاريع والـذي بلـغ   األغوار، فقد بينت النتائج أن قط

مشاريع، ) 8(مشروعاً، وقطاع التعليم بواقع ) 22(مشروعاً، يليه قطاع الصحة بواقع ) 32(عددها 

وفيمـا يتعلـق   . مشروعاً) 28(مشاريع، ومشاريع اخرى متعددة بواقع ) 5(وقطاع السياحة بواقع 

طاعات، فقد بينت الدراسة أن معظم المؤسسـات أعطـت أولويـات    باألولويات التنموية حسب الق

قطـاع الزراعـة   : متفاوته للقطاعات، حيث كانت المتوسطات الحسابية لإلجابات على النحو التالي

). 3.3(، قطاع السـياحة  )3.5(، قطاع الصناعة )3.6(، قطاع التعليم )3.8(، قطاع الصحة )4.0(

ع تنموية في قطاع الزراعة، هي منطقة الجفتلك وحصلت على وأن أكثر المناطق حاجة إلى مشاري



  

، أما فيما يتعلق بالتنميـة فـي   %)12.9(، ثم مدينة أريحا وقرية بردلة بنسبة %)22.0(أعلى نسبة 

، وقرى بردلة، وكردلة، وعـين  %)19.3(قطاع السياحة، فقد حصلت مدينة أريحا على نسبة بلغت 

، أما فيما يتعلق بالتنمية واالحتياجـات لقطـاع   %)10.9(بلغت البيضاء، ووادي المالح، على نسبة 

، أما المناطق التي بحاجة إلى %)12.4(التعليم، فقد حصلت قرى بردلة، وعين البيضاء على نسبة 

مشاريع تنموية في قطاع الصحة، منطقة األغوار الوسطى، وقرى بردلة، وعين البيضـاء بنسـبة   

الحتياجاتها لتنفيـذ  %) 3.0.6(صلت  مدينة أريحا على نسبة ، أما قطاع الصناعة فقد ح%)13.7(

  .مشاريع تنموية في هذا القطاع

  

أكدت غالبية المؤسسات على ان اهم معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار، هو االحتالل لمـا  

له من دور محوري في إعاقة العملية التنموية، حيـث كانـت المتوسـطات الحسـابية إلجابـات      

، السـيطرة علـى   )4.2) (منـع الـرخص  (صعوبة تنفيذ المشاريع : ؤسسات على النحو التاليالم

، صـعوبة وصـول مـدخالت    )4.1) (وجود حواجز( ، صعوبة الحركة )4.2(المصادر الطبيعية 

هذا باإلضافة إلى معيقات بسبب التمويل تمثلت بشـح  ). 3.2(، صعوبة إخراج السلع )3.3(االنتاج 

، وشروط المـانحين الخـارجيين ال تتماشـى مـع     )3.8(بلغ متوسطها الحسابي التمويل الداخلي و

، وكذلك معيقات بسبب )3.8(ومعيقات بسبب عدم وفرة الخطط الشاملة ) 3.4(االحتياجات الحقيقية 

، وضـعف التنسـيق بـين    )4.1(ضعف التنسيق بين المؤسسات عند عملية التخطـيط للمشـاريع   

وقد دلت النتائج المتعلقة باألولويات الالزمة الستدامة ). 3.9(شاريع المؤسسات عند عملية تنفيذ الم

العمل التنموي أن مرحلة التخطيط للمشاريع والبرامج كانت هي األهم بمتوسط حسـابي لإلجابـات   

  ).3.8(، وتالها ضرورة متابعة المؤسسة لتدريب الكادر إدارياً وفنياً بمتوسط حسابي 3.9

  

ا لضمان تحقيق التنمية في منطقة األغوار، على ضرورة توفر الـدعم  أكدت المؤسسات في رؤيته

المالي والقانوني للمؤسسات، وتوفر اإلدارة الجيدة والتنسيق بين المؤسسـات، واالهتمـام بالبنيـة    

  .التحتية، وتأهيل العاملين في المؤسسات
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The status and priorities of sustainable development in the Ghore area 
and the role of related organizations in its achievement 
 
Abstract 
 
This study aims to shed the light on the reality of development process in the Jordan Valley 
in term of types of projects and interventions in various sectors; the role of the related 
institutions, and the compliance of these interventions with development priorities so as to 
overview and overcome the obstacles that stand against the incessant development. This 
study (October 2006-November 2007) follows the descriptive approach; and data 
acquisition has been achieved through a survey (personal interviews) and observation. The 
sample has consisted of fifty-four local and international institutions working on 
development in the area. A stratified sample of twenty-two institutions, which represent the 
most important developmental sectors in the Jordan Valley, has been adopted, and it has 
consisted of the following sectors: farming, tourism, education, health and industry; 
besides other miscellany sectors which include municipalities and multi-sectored 
institutions. The reliability of the survey has been verified throughout personal interviews 
with five institutions and by using the Cronbach’s alpha, the internal consistency of the 
survey has proved to be 0.87 which portrays the survey's reliability and its effectiveness. 
After that, the data have been organized and analyzed using "SPSS 12".  
 
The study shows that 86.4% of the sample institutions have a minimum experience of ten 
years; 50% of them are public institutions, while 31.5% are private and 13.6% are 
international,   and most of them enjoy clear visions and standards.  The study has also 
shown that the farming sector has recorded the highest rate with thirty-two projects; health 
sector has the second rank with twenty-two projects. Eight projects have been carried out 
by the education sector and five by the tourism in addition to another twenty-eight various 
projects. The study has, moreover, shown that most of the institutions have established a 
set of discrepant development priorities for the various sectors whose answers have a mean 
of   4.0 for farming; 3.8 for health; 3.6 for education; 3.5 for industry and 3.3 for tourism.  
It has shown that Al-jiftlik records the highest need for developing projects in the farming 
sector more than any other regions in a rate of 22.0%, Jericho and Bardala comes next in a 
rate of 12.9%.  
 
Regarding tourism development, Jericho city gets a mean of  19.3%, while Bardala, 
Qardal, Einilbida and Wadi Malih's is 10.9%. As for education development, Bardala and 
Einilbida have a rate of 12.4%. On the other hand, the mid-valley, Bardala and Einilbida 
need developmental projects in the sector of health in a rate of 13.7% whereas Jericho 
needs developmental projects in the sector of industry in a rate of 3.6%. Most of the 
institutions have assured that the Israeli Occupation is the most earth-shattering obstacle 
that stands against the development process in the region due to project-permit prohibition 
in a mean of 4.2; Israeli dominance over natural resources in a mean of 4.2; difficulty of 
mobility in a mean of 4.1; and the difficulties of getting products into the Palestinian 
territories and taking them out gets the means of 3.3 and 3.2 respectively.  
 
The other obstacle is represented in the shortage of the local funding in a mean of 3.8; on 
the other hand, the international donors' conditions which don’t cope up with the real needs 
and gets a mean of 3.4. In addition to other obstacles such as: the languish availability of 
inclusive schemes in a mean of 3.8; lack of coordination during planning gets the mean of 
4.1, and of 3.9 during implementation. 



  

The results of the necessary priorities for the continuity of development have lead to a 
conclusion that planning for projects and programs has been the most essential factor in a 
mean of 3.9, and the necessity for the institutional follow-up for the staff administrative 
and technical training has had a mean of 3.8.   
 
The availability of financial and legal support, efficient administration and coordination in 
addition to developing the infrastructure and staff empowerment would guarantee the 
success of the development process in the Jordan Valley.   



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

____________________________________________________  

  خلفية الدراسة

  
  المقدمة 1.1

  

منطقة ذات أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية ألصـحابها الفلسـطينيين،   تعتبر منطقة األغوار 

حيث انها تحتوي على مساحة شاسعة من األراضي الزراعية الخصبة والمياه الجوفية، كمـا انهـا   

تمثل البوابة الفلسطينية على االمتداد العربي واالسالمي، وتشكل متنفسهم الوحيد، مما يجعل أهميتها 

ان مساحتها اإلجمالية تعادل حوالي  .لثقافية واالجتماعية أكبر كثيراً من البعد االقتصاديالسياسية وا

من مساحة الضفة الغربية، كما انها تحوي العديد من المناطق التاريخية والسياحية والدينيـة،  % 30

النخبة (العالم إضافة إلى وجود البحر الميت عند نهايتها الجنوبية الذي يعتبر بطبيعته حالة فريدة في 

هذه المزايا الخاصة بمنطقة األغوار تجعل منهـا موضـع اهتمـام     ).2006لإلستشارت اإلدارية،

لالحتالل االسرائيلي كما هي موضع اهتمام الفلسطينيين األمر الذي أدى إلى زيادة تركيز االستيطان 

األولـى بالنسـبة   فيها واالستمرار في مصادرة األراضي وجعل المنطقة منطقة تطوير بالدرجـة  

  .لالسرائيليين

  

كما أن اهتمام اإلحتالل االسرائيلي يكون أكبر حينما يتعلق األمر بقطع أي إمكانية تواصـل بـين   

الفلسطينيين وبين وطنهم الكبير، وذلك من أجل تحقيق هدف عزلهم وخنقهم وبقائهم تحت سـيطرة  

ميزة لهذه المنطقة، إال اننـا الحظنـا أن   بالرغم من المقومات االقتصادية الم .اإلحتالل اإلسرائيلي

االوضاع االقتصادية والمعيشية فيها كانت دائما صعبة بل وتقل كثيراً عما نراه في غالبية محافظات 

  .الوطن



 

وينطبق ذلك بشكل خاص على القطاع الزراعي الذي ينوء بالمشكالت االنتاجية والتسويقية وكـذلك  

جعت بشكل كبير خالل األربعة أعوام الماضية، ممـا أدى إلـى   المنشأت التجارية والسياحية قد ترا

إرتفاع حاد في نسبة البطالة وانخفاض كبير في معدالت الدخل ومستويات المعيشـة، عـدا عـن    

األوضاع االقتصادية الصعبة، بل أن منطقة األغوار هي من المناطق التي تعاني كثيراً من مستوى 

سكانها، ولكن في األونة األخيرة تم زيـادة االنتبـاه واالهتمـام     خدمات البنية التحتية المتوفرة لدى

بالمنطقة وذلك حينما بدأ الحديث عن فصل األغوار واحتمالية ضمها إلى إسرائيل ومنع الفلسطينيين 

من الوصول إليها، والسير على الطرق الموجودة فيها لغير المواطنين الذين يقطنون المنطقة فعليـاً  

  ).2006دارية، اإلستشارات اإل(

  

غير أن اإلجراءات والتحركات الفلسطينية جاءت على مستوى ضعيف ومتأخرٍا حيث أن إسـرائيل  

تفرض واقعاً صعباً في المنطقة كما في مناطق أخرى، لذلك يجب التعامل مـع منطقـة األغـوار    

إلـى   ويفترض أن يترجم ذلـك فعليـاً  . والسفوح المطلة عليها كمنطقة تطوير ذات أولويه قصوى

  .ميزانيات وسياسات محددة تعمل على حل المشكالت الكثيرة التي يعانيها سكان المنطقة

  

بالرغم من أن الحكومة الفلسطينية في السنوات السابقة أسست مجموعـة مـن الهيئـات واللجـان     

 المختصة لمنطقة األغوار، إال أن نشاطاتها كانت شبه مشلولة حتى االن لذلك يجب إعادة فتح ملفات

  .هذه األجسام واتخاذ القرارات الالزمة بخصوصها

  

ان كثيراً من المؤسسات والمانحين تنفذ مشاريع في قطاعات مختلفة وقد برز هذا الدور الهام فـي  

توفير االمكانيات المالية والفنية الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية في منطقـة األغـوار، ولكـن    

زمة لمنطقة األغوار هي في الغالب أكبر من الحصة التـي يمكـن   متطلبات التمويل للمشاريع الال

الحصول عليها من مصادر التمويل الدولية، خاصة أن بعض المؤسسات المانحة قد تخضع لـبعض  

الضغوط اإلسرائيلية لهذا الخصوص، دون أن يكون هناك رؤية واضحة وتوثيـق تلـك األنشـطة    

ة في تنفيذ المهام واألنشطة التمويلية من جهة، كما انه وتحديد األولويات ويرجع ذلك إلى االزدواجي

  ).2006النخبة لالستشارات اإلدارية،(لم يأت ضمن خطة بعيدة المدى من جهة أخرى

  

ان أية مراجعة لسجل العمل التنموي في المناطق المحتلة يعطي الدليل الواضح بان تنفيـذ أي مـن   

ت وورش العمل والمؤتمرات هو أصعب بكثير مـن  المشاريع والسياسات التي تتوصل لها الدراسا

إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات، وهذا يعني أن هناك حاجة ملحة لخلق جسم يأخذ علـى عاتقـه   



 

مهام الدفاع عن مصالح وقضايا منطقة األغوار لدى جميع الجهات ذات العالقة في الداخل والخارج 

  ). 2004ار،مؤتمر أوضاع الزراعة والتنمية في منطقة األغو(

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

تتلخص المشكلة البحثية للدراسة الحالية في التعرف على واقع األنشطة والمشاريع التنموية والتـي  

تقوم بها المؤسسات المحلية والدولية في منطقة األغوار في القطاعـات االقتصـادية والخدماتيـة    

ية من وجهة نظر تلك المؤسسات، وكذلك أهـم  المختلفة، ومدى تلبية تلك األنشطة لألولويات التنمو

  .معيقات التنمية في المنطقة وآليات التغلب عليها

  

  اهداف الدراسة 3.1

  

هدفت الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع العملية التنموية في منطقة األغوار من حيث 

ت العالقة ومدى تلبية تلـك  نوعية األنشطة والمشاريع في القطاعات المختلفة، ودور المؤسسات ذا

وبالتالي الخروج بتصور عام للتغلب على العقبات التـي تواجـه      .األنشطة مع األولويات التنموية

تحقيق األهداف البحثيـة   وبمزيد من التفصيل، رمت الدراسة إلى. تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة

  :التالية

  

اشطة في العمليـة التنمويـة فـي منطقـة     التعرف على أهم المؤسسات المحلية والدولية الن •

 .األغوار

توثيق أهم األنشطة والمشاريع التنموية في القطاعات االقتصادية والخدماتية التي يتم تنفيذها  •

 .في منطقة األغوار

 .الخروج بنسق ممنهج حول رؤية المؤسسات المعنية لألولويات التنموية في المنطقة •

 .ية في األغوارإلقاء الضوء حول أهم معيقات التنم •
 

  اسئلة الدراسة 4.1

  

  :تمثلت األسئلة البحثية للدراسة فيما يلي

  

 ما هي المؤسسات العاملة في مجال التنمية باألغوار؟ •



 

ما هي أهم المشاريع والبرامج التنموية التي تم تنفيذها في منطقة األغوار فـي القطاعـات    •

  المختلفة؟

 ؟) من خالل برامجها ومشاريعها التنموية( ما هو دور هذه المؤسسات في تنمية األغوار •

 ما هي األولويات التنموية لمنطقة األغوار حسب وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة؟ •

ما هي معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار من جهة المؤسسات العاملة ومن جهـة   •

 ؟.المؤسسات ذات العالقة

 مؤسسات؟ما معوقات ضمان استدامة العمل التنموي لل •

 ما هي أهم معوقات االستدامة للمشاريع ؟ •

 ما هي المقترحات لضمان استدامة المشاريع والمؤسسات ؟ •

 منطقة من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة؟الما أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة في  •
 

  أهمية ومبررات الدراسة 5.1

  

  :أهم االسباب التي دعت الجراء هذه الدراسة هي

  

مية االستثنائية لمنطقة األغوار من حيث، الموقع، والمناخ، واآلفاق االقتصادية بالنسبة األه •

للوجود واالقتصاد الفلسطيني ككل، وما تتعرض له تلك المنطقـة مـن ضـغوط سياسـية     

  .واقتصادية مكثفة من االختالل

 .اهتمام المستوى السياسي الفلسطيني بالعملية التنموية في منطقة األغوار •

 .قص الواضح في الدراسات واألبحاث المتعلقة باألولويات التنموية في منطقة األغوارالن •

الحاجة الملحة إلبراز وتوثيق األنشطة في المجاالت التنموية في منطقة األغوار من وجهة  •

 .نظر المؤسسات العاملة في مجال التنمية

ملية التنمية فـي منطقـة   الحاجة إلى دراسة وتوثيق دور المؤسسات المحلية والدولية في ع •

 .األغوار ومدى تلبيتها لألولوليات التنموية

 .ضرورة وجود دراسات علمية إلظهار أهم المعيقات في منطقة األغوار، وآليات التكيف •
 

  فرضيات الدراسة 6.1

  

استندت هذه الدراسة اضافة إلى الفرضية العامة إلى مجموعة من الفرضيات الفرعية، وقد كانـت  

  :لرئيسية كما يليالفرضية ا



 

ان األنشطة والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في منطقة األغوار ال تلبي األولويات التنموية التي 

  .تحتاجها المنطقة حسب وجهات نظر المؤسسات ذات العالقة

  

وللتعرف على تأثير مجال عمل المؤسسات في العينة على اجابتها على أسئلة البحث فقد تم صياغة 

فـي  ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : رضية االحصائية التاليةالف

  :سسات تعزى لمجال عمل المؤسسة حولاجابة المؤ

  

  .األولويات التنموية لمنطقة األغوار •

معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة والتـي   •

اإلحتالل، التمويل، االمكانيات الفنية والبشرية، تقبل المجتمـع المحلـي   ممارسات (تشمل 

 ).لالنشطة التنموية، التنسيق والتشبيك المؤسساتي

 .عوامل ضمان استدامة العملية التنموية للمؤسسات •

  

  هيكلية الدراسة 7.1

  

  :تتكون هذه الدراسة من سبعة فصول موزعة كالتالي

  

راسة، مقدمة، مشكلة الدراسـة، أهـداف الدراسـة، أسـئلة     تناول خلفية الد: الفصل األول •

  .الدراسة، أهمية مبررات الدراسة، وفرضيات الدراسة

تناول اإلطار النظري لمفهوم التنمية المسـتدامة ، معوقاتهـا، ومقوماتهـا،    : الفصل الثاني •

  .واهدافها واستراتيجياتها، ومؤشراتها، والدراسات السابقة

طقة الدراسة، ومسـاحتها، والقطاعـات االقتصـادية والخدماتيـة     تناول من: الفصل الثالث •

  .الموجودة فيها، ومعوقات التنمية فيها

تناول منهجية الدراسة، إجراءاتها، وادواتها، وحـدودها، ومجتمـع عينـة    : الفصل الرابع •

  .الدراسة، وأهم الصعوبات التي واجهت عملية جمع البيانات

نتائج تحليل البيانات األولية حول الـدور الحـالي   تناول عرض ومناقشة : الفصل الخامس •

