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 العربية باللغة الملخص
 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية 
هي الطريقة المناسبة للدراسة، حيث تم استخدام  المستدامة، وتعتبر طريقة اتخاذ القرار متعدد المعايير

 .عملية التحليل الهرمي كأداة من أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير

ولتحقيق أهداف الدراسة اطلع الباحث على اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة 
قرار، حيث تم تصميم بالموضوع، وأجريت العديد من المقابالت مع الخبراء والمسؤولين وصناع ال

استبانتين، األولى بطريقة المقابلة هدفها جمع المعلومات عن أهم المعايير الفرعية لمعايير التنمية 
المستدامة الرئيسية وهي المعيار اإلقتصادي، االجتماعي، والبيئي، والثانية مبنية بطريقة التحليل الهرمي 

ميين وأكاديميين ومهنيين، وذلك للحصول على أوزان تم توزيعها على لجنة مختصة مكونة من خبراء حكو 
 .المعايير المالئمة لواقعنا الفلسطيني التي تم تحديدها بناًء على االستبانة األولى

قامت لجنة الخبراء المختصة بتعبئة نماذج المقارنات الزوجية للقطاعات الصناعية بالنسبة لثالثة 
 .، كما تم تحديد البدائل وهي فروع قطاع الصناعات التحويليةمعايير رئيسية، وخمسة عشر معيارًا فرعياً 

وهو برنامج " Expert Choice"تم إدخال المقارنات الثنائية إلى برنامج خيارات الخبير 
الحاسوب المخصص لعملية التحليل الهرمي، وكانت النتيجة عبارة عن ترتيب للقطاعات الصناعية من 

 .ًء على معايير التنمية المستدامة الرئيسية والفرعية التي تم تحديدهاأجل تحقيق التنمية المستدامة بنا

توصلت الدراسة إلى تحديد أولويات القطاع الصناعي وفق نظرية التحليل الهرمي، حيث حلت 
 والهندسية المعدنية الصناعات، يليها %52.2في المرتبة األولى بنسبة  والمشروبات الغذائيةالصناعات 

 والنسيج المالبس صناعة، ثم %56.1بنسبة  واألثاث الخشبية الصناعاتم ، ث%54.5بنسبة 
 الصناعات، يليها %55.4بنسبة  اإلنشائية الصناعات، يليها %55.1بنسبة  الجلدية والصناعات

 صناعة، ثم %9.1بنسبة  والدوائية الكيميائية الصناعات، ثم %55.6، بنسبة والسياحية التقليدية
 %.1.5بنسبة  الورقية الصناعات، كما حلت في المرتبة األخيرة %1.6بنسبة  والمطاط البالستيك

وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة إعطاء األولوية في أي خطة تنموية قادمة، للصناعات 
 .التي حصلت على أعلى أولوية في نموذج التحليل الهرمي الذي تم بناءه
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Abstract 

This study aimed to prioritize industrial sector in Palestine to achieve 

sustainable development. Multi Criteria Decision Making (MCDM) has been 

considered the suitable method for this study. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

has been used as a tool of the MCDM tools. 

For achieving the objectives of this study, the researcher reviewed the 

literature and previous studies. And interviews with experts, responsible people 

and decision makers have been conducted. Two Questionnaires have been 

designed; the first one with interview method, its objective is collecting 

information about the most important sub-criteria for major sustainable 

development criteria which is the economic criteria, social criteria, and 

environmental criteria. The second one is built with analytic Hierarchy method. It 

has been distributed on specialized committee, which is consisted of governmental, 

academic and professional experts, to gain weights of standards which is suitable 

for the Palestinian situation which have been determined depending on the first 

questionnaire       

The specialized committee fulfilled the forms of pair wise comparisons of 

the nine industrial sectors in Palestine with respect to three main criteria and fifteen 

sub criteria. Also the alternatives have been determined which is the branches of 

transformational industries  

The pair wise comparisons have been entered to the Expert Choice (EC) 

program which is software for (AHP) and the result was prioritizing the industrial 

sector to achieve sustainable development according to criteria and sub-criteria of 

sustainable development which have been determined. 

The study revealed to prioritizing of industrial sector according to Analytic 

Hierarchy theory so the food industries ranked first with percentage of 16.6%, 

followed by metal and engineering industries with percentage of 13.1%, followed 

by wood industries with percentage of 12.7%, then textile and leather industries 

with percentage of 11.9 % , followed by the construction industry with percentage 

of 11.3 % , then the traditional industries and tourism with percentage of 11.2% , 

then chemical and pharmaceutical industries with percentage of 8.9%, then rubber 

and plastic industry by 7.2% percentage ,and paper industries ranked last with 

percentage of 7.1%. 

The most important of the recommendations was the priority should be given in 

any future development plan, for the industries that received the highest priority in 

the hierarchical model of analysis that has been built. 
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هداء  ا 

 

ىل وادليَ   العزيزين أ طال هللا يف معرهام ا 

ىل   ها هللاشقيقيت العزيزة منال رمح ا 

ىل   خواينا  خوايت و أ  ا 

ىل زوج  بنايئأ  و  يتا 

ىل أ صدقايئ ورفايق  ا 

ىل أ رواح الشهداء ال برار  ا 

ىل لك من علمين حرفا    ا 

 أ هدي هذا العمل املتواضع
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 شكر وعرفان

 الرساةل هذه اجناز يل يرس اذلي وأ خريا   أ ول   هلل الشكر

خراهجا  .الهنائية بصورهتا وا 

ىل وتقديري شكري بعظمي أ تقدم كام  محمد ادلكتور س تاذال   ا 

براهمي عىل ما بذله من  براكت محمد انفذ وادلكتور مقداد، ا 

 .الرساةل هذه عىل هامف اأ ش  هجد خالل

 يوسف ادلكتور س تاذلل   والامتنان الشكر خبالص وأ توجه

هذه  ناقشةب  لتفضلهام المنروطي خليل وادلكتور عاشور،

 .الرساةل

ىل لك من و  جناز هذا العمل خالص الشكر يف  سامها  ا 

 .والتقدير والعرفان
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 للدراسةاإلطار العام : الفصل األول .6
 :مقدمة 4.4

 إلى غلبهاأ يعود صعبة، واجتماعية اقتصادية ظروفاً تعيش فلسطين مثلها مثل باقي الدول النامية 
 هذه دفعت. العالمية واالجتماعية والسياسية االقتصادية لألوضاع نتيجة كرس ما منها تاريخية، ظروف

 استراتيجيات تتبنى جعلها مما تعيشه، الذي الصعب الواقع من المخرج عن البحث إلى بالدول األوضاع
 لعملية أساسي كمحرك التصنيع على أساساً  ترتكز البشري، التاريخ التطور مراحل عبر تنموية تطورت

 النامية الدول أما صناعية، دول هي المتقدمة الدول نأل للتنمية، مرادفاً  التصنيع أصبح حتى التنمية،
 (.6252زوزي، )زراعية  دول فهي

النشاط الصناعي يحظى بمكانة متميزة في اقتصاديات كل من الدول المتقدمة والنامية بحد كما أن 
لذلك غدت المحور الرئيس لمفكري . وتعد مسألة تنمية القطاع الصناعي في مقدمة مهام التنمية. سواء

تية في ومخططي اقتصاديات الدول المتقدمة منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، وذلك لخواص ذا
الصناعة كونها نشاطًا اقتصاديًا قادرًا على تأمين احتياجات السكان في الكم والكيف، فضاًل عن حجم 
الوفرات االقتصادية واالجتماعية الممكن خلقها، وكذلك حجم الترابطات األمامية والخلفية للنشاط 

ذلك حظي النشاط الصناعي  وبناًء على. الصناعي مع باقي النشاطات االقتصادية واالجتماعية األخرى
 (.6222طنطيش والسماك، )بعناية المختصين في العلوم الهندسية واالقتصادية واالدارية واالجتماعية 

 في واالقتصادية واالجتماعية السياسية وأنظمتها ظروفها اختالف مع النامية الدول تعتمدلذلك 
 القطاعات باقي حوله تتمحور المسيرة لهذه رائد ديناميكي كقطاع الصناعية التنمية على التنموية مسيرتها

 الشاملة االقتصادية التنمية خطط معظم في الحقيقة هذه تنعكس حيث معه، وتتكامل األخرى االقتصادية
 االقتصادي النظام ظل في نامية دولة أي على السهل من ليس فإنه أخرى ناحية ومن الدول، لهذه

 الصناعية التنمية مسيرة تعترض التي والداخلية الخارجية المعوقات مجموعة على التغلب الحالي العالمي
 األحيان معظم في المحدودة الموارد هيوتوج األولويات تحددل المعالم واضحة إستراتجية انتهاج دون فيها
 على فيها التحكم يمكن التي الداخلية المعوقات بإزالة وذلك الصناعية، التنموية األهداف تحقيق نحو

 على دولة كل مستوى على فيها التحكم يصعب التي الخارجية المعوقات من والتخفيف الدولة مستوى
 (.6221عبود، ) حدى

في  القطاع الصناعيومن هنا انبثقت فكرة الدراسة الحالية وغدت الحاجة إلى البحث عن أولويات 
 .من أجل تحقيق التنمية المستدامةفلسطين 
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 :مشكلة الدراسة 4.1

في  هر و دبمشكلة البحث في ضعف قدرة القطاع الصناعي في فلسطين على القيام يمكن تلخيص 
فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج االجمالي المحلي في أحسن حاالتها  ،إحداث التنمية

م تحديد عد منهاوالخارجية  الداخليةاألسباب يرجع ذلك لعدد من  %.51.3خالل العشرين سنة الماضية 
أولويات المشاريع الصناعية، وكذلك األوضاع السياسية الصعبة والسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية تجاه 
الصناعة الفلسطينية، باإلضافة إلى عدم وجود إستراتيجية مناسبة تتعامل مع الواقع المفروض األمر الذي 

 .أدى إلى عرقلة الدور التنموي لهذا القطاع

 :يمكن تلخيص مشكلة الدراسة كما يليوبناًء على ذلك 

 في فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟ الصناعي القطاعما هي أولويات 

 :أهداف الدراسة 4.5

 :يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف هامة أهمها

 في تحقيق التنمية  تهالتعرف على مدى مساهمن، و القطاع الصناعي في فلسطي دراسة وتحليل
 .في فلسطين المستدامة

 وضع معايير يمكن من خاللها اختيار الصناعات األنسب للقطاع الصناعي في فلسطين. 
  من أجل تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين الصناعي القطاعتحديد أولويات. 
 التعرف على واقع التنمية المستدامة في فلسطين، ومعرفة مدى امكانية تحقيقها. 
 عنه، والتعرف  عرض إحصاءات حديثةو  ،لقطاع الصناعيإلقاء الضوء على جوانب مهمة من ا

 .المعوقات والعراقيل التي يعاني منها وآفاق تنميتهو  المشاكلعلى 
 

 :أهمية الدراسة 4.1
 والذي يعتبر ، طاع هام جدًا وهو القطاع الصناعيتنبع أهمية الدراسة في كونها تتحدث عن ق

 .الهامة التي يعول عليها في تحقيق التنميةمن القطاعات 
  للبحث أهمية كبيرة في أنه سوف يزود الباحثين والخبراء وواضعي السياسات االقتصادية