  .للمؤسسات في التنمية، وتحليل نتائج استمارة المقابلة

  .تناول هذا الفصل أهم االستنتاجات والتوصيات: الفصل السادس •

  .تناول هذا الفصل المراجع العربية واألجنبية والمالحق: الفصل السابع •



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  مفهوم التنمية 1.2

  

أصبحت التنمية عملية ضرورية وحيوية لتحريك المجتمعات المتخلفة والنامية إلى مراحل متقدمـة،  

فاق هو قيـام  وكثيراً ما تخفق بعض المجتمعات في تحقيق هذه الغاية، ويكون غالباً مرجع هذا اإلخ

المسؤولين في هذه المجتمعات باالعتماد على القطاعات االقتصادية وحدها كوسائل تحقيق التنميـة،  

بمعدالت أسرع متجاهلين دور وفاعلية باقي القطاعات األخرى المكونة للمجتمع مثـل القطاعـات   

عية إلى بعض االختالفات االجتماعية، والدينية، والسياسية، فقد أشارت الكتابات االقتصادية واالجتما

، وكذلك عـرض بعـض المفـاهيم    Developmentوالتنمية  Growthالقائمة حول مفهوم النمو 

حيـث تسـتخدم   ، Lecality Developmentالخاصة بالتنميو ومن هذه المفاهيم التنمية المحليـة  

  .جميعها بمعنى واحد

  

لى وضع أفضـل منـه فـي كافـة     كل من هذه المفاهيم يعني االنتقال بالمجتمع من وضع معين إ

المجاالت، إال ان التنمية المحلية وتنمية المجتمع قد ترتبطان من حيث الدرجة بالمستوى المحلـي،  

بينما التنميو كمفهوم شامل نجد أنه يضم في طياته المستوى المحلي واالقليمي والقومي، بينمـا قـد   

جتمع دون تدخل مقصـود وذلـك علـى    ينصب مفهوم النمو على النمو التلقائي الذي يحدث في الم

  ).2007عبد اللطيف، (عكس التنمية والتي تتضمن التدخل المصود من جانب المجتمع وأجهزته 

  

التنمية االجتماعية واالقتصادية وجهان لعملة واحدة كل منها يؤثر في اآلخر ويتـأثر بـه، وال   إن 

ويتضح ذلك من تعريفات التنميـة،  يمكن تفضيل جانب على آخر إال بناء على احتياجات المجتمع، 



 

) العمل على تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة مـن الـزمن  (حيث عرفت التنميو بأنها 

، وأنها تحتاج إلى دفعة قوية لكي يخرج المجتمع من حالة الركود والتخلـف إلـى   )1977شافعي،(

على النمو والتغيير، والتغييـر بـدوره    والتنمية في إطار هذا المفهوم يشتمل... حالة التقدم والنمو

وبذلك فإن التنمية تشمل  ).1977حسن،(إجتماعي وثقافي كما هو اقتصادي وهو كيفي كما هو كمي

كل جوانب الحياة وعلى اختالف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغييـرات كيفيـة وكميـة عميقـة     

  .وشاملة

  

  التنمية المستديمة 2.2

  

 Kozlowski(ستديمة، فثم ما يزيد على ستين تعريفاً لهذا النوع من التنمية تتعدد تعريفت التنمية الم

and Hill,1998 (     ،ولكن الملفت للنظر إنها لم تستخدم إستخداماً صـحيحاً فـي جميـع األحـوال

وعموماً ورد مفهوم التنمية المستديمة ألول مرة في تقرير اللجنة العالميـة للبيئـة والتنميـة عـام     

تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضـر  : " ذه التنمية في هذا التقرير على أنها م، وعرفت ه1987

  ).1989اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، " (دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم

  

عيـة  هذه التنمية على انها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبي Websterوعرب قاموس ويبستر 

وعرفهـا  .  (Geis and Kutzmark, 1997(دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئياً أو كلياً 

تلك العملية التي : " مدير حماية البيئة األمريكية على أنها W. Ruckelshausوليام رولكز هاوس 

االقتصادية  ، وذلك من منطلق ان التنمية"تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة

  ). Church ،1991(والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليس متناقضة 

  

يمكن القول أن التنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة االنسان، ولكن ليس على حساب البيئة، 

بحيـث   وهي في معناها العام ال تخرج عن كونها عملية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية،

ال يتجاوز هذه االستخدام للموارد معدالت تجددها الطبيعة وبالذات في حالة الموارد غير المتجددة، 

أما بالنسبة للموارد التجددة، فإنه يجب الترشيد في استخدامها، إلى جانب محاولة البحث عن بـدائل  

  .نية ممكنةاء عليها أطول فترة زملهذه الموارد، لتستخدم رديفاً لها لمحاولة اإلبق

  

أن تستخدم الموارد بطرق وأساليب ال تفضى إلى إنتاج نفايات بكميـات   بفي كال الحالتين فإنه يج

تعجز البيئة عن امتصاصها وتحويلها وتمثيلها، على اعتبار أن مستقبل السكان وأمنه في أي منطقة 

  . في العالم مرهون بمدى صحة البيئة التي يعيشون فيها



 

  يةمقومات التنم 3.2

  

مما ال شك فيه أن أي دولة ال سيم البلدان النامية، تسعى دوماً إلى تحـديث وتطـوير مجتمعاتهـا    

باالعتماد على آليات محددة في تغيير هياكلها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وذلك لتجقيق أكبر 

ذلك، ال بد مـن   وبناء على. قدر ممكن من التنمية الحديثة، كي تواكب تطورات العصر ومتغيراته

  :هاي عملية تنموية، ومن اهمألالوقوف على محددات معينة، ومقومات تنموية تشكل أساساً 

  

  .المساحه والموقع الجغرافي وعدد السكان •

  .الموارد البشرية والطبيعية والمالية •

  .مستوى الوعى لدى أفراد المجتمع •

  .مستوى التعليم والتكنولوجيا •

  .الحصائيهتوفر المعلومات والبيانات ا •

 .مستوى التخطيط السياسي واالقتصادي واالجتماعي •

  

  التنميةأهداف  4.2

  

يجب أوآل تحديد األهداف المرجوة من عملية التنمية والرؤيا المستقبلية لكيفية تحقيق تلك األهـداف  

  : ومن أهمها

  

 ).أفراد المجتمع(تنمية الموارد البشرية •

 .رفع مستوى المعيشة ألفراد المجتمع  •

 .التنميةجاد التوازن في اي  •

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية أفضل  •

 .التنميةتوفيرالتمويل الكافي لعملية  •
 

  االستراتيجيات المتعلقة بالتنمية 5.2

  

أن عملية التنمية نعتمد فيها على طرح العديد من االستراتيجيات واألهداف وبصورة أولية ثم نبـدأ  

يار لبعض التصورات وتفضيلها على تصورات أخرى تم وضعها وذلك وفقآ بعدها في عملية االخت

  :للمتطلبات األولية والهامة بالنسبة للمجتمع ومن تلك االستراتيجات



 

  .التنميةالتخطيط الدقيق والتوجيه السليم لعملية  •

 .تحديد نوعية التغيير المطلوب احداثه في المجتمع •

 .ييرتحديد القطاعات المستهدفه بعملية التغ •

 .تحديد الوسائل المطلوبه للبدء بعملية التغيير •

 .تحديد مصادر التمويل للبدء بعملية التغيير •

 .تحديد األطر أو القطاعات التي سيتم التنفيذ فيها •

 .التوزيع العادل للستثمارات ووفقآ للحاجه •
 

  التنميةمعوقات  6.2

  

ناول القسم األول معوقات التنمية فـي  تم تقسيم معوقات التنمية في هذه الدراسة إلى قسمين، حيث ت

  :بعض دول العالم، أما القسم الثاني فتناول معوقات التنمية داخل فلسطين حيث تم تقسيمها كما يلي

  

  :معوقات عامة .1.6.2

  

تتكل الكثير من البلدان العربية والبلدان النامية على العالم الخارجي والتسـتطيع القيـام بعمليـات    

تمادها الكلي على مواردها المحلية فقط دون احتياجها للدول الخارجية وان اختلفت تنموية شاملة باع

االحتياجات من دولة ألخرى فمنها من يعتمد على تلك البلدان الخارجية في توفير األيـدي العاملـة   

، ومنها من يحتاج الـى مـده بالتقنيـات الحديثـة المعلوماتيـة      )القوى البشرية(المتعلمة والمدربه

كنولوجية ، ومنهم من يحتاج الى الموارد المالية أو االقتصادية أو التوجيه لرسم االستراتيجيات والت

السياسية للقيام بعملية التحديث وفقآ لما قامت به تلك الدول مثـل البلـدان التـي أختـارت الـنهج      

  :االشتراكي،ومن معوقات التنمية نذكر مايلي

  

لدان العربية لالستعمار الخـارجي أو االنقسـامات   ان تعرض معظم الب :في البلدان العربية •

الداخلية الطائفية والقبلة واكتسابها عادات وتقاليد مختلفة أثر سلبآ في عملية تحقيق التنميـة  

 :السريعة والشاملة في معظمها وبدرجات متفاوتة حيث

  

o د كما لـم  تمتلك البعض منها مواردآ مالية كبيرة والتمتلك الموارد البشرية الكثيرة العد

تتمكن من التوزيع العادل لالستثمارات بين أفرادهـا أو اسـتثمارها بطريقـة سـليمة     

  .بتصديره للخارج واالستفادة من مردوداتها



 

o     استيعاب البعض اآلخر لموارده واستثمارها محليآ والتي بالكاد تفي بحاجـة أفرادهـا

 .وتوزيعها بحسبالمتطلبات والحاجة

o متنوع يحقق ألفرادها مستوى معيشي جيد امتالك البعض النتاج محلي. 

o  امتالك البعض االخر لمنتوج محلي محدود وامكانيات مادية شحيحة بالكاد تفي لمعيشة

أفرادها وتؤثر في سير عملية التنمية الحديثة فيها أسوة بمثيالتها، علمآ أن الدول العربية 

  . ة الحديثةتمتلك األيدي العاملة المتعلمة والمدربة على وسائل التنمي

  

تختلف المعوقات في الدول األخرى عنها في الدول العربية كما تختلف  :في الدول األخرى •

  :المعوقات أيضآ باختالف طبيعة تلك البلدان واحتياجاتها كمايلي

  

o  بعضآ من سكان تلك البلدان مازال متمسكآ بعاداته وتقاليده ودياناته التي يرى أن عملية

  .طال معتقداته تلكالتنمية الحديثة قد ت

o   الكثافة السكانية الكبيرة في بعض تلك الدول تحول دون ايجاد خطط تنموية اقتصـادية

والبدء بالخطط التنموية االجتماعية لنشر التوعية وتغيير المفاهيم والمعتقدات الموروثـة  

 .والعمل على تحقيق فرص عمل تسد حاجة أفراد المجتمع أوآل

o ة لتلك البلدان فمنها من يتميـز بالعـدد الكبيـر للسـكان     التفاوت في الظروف المحيط

والمساحات الجغرافية الشاسعة والتباعدة واختالف الحضارات واألديان فيها مما يصعب 

ايجاد خطة تنموية واحدة تشمل الجميع بل يتطلب األمر رسم عدة خطط تنموية تتناسب 

في المدن أو المناطق القريبـة   ومتطلبات كل فئة وتسد حاجة أفرادها فالفئات المتواجدة

منها تختلف احتياجاتهم عن الفئات المتواجدة في السهول البعيدة أو الجبـال العاليـة أو   

 .)وأندونيسيا_ باكستان_ الهند(الغابات الشاسعة لنفس تلك البلدان كما في 

o الحديثة  تبعية بعض تلك البلدان للبلدان التي استعمرتها ومازالت تشكل عائقآ أمام التنمية

لها لسيطرتها على مواردها االقتصادية وانتشار التخلف والعقائد المختلفة مما أدى الـى  

افتقارها لأليدي العاملة المتعلمة والمدربة على وسائل التنمية الحديثة مثال بعـض دول  

  .أفريقيا

o عرض بعض تلك الدول للمشاكل السياسية والتناحر على السلطة فيها وعـدم تواصـل   ت

ح المجتمع الواحد فيها مع بعضهم البعض نظرآ للطبيعة الوعرة وعدم توفر وسائل شرائ

. وأساليب التواصل الحديثة والمتطورة لتدني المستوى االقتصادي واالجتمـاعي فيهـا  

)http://www.almotamar.net/news/print.php?id=20501(  

  



 

  :معوقات  خاصة .2.6.2

  

ولكل مـن هـذين   . معوقات داخلية، ومعوقات خارجية-: تنقسم معوقات التنمية إلى قسمين رئيسين

القسمين عوامل تحدد ظروفه ومدى تأثيره على سير العملية التنمية والنشاط االقتصادى العام فـى  

  .فلسطين

  

  المعوقات الداخلية 1.2.6.2

  

ة والتى تعطل سير عملية التنمية فى فلسطين منها أسباب ليست اختيارية أو علـى  المعوقات الداخلي

وجه األصح هى أسباب تلقائية حيث أن مساحة األرض فى فلسطين بطبيعتها مساحة صغيرة قياسا 

بالدول األخرى وهذا عدا عن الجزء األكبر من فلسطين الخاضع لسلطة االحتالل اإلسرائيلى والذى 

كما أن فلسطين ال تتوفر فيها موارد بيئيـة  . ية التنمية الفلسطينية بشكل مستقل وناجحيمنع سير عمل

جيدة لتكون ذات نفع لتنمية االقتصاد الفلسطينى حيث أن فلسطين ال تملك موارد للمعادن كالـذهب  

والحديد وغيرها من المعادن ذات القيمة االقتصادية التى تساهم فى دعم الوضع االقتصـادى فـى   

  .طينفلس

  

كما أن نقص كمية المياه ومصادر المياه بشكل عام يسبب أزمة لدى المزارعين الفلسـطينيين ممـا   

يقلل من النشاط الزراعى بسبب المصاعب التى يواجهها الناشطين فى مجال الزراعة والتى تعرقل 

   .سير عملهم

  

اسـتثمارية بحكـم    وأيضا فإن روؤس األموال الفلسطينية نفسها أصبحت ال تقدم على مشـروعات 

الظروف المحيطة والغير مشجعة ونقص االستثمار والداخلى والخارجى أيضا يجعل حركة التنميـة  

  .فى فلسطين شبه مشلولة وبحاجة إلى دعم استثمارى اقتصادى إلنعاش الحالة االقتصادية فى البالد

  

ئا على سير عمليـة التنميـة   كما أن الكثافة السكانية المتزايدة فى أعداد الشعب الفلسطينى تشكل عب

أيضا ألن عدد السكان يعتبر أكثر مما يتوافق مع مساحة األرض وقلة الموارد تسبب ضغطا كبيـرا  

فى توفير استقرار اقتصادى فى حالة تنمية مستمرة خاصة مع الوضع الفلسـطينى ذو المزايـا أو   

على الشـعب الفلسـطينى   الطابع الخاص حيث أن ظروف االحتالل والضغوط الخارجية والداخلية 

  .تجعله من الشعوب التى تواجه العقبات الدائمة والمتواصلة فى تنمية المواد االقتصادية المتوفرة

  



 

ويعانى الشعب الفلسطينى من معوقات على أصعدة أخرى من المجاالت التنموية كالمشـاكل التـى   

فة من العوامل والمقومات الهامة التى تواجه قطاع التعليم والثقافة حيث يعتبر التعليم والتدريب والثقا

يكون لها أثرها فى التقدم والتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك نظرا لما تتركه هذه الجوانب مـن  

آثار هامة مثل خلق الوعى والحافز على العمل لدى السكان وسرعة استيعاب المعرفة الفنية الحديثة 

   .عيةوتحقيق نوع من المرونة المهنية واالجتما

  

وبشكل عام فإن الدول النامية بما فيها فلسطين لديها انخفاض فى مستويات الصحة واإلسكان حيـث  

أن البالد المتقدمة تمتاز بارتفاع فى مستويات الصحة وكذلك بارتفاع متوسط األعمار بين أفرادهـا  

صـحية لألفـراد   وهذا ما ال نجده فى الدول األقل تطورا حيث نالحظ تدهورا واضحا فى الحالة ال

وارتفاعا فى معدالت وفيات األطفال وانخفاضا فى متوسط األعمار هذا بشكل عام أما على مستوى 

التخصيص فإن فلسطين يختلف فيها األمر عن باقى الدول حيث أن الحالة السياسـية العامـة هـى    

ا ليس سـببه قلـة   المؤثر األول المعوق للتنمية وخسائر االقتصاد الفلسطينى والخسائر البشرية أيض

الخبرات أو عدم توفر مختصين فى مجاالت التنمية وإنما يتحمل االحتالل اإلسرائيلى المسؤولية عن 

هذه الخسائر بشكل مباشر حيث يرتكب هذا االحتالل جـرائم متتاليـة ضـد الشـعب الفلسـطينى      

  .قات الخارجيةوسنوضح المعوقات التى يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلى بالتفصيل فى بند المعو

  

  :المعوقات الخارجية. 2.2.6.2

  

لقد واجه الشعب الفلسطينى تـدهورا  : االحتالل اإلسرائيلى وآثار ممارساته ضد الشعب الفلسطيني

كبيرا فى تنمية أوضاعه االقتصادية واالجتماعية حيث أن ممارسات االحتالل اإلسرائيلى تركـزت  

ظروف الحياتية أو تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولعب على هدم كل ما يمكن أن يساعد فى تنمية ال

هذا االحتالل الدور األكبر على مدار عدة عقود فى خلق جميع المعوقات فى طريق تحقيـق تنميـة   

  .مستدامة فى فلسطين

  

وقد واجه االقتصاد الفلسطينى خالل االنتفاضة الراهنة سياسات إسرائيلية متعددة ترمى إلى تـدمير  

ه حيث اتبع االحتالل اإلسرائيلى أساليب جعلت نجاح عملية التنمية فى فلسطين شـبه  أى نجاح يحقق

  :مستحيلة ومن هذه المعوقات التى اتبعها االحتالل اإلسرائيلي

  

اإلغالق الشامل للمناطق الفلسطينية وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإقامـة الحـواجز    •

  .الغربية عن قطاع غزة العسكرية ومنع الحركة وفصل محافظات الضفة 



 

  .منع االستيراد والتصدير للمناطق الفلسطينية •

  ".الكرامة، رفح، المطار" إغالق المعابر الدولية  •

  .عدم السماح للشاحنات الفلسطينية التجارية بالتنقل بين المحافظات •

  .حرمان السلطة الفلسطينية من اإليرادات الجمركية •

  .لى خطوط التماستجميد المناطق الصناعية والتجارية ع •

  .تقسيم المناطق الفلسطينية إلى كنتونات منعزلة •

وارتفاع نسبة الفقـر  % 60تعطيل قوى اإلنتاج أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من  •

 .وما يترتب عليها من آثار سلبية

  

االقتصاد  ومن المالحظ أن المنح والمساعدات الدولية المالية لم تستغل جيدا فى تعديل وتحسين بنية

وهنالك آثار اقتصادية سلبية جـدا  . الفلسطينى ومساعدته على فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي

سببها ارتباط االقتصاد الفلسطينى باالقتصاد اإلسرائيلى وقد نجح االحتالل فـى ربـط االقتصـاد    

  :الفلسطينى بالكامل باالقتصاد اإلسرائيلى من خالل

  

  .ة بالسوق اإلسرائيليةربط العمالة الفلسطيني •

  .ربط المناطق المحتلة بشركة الكهرباء اإلسرائيلية •

حصر مناطق التصدير بنقاط العبور وعبر الخط األخضر الذى فرضـه االحـتالل بـين     •

  .1967والمناطق المحتلة عام  1948المناطق المحتلة عام 

  .تهاحصر استيراد المواد األولية للزراعة والصناعة من إسرائيل أو بواسط •

  .التوقف عن منح رخص استيراد اآلالت الصناعية لمنع إقامة مصانع جديدة •

  .نقل الصناعات ذات الكثافة فى استخدام العمال فى األراضى الفلسطينية المحتلة •

  .عدم السماح بإقامة مؤسسات تمويلية •

فـى حـال تـأخر    % 120فرض ضرائب مرتفعة على التجار وفرض غرامات تصل إلى  •

ع وتسديد قيمة الضرائب المفروضة عليه من خالل هذه العوامـل أصـبحت   التاجر فى دف

التنمية بجميع أشكالها عملية شبه مستحيلة مع هذه التبعية الكامل لالقتصاد اإلسرائيلى حثى 

أن العملية التنموية تصاب بالشلل حسب الرغبة اإلسرائيلية وهـذا يمنـع تقـدم الوضـع     

غطية احتياجات أفراد المجتمع الفلسطينى ومع كل هـذه  االقتصادى الفلسطينى من التقدم وت

المعوقات كانت هنالك معوقات أخرى مارسها االحتالل اإلسرائيلى وهى معوقات تعجيزيـة  

 . من خالل إعاقة الطاقة التسويقية الداخلية للمنتجات المحلية

       )http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43652(  



 

  التنمية مؤشرات 7.2

  

يشير المؤشر في المفهوم اللغوي إلى ما يدل او يوضح الشيء، وهو من الناحية العمليـة يعكـس   

ومـن  . بشكل مباشر أو غير مباشر المقادير غير القابلة للقياس المباشر أو المالحطـة المباشـرة  

ولقـد  ). 1982حسـن،  (المؤشرات ما يعكس الوقع القائم، ومنها ما يعبر عن إتجاهات وقيم عامة 

م، إلى أن التنمية يمكن ان تقاس من خالل بعض المؤشـرات  1954أشار تقرير األمم المتحدة عام 

مثل مستوى المعيشة في المجتمع، قياس األهداف االجتماعية والسياسية واالقتصادية المقبولة مـن  

  ). N.Y.U.N, 1954(المجتمع، والتي قررت بواسطة المؤسسات الوطنية أو القومية 

  

م بعداً آخر يمكن االعتماد عليه كمؤشـر للتنميـة،   1971ما أضاف تقرير ثاني لألمم المتحدة عام ك

وهو االستراتيجية التي يتبعها المجتمع لتحقيق أهدافه ومجاالت العمل المتاحة كأساس لقياس التنمية 

)N.Y.U.N, 1971 .(  

  

كتاب والعلماء الذين تـداولوا هـذا   إن اآلراء حول طبيعة المؤشرات وكيفية تحديدها مختلفة بين ال

الموضوع ، فبينما اكتفى البعض في تحديد مؤشرات التنمية على المالحظة وقياس الظواهر، نـرى  

البعض اآلخر يعتم على خبراء محكمين، وبينا يعتمد البعض على القياس الكمي، يعتمـد الـبعض   

رجـات المشـاركة السياسـية أو    اآلخر على التحليل الكيفي، وخاصة في الظواهر المعقدة مثـل د 

  .م)2007عبد اللطيف، ( الجتماعية

  

  :دراسات سابقة 8.2

  

تناولت هذه الدراسة دراسة تحديد احتياجات مجالس ): 2006(التنمية لالستشارات االدارية  •

الخدمات المشتركة في منطقة األغوار، وتحليل كافة جوانب العمل فيها للوقوف عن كثـب  

هيئات المحلية، ودراسة االمكانات المتاحة لتطوير هذه المناطق، تقديم على احتياجات هذه ال

التوصيات واالقتراحات الالزمة لتنمية وتطوير المنطقة وخلـق التنميـة  فيهـا، وتقيـيم     

الخيارات المتاحة للهيئات المحلية في المنطقة وصوالً إلى افضل السبل، وتطوير التجمعات 

هيئات المحلية بصيغتها المتوقعة أن تكون قادرة علـى ادارة  السكانية في المنطقة وتمكين ال

شؤونها بنفسها وتوفير تمويل انشطتها ومهامها والحد مـن االعتمـاد علـى المسـاعدات     

  .والمعونات الخارجية لتنفيذ المشاريع لديها



 

أظهرت الدراسة استراتيجيات اللجنة الوطنية لمواجهة االستيطان ودورها ): 2006(نظيف  •

تصدي لالعتداءات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار، مبيناً فاعلية ونجاح هـذه  في ال

اللجنة في العديد من المجاالت التي تقوم فيه، وأثر االستيطان السلبي على واقـع المنطقـة   

وعلى المواطن وممتلكاته في المنطقة، وأهم أوجه القطاعات المتضررة، والمعونات التـي  

جمهور، والقصور في جهود مساندة مواطني األغوار من بعض المؤسسات تقدمها اللجنة لل

وتم تحديد هذه المؤسسات على وجه الخصوص، ولتحقيق نجاح أكبر الستراتيجية اللجنـة  

 .وآليتها، ال بد من مسأهمة أكثر فعالية من الوزارات الحكومية

  

راعة في منطقة األغوار، اعداد خطة لتطوير وتنمية الز):2005(وزارة الزراعة الفلسطينية  •

وامكانية التوسع في المساحات المزروعة، وكميات المياه ومصادرها، والجدوى االقتصادية 

 .لالنماط الزراعية الرئيسية، والتنوع الزراعي والحيوي، والمشاكل وافاق التطوير

  

قانون تناول في دراسته االجراءات والمخططات اإلسرائيلية في األغوار، وال):2001(قبعة  •

الدولي، وابرز المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تشكل االطار المرجعي، وتسليط الضوء 

على خطة شارون لالغوار واالبعاد الجيوستراتيجية لهذه الخطة، واالجراءات اإلسـرائيلية  

في ضوء مبادىء وقواعد اإلحتالل الحربي، وبطالن نظرية الضـرورة األمنيـة، وعـدم    

سب الغزو، والتزامات اسرائيل الدولية، وتعطيل انفـاذ قـرارات الشـرعية    االعتراف بمكا

الدولية الكاشفة، مؤكداً على انه هناك اجماع دولي على أن اإلحتالل والسيطرة ال يـنقالن  

السيادة، وكل ما يتجاوز مبادىء وقواعد اإلحتالل الحربي يعتبر الغياً وغير شرعي، وحق 

رته الفعلية على مـوارده الطبيعيـة، وضـرورة التمسـك     الشعب الفلسطيني استعادة سيط

بمبادىء وقواعد واحكام القانون الدولي العام في الموقف الـوطني والتفـاوض باعتبارهـا    

 .قواعد كاشفة للحقوق الوطنية الفلسطينية

  

تناول في دراسته غور األردن في النظرية األمنية اإلسرائيلية، والمشاريع ): 2001(تكفجي  •

يلية للسيطرة على األغوار، والخطوط العريضة لهذه المشاريع، ومشروع شـارون  اإلسرائ

التفصيلي والنتائج حسب الرؤية اإلسرائيلية وتـأثير السـيطرة علـى األغـوار والدولـة      

الفلسطينية، وخلص في دراسته إلى أن نظرية التواجد االسرائيلي في األغوار ألسباب أمنية 

السالم مع االردن، انتهاء ايدولوجية الوحـدة العربيـة    وعسكرية قد سقطت بسبب معاهدة

وميل العالم العربي إلى التشرذم وليس إلى الوحدة، وتمتع نفوذ الواليات المتحدة بالشـرق  

  .األوسط بمكانة تأثير ال سابق له



 

تناول في دراسته البعد المائي للخطة الشارونية في األغوار، والخطـوط  ): 2001(التميمي  •

لخطة شارون امنياً، وخطرهذه الخطة من الناحية العملية على قطاع المياه والبيئة  الشارونية

 .في فلسطين، واالستراتيجية الفلسطينية المطلوبة لمقاومة الخطة الشارونية

  

تناول في دراسته واقع الزراعة في األغوار واألصناف الزراعيـة التـي   ): 1997(عبداهللا  •

رتفاع أسعار تكاليف الزراعة واستعمال األساليب العلميـة  تزرع في هذه المنطقة، وأسباب ا

في الزراعة، والظروف المناخية، وعدد العمال الـزراعيين، وآفـات التطـوير والتنويـع     

المستقبلية، وتنويع النتاج الزراعي، واقامة شركة تسويق وتنظيم المزارعين ضـمن لجـان   

 .تخصصية

  

برنامج عمل وزارة الصناعة، والمشـاريع   تناول في دراسته األغوار في): 1997(ناجي  •

الصناعية التي صدر لها ترخيص صناعية من الوزارة وموقع األغوار في خطـة التنميـة   

الصناعية التي تتبناها وزارة الصناعة وتوجه وزارة الصناعة القامة منطقة صـناعية فـي   

اعي، وجـذب  المنطقة الشفاغورية، واقامة مركز تدريب صناعي، واتاحة وحدة ارشاد صن

 .االستثمارات

  

ناقش في دراسته األغوار في خطة وزارة السياحة واآلثار الفلطسـينية،  ): 1997(جاد اهللا  •

وواقع السياحة وخصوصيته في فلسطين، وأهمية عملية التصنيع السياحي، واإلفتقار إلـى  

 وجود وسائل جذب للمستثمر العربي والفلسطيني واألجنبـي، وأهـم المواقـع السـياحية    

  .واألثرية، وأنواع السياحة، وآلية وصول السائح إلى المنطقة

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منطقة الدراسة
  

  منطقة األغوار 1.3

  

 سلة الغذاء لفلسطين فهي منطقة ذات أهمية استراتيجية الصحابها )1.3شكل ( تعتبر منطقة األغوار

الفلسطينيين حيث انها تحتوي على مساحة شاسعة من األراضي الزراعية الخصبة والمياه الجوفيـة  

فمنـذ  ) 2006الحكـم المحلـي ،  (كما انها تمثل البوابة الفلسطينية على امتدادها العربي واالسالمي 

وحتى اليوم كان للغور أهمية قصوى في المشاريع المطروحة فـي انهـاء الصـراع     1967حرب 

عربي االسرائيلي ومن هنا كان له المكانة االستراتيجية واألمنية في نظريات االمـن االسـرائيلي   ال

فتوالت النظريات والمقترحات والمشاريع اإلسرائيلية التي تستثني منطقة األغوار ووضعها تحـت  

  ، )2001تفكجي ،(السيطرة اإلسرائيلية 

  

مة خاصة على المنطقة من ناحيـة تضاريسـها   بفعل موقع منطقة األغوار فان هذا الموقع اضفى س

الطبيعية ومناخها، حيث تمتاز بالتربة الرملية والهضاب والجبال التي تزداد ارتفاعا كلما تحركنا من 

الشرق باتجاه الغرب، هذا باالضافة إلى موقعها تحت مستوى سطح البحر مما يجعل مناخها حـاراً  

مياه االمطار القادمة من المرتفعات المجاورة على ضفتي صيفا ودافىء شتاًء، ويجعلها نقطة لتجمع 

  .نهر االردن مما يجعلها منطقة غنية جدا بالمياه الجوفية

  

من هنا كان لوفرة المياه من ناحية والمناخ المتميز من ناحية أخرى يجعالن مـن هـذه المنطقـة    

لتاريخية والسياحية والدينيـة  زراعية وسياحية بالدرجة األولى، كما انها تحوي العديد من المناطق ا

  .باالضافة إلى وجود البحر الميت عند نهايتها الجنوبية الذي يعتبر بطبيعته حالة فريدة في العالم



 

  
  

  )م2007الجهاز المركزي اإلحصائي ،(خارطة لمنطقة الدراسة : 1.3شكل 



 

  :مساحة منطقة األغوار .1.1.3

  

إلى شـمال البحـر   ) 1967حدود عام (منطقة بردلة شماالً تمتد هذه المنطقة غرب نهر االردن من 

كم في بعض المنـاطق،  ) 12(إلى ) 1(كم، وبعرض يتراوح من ) 70(الميت جنوبا وبطول حوالي 

تقع ) اخذين باالعتبار المناطق الغورية في محافظتي طوباس ونابلس( 2كم) 1400(وبمساحة حوالي 

مما يجعلها تمتاز بمناخهـا الحـار   ) م300(إلى ) م200(المنطقة تحت مستوى سطح البحر بمعدل 

ملم من االمطار سنوياً وتعتبر األراضـي  ) 150(تتلقى هذه المنطقة اقل من . صيفاً والدافىء شتاًء

. الزراعية في منطقة األغوار من أهم األراضي الزراعية في الضفة الغربيـة وأكثرهـا خصـوبة   

مد على المياه الجوفية المحدودة المستخرجة من اآلبـار  ونظراً النخفاض معدالت االمطار فانها تعت

بلغـت مسـاحة    1967االرتوازية والينابيع واالمطار المنسابة من المنحدرات الشرقية حتى عـام  

نطـرا  %) 60(الف دونم، وانخفضت حاليا إلى حـوالي  ) 200(األراضي المستغلة زراعيا حوالي 

يزرع في هذه المنطقة مزروعات فـي غيـر   . تاللللمساحات الواسعة التي صادرتها سلطات اإلح

  ).2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،(الخ ...موسمها مثل الخضار والموز

  

من مساحة الضفة الغربية اذا ما اخـذت باالعتبـار   % 30تستحوذ هذه المنطقة على ما يقرب من 

ألراضي الزراعية جزءاً كبيرا مساحة المناطق المتآخمة لها من محافظتي طوباس ونابلس، وتشكل ا

منها، كما تعتبر غنية بمصدر المياه الجوفية على الرغم من انخفاض نسبة مياه االمطار في المنطقة 

مع العلم انه وحتى االن لم يصـدر اي تحديـد لمسـاحة     ).JICA  ،2006وزارة الحكم المحلي (

  ).2004نجوم، (األغوار من الناحية الرسمية 

  

  :ع الديموغرافي في منطقة األغوارالتوزري .2.1.3

  

بما أن األغوار منطقة حدودية ومساحتها الشاسعة إال أن منطقة األغوار تعتبر االقـل سـكاناً فـي    

فلسطين، فعدد سكان منطقة األغوار ال يتناسب مع مساحتها ويرجـع السـبب لسياسـة اإلحـتالل     

م ازدياد السـكان فيهـا انسـجاماً مـع     االسرائيلي، الذي من اهدافه تفريغ المنطقة من السكان وعد

 26(السياسة االستيطانية اإلسرائيلية، فانشأت سلطات اإلحتالل الكثير من المستوطنات الزراعيـة  

، حيـث  )من مساحة األغوار% 3(وتستعمل األراضي زراعيا بمساحات شاسعة حوالي ) مستوطنة

ـ ) 49473(بلغ عدد سكان األغوار إلى  تجمعـاً سـكانياً اضـافة     25ى نسمة تقريبا يتوزعون عل

) أريحـا (للتجمعات البدوية منتشرة على مسافات متباعدة، حيث تجد في األغوار مدينة واحدة وهي 

نسمة، وباقي التجمعات صغيرة الحجم ال يتجـاوز معـدل السـكان فيهـا     ) 19000(وعدد سكانها 



 

يسـكن فيهـا   ) ة واحدةمدين(نسمة، حيث تعتبر محافظة أريحا واألغوار ذات قطب واحد ) 3000(

نصف عدد سكان المحافظة وينتشر النصف االخر على باقي مساحة المحافظة الممتدة حتى بيسـان  

امـا   ).2006الجهاز المركزي لالحصاء الفلسـطيني ، (شماالً وبذلك يشكل هذا احد عوائق التنمية 

فة إلى الطـين وألـواح   طبيعة المساكن فغالبيتها من االسمنت والطوب وهي قديمة اجماالً، هذا اضا

الصفيح المستخدمة في بناء المساكن في المناطق الفقيرة، وتفتقر غالبية التجمعـات السـكانية إلـى    

في المقابل يوجد في المنطقة ست وعشرون  .الخدمات الرئيسية باستثناء مدينة أريحا وقرية العوجا

 9غوار، ويقطنها ما يقرب مـن  مستوطنة اسرائيلية اقيمت على األراضي الفلسطينية في منطقة األ

  .االف مستوطن تتوفر لهم كافة الخدمات المعيشية والحياتية

  

الجهاز المركزي لإلحصـاء  (يبين توزيع السكان على التجمعات السكانية في األغوار  :1.3جدول 

  )2006الفلسطيني، 

  
  عدد السكان اسم التجمع اسم المنطقة

  19783  أريحا  األغوار الجنوبية 

  6000  يم عقبة جبرمخ

  2000  مخيم عين السلطان

  2854  النويعمة والديوك الفوقا والتحتا

  3886  العوجا

  872  فصايل

  4264  الجفتلك  األغوار الوسطى

  373  مرج الغزال

  1299  الزبيدات

  743  مرج نعجة

  1316  النصارية

  870  العقربانية

  1159  بيت حسن

  192  عين شبلى

  1126  دجن فروش بيت

  1528  بردلة  األغوار الشمالية 

  160  كردلة

  1048  عين البيضاء

  



 

  القطاعات االقتصادية والخدماتية 2.3

  

أن عملية التنمية ال يمكن النظر اليها بصورة مجزأة، بل تأخذ بمفهومها الشمولي، نظـراً للتـرابط   

ة والبيئية، وقدرة كال منها على التـأثر  القائم بين مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافي

والتأثير باالخر، ومن هنا كان ال بد أن نوضح في دراستنا مجموعة من القطاعات الموجـودة فـي   

منطقة األغوار والتي تمثل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والخدماتية حتى نسـتطيع أن ننظـر   

واألولوية التنمويـة لهـذه القطاعـات فـي      لبعض هذه القطاعات الموجودة ونوجه عملية التطوير

  :المستقبل حتى نصل إلى تحقيق الهدف المنشود اليه، وسنتناول في دراستنا القطاعات التالية

  