 .والتنموية الفلسطينية بالمعلومات التي تساعدهم في وضع هذه السياسات في هذا المجال
  الصناعي الفلسطيني من أجل يساعد البحث في اختيار استراتيجيات التصنيع األنسب للقطاع

 .تحقيق التنمية المستدامة
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  يشكل البحث إضافة علمية جديدة في مجال التنمية بشكل عام والتنمية الصناعية على وجه
 .الخصوص للباحثين والخبراء واالقتصاديين

 
 :منهجية البحث وجمع البيانات 4.3

 الوصفي المنهجين الباحث استخدمتحقيقها  إلى تسعى التي واألهداف سةراالد طبيعة علىبناًء 
  :التالي النحو علي وذلك التطبيقي، المنهج إلى إضافة التحليلي

 النمو لمفهوم العامة والتعاريف المصطلحات دراسة خالل من التحليلي الوصفي المنهج استخدم
 وأبعادها المستدامة التنمية دراسة مع بينهما فيما االختالف وأوجه، تطورهما تاريخ ومناقشة والتنمية

 هذا في المتخصص الجزء يعتبر والذي الصناعي الجانب ومراعاة، والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 صناعة في استخدامه وكيفية (AHP) الهرمي التحليل ألسلوب مبسط شرح إلى باإلضافة، الموضوع

 متعدد القرار كاتخاذ والمصطلحات التعاريف بعض دراسة تم حيث (MCDM) المعايير المتعدد القرار
 أساليب من غيرها عن الهرمي التحليل عملية مايميز أهم عرض وكذلك الهرمي، التحليل وعملية المعايير
 واقع وتحليل دراسة تم كما. تطبيقاتها وأهم العملية خطوات  شرح مع المعايير، متعدد القرار اتخاذ

 فلسطين في الصناعي القطاع هيكل وتحليل الستعراض باإلضافة الصناعي القطاع ومفردات وعناصر
 .الصناعي القطاع تواجه التي المعيقات بعض وتحليل وسرد القطاع، بهذا لحقت التي والخسائر

 بالدراسة الخاص الهرمي التحليل نموذج بناء خالل من التطبيقي المنهج الباحث استخدم كما
 الهدف تحديد وتم المستدامة، التنمية تحقيق أجل من فلسطين في الصناعي القطاع أولويات لترتيب

 تسعى التي النتائج على والحصول العملية تطبيق وتم، البدائل ثم ومن والفرعية الرئيسية والمعايير
 .الدراسة هذه لتحقيقها

 :د على مصادر البيانات التاليةاعتمأما بالنسبة لمصادر البيانات فقد تم اال

 :األولية من خاللاالعتماد على البيانات ( أ
القطاع العام والخاص وبعض المؤسسات التعليمية والمنظمات الزيارة الميدانية للمؤسسات  .5

جراء المقابالت مع المختصين، الغير حكومية وفي  التنميةمجال  في وصناع القرار وا 
 .في قطاع غزةالقطاع الصناعي 

، ى عن طريق المقابلةاألول االستبانة الدراسة، هذه في مرحلتين على استبانتين تصميم تم .6
الفرعية لمعايير التنمية المستدامة الثالثة وهي  المعايير أهم عن المعلومات جمع هدفهو 

 ، أمافلسطينالصناعي في  القطاع في المؤثرةوالبيئي ، االجتماعي، المعيار االقتصادي
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 المعايير أوزان قياس ىإل هدففت الهرمي التحليل على نظرية ةوالمبني ةالثاني االستبانة
 .ىاألول االستبانة نتيجة على بناء تحديدها تم التي

 
 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                



















 

 

 

 (من اعداد الباحث) منهجية الدراسة( 5.5)شكل 

االعتماد على البيانات الثانوية من خالل بعض الدراسات السابقة في هذا المجال، وبعض الكتب ( ب
والدوريات والتقارير والمجالت العلمية المتخصصة وبعض المواقع على شبكة اإلنترنت والمراجع 

 .أهمها المواقع الرسمية ذات الصلة
 

 : الدراسة محددات 4.6

قطاع غزة، الضفة الغربية و دولة فلسطين وصعوبة التنقل بين للظروف الراهنة التي تشهدها  نظراً 
المقابالت ولجنة تم اقتصار والحصار الخانق واإلغالقات اإلسرائيلية، والحواجز المقامة بين المحافظات، 

 .الخبراء على المقيمين في قطاع غزة

 البيانات األولية جمع البيانات البيانات الثانوية

االستبانة األولى  بطريقة المقابلة 
لتحديد أهم المعايير الفرعية 

 لمعايير التنمية المستدامة الرئيسية

االستبانة الثانية المبنية على نظرية 
 التحليل الهرمي

 المقابالت

 (AHP)التحليل الهرمي  عملية بناء النموذج العام وتطبيق

 النتائج والتوصيات

 تحديد الهدف من الدراسة

 (تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة) 
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 :الدراسة هيكل 4.1

 : التالي النحو على فصول ستةإلى  الدراسةتم تقسيم 

 اإلطار العام للدراسة:  األول الفصل. 
 التنمية واالستدامة : الثاني الفصل. 
 فلسطينالقطاع الصناعي في : الثالث الفصل. 
 وأهميتها في تحديد األولويات عملية التحليل الهرمي: الرابع الفصل. 
 جراءاتالطريقة واإل: الخامس الفصل. 
 النتائج والتوصيات : السادس الفصل. 

 
 : الدراسات السابقة 4.1

 .وهي الدراسات المحلية، العربية، واألجنبيةقسم الباحث الدراسات السابقة إلى ثالثة أقسام 

 :الدراسات المحلية: أوالا 

 االقتصادية التنمية عملية في التحويلية الصناعات دور تقييم( " 1041)دراسة عابد  .4
 التعرف :هدفت الدراسة إلى" _1040-1003دراسة حالة قطاع غزة _في فلسطين 

 وكذلك وأقسامها، االقتصاد الفلسطيني وطبيعتها في التحويلية مفهوم الصناعات على
 في قطاع الصناعات التحويلية تواجه الزالت التي المعوقات والعراقيل على التعرف

بما يمكنها من  الصناعات هذه وتطوير إلى تعزيز المؤدية الطرق ومعرفة فلسطين،
 وتوصيات سياسات وضع العمل على وكذلك االقتصادية، التنمية عملية في اإلسهام

 الدور على التعرف الدراسة إلى هدفت كما الصناعة، تواجه التي لتغلب على المشكالتل
 دعم الفلسطينية في للصناعات العام واالتحاد وزارة االقتصاد الوطني به تقوم الذي

 .التحويلية الصناعات
 استخدم كما التحليلي، الوصفي المنهج :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو

 .البحث الختبار فرضيات اإلحصائية القياسي والدالالت المنهج الباحث
 المحلي اإلجمالي الناتج على الصناعية عدد المنشات تأثير أن :وخلصت الدراسة إلى

 وكما، %9.3كان  اإلجمالي على الناتج المحلي اإلنتاج تأثير ، وكذلك%1.9 كان
 ،%4 كان اإلجمالي الناتج المحليعلى  الثابت التكوين الرأسمالي تأثير أن الدراسة بينت
 سالباً  كان المحلي اإلجمالي الناتج على الوضع السياسي تأثير الدارسة أن بينت كذلك

 المحلي اإلجمالي الناتج على القيمة المضافة إلى تأثير باإلضافة ،%5.6- بمقدار 
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 المحلي الناتج على تأثير االستهالك الوسيط أن الدراسة أكدت وأخيراً ، %52.6 كان
 %.6.1-بمقدار سلبياً  كان اإلجمالي

 آليات ووضع الصناعية المنشآت عدد زيادة :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 وزيادة المضافة، والقيمة الرأسمالي والتكوين اإلنتاج وزيادة البطالة، المتصاص مناسبة
 معلومات بنك وكذلك الصناعية، بالتنمية خاص بنك إنشاء على والعمل المالي الدعم
 .االسرائيلية السيطرة من المعابر وتحرير للصناعة، مركزي

 قطاع داخل االقتصادي النمو على الصناعية المناطق أهمية( " 1041)دراسة مصبح  .1
 المناطق تأثير إظهار :هدفت الدراسة إلى "الصناعية غزة مدينة دراسية حالة: غزة

 بين العالقة تبين كما غزة، داخل قطاع اإلجمالي المحلي الناتج نمو على الصناعية
 والعمال المصانع موقعها، عدد مساحتها، وبين الصناعية والمناطق المدن كفاءة

 لما وضع تصور إلى الدراسة هذه هدفت كما المحيطة بها، الظروف إلى باإلضافة
في  الصناعية والمناطق المدن داخل للمستثمر الصناعية والمناطق المدن إدارة تقدمه
 والمناطق المدن تلك في واألجنبية المحلية االستثمارات دور على غزة، والتعرف قطاع

 .البطالة مشكلة من والحد العمل فرص خلق الصناعية في
بيانات  تحليل في التحليلي الوصفي المنهج :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو

 .الدراسة
 والتكاليف يجاراتاإل وارتفاع للمستثمرين المقدمة الحوافز ضعف :وخلصت الدراسة إلى

 وعدم لالستثمار، الجاذبة التمويلية والسياسات والقوانين التشريعات عدم كفاية التشغيلية،
 والمناطق المدن داخل األوضاع على األنفاق لتجارة السلبي االستقرار السياسي، واألثر

 لم غزة قطاع داخل الحالية الحكومة بأن النتائج بينت غزة، كما قطاع داخل الصناعية
 جعل مما الصناعية المناطق تلك منتجات الكافية لتصدير والتسهيالت التمويل تقدم

 بينت وقد .الخارج في أخرى مناطق صناعية إلى وتنتقل تغلق المصانع من العديد
الخام،  المواد توفير في المحلية السوق على كبير بشكل الشركات اعتماد الدراسة

 اإلنتاج معظم وتسويق المال، رأس توفير في كبير بشكل الذاتي التمويل على واالعتماد
 الكترونية هي المستخدمة والتقنيات، الصناعات في تنوع هناك نوأ المحلي، في السوق

 .حديثة بأنها تتميز وخطوط اإلنتاج
الضريبية،  واإلعفاءات الحوافز زيادة رورةض :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 المدن داخل المشاريع أصحاب إلى المقدمة الخدمات وزيادة يجاراتاإل تخفيض
 الستقطاب خاصة برامج توفير على العمل غزة، قطاع داخل والمناطق الصناعية

اغالق الفلسطيني، االنقسام حالة إنهاء على العمل المحليين واألجانب، المستثمرين  و 
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اعفاءات تسهيالت وتقديم الحدود المصرية على التهريب أنفاق  ألصحاب جمركية و 
 إلى منتجاتهم لتصدير غزة، قطاع في والمناطق الصناعية المدن داخل المصانع
 .الخارجية األسواق

 التنمية في المدني المجتمع لمنظمات التمويلي الدور( " 1041)دراسة أبومنديل  .5
 :الدراسة إلىهدفت  "_1040 – 4996 غزة قطاع حالة دراسة_ المستدامة الزراعية
 التنمية مجال في غزة قطاع في العاملة المدني المجتمع لمنظمات التمويلي الدور دراسة