  : طاع الزراعةق. 1.2.3

  :تعتبر منطقة األغوار ومنذ بدء الحضارة االنسانية المنطقة الرائدة زراعياً لالسباب التالية

  

ث تكون دورة االنتاج الزراعي من االنتاج في موسم الشتاء بدون معتدلة المناخ شتاء بحي •

  ).اي انها بيت زجاجي، دفيئة طبيعية(منافسة حقيقية 

 ).الحمضيات، الموز، النخيل(انتاج الفواكه االستوائية وشبه االستوائية  فيها  منطقة يمكن •

 .تنمو بها المراعي الطبيعية قبل شهر من نموها في باقي ارجاء فلسطين •

 ).م عمق 120-50من (توفر المياه الجوفية في الطبقة السطحية  •
 

فاألغوار مشهورة تاريخيا بالنخيل والرمان والحبوب والخضار وحديثا بـالموز والعنـب المبكـر    

  :يبين الزراعة الحالية في األغوار) 2.3(والحمضيات، والجدول التالي 

  

  )2001طبيلة ،عزام، (وار أهم الزراعات ومساحاتها في منطقة األغ :2.3جدول 

  

  دونم 30000  خصروات مختلفة  .1

  دونم 800  نخيل  .2

  دونم 600  عنب  .3

  دونم 4000  موز  .4

  دونم 700  فواكه أخرى مختلفة  .5

  دونم 3000  حمضيات  .6

  دونم 2000- 5000  محاصيل حقلية شتوية  .7



 

) 400000(حة للزراعـة منهـا   دونماً، المساحات الصال) 700000(تبلغ المساحة العامة لألغوار 

دونم فعلياً، والباقي إما مصادر من قبل المستوطنات أو مغلق عسكرياً ) 50000(دونماً، تزرع منها 

كم على امتـداد نهـر االردن والتـي تقـدر      5-3حيث أغلقت سلطات االحتالل مساحة بعرض 

راعة ومناطق مغلقة كونهـا  دونماً، وباقي المنطقة هي مساحة جبيلة غير قابلة للز) 40000(بحوالي

قريبة من المستوطنات، اما بالنسبة لالراضي المستغلة للزراعة فمعظمها اراض مملوكة لعـائالت  

ويعمل في منطقة األغوار في مجال  ).2004قطيشات، (كبيرة ويفلحها المزارعون بنظام المشاركة 

طاق العائلة الزراعيـة  عامل زراعي معظمهم ينتمون ويعملون ضمن ن) 15000(الزراعة حوالي 

  ).1997عبد اهللا، (

  

  : قطاع السياحة .2.2.3

  

تمتلك منطقة األغوار مقومات سياحية كبيرة خاصة من النواحي المناخية، إضافة إلى وجود مرافق 

سياحية من النواحي التاريخية والدينية، فعندما نتكلم عن قطاع السـياحة فـي األغـوار ال ننسـى     

وأريحا من اقدم مدن . نة القمر او مدينة النخيل او هدية انطونوبيس لكليوبترامحافظة أريحا، او مدي

العالم ،إذ تعتبر واحدة من أهم المناطق السياحية في فلسطين لما تتمتع به من مقومـات سـياحية ال   

مثيل لها في العالم، ولكونها اخفض نقطة في العالم، واقدم مدينة يسكنها االنسان، والشاهد على ذلك 

ما اثبتته الحفريات االثرية في أريحا ما يقارب الثمانية موقعاً اثرياً ودينياً اال أن معظم هذه المواقـع  

غير مستغلة حالياً، ومن أهم المواقع السياحية االثرية التي يقصدها السائح في أريحا ،تل السـلطان،  

من أيام المسيح عليـه  (قصر هشام، دير قرنطل، بعض الكنائس القديمة كنيس شهوان، شجرة زكا 

  : وتنقسم السياحة في األغوار إلى ).1997جاد اهللا ،) (السالم

  

تعتبر هذه السياحة اعلى نسبة من السياحة األجنبية ): سياحة روحية( سياحة الحج المسيحي •

التي تزور أريحا حيث تأتي إلى األراضي المقدسة وتزور معظم األماكن المـذكورة فـي   

  .دير قرنطل ودير حجلةاإلنجيل كشجرة زكا و

تعتبر السياحة المحلية والترفيهية من أهم النسب السياحية التي : السياحة المحلية والترفيهية  •

تأتي إلى أريحا إذا استطعنا تطويرها وتوفير األماكن المالئمة لها، على سبيل المثـال مـن   

  .العاليخالل تشجيع الرحالت التعليمية والترفيهية التابعة لوزارة التعليم 

مثل السياحة الثقافية وهي قليلة جداً، وذلك لعدم وجود جهات مختصة : السياحة المتخصصة •

تعنى بتشجيع الدراسات الثقافية والفكرية للمواقع األثرية ذات البعد الحضـاري والتراثـي   

 ).2007وزارة السياحة، ( لمواقع أثرية مختلفة في أريحا



 

  : قطاع الصناعة .3.2.3

  

التنمية الصناعية في محافظة أريحا واألغوار ضمن االطار االشمل لخطة التنمية فـي  تندرج خطة 

فلسطين، فنظراً النخفاض الكثافة السكانية في محافظة أريحا مقارنة ببـاقي المحافظـات األخـرى    

فينظر إلى هذه المنطقة كمخزون استراتيجي من االرض القادرة على استيعاب مدن جديدة، حيـث  

غوار إمكانيات لتنمية القطاع الزراعي من مساحات ما يسمح القامة مناطق صـناعية،  تتوفر في األ

وهياكل بنى تحتية متقدمة، استناداً إلى هذه االعتبارات فان منطقة األغوار الجنوبية ستحظى بأهمية 

لمها ال بأس بها في خطة التنمية الصناعية والتي تتبناها وزارة الصناعة والتي يمكن إبراز أهم معا

  :على النحو التالي

  

إقامة منطقة صناعية في األغوار، سواء للصناعات الوسيطة او الصغيرة، اضافة إلى ذلك  •

  :فان امكانيات التنمية الزراعية في المنطقة قد تستوجب إقامة

  .صناعات زراعية قائمة على توفر المنتج الزراعي في المنطقة •

 .غوارتطوير البنى التحتية في محافظة أريحا واأل •

إقامة مطار في األغوار وذلك ليكون وسيلة لنقل المواد الصناعية او الزراعية المصدرة او  •

استيراد المواد الخام واآلالت الالزمة، خاصة في ظل المعيقات التي تفرضها إسرائيل على 

 ).1997ناجي، (تصدير السلع الزراعية والصناعية 

منطقة استثمارياً؛ حيـث رخصـت الـوزارة    قامت وزارة الصناعة بإعداد خطة لتسويق ال •

مصنعاً للحديد والصلب، ومصنعين للمياه المعدنية، ومصنعاً للبـاطون الجـاهز، وبعـض    

  ).2007وزارة الصناعة أريحا، (المشاريع التي ما زالت تحت الدراسة 

  

 : قطاع الصحة .4.2.3
 

الصحية سـواء فيمـا يخـص     تعاني مناطق األغوار الشمالية والوسطى نقصاً كبيراً في الخدمات

خدمات العيادات الخارجية، أو الخدمات المتخصصة، يوجد في التجمعات الرئيسية فـي المنطقـة   

تعمل بـدوام يـومين فقـط فـي      (UNRWA)عيادات تشغلها وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

ن في االسـبوع،  االسبوع، كما يوجد عيادات حكومية تشغلها السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل يومي

وبالتالي فانه ليس ممكناً امام المواطنين الحصول على الخدمات الطبية في ايام غير ايـام الـدوام   

الرسمي لهذه العيادات، حيث ال يوجد عيادات خاصة كما انه ال توجد صـيدليات، وفيمـا يخـص    

لة والتنقل إلى الخدمات الطبية المتخصصة أو الطارئة فان المواطنين يضطرون لقطع مسافات طوي



 

مديرية الصـحة  (المدن الرئيسية للحصول عليها بما فيها من تأخير على نقاط التفتيش اإلسرائيلية 

  ).2007أريحا، 

  

إن سكان المناطق الجنوبية من األغوار، يتشابه الوضع الصحي إلى حد كبير مع المناطق الشـمالية  

لسلطة الوطنية في التجمعات الكبيرة، تعمل من حيث وجود عيادات تابعة لوكالة غوث الالجئين او ل

هذه العيادات اياماً محددة في االسبوع، وتقتصر خدماتها على المسجلين في قوائم الالجئـين فيمـا   

يخص عيادات وكالة الغوث او المشمولين ضمن برنامج التأمين الصحي للمواطنين االخرين، امـا  

مواطنين الحصول عليها من مدينة أريحا القريبـة  الخدمات الطبية التخصصية او الطارئة فيمكن لل

  )م2006اإلستشارات اإلدارية، ( من التجمعات الجنوبية

  

  : قطاع التعليم .5.2.3

  

يوجد في التجمعات السكانية الكبيرة مدارس تشمل كافة المستويات التعليمية للجنسين منها مـا هـو   

التجمعات السـكانية الصـغيرة    مدارس مختلطة، ومنها ما هو تعليم منفصل، وتخدم هذه المدارس

المجاورة، كما أن هناك أكثر من تجمع سكاني او هيئة محلية يشتركون بمدرسة خصوصـا فيمـا   

يتعلق بالهيئات الصغيرة القريبة من بعضها مثل النصارية، والعقربانيـة، وفـروش بيـت دجـن،     

رى، يعاني الطالب فيهـا  والهيئات الصغيرة البعيدة عن البلدات الكبيرة او عن تجمعات سكانية أخ

من صعوبة التنقل من مكان إلى آخر من اجل تحصيل تعليمهم المدرسي كما هو الحال في الجفتلك، 

مديريـة  ( وفروش بيت دجن؛ حيث يّضطر الطالب الذهاب إلى النصارية للحصول على تعلـيمهم 

  ).2007التربية والتعليم أريحا،

  

ة تعاني هي األخرى من مشاكل نقص الغـرف الصـفية   ومع ذلك فان بعض الهيئات المحلية الكبير

الموجودة في مدارسها كما هو الحال في بلدة الجفتلك، حيث قام السكان بنصب خـيم كـي تكـون    

مدرسة يتمكن الطالب من الدراسة فيها، وإن بعض المدارس هناك اضطرت إلـى العمـل بنظـام    

من قبل الطالب واالهالي ومن المدرسين الدوام بفترتين صباحي ومسائي، االمر الذي القى صعوبة 

  .القادمين من مناطق بعيدة

  

بشكل عام فان هناك مشاكل وضعف في البنية التحتية الخاصة بالمدارس في المنطقة، وان توزيـع  

المدارس على المنطقة بحاجة إلى اعادة دراسة وتخطيط من جديد كي تخدم هذه المدارس طـالب  

  .ق البعيدة منهامنطقة األغوار خصوصاً المناط



 

  :خدمات المياه والكهرباء .6.2.3

  

تتوفر هذه الخدمات في غالبية التجمعات السكانية بحكم موقعها بالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية 

ومدينة أريحا؛ حيث تزود مدينة أريحا التجمعات القريبة منها بالمياه فـي حـين يحصـلون علـى     

التجمعات الشمالية والبعيدة عن أريحا فتحصل على خدماتها  الكهرباء من شركة كهرباء القدس، أما

  ).القطرية(من الشركات اإلسرائيلية 

  

  :الصرف الصحي .7.2.3

  

تعتمد غالبية التجمعات السكانية في منطقة األغوار على الحفر االمتصاصية في خدمات الصـرف  

يتم تصريف شبكة الصرف و. الصحي بما فيها مدينة أريحا التي ال تتوفر فيها شبكة صرف صحي

  .الصحي او الحفر االمتصاصية باتجاه االودية المنتشرة في المنطقة
 

  وغير الحكومية في منطقة األغوار دور المؤسسات الحكومية 3.3

  

لقد عانت منطقة األغوار من ضعف وتواجد المؤسسات الرسمية خالل فترة ما بعد قـدوم السـلطة   

ون المدنية العديد من المناطق الفلسطينية وهذا الضعف والتقصـير  الفلسطينية واستالمها ادارة الشؤ

  )1998الساعد، : (يمكن أن يعزى إلى

  

التقسيمات االدارية للمحافظات، بحيث أن هذه المنطقة تشتمل على اراضٍ موزعـة علـى    •

جنين، وطوباس، ونابلس، وأريحـا،  : ست محافظات فلسطينية تمتد من الشمال إلى الجنوب

بيت لحم، وهذا يستدعي اجراء ترتيبات ادارية مع هـذه المحافظـات، تتعلـق    والقدس، و

  .باحتياجات المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة

غياب برنامج تنموي واضح لمنطقة األغوار، وهذا يجعل حصـة منطقـة األغـوار مـن      •

ال فـي  الميزانيات المخصصة للمحافظات الفلسطينية منخفضة بشكل كبير، فعلى سبيل المث

 2003خطة الطوارىء واالستثمار العام المعّدة من قبل وزارة التخطيط الفلسطينية لعـامي  

قدرت الخسائر التي تعرضت لها المحافظات الفلسطينية منذ بدء االنتفاضة ولغاية  2004و

مليون دوالر في كافة القطاعات، ومثلت محافظة أريحـا   800بما يزيد عن  28/9/2002

هذه الخسائرغالبيتها تخص القطاع الزراعي حيث تفتقر المنطقـة إلـى    من% 4واألغوار 



 

تواجد للقطاعات االقتصادية األخرى، وعند تخصيص المساعدات تم توزيعها على اسـاس  

 ).2004وزارة التخطيط والتعاون الدولي، (القطاعات األخرى في هذه المساعدات 
 

ن قضية فصل األغوار، واحتمالية ضـمها إلـى   لقد تضاعف االهتمام بالمنطقة بعدما بدأ الحديث ع

اسرائيل ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها، والسير على الطرق الموجودة فيها لغير المـواطنين  

الذين يقطنون المنطقة فعلياً، غير أن االجراءات والتحركات الفلسطينية جاءت على مستوى ضعيف 

ي المنطقة كما في مناطق أخرى، اما المؤسسـات  ومتأخرة حيث أن اسرائيل تفرض واقعاً صعباً ف

الدولية والمنظمات االهلية فيتلخص دورها كمؤسسات داعمة للمنطقة سواء في توزيع مبالغ نقديـة  

على الهيئات المحلية في األغوار او في تمويل مشاريع بنية تحتية مثل شق الطرق وتعبيدها، وإقامة 

ية او مجالس مشتركة، غير أن هذا لم يمنع االزدواجية غرف صفية او مدارس او مقار لمجالس بلد

في تنفيذ المهام واألنشطة التمويلية من جهة، ولم يأت ضمن خطة بعيدة المدى للمنطقة مـن جهـة   

أخرى، وهو ما تحتاجه منطقة األغوار من خطة تطوير شاملة بعيدة المدى توثق روابط المواطنين 

  ).2006النخبة لالستشارات االدارية ، (ودهم بالمناطق التي يسكنون فيها وتعزز صم

  

  واقع التنمية في األغوار 4.3

  

لما كان االنسان هو االساس في عملية التنمية ومواجهة المخططات اإلسرائيلية فان التركيز علـى  

صحته، وطعامه، وتعليمه، وكفاءته االنتاجية، وتوفير شروط التطوير والرفاهية له في بيئة هي من 

الرئيسية والمهمة لتطوير منطقة األغوار ودعم صمود اهلها، فلقد شهد القطاع االقتصـادي   العوامل

في منطقة األغوار تراجعاً مستمراً طيلة السنوات االخيرة خاصة منذ اندالع االنتفاضة في اواخـر  

، ومع انه ال يوجد مؤشرات اقتصادية خاصـة بهـذه المنطقـة، اال أن أحـد أبـرز      )2000(عام 

ات هو انتشار الفقر على نطاق واسع ،خاصة في التجمعات السكانية التي تقع فـي وسـط   المؤشر

وشمال األغوار وفي المناطق الجبلية الشرقية، كذلك مـن المؤشـرات األخـرى علـى الوضـع      

االقتصادي الصعب هو االرتفاع الكبير في نسبة البطالة والتي تزيد كثيراً عما هي فـي المنـاطق   

تعاني من غياب مطلق عن التنمية واألهمال مـن قبـل    1967ألغوار منذ العام األخرى، فمنطقة ا

المؤسسات الوطنية والسلطات الرسمية، وبعد قدوم السلطة لم تأخذ منطقة األغـوار حصـتها مـن    

من مسـاحة الضـفة   % 30التنمية في الزراعة او في البنية التحتية علماً بان مساحة األغوار تبلغ 

ا من حيث السكان، ويقع فيها أكبر حوض مائي من الجهة الشرقية لفلسطين وهي الغربية، وهي اقله

سلة فلسطين الغذائية، وهي بحاجة لدعم مادي ولوجستي من الناحية الزراعية، حتى يتمكن اهـالي  

قرى األغوار من الصمود في اراضيهم وعدم الهجرة إلى المدن، ويشـمل ذلـك تأهيـل االبـار     



 

والينابيع بحاجة إلى تأهيل او  1960صل عليها اي تحديث او تجديد من عام االرتوازية التي لم يح

  .ضخ مياهها في انابيب مما يؤدي إلى توفير المياه واستغاللها بشكل سليم

  

 :قطاع الزراعة. 1.4.3
 

توفير الدعم المادي للمزارعين سواء بهبات، او قروض ميسـرة، او انشـاء صـندوق للكـوارث     

يعية، وهو ناتج عن الضعف الشديد في الخدمات االساسية المسـاندة، وهنـاك   الطبيعية وغير الطب

ضعف في الخدمات االرشادية بسبب عدم توفر االمكانيات الكافية للمرشـدين سـواء مـن حيـث     

الرواتب، او التجهيزات المكتبية، او الفرص التدريبية، وعدم حدوث تطور كاف بالنمط الزراعـي  

من جهة، وانعدام مصادر التمويل الالزمة الدخال انماط جديدة من جهة بسبب ضعف الخبرة الفنية 

أخرى، كذلك القيود اإلسرائيلية المفروضة على استخدام الموارد االرضية والمائية والحركة علـى  

الطرق، مما ادى إلى تراجع حاد في الكميات التي يتم تصريفها في االسواق المجاورة، واالسـواق  

  ).2007ية الزراعة أريحا،مدير(اإلسرائيلية 

  

 : قطاع السياحة .2.4.3
 

تمتلك منطقة األغوار مقومات سياحية كبيرة، وقد حدث نمو ملحوظ في هذا القطاع فـي السـنوات   

التي سبقت االنتفاضة، ولكن شيء توقف تقريباً في اعقاب اندالع االنتفاضة بسبب القيود الشـديدة  

  .على الطرق الموصلة لمنطقة األغوار

  

 :قطاع التجارة. 3.4.3
 

كان لهذا القطاع أهمية كبيرة في السابق بسبب ارتباطه بالتجارة الزراعية، ولكن شهد هذا القطـاع  