. والتحديات القيود من الكثير من الفلسطيني الزراعي االقتصاد يعاني حيث الزراعية،
 الزراعي للقطاع المتاحة التمويل مصادر على التعرف إلى الدراسة هدفت وكذلك

 عملها مجاالت حيث من غزة قطاع في المدني المجتمع منظمات واقع وعلى الفلسطيني،
 .الزراعية للتنمية وتمويلها

 .الوصفي المنهج التحليلي استخدام :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 وتشكل التنمية أولويات مع المنظمات هذه أولويات مالئمة عدم :وخلصت الدراسة إلى

 التنمية أولويات مع المنسجم المتاحة للموارد األمثل االستغالل عدم عن ينجم فاقداً 
 بمقدار غزة قطاع في الزراعي المحلي الناتج يزداد أن المتوقع ومن. المحلية الزراعية
 للتنمية المدني المجتمع منظمات تمويل حجم في% 52 بمقدار زيادة كل مع% 5.21
 الرقم يرفع المنظمات هذه قبل من مقدم تمويل دوالر مليون 52 كل ففي. الزراعية
 %.2.1 بــ الزراعية المنتج ألسعار القياسي

 المدني المجتمع منظمات بين العالقة تطوير :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 ببرامج فلسطين في المدني المجتمع منظمات برامج وربط الفلسطينية، الوطنية والسلطة
 ضرورة و. التنموية وأولوياته واحتياجاته المجتمع لمتطلبات وفقا إعدادها يتم تنموية
. المتاحة المالية الموارد ضمن والريفية الزراعية التنمية ألولويات وفقاً  المشاريع إعداد

صدار صدار رسمي الغير المتويل ينظم قرار وا   لتغطية الزراعي التأمين قانون وا 
 .الزراعية التنمية في لالستثمار الخاص القطاع وتشجيع. والكوارث الطبيعية المخاطر

 Optimal Compensating fund Allocation for( "1044)دراسة العفيفي  .1

Industrial sector in Gaza Strip Using AHP and Goal 

Programming التي التعويضات أموال من المثلى الكمية تحديد :هدفت الدراسة إلى 
 .اإلعمار إعادة مراحل خالل صناعي قطاع كل على توزيعها يجب

التطبيقي باستخدام عملية التحليل المنهج  :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 .الهرمي أحد أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير



9 
 

 على حصلت المعدنيةو  الخشبيةو  والغذائية نشائيةاإل الصناعت أن :وخلصت الدراسة إلى
% 54.3و% 51.3و% 59.5 بنسب الهرمي التحليل نموذج من أولوية أعلى

 .بالترتي على% 54.4و
إعطاء األولوية في توزيع أموال التعويضات إلى  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 .المعدنيةو  الخشبيةو  والغذائية نشائيةاإلالصناعات 
اختيار المكاتب االستشارية باستخدام أسلوب التحليل ( " 1001)الشوبكي دراسة  .3

 على التعرف :هدفت الدراسة إلى "من وجهة نظر متخذي القرار في قطاع غزةالهرمي 
 المالكة الجهات في القرار لدى متخذي غزة، قطاع في المتبعة االختيار طرق واقع

لى التطوير، إلى حاجتها ومدى للمشاريع، والمنفذة  يلبي وموحد عام استخدام نموذج وا 
 اتخاذ في األساليب الكمية على يعتمد علمي ومنهج بأسلوب االختيار مشكلة حل حاجة
 االختيار واتخاذ عملية في تؤثر التي المحلية والظروف العوامل ويدخل ويوائم القرار،
 .محددة مهام ألداء االستشارية المكاتب أحد باختيار القرار

التطبيقي باستخدام عملية التحليل المنهج  :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 .الهرمي أحد أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير

 المكاتب اختيار عملية رئيسة في معايير ثالثة وجود إلى :وخلصت الدراسة إلى
 التي والمنهجية العمل لديه، وطاقم االستشاري، للمكتب العامة الخبرة :وهي االستشارية

 انبثق .يضعها المالك التي المرجعية للشروط مالءمتها ومدى االستشاري المكتب اتبعها
كل  أهمية تحديد وتم االختيار، عملية في مهمة فرعية معايير ستة رئيسي معيار كل من

 .لالختيار العام النموذج إلى والوصول الدراسة، هذه خالل من والفرعية الرئيسة المعايير
 المعد النموذج في المستخلصة المعايير استخدام :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 الجهات بها تقوم والتي االستشارية، المكاتب اختيار عملية في كأساس الدراسة هذه في
 .الالزمة االختيار عوامل وألهم المحلية الظروف لمراعاته نظرا المحلية،

قدرة قطاع الصناعات الغذائية على إحالل الواردات، ( " 1006)القريناوي دراسة  .6
قدرة قطاع الصناعات الغذائية التعرف على  :الدراسة إلىهدفت "دراسة حالة قطاع غزة 

الصعوبات التي تواجه هذا القطاع و على إحالل الواردات في منشآت قطاع غزة، 
ن إسرائيل والخارج الصناعي الحيوي وآفاق تطوره، وقدرته على إحالل الواردات م

وذلك بهدف تحديد إستراتيجية للتصنيع تسعى لزيادة كفاءة ونمو القطاع  .بمنتجات محلية
 .الصناعي وتحسين قدرته التنافسية

 .التحليلي المنهج الوصفي :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
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ضعف دور السلطة في دعم المنتج المحلي وتوفير مقومات  :وخلصت الدراسة إلى
إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، أو تبني سياسات تجارية، تطوره وصموده في مواجهة 

ومالية فعالة تدفع األنشطة الصناعية إلى األمام، وبينت الدراسة انخفاض حجم العمالة 
في منشآت الصناعات الغذائية إلى أكثر من النصف مقارنة بالفترة التي سبقت اندالع 

ي تطوير قطاع الصناعات وأكدت النتائج على دور التخطيط ف. انتفاضة األقصى
الغذائية من خالل إتباع سياسات دعم للمنتجات الوطنية، وخفض مستوى الواردات، 

إضافة إلى أهمية  .من المنتجات الغذائية المستوردة وذلك بإيجاد بدائل محلية لعدد
د الفلسطيني مراجعة االتفاقات التجارية مع إسرائيل بهدف التخفيف من تبعية االقتصا

وتبين الدراسة انخفاض نسبة الطاقة اإلنتاجية المستغلة في منشآت . اد اإلسرائيليلالقتص
الصناعات الغذائية، وهو ما يشير إلى اإلمكانات المتاحة لتطوير هذه الصناعة من 
خالل دعمها من السلطة الوطنية الفلسطينية، وانتهاج سياسة تخفف من آثار اإلجراءات 

 .ها على المعابر ومنافذ التسويق الخارجيةاإلسرائيلية المستمرة وسيطرت
 كإستراتيجية الواردات إحالل سياسة تبني أهمية :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 في بدائية كصناعة الغذائية الصناعات طبيعة تالئم التي الحيوية السياسة ألنها للتصنيع
 الصناعات تطور هدف لتحقيق كبرى أهمية السياسة هذه إتباع يشكل كما غزة، قطاع

 .المستقبل في منافس اقتصاد وخلق الغذائية
دراسة  اآلفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين،( "1006)قفة دراسة  .1

التعرف على المعوقات  :هدفت الدراسة إلى ."حالة الصناعات الغذائية في قطاع غزة
والعراقيل التي ال تزال تواجه قطاع الصناعات الغذائية في  فلسطين، ومعرفة الطرق 
المؤدية إلى تعزيز وتطوير جودة المنتجات الغذائية الفلسطينية مما يمكنها من منافسة 
المنتجات المستوردة، والتصدير للخارج، وكذلك العمل على وضع سياسات وتوصيات 

 . على مشكالت هذه الصناعةللتغلب 
 .التحليلي المنهج الوصفي استخدام :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو

ضعف مستويات التدريب والتعليم لأليدي العاملة في قطاع  :وخلصت الدراسة إلى
الصناعات الغذائية، واالعتماد بشكل كبير على إسرائيل في الحصول على المواد الخام، 
وعدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجية، واالعتماد على التمويل الذاتي بشكل كبير، 

ضعف مستويات الجودة، وضعف وتسويق معظم اإلنتاج داخل السوق في قطاع غزة، و 
دور وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني في دعم المنتجين، وقد أثبتت الدراسة أن 
السياسات اإلسرائيلية وكثرة اإلجراءات األمنية على المعابر أدت إلى ضعف القدرة على 

 كما أثبتت الدراسة أن. تصدير المنتجات الغذائية الفلسطينية إلى األسواق الخارجية
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المنافسة الداخلية بين المصانع الغذائية في قطاع غزة تحتل المرتبة األولى في درجات 
المنافسة يليها منتجات الضفة الغربية، ثم تليها بعد ذلك المنافسة الخارجية من السلع 

 .اإلسرائيلية والمصرية والتركية واألردنية والسعودية
 السيطرة من المعابر تحرير على العمل ضرورة:وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 في العاملين قدرات وتنمية الفلسطينية، الغذائية المنتجات بجودة وااللتزام اإلسرائيلية،
 خارجية، تسويق ومنافذ فرص إيجاد على والعمل التدريب، عبر الغذائية الصناعات

تحاد الوطني االقتصاد وزارة دور وتعزيز  المنشآت لدعم الفلسطينية الغذائية الصناعات وا 
 في المصارف دور وتفعيل الغذائية للمنشآت المالي الدعم وزيادة الفلسطينية، الغذائية
 .اإلقراض

 المؤشرات والمتكاملة من المستدامة التنمية متطلبات ( "1003)بارود دراسة  .1
 السياسات صانعي بين الوعي مستوى رفع :هدفت الدراسة إلى ".اإلحصائية

 التخطيط أجل من التنمية قضايا يتبنوا والذين الحكومية، غير والمنظمات والمخططين،
 األولويات سّلم على ووضعها الفلسطينية األراضي في ومتكاملة مستدامة لتنمية السليم
 آمنة حياة وضمان والتقدم الرقي إلى بالمجتمع والوصول االحتياجات تلبية أجل من

  .الفلسطيني لإلنسان وسليمة
 .التحليلي المنهج الوصفي استخدام :المنهج المستخدم في الدراسة هوكما أن 

 2.21 بلغ الفلسطينية لألراضي البشرية التنمية دليل معدلأن  :وخلصت الدراسة إلى
 دليل بلغكذلك  .البشرية التنمية حيث من المتوسطة البلدان ضمن مصنفة جعلها وهذا

 عداد في الفلسطينية األراضي يضع الدليل وهذا 2.22 االجتماعي بالنوع المرتبط التنمية
 الدليل هذا بلغ إذ االجتماعي، بالنوع المرتبط البشرية التنمية دليل حسب المتأخرة الدول
 .2.14 العالية البشرية التنمية ذات الدول في

 االقتصادية بالقطاعات واالهتمام التركيز ضرورة:وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 من والتي البطالة نسبة خفض على والعمل والزراعة الصناعة مثل المحلي للناتج المولدة
 مستدامة تنمية سيحقق وهذا المحلي الناتج من الفرد نصيب زيادة في تساعد أن شأنها
 المستدامة بالتنمية ُتعنى خاصة مؤسسة بتشكيلوكذلك  .والمجتمع للفرد ورفاهية وشاملة

 .فلسطين في
معوقات االقتصاد الفلسطيني والسياسات المطلوبة لتحقيق ( "1001)األطرش دراسة  .9

حصر قدرات االقتصاد الفلسطيني : هدفت الدراسة إلى "التنمية المستقلة والمّطردة 
وتقدير الناتج الممكن، وتقدير السياسات االقتصادية األكثر مواءمة لالقتصاد الفلسطيني، 

مكانيات إحداث تنمية   .مستقلة ومطردةوتقدير فرص وا 
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 .المنهج الوصفي التحليلي استخدام :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
أن إستراتيجية التوجه في اإلنتاج نحو الداخل أو الخارج ليس  :وخلصت الدراسة إلى

بدائل أحداهما لألخرى، وأن إمكانيات االقتصاد الفلسطيني، سواء اإلنتاجية، أو نطاق 
ن كان ثقل كل منهما يتغير مع حجم السوق تسمح ب األخذ بكال التوجهين في آن واحد، وا 

ضرورة التركيز على األنشطة  ،التي يمر بها االقتصاد الفلسطينيتغير المرحلة 
االقتصادية التي تحتاج إلى كثافة األيدي العاملة، تحديدًا في المرحلة األولى من عملية 

الوطنية الفلسطينية، أسهمت في تثبيط العملية وجود ثغرات في أداء السلطة  ،التنمية
االستثمارية، بنشاطها االحتكاري، والمعوقات اإلدارية والفساد، والتركيز على النشاط 

 .الريعي، على حساب النشاط اإلنتاجي
 فلسطينية دولة قيام حالة في الحكومة من يتطلب:وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

 ووضع اإلصالحية، التدابير ووضع المؤسسات لبناء المدى بعيدة عامة سياسة تحديد
عداد لتوجيه اإلعمار إعادة برامج  .اإلستراتيجية للتنمية سياسة وا 

إستراتيجية وسياسات التصنيع " بإجراء دراسة بعنوان ( 1004)مكحول دراسة  .40
وضع إستراتيجية للتصنيع في فلسطين في المديين : هدفت الدراسة إلى "الفلسطيني 

القصير والطويل، كما تسعى الدراسة إلى حسم الجدل الدائر حول القضايا الخالفية 
الرئيسية بشأن إستراتيجية التصنيع األكثر مالءمة للحالة الفلسطينية، وحل التناقضات 

 .والتباينات الرسمية في هذا المجال
 .التحليليالمنهج الوصفي  استخدام :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو

يعاني من مشاكل في هيكليته حّدت من  الصناعي أن القطاع :وخلصت الدراسة إلى
، قدرته التنافسية، باإلضافة إلى االختالالت الناجمة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

تلك الخاصة  المناطق الفلسطينية تفتقر بشكل عام إلى الخامات المعدنية، باستثناء
تعتبر الحجارة والرخام من أهم الموارد المتوفرة، وهناك مجموعة ، بأمالح البحر الميت

من المقومات أهمها المقومات السياحية وخاصة الدينية، إال أن هناك محدودية في 
 .السيطرة على المناطق الجغرافية

 للقرار اإلستقاللية من معين حد توفرضرورة :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 السياسة وتنفيذ رسم والمعابر، االقتصادية الموارد على معينة وسيطرة السياسي

التركيز على التصنيع ، و القصير األجل في التصنيع إستراتيجيةاعتماد  ، االقتصادية
 .الموجه نحو السوق المحلي بالدرجة األولى
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 :الدراسات العربية: ثانياا 

انجاز وتطوير  تقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في ( "1044) دراسة الراشد .4
دراسة ميدانية في _عمليات أعمال موانئ العراق باستخدام عملية التحليل الهرمي 

بناء معيار يمكن توظيفه في : هدفت الدراسة إلى "_الشركة العامة للموانئ العراقية
صياغة نموذج كمي وفق عملية التحليل الهرمي كمؤشر لدراسة وتشخيص مشاكل 

في فرص مشاركة القطاع الخاص إلنجاز وتطوير عمليات  الهياكل التنظيمية والبحث
 .أعمال الموانئ العراقية

المنهج التطبيقي باستخدام عملية التحليل  :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 .الهرمي أحد أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير

الموانئ العراقية يشكل  أن طبيعة الفكر اإلداري الذي تتبناه إدارات :وخلصت الدراسة إلى
العائق األساسي أمام تفعيل فرص االستفادة من دور القطاع الخاص في إنجاز وتطوير 

 .عمليات أعمال الموانئ العراقية
توجه وزارة النقل العراقية والشركة العامة للموانئ : وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

من خالل االنتقال إلى توظيف نموذج  العراقية إلى الخصخصة الكاملة للموانئ العراقية
 .الخدمة الخاص في الموانئ العراقية

 مشاركة قرار اتخاذ فى للمساعدة نموذج "بعنوان ( 1003)، وآخرون الحماددراسة  .1

مساعدة : هدفت الدراسة إلى " الكهرباء مشروعات في والخاص العام القطاعين بين
قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية في معرفة متى يمكنهم في  صناع القرار

باستخدام عملية  ذلكو الخاص أو عدم تطبيقها و تطبيق الشراكة بين القطاعين العام 
 .الهرمي التحليل

التطبيقي باستخدام عملية التحليل المنهج  :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 .القرار متعدد المعاييرالهرمي أحد أدوات اتخاذ 

الشراكة  مشاريع فشل أو نجاحل معياراً  وأربعون خمس أن هناك :وخلصت الدراسة إلى
 مشاريع في تؤثر التي األساسية المعايير إلى إضافة بين القطاع العام والخاص،

أهمية، مراحل ثالث إلى وتصنيفها استخالصها تم والتي المحلية الكهرباء تحديد وتم

التقييممعايير  في لالستثمار الخاص للقطاع المحفزات أهم من نأ وجد وقد، مراحل
 الطلب بحجم تتمثل التي المتوقعة كالربحية االقتصادية المعايير هي الكهربائية المشاريع

 معايير من يحتويه وما االجتماعي المعيار فإن وكذلك، البيع عملية وسهولة السوق في
 الوظيفي األمن، األمنية المشاكل، المشروع على المحيط المجتمع كتأثير فرعية
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 المملكة في المحلية الكهرباء مشاريع على بسيط تأثير ذات البيئة على والمحافظة
 .السعودية العربية

 من كبرأ  بدقة السوق حاجة معرفة يجبأنه  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
  السوق حاجة بدراسة الخاصة بالبرامج المشاركة أسلوب اختيار نموذج برنامج ربط خالل

 الشركة أو والكهرباء المياه وزارة  من كال عليها تعتمد والتي، المؤثرة الطاقة واقتصاديات
 كما. المستقبلية الخطط في الطاقة من السوق حاجات دراسة عند للكهرباء السعودية

 التحتية البنية مشروعات تخص معايير من يحتويه وما  النموذج هذا من االستفادة يمكن
 . األخرى التحتية البنية مشروعات على المشاركة أسلوب تطبيق إمكانية لدراسة

 :الدراسات األجنبية: ثالثاا 

 An application: on of the integrated ( "1006)وآخرون  Percinدراسة  .4

AHP-PGP model in supplier selection  "معرفة: هدفت الدراسة إلى 
 يقوم أن كيفية شرح محاولة و مورد، أفضل اختيار عملية في المهمة المختلفة المعايير
 مراعاة مع مورد أفضل اختيار في األهداف وبرمجة الهرمي التحليل على قائم نموذج

 وصول وقت نسبة أقل ومراعاة الموردة، المواد في تلف نسبة أقل على الحصول
 خصوصا المورد من مقدمة خدمات أعلى على والحصول شراء، سعر وأقل للطلبيات،

 (.التوريد بعد ما خدمات) التوريد عملية إتمام بعد
تخدام عملية التحليل المنهج التطبيقي باس :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو

 .الهرمي، وبرمجة األهداف
 عملية في واسع بشكل عليه االعتماد ويمكن هام بناء نموذج :وخلصت الدراسة إلى

 العوامل أهم تحديد أيضا الدراسة هذه عن ونتج األعمال، مؤسسات في الموردين اختيار
 :وهي الموردين اختيار عند مراعاتها يجب التي
 .التصنيع جودة -أ
 .المورد لدى المستخدمة التكنولوجيا -ب
 .والمالية اإلدارية وقدرته المورد سمعة -ت
 .التوريد وبعد خالل المقدم الخدمة مستوى -ث

استخدام النموذج الذي توصلت له الدراسة في  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 .مورد أفضل اختيار
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  Prioritizing  Development  Goals  in ( "4919)وآخرون  Ehieدراسة  .1

Low-Income Developing  Countries " تحديد أولويات : هدفت الدراسة إلى
 . أهداف التنمية في الدول النامية ذات الدخل المنخفض

المنهج التطبيقي باستخدام عملية التحليل  :كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو
 .الهرمي أحد أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير

وأغراض أهداف تحديد أولويات ايجاد نموذج يمكن من خالله  :وخلصت الدراسة إلى
 .، والتي عادة ما تكون متناقضةضالنامية ذات الدخل المنخففي الدول  التنمية المتعددة

استخدام النموذج الذي توصلت له الدراسة في  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها
 .النامية ذات الدخل المنخفض لدولل القومية األهداف مع تتفق تنمية خطط تشكيل

 
 :السابقةالتعليق على الدراسات  4.9

القسم األول يتطرق للقطاع الصناعي  من عدة ، يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة أقسام
أما القسم الثاني فيتناول دراسات استخدمت عملية التحليل الهرمي كأداة من أدوات اتخاذ ، جوانب مختلفة

ذا م ا تأملنا في الدراسات السابقة القرار متعدد المعايير، والقسم الثالث تناول موضوع التنمية المستدامة، وا 
 الصناعة عن عامة فكرة إعطاء في مفيدة هابأنالتي تطرقت إلى القطاع الصناعي فإننا البد لنا أن نقر 

 في ودورها حجم الناتج ورأس المال المستثمر والعمالة في هذا القطاع عن وكذلك إنتاجها حجمو  ودورها
فأهداف والنتائج التي ، الحالية اق الدراسةسي عن مختلفة سياقات في أجريت أنها إال االقتصادية التنمية

 فقد .تسعى لها هذه الدراسة تختلف عن األهداف والنتائج التي توصل لها الباحثون في الدراسات السابقة
 على الصناعية المناطق أهمية تناولت هذه الدراسات السابقة القطاع الصناعي من عدة نواح مختلفة مثل

 جاتنالاو  توعدد المؤسسا كالعمالة الرئيسية المؤشرات أهم استعراض وكذلك، االقتصادي النمو
وكذلك تطرقت بعض ، اإلجمالي الثابت والتكوين الرأس مالي المضافة والقيمة طيسو لا كالهتسالاو 

ومن المالحظ أن هذه ، لبعض فروع الصناعات التحويلية مثل قطاع الصناعات الغذائية الدراسات
والبعض ، الوصفي التحليلي المنهجسات استخدمت أساليب مختلفة فبعض الدراسات استخدمت الدرا

، البيانات لتحليل والكمي الوصفي األسلوبينوبعضها استخدم ، القياسي االقتصاد تحليلاآلخر استخدم 
أما . الزمنية السالسل أسلوب باستخدام القياسي والمنهج التحليلي الوصفي المنهجوبعضها استخدم 