تراجعاً حاداً بسبب المشكالت التي يعانيها القطاع الزراعي من جهة وبسبب ضآلة عدد السكان فـي  

تفاع نسبة البطالة وانخفـاض  المنظقة من جهة أخرى، كما تأثر كثيراً نتيجة لالنخفاض الحاد في ار

  .القوة الشرائية للمواطنين

  

  : سوق العمل. 4.4.3

  

يرتكز العمل على فرعين رئيسيين هما العمل في الزراعة، والعمل فـي اسـرائيل والمسـتوطنات    

اإلسرائيلية، وقد تعرض كال هذين القطاعين لتغيرات حادة خالل فترة االنتفاضة فقد بلغت القـوى  



 

من اجمال السكان، في حين تبلغ نسبة البطالة من حجم القـوى العاملـة   % 48منطقة العاملة في ال

من العمالة تعمل في % 15.5في حين % 14.8وتبلغ حجم العمالة في القطاع العام حوالي % 13.2

فتعمل في اعمال خاصـة تشـكل الزراعـة    %) 69.7(اسرائيل والمستوطنات، واما النسبة الباقية 

  ).2006الجهاز المركزي االحصائي الفلسطيني، (وتربية الحيوانات 

  

ويحتاج اهالي األغوار إلى توحيد منطقة األغوار في جسم واحد على غرار سـلطة وادي االردن،  

بحيث يكون لهذا الجسم القدرة على اتخاذ القرار، تكون له ميزانية ولديه الكادر المؤهل، ويناط بهذا 

نواحي بما فيها الخدمات الصحية التي هم بأمس الحاجة لهـا،  الجسم دعم اهالي األغوار في جميع ال

كم من اقرب قرية سواء ذلك في نـابلس، او   45علماً بان اقرب مشفى او مستوصف يبعد حوالي 

ساعة في اي من قرى األغوار، كذلك يحتـاج   24أريحا وال يوجد اي مستوصف فيه طبيب يداوم 

ا ويحتاج ابناء األغوار إلى منح دراسية حتى يتمكنوا من جهاز التعليم لبناء عدد من المدارس ، كم

وبالنسبة لمياه الشرب فهناك نقص حاد جداً وبعض القرى تكاد تكون معدومـة  . النهوض بمنطقتهم

من المياه، وذلك بسبب عدم وجود شبكات مياه للشرب لعدم حصولها على تراخيص مـن الجانـب   

قرى األغوار تأخـذ الكهربـاء مـن الشـركة القطريـة       االسرائيلي، وبالنسبة للكهرباء فان جميع

  .اإلسرائيلية

  

اما المواصالت فان منطقة األغوار وقرى األغوار تعاني من نقص شديد في وسائط النقل، وبالنسبة 

لالتصاالت حيث ال توجد خدمة االتصال الفلسطيني في معظم مناطق األغوار، مما يجبر السـكان  

ائيلية النقالة والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة، كما أن السكان محرومون على استخدام الشبكات اإلسر

  ).2004الجرمي، . (من خدمات االتصاالت السلكية واالنترنت

  

  معوقات التنمية في األغوار 5.3

  

ولكل مـن هـذين   . معوقات داخلية، ومعوقات خارجية-: تنقسم معوقات التنمية إلى قسمين رئيسين

ظروفه ومدى تأثيره على سير العملية التنموية والنشـاط االقتصـادى العـام    القسمين عوامل تحدد 

  .فىمنطقة األغوار

  

  :المعوقات الداخلية .1.5.3

  

  :إن من اهم المعوقات الداخلية التي تواجه عملية التنمية في منطقة األغوار ما يلي



 

 .قلة الموارد الداخلية والخارجية المتاحة لعملية التنمية •

 ).صندوق كوارث مثالً(كة امان وحماية للمزارع عدم وجود شب •

ضعف الكفاءة واإلرشاد ونقص المعلومات المتاحة للمزارع جعل العشوائية واالرتجال من  •

 .سمات النمط الزراعي، وبالتالي ارتفاع الخسائر التي أصبحت تضرب القطاع الزراعي

ى الن يصبح ما يزيد علـى  انخفاض نسبة التعلم، وبالتالي انخفاض نسبة الخريجيين مما أد •

من الموظفين هم من خارج المنطقة، وتحديداً المعلمين؛ وهذا يعني أن إغالق احد او % 90

 .سيحرم األغوار من جميع الخدمات في هذا اليوم) الحمراء، تياسير(كال الحاجزين

مـثالً  التبعية اإلدارية وان المؤسسات تتخذ إجراءات معقدة في إنجاز معامالت المواطنين، ف •

في حين أن دوائر الداخليـة والتربيـة   ) محافظة جنين(تتبع بردلة إلى حكم محلي طوباس 

 .والتعليم تتبع أريحا، والمحاكم تتبع نابلس، والتنظيم والبناء في عهد اإلحتالل يتبع بيت لحم

الجزء األكبر من قرى األغوار محروم من شبكات االتصال وضـعف فـي المواصـالت     •

ء، وخدمات المياه، وخدمات التعليم، وخدمات الصحة وذلك بسـبب عـدم   وخدمات الكهربا

 .وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية باستثناء أريحا

 .ضعف التنسيق والتشبيك بين المؤسسات العاملة في مجال التنمية في منطقة األغوار •
 

  :المعوقات الخارجية .2.5.3

  

  :أهم المعوقات الخارجية تمثلت فيما يأتي

  

والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة دون استثناء تعتبـر   1967اإلحتالل االسرائيلي عام منذ  •

األغوار من المناطق الحيوية لالمن واالقتصاد االسرائيلي على حد سواء، وقد انتهجـت  

 هذه الحكومات خطط 

كم وبالتالي تم ترحيل السكان الفلسطينيين  5-1عزل الشريط الحدودي مع االردن وبعمق  •

  .ارضهم من

مما ادى إلى حرمـان اآلف   90بئراً لمياه زراعية شرقي ما يعرف بخط  62عزل وتدمير  •

 .الفلسطينيين مصدر عيشهم الوحيد وهو الزراعة ومنع تحديث وتطوير اآلبار

عزل ومصادرة عشرات االف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحـدودي مـع االردن    •

 .لملكية الوحيدة لكثير من المزارعين الفلسطينيينبحجج أمنية، والتي كانت تشكل ا

مصادرة اآلف الدونمات من األراضي الزراعية الخصـبة لصـالح اقامـة المسـتوطنات      •

 .الزراعية



 

السيطرة على مصادر المياه الجوفية وحفر اآلبار على األعماق الحرجة واحتكـار الحفـر    •

 .الحديث لصالح شركة مكروت اإلسرائيلية فقط

لكاملة على البحر الميت واستغالله بأبشع الطرق مما يهدد مستقبل وجوده خـالل  السيطرة ا •

 .سنة 40

منع البناء والتطوير العمراني في جميع قرى األغوار واعتبار معظم هذه القرى تجمعـات   •

غير معترف بها وبالتالي تهجير سكانها إلى مناطق أخرى مثل الحمد والسـاكوت وعـين   

 .الخ...السلطان

 .آلف الدونمات من المراعي بحجة انها مناطق عسكرية مغلقةاغالق ا •

تدمير السياحة في منطقة األغوار والسيطرة الكلية على المناطق التي تقع خـارج أريحـا    •

 ).2004خضيرات، (
 

  المؤسسات التنموية العاملة في منطقة األغوار 6.3

  

سسة كما هو موضح فـي الملحـق   مؤ 54تم اختيار المؤسسات التنموية للمستفيدين والبالغ عددها 

، وذلك كون هذه المؤسسات تعمل في المجاالت والمشاريع التنموية دولياً ومحلياً، وبالتـالي  ) 2.7(

تمتلك الخبرات العلمية الكفيلة بتحديد األولويات بشكل أكثر دقة من المستفيدين الذين هم جزء فـي  

جها، تعمـل بالتنسـيق مـع المؤسسـات     األصل من األسس التي تبني عليها هذه المؤسسات برام

  .الحكومية وذلك ناتج عن الدراسات والمعلومات التي تقوم بها هذه المؤسسات على المستفيدين



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة، اجراءتها وادواتها
  

  .منهج الوصفي، اجراءات الدراسة، وادواتها، وحدودهاتتناول الدراسة في هذا الفصل ال

  

  منهج الدراسة 1.4

  

هـ وتشرين  1427/ م  2006اكتوبر  –استخدم في هذه الدراسة، التي اجريب بين تشرين األول 

هـ، المنهج الوصفي، واستعين باستمارة المقابلة والمالحظـة لجمـع    2007/1428الثاني نوفمبر 

  .والمالحظة الغير مباشرة لجمع البيانات من ملفات المؤسسات ذات العالقة البيانات من المبحوثين

  

  اداة الدراسة 2.4

  

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات بشكل رئيسي على مصادر المعلومات األولية، والمكونـة مـن   

استمارة مقابلة والمالحظة وذلك عن طريق مقابالت شخصية مع المؤسسات ذوي العالقة بموضوع 

دراسة، وكذلك تمت االستعانة بالبيانات الثانوية في التقارير واألبحاث المنشورة حول التنمية فـي  ال

  .منطقة األغوار

  

المحور األول يشمل األسـئلة  ). 1.7(محاور، ملحق  6وقد تم تصميم استمارة مقابلة موزعة على 

المشـاريع  (سسة في التنميـة  التعريفية والعامة للمؤسسات، والمحور الثاني على الدور الحالي للمؤ

يوضـح هـذه االقسـام    ) 1.4(، والجـدول  )م2004التي تقوم بها المؤسسة في األغوار ابتداء من 



 

، )أكثـر اولويـة   5اقل اولويـة،  (تم اختيار مقياس ليكرت الخماسي .وارتباط استمارة المقابلة بها

  )ابع، الخامسالثاني، الثالث، الر(كوسيلة لقياس اجابات المبحوثين في المحاور 

  

  توزيع فقرات استمارة المقابلة على محاوره: 1.4جدول 

  

 عدد الفقرات المحور  الرقم
  12  البيانات العامة للمؤسسة  1

  6  الدور الحالي للمؤسسة في التنمية  2

األولويات التنموية لمنطقة األغوار حسب وجهة نظـر المؤسسـات ذات     3.1

  العالقة

6  

  4  ة للتنمية في منطقة األغوارأربعة اولويات تنموي  3.2

معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار من وجهة نظر المؤسسـات    4

  ذات العالقة

23  

  6  ممارسات اإلحتالل  4.1

  4  التمويل  4.2

  4  االمكانية الفنية والبشرية  4.3

  5  تقبل المجتع المحلي األنشطة التنموية  4.4

  4  التشبيك والتنسيق المؤسساتي  4.5

  10  ضمان استدامة العمل التنموي للمؤسسات  5

  1  أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة في منطقة األغوار  6

  

  تحكيم استمارة المقابلة 3.4

  

لقد تم عرض استمارة المقابلة على عدد من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسـية فـي جامعـة    

اص، كما وعرضت استمارة المقابلة على عـدد  القدس ومن خارجها من االكاديميين وذوي االختص

وباإلستناد إلى مالحظـات  . من افراد العينة، ألخذ مالحظاتهم والتأكد من وضوح فقرات االستمارة

  .جميع من سبق تم وضع استمارة المقابلة في صورتها النهائية

  

  



 

  يبين أسماء المحكمين إلستمارة المقابلة: 2.4جدول 

  

  لتخصصالجامعة وا  االسم  الرقم

  ابو ديس –جامعة القدس   عزام صالح. د  .1

  ابو ديس –جامعة القدس   زياد قنام. د  .2

  ابو ديس –جامعة القدس   ثمين الهيجاوي. د  .3

  جايكا  ناصر مكي. د  .4

  جامعة القدس المفتوحة  يوسف ابو فارة. د  .5

  مدير الصحة في محافظة أريحا واألغوار  كمال جابر. د  .6

  جامعة بير زيت  داودةحسن ل. أ  .7

  مدرسة عين السلطان  اياد حجاجلة. أ  .8

  جهاز االحصاء المركزي  فتحي فراسين. أ  .9

  مدير عام في ادارة المعابر  اديب ابو خليل. أ  .10

  جمعية الهالل االحمر الفلسطيني  ماهر الناطور. أ  .11

  غواررئيس الجنة الوطنية لمواجهة اإلستيطان في األ  وائل نظيف. أ  .12
  مدير التربية والتعليم في محافظة أريحا واألغوار  محمد الحواش. أ  13

  

  ثبات اداة الدراسة 4.4

  

لقد تم التحقق من ثبات استمارة المقابلة، بإجراء مقابلة مع عينة صغيرة مكونة من خمس مؤسسات، 

ابلـة، تبـين أن قيمتـه    وباستدخدام معامل كورنباخ الفا لقياس مدى االنسجام الداخلي الستمارة المق

وهذه النتيجة تشير إلى تمتع االستمارة بثبات يفـي بأغراضـها،وبالتالي اصـبحت    ) 0.87(تساوي 

  .جاهزة ليتم توزيعها على كامل عينة الدراسة

  

  معالجة البيانات 5.4

  

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم اجراؤها على االستمارات 

  :وشملت هذه المرحلة العمليات التالية .هدف إعدادها لمرحلة التحليلب

  



 

  :التدقيق والترميز قبل ادخال البيانات .1.5.4

  

في هذه المرحلة تم تدقيق جميع االستمارات باستخدام التقاطعات للمؤسسات ذات المجـال الواحـد،   

تأكد من منطقية البيانات، ثم عملية ومقارنة مدى مالئمة االجابات لسؤال محدد ألكثر من استمارة، ال

  ).النص(الترميز لالجابات المفتوحة 

  

  :ادخال وتحليل البيانات .2.5.4

  

، اضافة إلى استخدام برنـامج  "SPSS 12"تم تنظيم عملية ادخال وتحليل البيانات باستخدام رزمة 

Excel  في بعض عمليات اإلدخال األولى من أجل الترميز، واختباريT ن األحاديوالتباي .  

  

  حدود الدراسة  6.4

  

اقتصرت الدراسة على جميع المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية مـن  

  .منطقة األغوار الفلسطينية

  

  :الحدود المكانية .1.6.4

  

  :منطقة األغوار حدود منطقة الدراسة والتي تقسم إلى ثالثة اقسام تمثل

  

  ).بردلة، كردلة، عين البيضاء(تضم قرى و: األغوار الشمالية •

الجفتلك، مرج نعجة، الزبيدات، مرج الغزال، فروش بيـت  (وتضم قرى : األغوار الوسطى •

 ).دجن

 :األغوار الجنوبية وتضم •
 

o منطقة فصايل والعوجا.  

o  مدينة أريحا القديمة وقرية الديوك والنويعمة، عقبة جبر، عين السلطان(منطقة أريحا.( 

o 2004نجوم، (االحمر والنبي موسى  منطقة الخان.( 

  
 



 

  :الحدود الزمانية .2.6.4

  

اقتصرت الدراسة على المشاريع واألنشطة التنموية التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات  ذات العالقة 

  .م2007م ولغاية عام 2004ابتدءاً من عام 

  

  مجتمع وعينة الدراسة 7.4

  

وذلك كون هذه المؤسسات تعمل في المجاالت والمشاريع  تم اختيار المؤسسات التنموية للمستفيدين،

التنموية دولياً ومحلياً، وبالتالي تمتلك الخبرات العلمية الكفيلة بتحديد األولويات بشكل أكثر دقة مـن  

المستفيدين الذين هم جزء في األصل من األسس التي تبني عليها هذه المؤسسات برامجها، تعمـل  

حكومية وذلك ناتج عن الدراسات والمعلومـات التـي تقـوم بهـا هـذه      بالتنسيق مع المؤسسات ال

تنـتهج  ، وسسات لخبرات محلية ودولية تنمويةإمتالك المؤ :المؤسسات على المستفيدين والتي تتمثل

المؤسسات المنهج العلمي السليم في اختيارها لبرامجها الـذي يبنـى باالسـاس علـى احتياجـات      

، فهي األقدر على تحديد األولويات سسات المحلية أو الوطنية، وبالتاليالمستفيدين، والتنسيق مع المؤ

إمتالكها للمعلومات حول البرامج التنموية التي أنجزت، والتي ما زالت في طور التنفيـذ أو تلـك   و

   .التي مخطط لها من الجهات الرسمية

  

مـدير  (ارة العليـا  فقد تكون مجتمع الدراسة من هذه المؤسسات ممثالً بأحد عناصـرها مـن اإلد  

والعاملة في مجاالت التنمية في منطقـة األغـوار،   ) المؤسسة، او مدير البرامج، او مدير المشاريع

، حيث تـم  )4.3جدول ( مؤسسة 23مؤسسة، وتم أخذ عينة قصدية تتكون من  54وقد بلغ عددها 

زراعي، (اختيار هذه العينية ألهمية هذه المؤسسات وأنشطتها في المجاالت المختلفة للعمل التنموي 

مع ضمان تمثيل المؤسسات العاملة لكالً من المجـاالت السـابقة   ..) تعليمي، صحي، سياحي، الخ

  .الذكر بشكل كافي

  

  :أهم الصعوبات التي واجهت في عملية جمع البيانات 8.4

  

عدم توفر بعض البيانات في بعـض   :اك العديد من الصعوبات أعاقت عملية جمع البيانات أهمهاهن

عدم كشف المؤسسات عن أحجام مشاريعها وميزانياتها والتي سعت الدراسة و .المؤسسات الرسمية

أن تكون مؤشر إضافي لمشاركة هذه المؤسسات في العملية التنموية إلى جانب أعداد المشاريع مما 

  .طّر إلى االكتفاء بأعداد المشاريع كمؤشر للمشاركة التنموية لهذه المؤسساتإ



 

  أسماء مؤسسات العينة التي تمت المقابلة معها:  3.4جدول 

  

مجال المؤسسة ماهية المؤسسة اسم المؤسسة الرقم
 زراعة حكومية دائرة زراعة أريحا وألغوار  1
اعين األتحاد العـام للفالحـين والمتقاعـدين الـزر      2

 الفلسطينين
  زراعة أهلية محلية

  زراعة  أهلية محلية  اإلغاثة الزراعية   3
 زراعة أهلية محلية جمعية ألمهندسين الزراعين التعاونية  4
 تعليم حكومية التربية و التعليم   5
 زراعة حكومية مديرية الزراعه في طوباس  6
 تعليم حكومية التربيه و التعليم   7
 صحة حكومية حا وألغوارمديرية صحة أري  8
 صحة حكومية صحة طوباس 9