الدراسات التي استخدمت عملية التحليل الهرمي لم تستهدف القطاع الصناعي باستثناء دراسة العفيفي 
 غزة قطاع في الصناعات القطاعات تعويض عمليةوالتي استخدمت عملية التحليل الهرمي في ( 6255)

ذا نظرنا للقسم الثالث 6229/6221 حرب خالل لها تعرضت والتي األضرار عن وهو الدراسات التي ، وا 
 .تناول موضوع التنمية المستدامة فإننا نالحظ عدم التطرق للقطاع الصناعي ودوره في عملية التنمية
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ترتيب أولويات القطاع  تناولتويمكن تلخيص مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها 
موضوع التنمية المستدامة موضحًة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت الرسالة ل الصناعي

معايير يمكن من خاللها اختيار  توضعو . العالقة بين القطاع الصناعي وعملية التنمية المستدامة
استخدمت أسلوب و . من أجل تحقيق التنمية المستدامة الصناعات األنسب للقطاع الصناعي في فلسطين

المعايير في القطاع الصناعي من أجل تحقيق التنمية التحليل الهرمي كأداة من أدوات إتخاذ القرار متعدد 
 .المستدامة
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 التنمية واالستدامة: الفصل الثاني .1

 :مقدمة 1.4

 سمع الناس من قليالً  أن شك الالمسدامة من المصطلحات التي انتشرت حديثًا، و تعتبر التنمية 
 في بالبرازيل جانيرو ريودي في انعقد الذي والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر قبل هذا المصطلح عن
 األرض قمة اسم حينها في عليه أطلق والذي الوقت ذلك في كبيرة بدعاية حظي والذي 5116 العام
 .القادة وكبار الرؤساء مستوى على تقريباً  العالم دول كل فيه شاركت والذي

 اهتماماً  أو ظاهرة تمثل ال المستدامة التنمية أن إال جديداً  يكون قد المصطلح أن من وبالرغم
 في االجتماعي الرفاه قضايا على تركز التنمية كانت إذ مضت، سنوات ومنذ قديم مطلب هي بل جديداً 

 األساسية الحاجات وتلبية الفقر من الحد على ثم الستينات في التنمية مشكالت تجاوز وعلى الخمسينات
 تدهور عن الناجم التخوف على طبيعي كرد المستدامة التنمية ومصطلح مفهوم ظهر ثم السبعينات في

 لآلثار اعتبار دون لإلنتاج السريع التنامي على يقوم الذي للتنمية التقليدي األسلوب عن الناتج البيئة
 (.6221بارود،) البيئة وعلى الطبيعية الموارد وعلى اإلنسان على التنامي هذا يخلفها التي السلبية

، كما هدف إلقاء الضوء على المفهوم اللغوي والعلمي للتنمية والنمو واالستدامةجاء هذا الفصل ب
لى تنميةللفرق بين النمو وال يتطرق  أبعاد، كما يستعرض بشكل واضح المستدامةلتنمية تطور مفهوم ا، وا 

، كما يعرج على قياس التنمية ؤشراتومأهداف التنمية، كذلك يبحث في  ومقوماتأسس و  صخصائو 
، ونبين كذلك دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية، وفي نهاية الفصل نبين المنظور اإلسالمي للتنمية

، وأهم المعيقات التي تواجهها عملية التنمية المستدامة في فلسطينفي ما آلت إليه عملية التنمية 
 .فلسطين

 :المصطلحات والتعاريف العامة 1.1

تعتبر التنمية بمفهومها الشامل والمعاصر عملية تخص جميع مستويات الحياة ومجاالتها، وهي 
التي تواجهها  كان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكالت ،وتطورت عبر السنينفكرة ولدت 
وتجسيد هذه  وانعكاسًا حقيقيًا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا المجال، المجتمعات،

والبد لنا من التعرف . رهميتها من ظرف آلخر، ومن بلد آلخالعملية يتوقف على عدة عوامل تتفاوت أ
 :امل لهذا المفهوم ولهذا المحتوىعلى بعض الممفاهيم والمصطلحات حتى يتسنى لنا الوصول إلى فهم ك

 

 



19 
 

 :Economic Growth االقتصادي النمو  1.1.4

يعني الزيادة، ومنه ينمو نموًا، فالنمو يشير إلى الزيادة في " نماءً " "ينمو" "نما"من " النمو"لفظ 
الزيادة في حجم األنشطة التي تحدث في المدينة نتيجة للتغيرات "ويمكن تعريف النمو على أنه . الناتج

 .(6255أبو على، ) "في مكوناتها

 المتقدمة سواءً  لتحقيقها، الدول غالبية تسعى التي الرئيسية األهداف من االقتصادي النمو يعتبرو 
 Gross Domestic المحلي الناتج إجمالي في زيادة حدوث يعني االقتصادي والنمو .النامية أو

Production (GDP) القومي الدخل إجمالي أو Gross National Income (GNI)، الذي األمر 
 وأن بد ال النمو معدل أن بمعنى الزمن، مرور مع الحقيقي الفردي الدخل متوسط في زيادة لتحقيق يؤدي
 متوسط فإن الكلي، الدخل نمو لمعدل مساوياً  السكان نمو معدل كان إذا أما السكان، نمو معدل يفوق

 نمو معدل عن عبارة هو االقتصادي النمو معدل أن يعني وهذا ثابتًا، سيظل الدخل من الفرد نصيب
 االقتصادي النمو أن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا السكاني، النمو معدل مطروحًا منه الكلي الدخل
 الوحدات عدد إلى يشير النقدي فالدخل النقدي، وليس الحقيقي الفردي الدخل في زيادة حدوث يعني
 مقسوم النقدي الدخل فهو الحقيقي الدخل أما ،(سنة عادة) زمنية فترة خالل الفرد يتسلمها التي النقدية
 من الفرد عليها يحصل التي والخدمات السلع كمية زيادة إلى يشير أنه أي لألسعار العام المستوى على
 معدل مطروحًا منه النقدي الفرد دخل في الزيادة معدل=  الحقيقي النمو معدل أن أي القومي دخله إنفاق

 ما سرعان مؤقتة زيادة وليست الطويل، المدى على الدخل في المتحققة الزيادة تكون أن بد وال. التضخم
 .(6256حمدان، ) أسبابها بزوال تزول

التي أدت ( 5116-5112)ومن أمثلة هذه الزيادة العرضية اآلثار الناجمة عن الحرب الكورية  
عية والمعدنية بسبب إقبال الدول على شرائها وتخزينها خوفا إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الزرا

مما  كبيراً  القطن المصري ارتفاعاً  أسعارارتفعت  فمثالً  .من تحول الحرب الكورية إلى حرب عالمية ثالثة
أدى لزيادة الصادرات وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري استخدم في تدعيم رصيد مصر من 

وكذلك ارتفاع أسعار النفط في . وبمجرد انتهاء الحرب الكورية تراجعت األسعار مرة أخرى .الذهب
لدول  اإلجمالي التي أدت إلى زيادة كبيرة في الناتج القوميو دوالر للبرميل  36بلغت حيث  السبعينات

 52إلى ثم انخفضت أسعار النفط بشكل حاد فوصلت  .أوبك فزادت متوسطات الدخول فيها زيادة كبيرة
 :وبالتالي فان النمو العابر ال يمثل نموا بالمفهوم االقتصادي، فالنمو االقتصادي يعني. دوالر فقط للبرميل

 تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. 
  تكون الزيادة حقيقية وليست نقديةأن. 
 أن تكون الزيادة على المدى البعيد. 
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يحصل عليه الفرد من الدخل في المتوسط أي على كم النمو االقتصادي يركز على الكم الذي 
السلع والخدمات التي يحصل عليها وال يعتمد نوعية تلك السلع والخدمات من ناحية أو بتوزيع الدخل بين 

 .(6252 ،عودة) فئات المجتمع من ناحية أخرى

 :نواع وهيأالنمو االقتصادي في ثالثة  (6229صبيح، )بحسب  يصنف االقتصاديونو 

 :Spontaneous growthنمو التلقائي ال 1.1.4.4

 العلمي، التخطيط إتباع ودون التلقائية، السوق قوى بفعل عفوي، بشكل التلقائي النمو يتحقق
 والتدريجي البطيء النوع من التلقائي النمو ويعتبر للسوق، ومكمالً  مساعداً  راً دو  الدولة دور ويكون

 االقتصادية، الدوارت بفعل المدى قصيرة عنيفة تبهزا األوقات بعض في مروره من بالرغم والمتالحق،
 .اريةر االستم بصفة يتميز يجعله مما الذاتية، القوى بفعل الحركة ذاتي التلقائي النمو ويكون

 :transient growthالنمو العابر  1.1.4.1

 وعندما تزول ما سرعان خارجية تكون الغالب في مؤقتة، طارئة لعوامل نتيجة العابر النمو يحدث
 النمط وهذا ،راريةواالستم الثبات صفة يملك ال بأنه العابر النمو ويتصف النمو، يزول العوامل هذه تزول
 تجارتها في المفاجئ أو المؤقت كالتحسن النامية، البلدان معظم به تتميز التي العامة الحالة هو

 .الخارجية

 :planned growthالنمو المخطط  1.1.4.5

 هو النمو هذا إطار ويكون القومي، لالقتصاد شاملة تخطيط عملية بسبب المخطط النمو ينتج
 بناءً  االقتصاد ينمو حيث الشامل، المركزي والتخطيط األساسية، اإلنتاج لوسائل االجتماعية الملكية سيادة
 المخططين، بقدرة اً وثيق اً ارتباط المخطط النمو ويرتبط واالجتماعية، االقتصادية للتنمية شاملة خطة على

 صفة ويمتلكالحركة ذاتي أيضاً  النمو هذا ويعتبر والتنفيذ، المتابعة وفاعلية المطروحة، الخطط وواقعية

 .االستمرارية،وتؤدياستمراريتهإلىحدوثالتنميةاالقتصادية

 :Development التنمية 1.1.1

ويستخدم . تراكم وكثريقال نما المال نموًا أي . أي االزدياد التدريجي" النماء"التنمية لغًة معناها 
ويعتبر هدف التنمية . اصطالح التنمية بمعنى الزيادة في المستويات االقتصادية واالجتماعية وغيرها

وهذا ، وهذا يعتمد على مستوى إشباع حاجات األفراد األساسية والثانوية، األساسي هو تحسين حياة البشر
 .وعلى رفع قدرات األفراد للحصول عليها، المتاحةيعتمد بدوره أيضًا على زيادة وتنوع السلع والخدمات 
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يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس و 
وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده  ".عملية التنمية"سكة فيما يسمى بـنظم اقتصادية وسياسية متما
وقد برز مفهوم التنمية  .رى مثل التخطيط واإلنتاج والتقدمعديد من المفاهيم األخومستوياته، وتشابكه مع ال

بداية في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في 
زايد في مجتمع معين، وذلك بهدف اكسابه القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المت

بتطور  ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة، حيث ظهر كحقل منفرد يهتم .وعية الحياة لكل أفرادهن
هناك  صبحط بالعديد من الحقول المعرفية، فأوالحقًا تطور مفهوم التنمية ليرتب .البلدان تجاه الديمقراطية