 صحة أهلية محلية مؤسسة لجان العمل الصحي  10
 صحة دولية منظمة الصحة العالمية  11
 صحة أهلية محلية الهالل أألحمر الفلسطيني أريحا 12
 صحة أهلية محلية جمعية أألصالح الخيريه أريحا  13
 سياحة حكومية مديرية السياحه واألثار  14
 سياحة أهلية محلية أريحا وألغوار -هيئة تنشيط السياحه  15
 متعدد حكومية مديرية الشؤون أألجتماعيه أريحا  16
 متعدد حكومية مديرية اسكان أريحا  17
 متعدد دولية )JICA(جايكا   18
 متعدد  صندوق تطوير واقراض البلديات 19
 متعدد دولية األونروا وكالة الغوث  20
 متعدد حكومية كدارب  21
 متعدد أهلية محلية بلدية أريحا  22
 متعدد حكومية مديرية ألحكم المحلي  23

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  النتائج والمناقشة
  

الي للمؤسسات فـي  يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج تحليل البيانات األولية حول الدور الح

التنمية، واألولويات التنموية لمنطقة األغوار حسب وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة، ومعيقـات  

العملية التنموية في منطقة األغوار والمتمثلة بممارسة اإلحـتالل، التمويـل، االمكانيـات الفنيـة     

ـ   يق المؤسسـاتي، وضـمان   والبشرية، وتقبل المجتمع المحلي لالنشطة التنموية، والتشـبيك والتنس

استدامة العمل التنموي للمؤسسات، ومحاور تحقيق التنمية المستدامة في منطقة األغوار من وجهـة  

  .نظر المؤسسات

  

  :ة للمؤسسات التي شملتها الدراسةالخصائص العام 1.5

  

  :أبرز الخصائص العامة للمؤسسات العاملة كانت على النحو التالي

  

رة في مجال عملها تزيد عن العشرة أعوام وذلـك بنسـبة   غالبية المؤسسات لها خب •

89.9.% 

% 13.6موسسات أهليـة، و % 36.4، مقابل %50بلغت نسبة المؤسسات الحكومية  •

 .دولية

 .من المؤسسات لها رؤية واضحة ومحددة تسير بموجبها% 89.3 •

مشروعاً، حيث بلغت حصة المؤسسات الحكوميـة   110تنفذ المؤسسات ما مجموعه  •

  %.53.4ك المشاريع من تل



 

التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في مجال التنميـة فـي محافظـة أريحـا     ) 1.5(يبين الشكل 

من أصل ) 3.7(مؤسسة  ملحق ) 23(واألغوار، حيث شملت العينة عددا من تلك المؤسسات بلغ 

زراعـة،  ال: وتتوزع عينة الدراسة حسب القطاعات التاليـة . مؤسسة تشكل العدد اإلجمالي) 54(

البلديات ومؤسسات تعمل في أكثـر  : السياحة، التعليم، الصحة، اضافة إلى قطاعات متفرقة تشمل

  .من قطاع
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قطاع الزراعة قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع السياحة قطاعات مختلفة
  

  

التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في مجال التنمية في محافظة أريحا واألغوار حسب :  1.5ل كش

  القطاعات التي تعمل فيها

  

  ج التحليل المرتبطة بمحاور الدراسةنتائ 2.5

  

  .سيتم مناقشة تحليل النتائج المرتبطة بمحاور الدراسة والفرضيات الرئيسية والفرعية

  

  :الدور الحالي للمؤسسة في التنمية: المحور الثاني .1.2.5

  

. )2007-2004(المشاريع التي تقوم بها المؤسسات العاملة في األغوار خالل الفتـرة  فيما يتعلق ب

يتبين أن المشاريع التـي تقـوم بهـا    ) 4.7(وملحق ) 1.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

المؤسسات في العملية التنموية لمنطقة األغوار يتجه نحو تعزيز دور قطاع الزراعة، حيث تبين أن 

وعاً، ملحق مشر) 36(هذا القطاع حصل على أكبر عدد من المشاريع التنموية والبالغ عددها حوالي 

 قطاعات متعددة



 

، تم التركيز فيها على تعويض المزارعين عن خسائرهم جراء سياسـة اإلحـتالل وكـذلك    )4.7(

العوامل الطبيعية مثل الصقيع ، وكذلك فتح الطرق وادخال زراعات حديثة كاشجار الفاكهة والنخيل 

ري، ولقد تركزت وتنمية مشاريع صغيرة مّدرة للدخل واالهتمام بالثروة الحيوانية، وتأهيل شبكات ال

اقامة هذه المشاريع في منطقة األغوار الشمالية واألغوار الوسطى بصورة أكبر من منطقة األغوار 

كردلة، وبردلة، والفارسية، والملح، والحمـة،  (الجنوبية حيث حصلت قرى األغوار الشمالية وهي 

ت،وهذا يؤكد ما أشارت على أكبر نسبة من المشاريع المقدمة من قبل تلك المؤسسا) وعين البيضاء

إليه الدراسة في إجابات المبحوثين نحو تعزيز هذا القطاع في حصوله على تنفيذ أكبر عـدد مـن   

المشاريع، وذلك تماشياً مع المساحة الشاسعة لألراضي الزراعية في منطقـة األغـوار، حيـث أن    

  .دخلسكان هذه المنطقة يعتمدون بشكل رئيس على قطاع الزراعة كمصدر أساسي لل

  

مشروعاً تم التركيز في هذه المشاريع على ) 22(ثم يليه قطاع الصحة كقطاع خدماتي وحصل على 

تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المراكز الصحية، وتنميـة الكـادر المحلـي، وتقـديم سـيارات      

اإلسعاف، وفتح مراكز عالج طبيعي، واستحداث وحدات عالج وظيفي، واستحداث عـالج نطقـي   

معي، وتنمية وتطوير مراكز االمومة، وتطوير الصحة المدرسية، الطب الوقائي، وصحة وفحص س

ثم يليه قطاع التعليم كقطاع خدمات  .البيئة وكان التركيز في هذه المشاريع في كافة مناطق األغوار

مشاريع عملت على انشاء وتطوير المدارس، وتحسين الصرف الصحي ومرافق ) 8(وحصل على 

تركيز هذه المشاريع في منطقة األغوار ومرج نعجة والزبيدات، والعوجـا، وفصـايل،   المياه وتم 

وأريحا، والنويعمة، ونالحظ أن هناك مشاريع أخرى تقوم بها المؤسسـات ذات العالقـة بالعمليـة    

بنية تحتية، طرق ومواصالت، اتصاالت، مبـاني،  (التنموية والتي تشتمل على الكثير من الخدمات 

  .مشروعاً) 39(وأخرى والذي بلغ عددها ) بشرية،مكب للنفايات الصلبة تأهيل قدرات

  

عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة األغوار من قبل عينة الدراسة في القطاعات :  1.5جدول 

  المختلفة

  

  عدد المشاريع المنفذة  المجال  الرقم

  36  قطاع الزراعة  1

  22  قطاع الصحة  2

  8  قطاع التعليم  3

  5  طاع السياحةق  4

  39  مشاريع أخرى  5



 

أظهرت الدراسة توزيع عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة األغوار من قبل عينة الدراسة في 

   ).2.5(القطاعات المختلفة والمناطق الجغرافية التي تم التنفيذ فيها حسب الشكل 

  

  
 

وار حسب مجال المشـروع خـالل   توزيع المشاريع المختلفة على مناطق أريحا واألغ: 2.5شكل 

  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(م 2004-2007



 

توزيع المشاريع الزراعية في منطقة األغوار، حيث تم تمثيل المشـاريع علـى   )  3.5(يبن الشكل 

شكل دوائر مظللة باللون األصفر، وتم اعتماد عدد المشاريع حسب مساحة الدائرة، فكلمـا كانـت   

  . دائرة أكبر كان عدد المشاريع المنفذة أكثرمساحة ال

  

  
  

الجهـاز  (م 2007-2004توزيع المشاريع الزراعية على منـاطق أريحـا واألغـوار    : 3.5شكل 

  )2007المركزي اإلحصائي، 



 

توزيع المشاريع الصحية في منطقة األغوار، حيث تم تمثيل المشاريع على شكل )  4.5(يبن الشكل 

صفر، وتم اعتماد عدد المشاريع حسب مساحة الدائرة، فكلما كانت مسـاحة  دوائر مظللة باللون األ

  .الدائرة أكبر كان عدد المشاريع المنفذة أكثر

  

 
 

الجهـاز  (م 2007-2004توزيع المشاريع الصحية على مناطق أريحـا واألغـوار   :   4.5شكل  

  ).2007المركزي اإلحصائي، 



 

ية في منطقة األغوار، حيث تم تمثيل المشاريع على شكل توزيع المشاريع التعليم)  5.5(يبن الشكل 

دوائر مظللة باللون األصفر، وتم اعتماد عدد المشاريع حسب مساحة الدائرة، فكلما كانت مسـاحة  

  .الدائرة أكبر كان عدد المشاريع المنفذة أكثر

  

  
  

الجهـاز  ( م2007-2004توزيع المشاريع التعليمية على منـاطق أريحـا واألغـوار      :5.5شكل 

  ).2007المركزي اإلحصائي،



 

توزيع المشاريع السياحية في منطقة األغوار، حيث تم تمثيل المشاريع على شكل )  6.5(يبن الشكل 

دوائر مظللة باللون األصفر، وتم اعتماد عدد المشاريع حسب مساحة الدائرة، فكلما كانت مسـاحة  

  .الدائرة أكبر كان عدد المشاريع المنفذة أكثر

  

  
  

الجهـاز  ( م  2007-2004توزيع المشاريع السياحية على مناطق أريحـا واألغـوار     :6.5شكل 

  ).2007المركزي اإلحصائي، 



 

توزيع المشاريع السياحية في منطقة األغوار، حيث تم تمثيل المشاريع على شكل )  7.5(يبن الشكل 

الدائرة، فكلما كانت مسـاحة  دوائر مظللة باللون األصفر، وتم اعتماد عدد المشاريع حسب مساحة 

  .الدائرة أكبر كان عدد المشاريع المنفذة أكثر

  

  
  

الجهاز (م 2007-2004توزيع المشاريع المختلفة األخرى على مناطق أريحا واألغوار   :7.5شكل 

  ).2007المركزي اإلحصائي، 



 

ؤسسـات ذات  األولويات التنموية لمنطقة األغوار حسب وجهة نظـر الم : المحور الثالث .2.2.5

  :العالقة

  

، فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  )2.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

  :حول أولويات التنمية في منطقة األغوار حسب القطاعات المختلفة كما يلي

  

ـ )3.8(، تاله قطاع الصحة بمعدل )4.0(احتل قطاع الزراعة األولوية األولى بمعدل  اله قطـاع  ، ت

، تـاله  )3.3(، تاله قطاع السياحة بمعـدل  )3.5(، تاله قطاع الصناعة بمعدل )3.6(التعليم بمعدل 

، على الترتيب حصلو على أعلى نسبة في أولويات التنميـة ، والتـي   )2.8(قطاعات أخرى بمعدل 

علنا أن نقبـل  وتنحاز بذلك النتيجة إلى األكثر اولوية وهذا يج) 3(يؤشر وسطها الحسابي أكثر من 

بـين  ) α=0.05(بالفرضية الصفرية والتي تقول ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى  

  .األولويات التنموية لمنطقة األغوار يعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة

  

بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الصفرية): 1(فرضية 

ات المؤسسات حول األولويات التنموية لمنطقة األغوار يعزى لمتغير مجـال عمـل   متوسطات إجاب

   .المؤسسة

  

بين األولويات التنموية ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية البديلة

 .لمنطقة األغوار يعزى لمتغير المجال

  

ة ذات العالقـة، والتـي قامـت    حسب وجهة نظر المؤسسات العامل، وANOVAمن خالل جدول 

، مما يـدل  .Sig=0.214بترتيب اولويات التنمية في منطقة األغوار حسب القطاع ، نجد أن قيمة 

   .على عدم وجود فروق بين األولويات التنموية لمنطقة األغوار يعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة

=  α(اللة إحصائية عند مسـتوى  نقبل الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ذات د: النتيجة

  .بين األولويات التنموية لمنطقة األغوار يعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة) 0.05

  

فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  ) 3.5(استنادأ إلى النتائج الموضحة في جدول 

هـو   ناطق المختلفة كماحول المناطق التي بحاجة إلى مشاريع تنموية في منطقة األغوار حسب الم

  :مبين ادناه

  



 

وجهـة نظـر    المتوسط الحسابي لتقييم األولويات التنموية لمنطقة األغـوار حسـب  :  2.5جدول 

  . المؤسسات ذات العالقة مرتبة تنازلياً حسب أهمية هذه األولويات

  

االنحراف المعياري الوسط الحسابي  المجال  الرقم
 1.5 4.0  الزراعة  1
 1.2 3.8  الصحة  2
 1.4 3.6  التعليم  3
 1.4 3.3  السياحة  4
 1.3 3.5  الصناعة  5
 2.0 2.8  *أخرى  6

  

وذلك في قطاع الزراعة، ثم بعد ذلك جاءت مدينة %) 22(منطقة الجفتلك وحصلت على أعلى نسبة 

، أما قطاع السياحة فقد تركزت أعلى نسبة لالحتياجـات فـي   %)12.9(أريحا وقرية بردلة بنسبة 

، ثم يليها قرى بردلة، وكردلة، وعين البيضاء، وادي المالح بنسبة %)19.3(حا وقد بلغت مدينة أري

، أما قطاع التعليم فقد حصلت قرى بردلة ،وعين البيضاء على أعلى نسبة احتياج بواقـع  %)10.9(

، أما قطاع الصحة فكان أعلى نسبة من االحتياج في منطقة األغوار الوسـطى، وقـرى   %)12.4(

، اما قطاع الصناعة فقد حصلت أريحـا علـى أعلـى نسـبة     %)13.7(ين البيضا بنسبة بردلة، ع

، اما المجاالت األخـرى وقـد حصـلت    %)30.6(الحتياجاتها لتنمية هذا القطاع وقد بلغت النسبة 

  ، %)14.4(ثم يليها أريحا بنسبة %) 27.1(الجفتلك على نسبة 

  

مه من نتائج بوجهة نظرالمبحوثين يمثـل مرجـع   بذلك نستطيع أن نشير إلى أن هذا الجدول وما قد

لعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمانحين حيث يتم االستدالل من خاللـه  الحتياجـات   

  .المناطق من القطاعات التنموية حسب األهمية واالحتياجات

  

سسـات ذات  معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار حسب رأي المؤ :المحور الرابع .3.2.5

  :العالقة

  

، فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  )4.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

  :حول معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار كما يلي



 

التوزيع النسبي للمناطق التي بحاجة لمشاريع تنموية حسب وجهة نظـر المؤسسـات   :  3.5جدول 

  .ذات العالقة

  

  المنطقة
  مجال المشاريع

  *أخرى صناعة صحة تعليم سياحة زراعة

 %14.4 %30.6 %3.7 %7.4 %19.3 %12.9 أريحا

 %4.1 %6.8 %3.7 %2.4 %2.6  %3.8 العوجا

 %27.1 %6.8 %3.7 %2.4 %2.6 %22.0 الجفتلك

 %2.0 %6.8 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 َمْرج نَْعَجة

 %2.0 %6.8 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 الزَبْيدات

 %7.5 %6.8 %13.7 %12.4 %10.9 %12.9 بردلة

 %7.5 %6.8 %3.7 %7.4 %10.9 %3.8 كردلة

 %2.0 %2.0 %3.7 %2.4 %2.6 %6.9 األغوار

 %2.0 %2.0 %3.7 %7.4 %2.6 %0.8 األغوار الشمالية

 %2.0 %2.0 %13.7 %7.4 %2.6 %0.8 األغوار الوسطى

 %4.5 %2.0 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 الفارعة

 %4.5 %2.0 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 وادي الباذان

 %4.5 %2.0 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 وادي القلط

 %2.0 %2.0 %3.7 %7.4 %2.6 %%0.8 العقربانية

  %3.5  %2.0  %3.7  %7.4  %2.6  %0.8 النصارية

 %5.2 %6.8 %13.7 %12.4 %10.9 %9.9 ءعين البيضا

 %2.0 %2.0 %3.7 %2.4 %2.6 %3.8 فصايل

 %2.0 %2.0 %3.7 %7.4 %2.6 %0.8 الحمة

 %2.0 %2.0 %3.7 %2.4 %10.9 %0.8 وادي المالح
  .تشمل البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وخلق فرص عمل، وتحسين أوضاع السكان*: 

  

، والسيطرة على المصـادر  %)4.2(صعوبة التنفيذ للمشاريع نتيجة عدم سماح اإلحتالل للترخيص 

ــة ا ــاه(لطبيعي ــة    %)4.2) (االرض والمي ــود اإلحتاللي ــة القي ــة نتيج ــعوبة الحرك ، وص

،هي من أهم وأكثر المعيقات للعملية التنموية في منطقة األغوار ثم يأتي بعدها من %)4.1)(حواجز(



 

وهذا  %).3.2(، وصعوبة اخراج السلع للسوق %)3.3(المعيقات صعوبة وصول مدخالت االنتاج 

ليه الدراسات السابقة فيما يتعلق بدور اإلحتالل واالستيطان ومصادرة األراضـي  يؤكد ما توصلت إ

( وإعاقة العملية التنموية في منطقة األغوار، فقد توصـل الباحـث وائـل نظيـف فـي دراسـته      

استراتيجيات اللجنة الوطنية لمواجهة االستيطان ودورها في التصدي لالعتداءات اإلسـرائيلية فـي   

بان لالستيطان آثاراً ونتائج سلبية على واقع المنطقـة وعلـى المـواطن    ) غوارمحافظة أريحا واأل

مؤتمرأوضاع الزراعة والتنمية الريفيـة فـي منطقـة    ( وممتلكاته، وكذلك مداخلة سامي مسلم في

إلى النوايا الموجودة عند شارون والعديد من وزرائـه العسـكريين، بمصـادرة    ) م2004األغوار،

في األغوار، وبناء الجدار الشرقي في أراضيه، والتضرر الذي حـدث علـى   األراضي الفلسطينية 

القطاعات المختلفة بشكل كبير، من جراء الممارسات التعسفية والعنصرية اإلسرائيلية من تجريـف  

آالف الدونمات، واإلغالقات المستمرة والمتواصلة على منطقة األغوار، كل ذلك إلعاقة التنمية في 

  .منطقة األغوار

  

فيما يتعلق بوجود ممارسات اإلحتالل حـول   متوسطات إجابات مؤسسات ذات العالقة: 4.5جدول 

   معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار

  

  البيان الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.2 4.1  ).حواجز(صعوبة الحركة نتيجة القيود اإلحتاللية   1
عـدم سـماح اإلحـتالل     صعوبة التنفيذ للمشـاريع نتيجـة    2

 1.2 4.2  ).الرخص(
 1.3 2.9  .منافسة غير عادلة مع السلع اإلسرائيلية  3
 1.1 3.3  .صعوبة وصول مدخالت االنتاج  4
 1.3 3.2  .صعوبة إخراج السلع للسوق  5
 1.4 4.2  )األرض، المياه(السيطرة على المصادر الطبيعية   6

  

بـين  ) α  =0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو: الفرضية الصفرية):2(فرضية 

اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب ممارسات اإلحتالل المتعددة يعزى لمتغير مجـال  

  .المؤسسة

  



 

بين اجابات المبحوثين ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية البديلة

  .بسبب ممارسات اإلحتالل المتعددة يعزى لمتغير مجال المؤسسة لمعيقات العملية التنموية

  

لفحص وجود عالقـة بـين متغيـرات الفرضـية، تبـين أن قيمـة        ANOVA من خالل اختبار

0.018=Sig.  مما يدل على وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ،)α  =0.05 (  بـين

ممارسات اإلحتالل المتعددة يعزى لمتغير مجـال  اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب 

  .المؤسسة

  

=  α(النتيجة، نرفض الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب ممارسات اإلحتالل المتعـددة يعـزى   ) 0.05

فقـد كانـت المتوسـطات    ) 5.5(إلى النتائج الموضحة في جـدول   استناداً .لمتغير مجال المؤسسة

  : الحسابية إلجابات المبحوثين حول معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار كما يلي

  

متوسطات إجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بالتمويل حول معيقـات عمليـة   :  5.5جدول 

  .التنمية في منطقة األغوار

  

 الرقم
  نالبيا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.3 3.8  .شح التمويل الداخلي  1
 1.2 3.2  .شح التمويل الخارجي  2
شروط المانحين الخارجيين ال تتماشـى مـع االحتياجـات      3

 1.2 3.4  .الحقيقية
 1.2 3.0  .شروط سياسية من قبل المانحين  4

  

ن ال تتماشى مـع االحتياجـات الحقيقيـة    ، شروط المانحين الخارجيي%)3.8(شح التمويل الداخلي 

، شروط سياسـية  %)3.2(، هي من أكثر المعيقات للعملية التنموية، شح التمويل الخارجي %)3.4(

  %).3.0(من قبل المانحين 

  

بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرضية الصفرية): 3(فرضية 

  .ملية التنموية بسبب التمويل يعزى لمتغير مجال المؤسسةاجابات المبحوثين لمعيقات الع



 

بين اجابات المبحوثين ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية البديلة

  .لمعيقات العملية التنموية بسبب التمويل يعزى لمتغير مجال المؤسسة

  

الفرضـية، تبـين أن قيمـة     لفحص وجود عالقة بـين متغيـرات   ANOVA تم استخدام اختبار

0.008=Sig.  مما يدل على وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ،)α  =0.05 (  بـين

النتيجـة،   .اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب التمويل يعزى لمتغير مجال المؤسسة

) α  =0.05(د مستوى نرفض الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

  .بين اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب التمويل يعزى لمتغير مجال المؤسسة

  

فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  ) 6.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

  :ة والبشرية كما يليحول معيقات عملية التنمية في منطقة األغواربسبب اإلمكانيات الفني

  

متوسطات إجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق باإلمكانيات الفنية والبشرية حول :  6.5جدول 

  .معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار

  

  البيان الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.4 3.8  .عدم وفرة الخطط الشاملة لتنمية األغوار  1
 1.4 2.9  .ة اإلمكانيات الفنية لتنفيذ المشاريععدم وفر  2
 1.5 2.5  عدم وفرة المواد الالزمة لبعض المشاريع التنموية  3
عدم توفر اإلمكانيات البشرية القادرة علـى تنفيـذ بعـض      4

 1.5 2.7  المشاريع
  

هذا يؤكـد  هي من أكثر المعيقات للعملية التنموية و) 3.8(عدم وفرة الخطط الشاملة لتنمية األغوار

عدم وجود خطط تنموية شاملة عند الجميع لتنمية األغوار وهو معيق رئيسي لهذه العملية التنموية، 

  ).2.9(عدم وفرة اإلمكانيات الفنية لتنفيذ المشاريع 

  

وقائع ورشة عمل في محافة أريحا (في مداخلتها )  1997(وهذا يؤكد ما أشارت إليه غانية ملحيس

حول عدم وجود خطة تنمية حتى نقول أين موقع أريحا من خطـط  ) تثمار،في خطط التنمية واالس

التنمية الفلسطينية لألفكار واقتراحات ونقاط عامة، ولكن لم تشكل خطة تنموية ألسباب كثيرة منهـا  



 

ذاتي ومنها موضوعي، وقد ركزت على العوامل الذاتية وبينت ذلك باستغراق السلطة الفلسطينية في 

مؤسسات والعمل اليومي على حساب اإلعداد ألبعد مدى إلطـار تنمـوي قابـل    تفاصيل تسسير ال

لإلستمرار، وهناك ضعف البنية المؤسسية الفلسطينية وصعوبة بلورة مؤسسات فلسطينية قادرة على 

انجاز هذه المهام، ومثاالً على ذلك أن وزارة التخطيط وضعت المنطقـة الصـناعية فـي منطقـة     

 بد من تحديد إطار نظري وفق أهداف تنموية حقيقية وان تعمـل جميـع   أكتشفت انها زراعية، فال

  الوزارات ضمن ضوء هذا التوجه الشمولي

  

بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : الفرضية الصفرية):4(فرضية 

يعزى لمتغير مجـال   اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب اإلمكانيات الفنية والبشرية

  .المؤسسة

  

بين اجابات المبحوثين ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية البديلة

  .لمعيقات العملية التنموية بسبب اإلمكانيات الفنية والبشرية يعزى لمتغير مجال المؤسسة

  

، تبـين أن قيمـة    لفحص وجود عالقة بـين متغيـرات الفرضـية،    ANOVA من خالل اختبار

0.283=Sig.    مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ،)α  =0.05 (

بين اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب اإلمكانيات الفنية والبشرية يعـزى لمتغيـر   

  .مجال المؤسسة

  

=  α( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى نقبل الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق : النتيجة

بين إجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب اإلمكانيات الفنية والبشـرية  يعـزى   ) 0.05

  .لمتغير مجال المؤسسة

  

فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  ) 7.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

ي لالنشطة التنموية في منطقة األغـوار ال يوجـد معيقـات ذات أهميـة     حول تقبل المجتمع المحل

ورئيسية للعملية التنموية بالنسبة لتقبل المجتمع المحلي لهذه األنشطة، وهذا يـوعز بـان المجتمـع    

المحلي بحاجة ماسة ومتفهم ألي عملية تنموية قد تحدث في المستقبل وذلـك باسـتنهاض طاقـات    

  .ذه العملية التنمويةالمجتمع المحلي النجاح ه

  

  



 

متوسطات إجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بتقبل المجتمع المحلي لالنشـطة  :  7.5جدول 

  .التنموية حول معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار

  

 الرقم
  البيان

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 1.4 2.9  نميةعدم توفر الوعي الكافي لدى البعض حول مفهوم الت  1
تعارض بعض األنشطة التنموية مع مصالح بعض ذوي النفوذ   2

 1.4 2.6  الفردية
 1.4 1.9  تعارض بعض األنشطة التنموية مع المعتقدات الدينية  3
 1.2 2.0  تعارض بعض األنشطة التنموية مع العادات والتقاليد  4
 1.4 2.2  تعارض بعض األنشطة مع حقوق موروثة للعائالت  5

  

بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الصفرية):5(فرضية 

اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب تقبل المجتمع لالنشطة التنموية يعـزى لمتغيـر   

  .مجال المؤسسة

  

اجابات المبحوثين  بين) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية البديلة

  .يعزى لمتغير مجال المؤسسة لمعيقات العملية التنموية بسبب تقبل المجتمع لالنشطة التنموية

لفحص وجود عالقـة بـين متغيـرات الفرضـية، تبـين أن قيمـة        ANOVA من خالل اختبار

0.214=Sig.  مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ،)α  =0.05 (

يعزى لمتغير  ن اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب تقبل المجتمع لالنشطة التنمويةبي

نقبل الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : النتيجة .مجال المؤسسة

جتمع لالنشطة بين إجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية بسبب تقبل الم) α  =0.05( مستوى

  .يعزى لمتغير مجال المؤسسة التنموية

  

فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  ) 8.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

حول التنسيق والتشبيك المؤسساتي في منطقة األغوار، من أهم المعيقات للعملية التنموية في هـذا  

، باالضافة إلى ضـعف  )4.1(تي عند عملية التخطيط للمشاريع الجدول هو ضعف التنسيق المؤسسا

، عدم التزام المؤسسات باالتفاقات عند التنسيق )3.9(التنسيق المؤسساتي عند عملية تنفيذ المشاريع 



 

، وهذا يعزى إلى أن كل مؤسسة تعمل بمفردها بعيداً عن الخطة التنموية الشـاملة لمنطقـة   )3.1(

  .األغوار

  

وسطات إجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بالتنسيق والتشبيك المؤسسـاتي  مت:  8.5جدول 

  حول معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار

  

  البيان الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.0 4.1  .ضعف التنسيق المؤسساتي عند عملية التخطيط للمشاريع  1
 1.2 3.9  .تنفيذ المشاريع ضعف التنسيق المؤسساتي عند عملية  2
 1.2 3.1  .عدم التزام المؤسسات باالتفاقات عند التنسيق  3
 1.2 2.9  .التضارب بين المؤسسات عند اختيار المستفيدين  4
  

وهذا يتماشى مع مداخلة عادل أبو نعمة والتي دعا فيها إلى أن تتوقف المنافسة القائمة عـن كميـة   

أبو . (ة التدريبية منها، دون النظر لنوعية تلك البرامج والمشاريعالبرامج والمشاريع المنفذة وخاص

وفي كثير من األحيان، ومع األسف الشديد يتم تكرار البرامج التدريبة نفسها ومـع  . )2004نعمة، 

ومن هنا أكد على ضرورة التنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات المعنية مما يطـور  . نفس الفئات

  خطة عمل مشتركة وآلية تنفيذ واضحة، القطاع الزراعي وفق 

  

بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الصفرية):6(فرضية 

  .اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية في منطقة األغوار يعزى لمتغير مجال المؤسسة

  

بين اجابات المبحوثين ) α  =0.05(توى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس :الفرضية البديلة

  .لمعيقات العملية التنموية في منطقة األغوار يعزى لمتغير مجال المؤسسة

  

لفحص وجود عالقة بين متغيرات الفرضية، تبين أن قيمة  Chi-Square Testsتم استخدام اختبار 

0.009=Sig.  مما يدل على وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ،)α  =0.05 (  بـين

ممارسات اإلحـتالل،  (اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية في منطقة األغوار، والتي تشمل 

التمويل،االمكانيات الفنية والبشرية، تقبـل المجتمـع لالنشـطة التنمويـة، والتنسـيق والتشـبيك       

  ). المؤسساتي



 

=  α(ت داللة إحصائية عند مستوى النتيجة، نرفض الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ذا

  .بين اجابات المبحوثين لمعيقات العملية التنموية في منطقة األغوار) 0.05

  

  :ضمان استدامة العمل التنموي للمؤسسات: المحور الخامس .4.2.5

  

فقد كانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحـوثين  ) 9.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

  :مان استدامة العمل التنموي للمؤسسات في منطقة األغوار كما يليحول ض

  

متوسطات إجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق ضمان استدامة العمل التنمـوي  : 9.5جدول 

  . للمؤسسات حول معيقات عملية التنمية في منطقة األغوار

  

الوسط  البيان الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.2 3.9  إعداد الخطط الالزمة لضمان استدامة المشاريعالقيام ب  1
 1.7 3.0  القيام بمشاريع استثمارية غير ربحية لضمان استدامة المؤسسة  2
 1.4 3.5  .الحرص على إلزام المستفيدين ببرنامج رقابي للمشاريع  3
 1.3 3.4  .توجد شروط الستدامة المشاريع من قبل الممولين  4

5  
ات تدريبية للمستفيدين من أجل ضمان حسن تنظم المؤسسة دور

 1.5 3.7  .اإلدارة لضمان االستدامة للمشروع
 1.4 3.8  .تقوم المؤسسة بمتابعة تدريب كادرها إدارياً وفنياً  6
  

، يليه قيام المؤسسة بمتابعـة تـدريب   )3.9(القيام باعداد الخطط الالزمة لضمان استدامة المشاريع 

، يليه تنظيم المؤسسة لدورات تدريبية للمستفيدين من أجل ضمان حسـن  )3.8(كادرها اداراياً وفنياً 

، الحرص على إلزام المستفيدين ببرامج رقابي للمشاريع )3.7(اإلدارة لضمان األستدامة للمشروع 

)3.5.(  

  

فقد كانت النسب المئوية للمبحـوثين حـول أهـم    ) 10.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

عدم التخطيط ،وعـدم الـوعي، وعـدم     :الستدامة للمشاريع في منطقة األغوار كما يليمعوقات ا



 

، حيث يعتبـر  %)59.1(، والتمويل الخارجي والمحلي %)68.2(االهتمام، وعدم التفرغ، وغيرها 

  %). 45.5(من أهم المعيقات الستدامة المشاريع، ثم يأتي بعد ذلك المعيقات األخرى 

  

وية إلجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بأهم معوقـات االسـتدامة   النسب المئ: 10.5جدول 

  .للمشاريع في منطقة األغوار

  

  %النسبة  طبيعة المعوقات الرقم
  45.5  اإلحتالل وإجراءاته وسيطرته على المعابر  1

  59.1  التمويل الخارجي والمحلي  2

  45.5  طبيعة ونوع المشروع المنفذ  3

  45.5  اللوجستية والفنيةمتطلبات المشروع   4

  68.2  عدم التخطيط، وعدم الوعي، وعدم االهتمام، وعدم التفرغ وغيرها  5

  

فقد كانت النسب المئوية للمبحـوثين حـول أهـم    ) 11.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

انين والرقابة طبيعة األنظمة والقو: معوقات االستدامة الدائمة للمؤسسات في منطقة األغوار كما يلي

، وتكاليف المصروفات التشغيلية للمؤسسة وغيرهـا  %)72.7(والشفافية التي تحكم المؤسسة بنسبة 

، وهـذا  %)54.5(، وغياب االشراف الحكومي عن تلك المؤسسـات  %)59.1(من متطلبات العمل

  .يوعز إلى معيقات داخلية بالدرجة األولى

  

ات ذات العالقة فيما يتعلق بأهم معوقـات االسـتدامة   النسب المئوية إلجابات المؤسس: 11.5جدول 

  .الدائمة للمؤسسات في منطقة األغوار

  

  %النسبة  طبيعة المعوقات الرقم
 72.7  طبيعة االنظمة والقوانين والرقابة والشفافية التي تحكم المؤسسة  1
 54.5  غياب االشراف الحكومي على تلك المؤسسات  2
 45.5  كفاءة العاملينوجود برامج التدريب لرفع   3
 36.1  وجود اإلحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته  4
 59.1  تكاليف المصروفات التشغيلية للمؤسسة وغيرها من متطلبات العمل  5



 

فقد كانت النسب المئوية للمبحـوثين حـول أهـم    ) 12.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

المشاركة المحلية في تأسيس وتخطـيط  : غوار كما يليالمقترحات إلستدامة المشاريع في منطقة األ

، وهذا يوعز إلى أهمية دور المجتمـع المحلـي فـي عمليـة التنميـة      %)63.6(وبناء المشروع 

واالستدامة للمشاريع، ثم يليه التنسيق المستمر مع مصادر التمويل المتعددة داخل وخـارج الـبالد   

  %).40.9(المجاالت والقطاعات  ، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة في كافة%)40.9(

  

النسب المئوية إلجابات المؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بأهم مقترحـات اسـتدامة   : 12.5جدول 

  .المشاريع في منطقة األغوار

  

  %النسبة   مقترحات الستدامة المشاريع الرقم
 63.6  المشاركة المحلية في تأسيس وتخطيط وبناء المشروع  1
 40.9  مر مع مصادر التمويل المتعددة داخل وخارج البالدالتنسيق المست  2
 36.4  توحيد جهود المؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي  3
 40.9  توفير كوادر بشرية مؤهلة في كافة المجاالت والقطاعات  4
 26.1  دعم المزارعين من قبل الحكومة وايجاد اسواق خارجية للتصدير   5
  

فقد كانت النسب المئوية للمبحـوثين حـول أهـم    ) 13.5(ضحة في جدول استناداً إلى النتائج المو

توفر إدارة حديثة وذات كفاءة عاليـة  : المقترحات إلستدامة المؤسسات في منطقة األغوار كما يلي

  %).54.5(، ودعم المشاريع المنفذة من قبل المؤسسة خارجياً وداخلياً %)77.3(

  

مؤسسات ذات العالقة فيما يتعلق بأهم مقترحـات اسـتدامة   النسب المئوية إلجابات ال: 13.5جدول 

  .المؤسسات في منطقة األغوار

  

  %النسبة   مقترحات الستدامة المؤسسة الرقم
 54.5  دعم المشاريع المنفذة من قبل المؤسسة خارجياً ومحلياً  1
 77.3  توفر ادارة حديثة وذات كفاءة عالية  2
 36.4  دخلوجود المشاريع المنتجة والمدرة لل  3
 22.7  المشاركة المحلية الفاعلة في التخطيط للمشروع  4
 21.7  التزام الموظفين بمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم  5



 

  :اراء المؤسسات في ضمان تحقيق التنمية: المحور السادس .5.2.5

  

أهم اآلراء  فقد كانت النسب المئوية للمبحوثين حول) 14.5(استناداً إلى النتائج الموضحة في جدول 

تـوفر الـدعم المـالي والقـانوني     : والمقترحات لضمان تحقيق التنمية في منطقة األغوار كما يلي

االهتمام بالبنية %) 68.2(ثم يليها بنسبة %) 81.8(واالدارة الجيدة، والتنسيق بين المؤسسات بنسبة 

، التخطيط السليم بنسبة %)68.2(التحتية، االهتمام بالسكان في المنطقة وتأهيل العاملين فيها بنسبة 

، من هذه النتائج نستدل إلى أن الدعم المالي والقانوني واإلدارة الجيـدة، والتنسـيق بـين    %)50(

المؤسسات هو أهم البنود التي أجمعت عليها المؤسسات في إجاباتها لضمان تحقيـق التنميـة فـي    

  .منطقة األغوار

  

ت ذات العالقة فيما يتعلق بأهم اآلراء والمقترحـات  النسب المئوية إلجابات المؤسسا: 14.5جدول 

  لضمان تحقيق التنمية في منطقة األغوار

  