وتعرف التنمية على أنها العملية . المستدامة لتنمية، التنمية البشرية، واالتنمية الثقافية، التنمية االجتماعية
التي يمكن بها توحيد جهود كل المواطنين والحكومة لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية في 
. المجتمعات المحلية، لمساعدتها على االندماج في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بأقصى ما يمكن

ود المختلفة التي من خاللها يتم االستخدام األمثل للثروة بشقيها كما عرفت بأنها مجموعة الوسائل والجه
. المادي والبشري والتي بدورها تؤدي إلى إحداث تغيير في أنماط السلوك وأنواع العالقات االجتماعية

دارية وليست محض إنجازات اقتصادية، وهي شيئ  وهي أيضا عملية اجتماعية وثقافية وسياسية وا 
تمع إنساني، وهي عملية شاملة تضرب جذورها في مختلف جوانب الحياة وتنتقل ضروري وهام لكل مج

وعرفت التنمية أيضا بأنها عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه . بالمجتمع إلى مرحلة جديدة من التقدم
النشاط في المجتمع بما يحقق رفاه اإلنسان وكرامته وهي بناء لإلنسان وتحرير له، وتطوير لكفاءاته 

ط الق لقدراته للعمل البناء والتنمية وكذلك اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها واإلستخدام األمثل لها من وا 
 .(6252 ،حالوة وصالح)اجية القادرة على العطاء المستمر أجل بناء الطاقة اإلنت

اليوم بين مختلف شكل جوهري عبر الوقت، وتوجد اختالفات حوله إلى بلقد تغير مفهوم التنمية 
 :معظم النقاش حول التنمية إن لم يكن كله من ثالث فئات مصالح هي ف لمدارس الفكرية،ا

  في العالم الثالث والمنظمات غير الحكومية واألفرادالحكومات. 
 لمتحدة المختلفة، والبنك الدولية مثل وكاالت األمم االوكاالت الدولي. 
 األكاديميون في العالم المتقدم. 

. ختالف في رؤيتها لموضوع التنميةتميل هذه الفئات إلى اال أن ن يتوقعيمكن للمرء أوكما    
في إن واحدًا من التبعات السيئة . رئيسية في المواقف واآلراءوحتى ضمن كل هذه الفئات توجد فروق 

ن معظم الموارد المنشورة عن التنمية تنشأ من المجموعتين األخيرتين وليس من أفراد أو التخلف هي أ
ن تكون إلى يمكن أوبالتالي فإن الرؤى المعبر عنها في معظم هذه األدبيات  .ثالثفي العالم المنظمات 

ن كان   .ذلك قد بدأ يتغير بعض الشيء اآلنحد ما متحيزة أو مسيئة، وا 
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بعد الحرب قطار أو على مجموعات من الناس إال لم يستعمل تعبير التنمية للداللة على األ 
ذلك الوقت كانت البلدان المتطورة تهتم فقط بالتغيرات المرسومة إما لتحسين  فقبل. العالمية الثانية

يلة إلدخال بعض الخصائص و في حاالت قلرد الطبيعية في البلدان النامية ألى المواإإمكانيات الوصول 
فهوم مهر ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ظ .فيها توفير بعض الخدمات األساسيةبما  "التحضير"لعملية 

واالجتماعية وحتى قبول حقيقة  لى التنمية االقتصاديةإالتنمية، وبدأت القوة االستعمارية بقبول الحاجة 
نتيجة لنمو الضغط من أجل  وهذا القبول كان جزئياً . راضي التي تحكمهااإلستقالل السياسي في األ

بلدان المتقدمة والنامية بإنسانيتهم التنمية واالقتصاد من مواطني هذه البلدان ووعي الناس المتزايد في ال
 .(6255العساف والوادي )روق الهائلة في مستويات معيشتهمالمشتركة وبالف

وتعد التنمية من المفاهم القليلة التي تجمع البعد النظري والجانب التطبيقي، وتستدعي الرؤية 
استخدام كافة الموارد "وبشكل متقن فإن تعريف التنمية هي  .الغيبية للمجتمعات ومقاصد تطورهاالفلسفية و 

توفر لإلنسان الحياة الرغيدة لواإلمكانيات المتاحة والممكنة بشتى أنواعها طبيعية واقتصادية واجتماعية 
مجموعة من الوسائل والطرق التي "، وتعرف األمم المتحدة التنمية بأنها "في المحيط الذي يعيش فيه

ل توحيد جهد السكان والسلطات العامة بهدف تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي تستخدم من أج
والثقافي للمجتمعات وأن التنمية تتضمن النمو والتغيير اللذان يجب أن يتما بالضرورة في جميع 

 .(6255أبوعلي )" في آن واحد وكيفاً  القطاعات االجتماعية والثقافية واالقتصادية كماً 

مية تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، أي أن التنمية عملية إن كلمة التن
ففي الدول . والتنمية يختلف مفهومها في الدول النامية عن مفهومها في الدول المتقدمة. حضارية شاملة

هوم النامية، تعني التنمية تغييرًا جذريًا في أوضاع ومجاالت مختلفة، وأما في الدول المتقدمة فإن مف
وال زال مفهوم التنمية حتى اآلن غير . التنمية يعني التغير في األوضاع القائمة والتي قد ال تكون متخلفة

واضح في أذهان بعض صانعي القرارات ومنفذيها، ولو كان هناك وضوح لمفهوم التنمية في البلدان 
معظم المجاالت االقتصادية و  النامية ومنها الدول العربية لما وصلت هذه الدول الى تراجع وتدهور في

ولقد اختلف الكتاب في تعريف التنمية االقتصادية نظرًا ألن عملية التنمية معقدة وتنطوي . االجتماعية
كما أنها تؤدي إلى تعديل العالقات المختلفة التي . على تطور شامل لجميع أجزاء النظام االقتصادي

التنمية االقتصادية تقترن بنمو السكان، وبتراكم رأس تربط عناصر هذا النظام بعضها ببعض خاصة وأن 
المال وتطبيق اإلبتكارات الجديدة في أساليب اإلنتاج، وبتغير تركيب السكان، وتغير توزيع اإلنفاق القومي 

وفي كالسيكيات الفكر التنموي . بين االستهالك واالدخار، وأيضا توزيع الدخل بين الشرائح االجتماعية
عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد "اب قد عّرفوا التنمية االقتصادية على أنها هناك بعض الكتّ 

ويتفق ". في المتوسط، باإلضافة إلى تحقيق معدالت عالية من النمو في قطاعات معينة تعبر عن التقدم
عملية التي ال"في الشق األول من التعريف بعض الكّتاب العرب حيث يرون أن التنمية االقتصادية هي 
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تستخدمها الدولة غير المستكملة النمو في استغالل مواردها االقتصادية الحقيقية بهدف زيادة دخلها 
الزيادة التي تطرأ "ويعرفها آخرون على أنها ". القومي الحقيقي وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد منه

في المؤسسات اإلنتاجية القائمة أو التي  على اإلنتاج القومي في فترة تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية
مجموعة من اجراءات وسياسات وتدابير متعمدة موجهة لتغيير "وكذلك تعرف على أنها ". ينتظر إنشاؤها

بنيان وهيكل االقتصاد القومي تهدف في النهاية إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد 
وتركز هذه التعاريف ". فرادتفيد منها الغالبية العظمي من األيث يسالحقيقي في فترة ممتدة من الزمن وبح

المشار إليها على زيادة الدخل و متوسط نصيب الفرد منه والسياسات الواجب اتباعها، إال أن التنمية 
نما يتمثل في الحقيقة في  االقتصادية ال تحتمل فقط تغيير كمي يتمثل في زيادة دخل الفرد الحقيقي فقط وا 

ير وتطوير هيكل وبنيان االقتصاد القومي، ألن هدف تحقيق متوسط دخل الفرد الحقيقي ال يمكن تغي
 (.5116عريقات، )تحقيقه إال عن طريق تغير وتطوير هيكل وبنيان االقتصاد القومي 

 :Sustainable مفهوم االستدامة 1.1.5

أصبح من  أصبح مصطلح االستدامة في اآلونة األخيرة ذو ارتباط وثيق بالتنمية، كما
المصطلحات التي انتشرت وبشكل كبير في مختلف المجاالت المتعلقة بالتنمية، وتعتبر االستدامة من 

 (.6255أبوعلي، )الحلول الذكية المطروحة للمعالجات والتعديالت في أنماط وأوجه الحياة المعيشية 

" دوم"الذي جذره "تدام اس"يعود المعنى اللغوي لمصطلح االستدامة في اللغة العربية إلى الفعل 
التأني في الشيئ، وطلب دوامه، والمواضبة عليه، وكلها معاني مرتبطة بالمعنى : لمعاني متعددة، منها

فالتنمية تحتاج إلى تأٍن في رسم سياستها وديمومة في مشاريعها وآثارها في المجتمع، . االصطالحي
أما أصل مصطلح االستدامة . سباتهاوبحاجة إلى مواظبة في تنفيذ برامجها للمحافظة على مكت

Sustainable 1فيعود إلى علم االيكولوجي Ecology  حيث استخدمت االستدامة للتعبير عن تشكل
وتطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة إلى تغييرات هيكلية تؤدي إلى حدوث تغيير في خصائصها 

م التنموي استخدم مصطلح االستدامة وفي المفهو . وعناصرها وعالقات هذه العناصر بعضها ببعض
على اعتبار أن  Ecologyوعلم االيوكولوجي  Economyللتعبير عن طبيعة العالقة بين علم االقتصاد 

والذي يعني في العربية  Ecoالعلمين مشتقان من نفس األصل اإلغريقي، حيث يبدأ كل منهما بالجذر 
هو دراسة مكونات البيت، وأما مصطلح  Ecologyوالمعنى العام لمصطلح . البيت أو المنزل

Economy ولو افترضنا أن البيت يقصد به مدينة أو إقليم أو حتى الكرة . فيعني إدارة مكونات البيت
                                                             

الذي يدرس التفاعالت بين  علم األحياءوبالتحديد أحد فروع  العلوم الطبيعيةأحد ( إيكولوجيا: )بالالتينيةعلم البيئة  1
دقيقة بالمحيط الذي حولها، والمصطلح مشتق من األصل اإلغريقي كائنات ت أو حيوان أو الكائنات الحية من نبا

أي ما يحيط بالشئ ويصبح مكانا لمعيشته، ولوجيا أي العلم أو الدراسة، فهي دراسة التفاعالت بين الكائنات « أويكوس»
 .الحية ومحيطها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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األرضية، فإن االستدامة بذلك تكون مفهوما يتناول بالدراسة والتحليل العالقة بين أنواع وخصائص 
ستخدام علماء اقتصاد التنمية ا اكم ية وبين إدارة هذه المكونات،مكونات المدينة أو اإلقليم أو الكرة األرض

إليضاح التوازن المطلوب بين النمو االقتصادي والمحافظة على ( sustainability)تعبير االستدامة 
 (.6252غنيم وأبوزنط، ) حقيق العدالة االجتماعيةضافة لتاإلالبيئة ب

 :Sustainable Development المستدامةمصطلح التنمية  1.1.1

 بأنها تعرف لذا .والطبيعية والسكانية البيئية التوازنات بين المواءمة على المستدامة التنمية تركز
 الحالية األجيال تعيش بحيث الطبيعية للموارد منصف بشكل األمثل االستخدام إلى تسعى التي التنمية"

 الطبيعية الموارد بينما مستمر تزايد في السكان أن هنا والسبب ".المستقبلية باألجيال الضرر إلحاق دون
 وذلك العالم مستوى على ثابت للسكان نمو معدل إلى الوصول هو فالهدف لذا فظيع، بشكل تتناقص
 الفقر مشكلة المستدامة التنمية وتعالج. الطاقات وهدر البيئة تلوث وزيادة الطبيعية الموارد استنزاف لمنع

 إن .البيئة وتلوث الموارد استنزاف إلى يؤدي والحرمان الفقر من وسط في العيش ألن بالسكان المتعلقة
 الذي هو الدولي المجتمع نإ بل االقتصاديين على وحكراً  نظري جدل مجرد يعد لم للتنمية المفهوم هذا

 هيو  األرض قمة أو ريو قمةفي  والتنمية البيئة مؤتمر في حصل كما للمفهوم العلمية البلورة في ساهم
 حتى يونيو 4 من ذلك وكان. والتقدم البيئة أجل من بالبرازيل جانيرو دي بريو المتحدة األمم نظمتها قمة
 رؤساء أو رؤساءها أرسلت دول 529 منها حكومة، 516 المؤتمر في شارك. 5116 يونيو 53

 العالمي المنتدى في شخص 510222و حكومية غير لمنظمات ممثل 6322 وحوالي. حكوماتها
.(6221، القريشي) للقمة موازياً  عقد الذي الحكومية غير للمنظمات

نشر من قبل اللجنة )ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارًا ذلك الوارد في تقرير بروندتالند 
غير الحكومية التي أنشأتها األمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهالن 

التنمية التي تلبي "والذي عّرف التنمية المستدامة على أنها ( قديم تقرير عن القضايا البيئيةبروندتالند لت
ومن ". احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

ام ما بين االقتصاد جانب آخر فإن أهم الخصائص التي جاء بها مفهوم التنمية المستدامة هو الربط الت
، بحيث اليمكن النظر إلى هذه المكونات بشكل منفصل (6.5)والبيئة والمجتمع، كما هو موضح بالشكل

 .(6255أبو علي، ) ن الصورة التحليلية إليهم جميعاً والبد أن تكو 

 موارد استغالل وكيفية القادمة، األجيال تجاهل يمكن ال المستدامة التنمية عن الحديث عندو 
 مجاالت في والمستقبلية الحالية األوضاعو  التعليم، البيئة، الفقر،: والمستقبلية الحالية الفترة في األرض
: بأنها المستدامة التنمية تعّرفو  .األخرى التنمية مجاالت من وغيرها واالجتماع واالقتصاد السياسة

 على المستقبل أجيال قدرة تعريض دون الحاضر وحاجات أماني تلبي التي االقتصادية التنمية عملية"
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 تحمل على وقدرتها اإلنسانية الحياة نوعية في تحسين": بأنها أيضا عرفت كما ."للخطر حاجاتها تلبية
 األجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية" :بأنها تعرف وكذلك ."البيئية األنظمة
 دون األرض في المواطنين لجميع الحياة نوعية تحسين على تركز والتي ،"احتياجاتها تلبية على المقبلة
 باألسرة وانتهاء الفرد من بداية المستويات، جميع على والممارسات الطبيعية، الموارد استخدام في زيادة

 بحيث لتطبيقها، وقابلية وعي لديهم الذين الناس من قلة فإن -واسع كمفهوم – المستدامة والتنمية. الدولية
 والمعدنية، والنباتية، والسمكية، والحيوانية، الغابية، والثروة البيئة على تحافظ مختلفة وسائل استخدام يتم
 التنوع على والمحافظة القادمة األجيال حاجات لسد الثروات هذه عطاء استمرار على المحافظة مع

سكان وتعليم صحة من الناس احتياجات سد هي فالتنمية .الحيوي  في وتسهيالت تحتية وبنية وعمل وا 
 الشعبية والمشاركة والخاص العام القطاع من كل جهود تضافر خالل من وتتم جميعها، الحياتية األمور

 .(6221، وصالح حالة)

التنمية التي يديم استمراريتها الناس أو السكان، أما  التنمية المستدامة هي تلكويمكننا القول أن 
وفي العديد من الدراسات . التنمية المستديمة فهي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غير متكلف

العربية المتخصصة استخدم المصطلحان مترادفين، فبعضهم قال بالتنمية المستدامة وبعضهم اآلخر يقول 
وتجدر اإلشارة إلى . Sustainable Developmentديمة كترجمة للمصطلح اإلنجليزي بالتنمية المست

صيغة )هي أكثر دقة من مصطلح التنمية المستدامة ( صيغة اسم الفاعل)أن مصطلح التنمية المستديمة 
وذلك من منظور ما يعكسه المعنى اللغوي في كال الحالتين، ألن اسم الفاعل بنية صرفية ( اسم مفعول

ل على الحدث ومحدث الحدث، فحين نصف التنمية بأنها مستديمة، فقد جعلنا ديمومة التنمية راجعة تد
( المستدامة)بينما صيغة اسم المفعول ، فهي محدثة االستدامة، إلى قوى دفع ذاتي نابعة من التنمية ذاتها
ألن ، قوى خارجية وهذا يعني أن ديمومة التنمية راجعة إلى، تدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث

واستخدم مصطلح التنمية المستدامة أي المستمرة ال يقدم . التنمية هنا وقع عليها حدث اإلدامة من الخارج
هي  -التي تعكس البحث عن األفضل –شيئًا جديدا في هذا المجال، على اعتبار أن عملية التنمية 

تكوين التنظيمي للفرد وللجماعة عملية مستمرة بطبيعتها، ألن البحث عن األفضل هو جزء من ال
قالوا بوجود الكثير  Sustainable Developmentعلى صعيد آخر فإن واضعي مصطلح . وللمجتمع

من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية في عالمنا المعاصر التي أصبحت تحول دون استمرارية 
وبناًء على ذلك يمكننا . ذه العملية وفق آلية معينةعملية التنمية، وبالتالي ال بد من قوى دفع ذاتي تديم ه

القول بأن مصطلح التنمية المستدامة يعكس فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية، بينما يشتمل مصطلح 
 والتي التنمية المستديمة على مبدأ االستمرارية ويشير بشكل واضح إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمية

 على واالعتماد جهة من الشعبية المشاركة في المتمثلة اإلنسانية الجهود بذلك نيونع .استمراريتها تضمن
 .(6252غنيم وأبوزنط، ) أخرى جهة من التنمية عملية جوانب من جانب كل في الذات
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 :تنميةلوا الفرق بين النمو 1.5

هو  إن الهدف الرئيسي لعملية التنمية هو اإلنسان ويختلف المضمون باختالف نوع التنمية كما
ويعتبر كذلك الوسيلة لتحقيق هذه . معروف سواء كانت تنمية اقتصادية أو تنمية ثقافية أو تنمية عمرانية

الجوانب لعملية التنمية ونجد بعض المهتمين بمشاريع التنمية ليس لديهم المعرفة الكافية للتفريق بين النمو 
ومن جهة أخرى نجد أن . بين المفهومين والتنمية ويعتبرون التنمية هي عملية نمو وهذا نتيجة الخلط

مكانيته . النمو ال يأخذ في االعتبار العامل البشري فلذلك ال يهتم بتطوير قدرات اإلنسان ورفع طاقته وا 
واإلختالف الجوهري بين عملية النمو والتنمية هو أن عملية التنمية تتطلب إحداث تغيرات وظيفية هائلة 

وأما عملية النمو فتختلف . ية التي يمكن استغاللها لإلرتقاء بمستوى معيشيةوتزويد الفرد بالطاقات الوظيف
عن عملية التنمية باختالف بعض التغيرات البنائية الضخمة والتغيرات الوظيفية التي تحدث من خاللها 

 (.6255أبو على، )ضئيلة 

والتنمية االقتصادية  (Economic Growth) االقتصادي النمو مفهوم بين االقتصاديون فرق لقدو 
(Economic Development) ،أو القومي الدخل ارتفاع إلى يشير االقتصادي النمو فاصطالح 

 ما دولة في والخدمات السلع من اإلنتاج يزيد فعندما .القومي الناتج أو القومي الدخل من الفرد نصيب
 تغيرات فتتضمن االقتصادية التنمية أما االقتصادي، بالنمو يسمى ذلك فإن األشكال من شكل بأي

بعض االقتصاديين  ويرى .الدخل من الفرد نصيب ارتفاع إلى باإلضافة االقتصادي الهيكل في أساسية
 التغيرات وهذه االقتصادية، التنمية عملية تشملها االقتصادي الهيكل في أساسية تغيرات ثالثة هناكأن 
 :(6222قفة،) يه

 الزراعة إسهام انخفاض مع القومي الناتج في الصناعة مساهمة رتفاعا. 
 الريف سكان عن المدن سكان نسبة تزايد. 
 عنها ينتج التي االقتصادية التنمية عملية في اإلسهام في األكبر النصيب الدولة لسكان يكون أن 

 .برمتها بالعملية يقوموا أن يمكن ال ولكن بذلك، األجانب مشاركة ويمكن الهيكلية، التغيرات تلك

ليس قرينة كاملة وال ( أي الزيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي)حدوث النمو األقتصادي  إن
 :(6252 ،حالوة وصالح) كالتاليى حدوث تنمية بالمعني الواسع، وبيان ذلك كافية عل

 النمو االقتصادي يشير إلى مجرد الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي ال 
المفهوم العكسي للنمو و  .رات هيكلية اقتصادية أو اجتماعيةبالضرورة بحدوث تغييرتبط 
أما التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو  .ي هو الركود االقتصادي أو الكساداالقتصاد

ولكنها تتضمنه مقرونًا بحدوث تغير في الهياكل االقتصادية  االقتصادي كأحد عناصرها الهامة،
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ن التنمية إنما تتمثل في أبل يمكن القول  .ية والثقافية والعالقات الخارجيةياسجتماعية والسالوا
تلك التغيرات العميقة في الهياكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة، وفي العالقات التي 

ستمرار ا تحقيق زيادات تراكمية قابلة لالتربطها بالنظام االقتصادي الدولي التي يكون من شأنه
غير  نب عدد من النتائج األخرىالدخل القومي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، إلى جا في

 .االقتصادية، فالمفهوم العكسي للتنمية هو التخلف 
  من الممكن أن يتحقق نمٌو اقتصادٌي سريٌع بينما يحدث تباطؤ في عملية التنمية، وذلك لعدم

لتنمية أو تسبقها في العمليات التكنولوجية إتمام التحوالت الجوهرية التي تواكب عملية ا
واالجتماعية والمؤسسية والثقافية والسياسية واالقتصادية، والتي تعمل على إنطالق الطاقات 
البشرية والقدرات اإلبداعية للناس، وتساعد على أن يكتسب المجتمع قدرات جديدة علمية 

دارية تمكنه من مواصلة التقدم على كل ا  .لجبهاتوتكنولوجية وا 
  من الجائز أن يحدث نمٌو اقتصادٌي سريٌع وال تحدث تنمية عندما ينشأ عدم توازن بين تطور

االقتصاد واحتياجات المجتمع متمثلنا في تزايد االختالالت في المجاالت االقتصادية 
ت بتزايد نصيب الخدما)كتزايد الخلل في التكوين القطاعي للناتج القومي اإلجمالي . واالجتماعية