 %النسبة  البند  الرقم
 81.8 توفر الدعم المالي والقانوني  1
 81.8 ادارة جيدة وتنسيق ما بين المؤسسات 2
 68.2 االهتمام بالبنية التحتية 3
 68.2 العاملين فيها االهتمام بالسكان في المنطقة وتأهيل 4
 50.0 التخطيط السليم  5
 31.8 تسويق وتجارة  6
 18.2 التنمية في التعليم 7
 18.2 نشر الوعي 8



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

  :لتوصياتيتناول هذا الجزء من الدراسة أهم االستنتاجات وا

  

  :االستنتاجات 1.6

  

  :يمكن تلخيص أهم االستنتاجات التي خرجت بها هذه الدراسة بما يلي

  

يتبين من الدراسة بان غالبية المشاريع التي تم تنفيذها اتجهت نحو قطاع الزراعـة، فقـد    •

حصل قطاع الزراعة على أعلى نسبة في تنفيذ المشاريع وفي مناطق جغرافية مختلفة من 

ألغوار، وكذلك تم تنفيذ مشاريع أخرى في قطاعات اقتصادية وخدماتيـة، ولكـن   منطقة ا

 .ليس بحجم قطاع الزراعة

أثبتت الدراسة أن غالبية المؤسسات العاملة في مجال التنمية في منطقة األغـوار، تزيـد    •

خبرتها عن عشرة أعوام وهي موزعة ما بين مؤسسات حكومية، أهلية، دولية، وان هـذه  

لها رؤية واضحة ومحددة، تشير بموجبهـا لتنفيـذ المشـاريع فـي مختلـف      المؤسسات 

 .القطاعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة في مجاالت التنمية في مختلف األغوار

يتبين من الدراسة أن قطاع الزراعة حاز على أكبر نسبة من تنفيذ المشاريع والذي بلـغ   •

) 8(مشروعاً، وقطاع التعليم بواقع ) 22(قع مشروعاً، يليه قطاع الصحة بوا) 32(عددها 

) 28(مشاريع، ومشـاريع أخـرى متعـددة بواقـع     ) 5(مشاريع، وقطاع السياحة بواقع 

  .مشروعاً



 

يتبين من الدراسة أن معظم المؤسسات أعطت أولويات متفاوته للقطاعات، حيـث كانـت    •

  :المتوسطات الحسابية لإلجابات على النحو التالي

، )3.5(، قطاع الصناعة )3.6(، قطاع التعليم )3.8(، قطاع الصحة )4.0(قطاع الزراعة  •

وان أكثر المناطق حاجة إلى مشاريع تنموية في قطاع الزراعة،هي ).3.3(قطاع السياحة 

،ثم مدينة أريحا وقرية بردلـة بنسـبة   %)22.0(منطقة الجفتلك وحصلت على أعلى نسبة

)12.9.(%  

قد حصلت على نسبة من االحتياجات للمشـاريع فـي   يتبين من الدراسة أن مدينة أريحا  •

، وقرى بردلة، وكردلة، وعـين البيضـاء، ووادي   %)19.3(قطاع السياحة حيث بلغت 

  %).10.9(المالح، على نسبة بلغت 

فيما يتعلق بالتنمية واالحتياجات لقطاع التعليم، يتبين من الدراسة أن قرى بردلة، وعـين   •

  %). 12.4(البيضاء قد حصلت على نسبة 

يتبين من الدراسة أن المناطق التي بحاجة إلى مشاريع تنموية في قطاع الصحة، منطقـة   •

  %).13.7(األغوار الوسطى، وقرى بردلة، وعين البيضاء بنسبة 

%) 30.6(يتبين من الدراسة أن قطاع الصناعة في مدينة أريحا قد حصل علـى نسـبة    •

 .طاعالحتياجاتها لتنفيذ مشاريع تنموية في هذا الق

يتبين من الدراسة أن أهم معيقات العملية التنموية في منطقة األغوار، هو اإلحتالل لما له  •

من دور هام وفاعل في إعاقة العملية التنموية وذلك من خالل صعوبة تنفيـذ المشـاريع   

، )4.2(، والسيطرة على المصادر الطبيعية بمتوسـطات حسـابية بلغـت    )منع الرخص(

، وصعوبة وصول مدخالت )4.1(بمتوسط حسابي بلغ ) ود حواجزوج( وصعوبة الحركة 

 ).3.3(االنتاج وصعوبة إخراج السلع للسوق بمتوسط حسابي بلغ 

إضافة إلى معيقات بسبب التمويل تمثلت بشح التمويل الداخلي وبلغ متوسـطها الحسـابي    •

متوسـطها  ، وشروط للمانحين الخارجيين ال تتماشى مع االحتياجات الحقيقية بلـغ  )3.8(

، )3.8(، ومعيقات بسبب عدم وفرة الخطط الشاملة بلغ متوسطها الحسابي )3.4(الحسابي 

وكذلك معيقات بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات عند عملية التخطيط للمشاريع بلـغ  

، وضعف التنسيق بين المؤسسات عند عملية تنفيذ المشاريع بلغ )4.1(متوسطها الحسابي 

 ).3.9(متوسطها الحسابي 

يتبين من الدراسة في مجال االستدامة وضمان استدامة العمل التنمـوي أن المتوسـطات    •

، ومتابعة المؤسسة تدريب الكادر إداريـاً  )3.9(الحسابية في القيام بإعداد الخطط الالزمة 

 ).3.8(وفنياً 



 

عم يتبين من الدراسة في رؤيتها لضمان تحقيق التنمية في منطقة األغوار، على توفر الـد  •

، واالهتمـام  %)81.8(المالي والقانوني، واإلدارة الجيدة والتنسيق بين المؤسسات بنسبة 

 %).68.2(بالبنية التحتية، واالهتمام بالسكان في المنطقة، وتأهيل العاملين فيها، بنسبة 

يتبين من الدراسة أن المجتمع المحلي في منطقة األغوار متقبل للعملية التنموية في معظم  •

 . عات االقتصادية واالجتماعية المختلفةالقطا

يتبين من الدراسة أن عدم التخطيط والوعي واالهتمام والتفـرغ، والتمويـل الخـارجي     •

 .والداخلي من أهم معيقات استدامة المشاريع

يتبين من الدراسة أن أبرز معوقات االستدامة للمؤسسات تتمثل بطبيعة االنظمة والقوانين  •

 .وتكاليف المصروفات التشغيلية للمؤسسةوالرقابة والشفافية، 

يتبين من الدراسة أن لضمان تحقيق التنمية في منطقة ألغوار ال بد من توفر الدعم المالي  •

والقانوني، واإلدارة الجيدة ، والتنسيق بين المؤسسات، واالهتمام بالبنية التحتية، واالهتمام 

 .بالسكان في المنطقة، وتأهيل العاملين فيها
 

  التوصيات 2.6

  

  :استناداً إلى نتائج هذه الدراسة أن أهم ما يمكن التوصية به هو

  

  :توصيات خاصة .1.2.6

  

رغم أهمية قطاع الزراعة في عملية التنمية واعتباره من أهم القطاعات االقتصـادية فـي    •

يـه  العملية التنموية، والتركيز على تنميته لكن هذا ال يمنع أن يتم األخذ بعين االعتبار توج

الدعم والتنمية في مجاالت القطاعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة عند تنفيذ المشاريع، 

 .الن عملية التنمية يجب أن تكون ضمن خطة شاملة ومتكاملة لجميع القطاعات

عند تنفيذ المشاريع في مختلف المجاالت يجب األخذ بعين االعتبار احتياجـات المنـاطق    •

 .ريع في منطقة األغوارالجغرافية لهذه المشا

يجب تفعيل االنظمة والقوانين، توفير الخطط الشاملة لعملية التنمية، وزيادة التمويل الداخلي  •

والخارجي،وتوفير البنية التحتية الالزمة لعملية التنمية، وضمان الشفافية في العمل، والتأكيد 

 .ات العاملة في هذا المجالعلى عملية التنسيق والتشبيك في العملية التنموية بين المؤسس

  
 



 

  :توصيات عامة .2.2.6

  

انشاء لجنة وطنية عليا مكونة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعنى بشـؤون   •

 .األغوار

 .تفعيل دور االتحادات المهنية لمختلف القطاعات •

من اجل العمل على تقديم الدعم المادي واللوجستي لسكان منطقة األغوار في هذه المرحلة  •

 .مساندتهم على البقاء والصمود وعدم الهجرة

 . العمل على وضع خطة تنموية شاملة لجميع القطاعات •

 .االستمرار في دعم الزراعة والمزارعين مادياً ومعنوياً •

 .االستمرار في تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وذلك من خالل الجهات المختصة •

 .لتشبيك المؤسساتيالعمل على تقوية عملية التنسيق وا •

 .العمل على ايجاد آليات أكثر فاعلية للتواصل مع المؤسسات الدولية المانحة •

تشكيل لجنة مختصة للوقوف امام التقسيمات االدارية في األغوار والعمل على توحيدها في  •

 .نطاق اداري موحد

 .العمل على تطوير الخدمات الطبية والتعليمية في منطقة األغوار •

 .هيل شبكات مياه ومحطة تنقية وشبكة صرف صحيانشاء وتأ •

 .العمل على تطوير شبكة االتصاالت والمواصالت والكهرباء في منطقة األغوار •

العمل على إعداد دراسات تقييم أثر بيئي للمشاريع التنموية قبل تنفيذها من أجل تحديد أسلم  •

ى تعزيز المشاركة المحليـة  لالحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية، الذي بدوره يساعد عل

 .في تحديد االولويات التنموية
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  أسماء المؤسسات العاملة في مجال التنمية في منطقة األغوار:  2.7ملحق 

  
  المجموع  مؤسسات دولية )أهلية(مؤسسات محلية مؤسسات حكومية المجال الرقم
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  .والمنتوجات العضوية

  .جمعية العوجا التعاونية الزراعية -6

  ) جفتلك(جمعية األرض الزراعية التعاونية  -7

  .المنظمة العربية للتنمية -1
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  .مؤسسة بكدار -3
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  .توزيع المؤسسات العاملة في منطقة األغوار وخصائصها حسب المؤسسة:  3.7ملحق
  

 سنوات الخبرة اسم المؤسسة الرقم
ماهية

 المؤسسة
مجال

المؤسسة
ح رؤية المؤسسةوضو  

عدد 

 الموظفين
عدد المشاريع 

 التي تنفذها
 3 30 لها رؤية واضحة زراعة حكومية 10اكثر من  دائرة زراعة أريحا وألغوار  1
لمتقاعدين العام للفالحين و ااألتحاد   2

 لفلسطينينالزراعين ا
 10 7 لها رؤية واضحة زراعة أهلية محلية 10اكثر من 

 2 2 ليس لها رؤية واضحة زراعة أهلية محلية 10اكثر من  ةراعين التعاونيجمعية ألمهندسين الز  3
 1 1 لها رؤية واضحة زراعة حكومية 10اكثر من  و التعليم  ةالتربي  4
 8 2 لها رؤية واضحة زراعة حكومية 10اكثر من  مديرية الزراعه في طوباس  5
 3 315 ة واضحةلها رؤي تعليم حكومية 10اكثر من  التربيه و التعليم   6
 5 80 لها رؤية واضحة صحة حكومية 10اكثر من  مديرية صحة أريحا وألغوار  7
 2 8 لها رؤية واضحة صحة حكومية 10اكثر من  صحة طوباس  8
 1 5 ليس لها رؤية واضحة صحة أهلية محلية 7 - 10 مؤسسة لجان العمل الصحي 9

 0 0 ليس لها رؤية واضحة صحة دولية 10اكثر من  ةالعالمي ةمنظمة الصح  10
  42 لها رؤية واضحة صحة أهلية محلية 10اكثر من  الهالل أألحمر الفلسطيني أريحا  11
 0 33 ليس لها رؤية واضحة صحة أهلية محلية 7 - 10 جمعية أألصالح الخيريه اريحا 12
 6 16 لها رؤية واضحة سياحة حكومية 10اكثر من  مديرية السياحه واألثار  13
 3 23 لها رؤية واضحة سياحة أهلية محلية 10اكثر من  أريحا وألغوار -هيئة تنشيط السياحه  14



 

 سنوات الخبرة اسم المؤسسة الرقم
ماهية

 المؤسسة
مجال

المؤسسة
ح رؤية المؤسسةوضو  

عدد 

 الموظفين
عدد المشاريع 

 التي تنفذها
 1 20 لها رؤية واضحة غير ذلك حكومية 10اكثر من  مديرية الشؤون أألجتماعيه اريحا  15
 4 15 لها رؤية واضحة غير ذلك حكومية 10اكثر من  مديرية اسكان أريحا  16
 9  لها رؤية واضحة غير ذلك دولية 10من اكثر  )JICA(جايكا   17
 16  لها رؤية واضحة غير ذلك  10اكثر من  صندوق تطوير واقراض البلديات  18
 0 0 لها رؤية واضحة غير ذلك دولية 7 - 10 األونروا وكالة الغوث 19
 5 0 لها رؤية واضحة غير ذلك حكومية 10اكثر من  بكدار  20
   لها رؤية واضحة غير ذلك أهلية محلية 10اكثر من  بلدية أريحا  21
 9 15 ليس لها رؤية واضحة غير ذلك حكومية 10اكثر من  مديرية ألحكم المحلي  22

  



 

 2007-2004تقوم بها المؤسسات العاملة في األغوار خالل األعوام /المشاريع التي قامت: 4.7ملحق 

مجال 
شرآاء في  االنشطة الرئيسية للمشروع عنوان المشروع مجال المشروعاسم المؤسسةالمؤسسة

 المشروع
تاريخ بدء المشروع

الميزانية الكلية  الممول مواقع تنفيذ المشروع
بالدوالر االمريكي   الى  من

مديرية الزراعه  زراعة
 في طوباس

مشروع تعويضات 
االحتالل واالضرار

)الصقيع(الطبيعية 
تقديم تعويضات للمزارعين  مادي، عيني

 لمتضررينا

الهيئات المحلية، 
ESDC, 

MOA, PNA
بردلة، الفارسية، آردلة،  مستمر2004

المالح، الحمة، عين البيضا

البنك االسالمي، 
الوزارة، صندوق 

 االقصى
. 

مديرية الزراعه  زراعة
بردلة، الفارسية، آردلة،  PARC 20042005 شق وتأهيل طرق زراعية طرق زراعية الطرق في طوباس

، الحمة، عين البيضاالمالح
البنك االسالمي، 
 . الصندوق العربي

مديرية الزراعه  زراعة
مشاهدات قطع  اشجار الفاآهة في طوباس

 نموذجية

دونم تزرع  5آل مزارع قطعة 
نخيل، عنب، (بأشتال الفاآهة 

 ..)حمضيات
بردلة، الفارسية، آردلة،  20042007الهيئات المحلية

المالح، الحمة، عين البيضا
البنك االسالمي، 
 . صندوق االقصى

مديرية الزراعه  زراعة
التطعيم الشمسي،  مشاهدات في طوباس

 اصناف خضروات
تنفيذ مشاهدة عند مزارع وتدريب 
بردلة، الفارسية، آردلة،  20042006الهيئات المحليةعليها للمزارعين ليتبنوا نفس الخط

المالح، الحمة، عين البيضا
ESDC, MOA, 

FAO . 

مديرية الزراعه  زراعة
العمل مقابل  WFPتوزيع مواد تموينية في طوباس

بردلة، الفارسية، آردلة،  مستمر2004الهيئات المحلية العمل بالبنية التحتية الغذاء
المالح، الحمة، عين البيضا

برنامج الغذاء العالمي،
WFP . 

مديرية الزراعه  زراعة
عية مشاريع زرا مشاريع زراعية في طوباس

صغيرة مدرة للدخل
توزيع مشاريع زراعية صغيرة 

مشروع التنوع آافة مناطق اريحا واالغوار 20042005الهيئات المحلية مدرة للدخل
 . UNDPالحيوي، 

اإلغاثة الزراعية  زراعة
تنمية القدرات 
وتحقيق التنمية 
  الريفية المستدامة

تدريب المهندسين 
الزراعيين حديثي 

  التخرج

  ريفية للمهندسيندورات تد
  تطبيقات عملية
  جوالت ميدانية
  تدريب خارجي

  لوآمسبورغ  أريحا 20052008  ال يوجد

 
 
 
 
 
 
 

اإلغاثة الزراعية  زراعة

تعزيز قدرات 
المزارعين 
الفلسطينيين 
للنشاطات 
  التصديرية

  جلوبال جاب

تدريب مهندسين زراعيين 
 .آمرشدين لنظام الجولوبال جاب

  تدريب المزارعين
  نظام الجولوبال جاب بناء

  استصدار شهادات للتصدير

شرآة بيكو 
  االستشارية
قسم مانح 

Skalللشهادات 

   الممثلية الهولندية  أريحا واألغوار الشمالية 20072009

المحافظة على اإلغاثة الزراعية  زراعة
  المصادر المائية

تحين لمستوى العيش 
في شمال الضفة 
  الغربية وقطاع غزة

   الممثلية الهولندية  بردلة+ الجفتلك  20072009  ال يوجدري رئيسية وفرعيةتمديد شبكات 

مديرية الزراعه  زراعة
مشروع تأهيل قطاع بستنة وخضراوات في طوباس

 . FAOماليةآافة مواقع االغوار الش 20072007الهيئات المحليةاشتال، اسمدجة شبكات ري، سياجالبستنة والخضروات 



 

 2007-2004تقوم بها المؤسسات العاملة في األغوار خالل األعوام /المشاريع التي قامت: 4.7ملحق 

مجال 
شرآاء في  االنشطة الرئيسية للمشروع عنوان المشروع مجال المشروعاسم المؤسسةالمؤسسة

 المشروع
تاريخ بدء المشروع

الميزانية الكلية  الممول مواقع تنفيذ المشروع
بالدوالر االمريكي   الى  من

والعديد من المشاريع 
 االخرى

عمل دورات مكثفة تختص بعمل مشروع األمن الغذائي زراعيالتربيه و التعليم زراعة
 . UNDPبردلة، آردلة، عين البيضا UNDP 20042004 المشروع

للعائالت (زراعي التربيه و التعليم زراعة
 العمل مقابل الغذاء )الفقيرة

دورات تدريبية في مجاالت 
عة االسعاف االولي، صنا
 الصابون، وغيرها

FAO 20062006  ،بردلة، آردلة، عين البيضا
 . FAO الحمة، المالح



 

مجلـس الـوزراء،   (، )أ(القرار الوزاري باعتبار منطقة األغوار منطقة تطوير : 5.7ملحق 

1996(  
  

قرر مجلس الوزراء في جلسته االسبوعية المنعقدة في مدينة غـزة يـوم الجمعـة الموافـق     

رر المجلس اعتبار المناطق في غور األردن وقرى منطقة القـدس والقـرى   م ق6/12/1996

وضرورة دعم هذه المناطق بكافـة المشـاريع الخاصـة    )أ(الحدودية الغربية، مناطق تطوير 
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