أي )وفي التوزيع اإلقليمي لإلنتاج والخدمات ( والتوزيع على حساب القطاعات السلعية مثالً 
، وفي توزيع الدخول والثروات بين الطبقات والشرائح (توزيعها بين أقاليم الدولة المختلفة

بانتشار البطالة )االجتماعية المختلفة، وفي إشباع الحاجات األساسية للناس وفي سوق العمل 
 (.ن جراء االختيار السيئ للتكنولوجيا مثالم
  يمكن أن يتحقق نمٌو اقتصادٌي سريٌع وال تحدث تنمية، عندما يكون النمو االقتصادي مصحوبًا

بتقليص المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وكبت الحريات 
هذا بينما تتطلب التنمية اشراك . لدولة الناميةوالتعدي على الحقوق المدنية للمواطنين في ا

المواطنين على أوسع نطاق في صناعة السياسات القومية والمحلية، كهدف في حد ذاته من 
عادة البناء الوطني  .أجل تحقيق الذات، وكوسيلة الستقطاب جهودهم وا 

  سريعة إن كان ذلك إن التنمية التتحقق حتى عندما يرتفع متوسط الدخل الفرد الحقيقي بمعدالت
النمو مصحوبًا أو متبوعًا بزيادة درجة اإلعتماد على الخارج وبتفاقم أوضاع التبعية االقتصادية 
والتكنولوجية والعسكرية والسياسية في إطار النظام الرأسمالي العالمي ونظام العالقات السياسية 
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النظام والتحرر من قيود التبعية له بينما تتطلب التنمية فك الروابط مع هذا . الدولية المرتبطة به
 .وزيادة درجة االعتماد على الذات في سعي المجتمع لتحقيق أهدافه المختلفة

  إن النمو االقتصادي عفوي تلقائي، ولكن عملية التنمية جهد قصدي، فهي توجيه وتدخل من
تلفة فيأتي بصورة قبل الدولة والشعب، فالنمو ال يحتاج لوضع البرامج والخطط اإلستراتيجية المخ

 .عفوية تلقائية دونما إعداد أو تخطيط مسبق
 في ظل  بينما التنمية ال وجود لها ،ظل االحتالل أو االستعمار إن النمو يحصل حتى في

ال ليبني ويأخذ ال ليعطي، وهذا ما يتجلى الل أو اإلستعمار ألن االحتالل يأتي ليدمر اإلحت
ور مجاالت زالت تعاني منذ عقود مضت من قصبوضوح شديد في فلسطين التي عانت وال

فال زالت تفتقر إلى كثير من البنية التحتية في كافة الجوانب والميادين،  .التنمية بكافة أشكالها
ولكن ذلك لم يمنع من نمو وزيادة في عدد السكان والمصانع والمباني، والمؤسسات التعليمية، 

 .حتاللودخل األفراد رغم أنهم تحت اإل

 :مفهوم التنمية تطور 1.1

إن استعراض تاريخ التنمية ومراحل تطورها منذ القدم يهدف لتقديم سلسلة المعلومات المتكاملة وسرد 
جميع مراحل التنمية حتى يتسنى لنا استكمال ما بدأه اآلخرون، واالستفادة من المعلومات والبيانات التي 

يهتم بما يعرف بالنمو االقتصادي، والذي وضع  حصلوا عليها ومتابعة التطور في عملية النمو والذي كان
له العلماء المسلمون اللبنة األولى لبداية الطريق ومن هؤالء العلماء الفارابي وابن خلدون والذي يعتبر 
كتابه مقدمة ابن خلدون من الكتب التي اهتمت بمجال العمران واالجتماع، والذي أعطى تصور لما عرف 

 (.6255أبوعلي، ) فيما بعد بالنمو والتنمية

ح على تطور مستمر وواض الصعيد العالمي واإلقليمي أنه طرأ ويجد المتتبع لتاريخ التنمية على
وكأن هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكالت التي تواجهها  التنمية بوصفها مفهوما ومحتوى،

وبشكل عام يمكن  .في هذا المجال المجتمعات وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن
تمييز أربع مراحل رئيسة لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى 

 .قتنا الحاضرو 

 الوقت وحتى الثانية العالمية الحرب نهاية منذ ومحتواها التنمية مفهوم تطور(6.5)يوضح جدول 
في تلك الفترات على الجوانب المختلفة للتنمية سواًء  التركيز ودرجة التنمية محتوى، ويبين الحاضر

االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية، ويبين كذلك أسلوب المعالجة المستخدم خالل تلك لمراحل، كما 
 .يوضح المبدأ العام للتنمية بالنسبة لإلنسان



29 
 

 المستدامة أبعاد التنمية 1.3

الجوانب االقتصادية  ال تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضاالتنمية المستدامة تنمية 
واالجتماعية، فهي تنمية بأبعاد ثالثة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد 

 . للمواد

يحة وال يكفي وصف هذه األبعاد بأنها مترابطة معا كما يظهر، بل البد من اإلشارة إشارة واضحة وصر 
، ويمكن التعامل مع (6.5)إلى أن هذه األبعاد مترابطة ومتداخلة ومتكاملة كما هو موضح في الشكل 

هذه األبعاد على أنها منظومة فرعية لمنظومة التنمية المستدامة، حيث تتكون كل منظومة فرعية من هذه 
 :ديدها فيما يليالمنظومات من عدد من المنظومات الفرعية األخرى أو العناصر التي يمكن تح

 :المنظومة االقتصادية وتشمل .5
 النمو االقتصادي المستديم. 
 كفاءة رأس المال. 
 إشباع الحاجات األساسية. 
 العدالة االقتصادية. 

 :المنظومة االجتماعية .6
 المساواة في التوزيع. 
 الحراك االجتماعي. 
 المشاركة الشعبية. 
 التنوع الثقافي. 
 استدامة المؤسسات. 

 :البيئيةالمنظومة  .4
  (.البيئية)النظم األيكولوجية 
 الطاقة. 
 التنوع البيولوجي. 
 اإلنتاجية البيولوجية. 
 القدرة على التكيف. 
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 وحتى الوقت الحاضر تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية( 1.4)جدول 

الفترة الزمنية  مفهوم التنمية المرحلة
 بصورة تقريبية

محتوى التنمية ودرجة 
 التركيز

المبدأ العام للتنمية بالنسبة  أسلوب المعالجة
 لإلنسان

النمو = التنمية  5
 االقتصادي

نهاية الحرب 
 –العالمية الثانية 

منتصف ستينات 
 القرن العشرين

  اهتمام كبير ورئيس
 .بالجوانب ااقتصادية

  اهتمام ضعيف
 .بالجوانب االجتماعية

  اهمال الجوانب
 .البيئية

معالجة كل جانب من الجوانب  
معالجة مستقلةعن الجوانب 

افتراض عدم وجود )األخرى 
تأثيرات متبادلة بين الجوانب 

 (مجتمعة

تنمية )اإلنسان هدف التنمية  
 (من أجل اإلنسان

6 
النمو = التنمية 

+ االقتصادي
 التوزيع العادل

منتصف 
 –الستينات 

منتصف القرن 
 العشرين

  كبير بالجوانب اهتمام
 .االقتصادية

  اهتمام متوسط
 .بالجوانب االجتماعية

  اهتمام ضعيف
 .بالجوانب البيئية

معالجة كل جانب من الجوانب  
معالجة مستقلةعن الجوانب 

افتراض عدم وجود )األخرى 
تأثيرات متبادلة بين الجوانب 

 (مجتمعة

   اإلنسان هدف التنمية
 (.تنمية من أجل اإلنسان)

 يلة اإلنسان وس
 .تنمية اإلنسان/التنمية

4 

= الشاملة  التنمية
االهتمام بجميع 

الجوانب 
االقتصادية 
واالجتماعية 
 بالمستوى نفسه

منتصف 
 –السبعينات 

منتصف ثمانينات 
 القرن العشرين

  اهتمام كبير بالجوانب
 .االقتصادية

  اهتمام كبير بالجوانب
 .االجتماعية

  اهتمام متوسط
 .بالجوانب البيئية

معالجة كل جانب من الجوانب  
معالجة مستقلةعن الجوانب 

افتراض عدم وجود )األخرى 
تأثيرات متبادلة بين الجوانب 

 (مجتمعة

   اإلنسان هدف التنمية
 (.تنمية من أجل اإلنسان)

  اإلنسان وسيلة
 .تنمية اإلنسان/التنمية

  اإلنسان صانع
تنمية بواسطة /التنمية
 .اإلنسان

3 

 المستدامةالتنمية 
اإلهتمام بجميع = 

جوانب الحياة 
االقتصادية 
واالجتماعية 
والبيئية بنفس 

 المستوى

النصف الثاني 
من ثمانينات 
القرن العشرين 
وحتى وقتنا 
 الحاضر

  اهتمام كبير بالجوانب
 .االقتصادية

  اهتمام كبير بالجوانب
 .االجتماعية

  اهتمام كبير بالجوانب
 .البيئية

  اهتمام كبير بالجوانب
 .ة والثقافيةالروحي

معالجة كل جانب من الجوانب  
معالجة تكاملية مع الجوانب 

افتراض وجود تأثيرات )األخرى 
 (متبادلة بين الجوانب مجتمعة

   اإلنسان هدف التنمية
 (.تنمية من أجل اإلنسان)

  اإلنسان وسيلة
 .تنمية اإلنسان/التنمية

  اإلنسان صانع
تنمية بواسطة /التنمية
 .اإلنسان

"فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: التنمية المستديمة"، (1040غنيم وأبو زنط، ): المصدر  
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كذلك يتطلب تطبيق أسلوب التنمية المستدامة أن تقوم الهيئات الرسمية والمحلية بتطوير أساليب إدارة 
ويشتمل مجموعة من النظم كالنظام . متكاملة، يتم بواسطتها التعامل مع المجتمع على أنه نظام متكامل

من ثم تتطلب ديناميكية هذه االقتصادي واالجتماعي والبيئي والتي تؤثر بعضها ببعض تأثيرًا مستمرًا، و 
النظم عمليات ضبط وتوجيه مستمرة للحد من السلبيات وتعظيم اإليجابيات، هذه هي وظيفة التنمية 
المستدامة التي تعتمد بشكل كبير ومباشر على مشاركة السكان في كل نشاطاتها وفي مختلف مراحلها 

ى وضع الحلول المناسبة قدرهم علمن منطق أن أصحاب المشكلة هم أكثر األشخاص معرفة بها وأ
 .(6252غنيم وأبوزنط، ) لمعالجتها

البيئة  الدعائم الرئيسية لها وهي للتنمية المستدامة ثالثة أبعاد تعتبرويمكن القول أن 
(Environment) ،والمجتمع (Society) ،واالقتصاد(Economy .)بعاد المحوريةوتعرف باأل 

لالرتباط الوثيق  البد من ارتباط هذه المحاور وتكاملها نظراً لمستدامة ولنجاح عملية التنمية ا لالستدامة
جراء التحسينات االقتصادية ورفع مستوى الحياة االجتماعية بيئة واالقتصاد واألمن االجتماعي، وا  بين ال

ألمد، بما يتناسب مع الحفاظ على المكونات األساسية الطبيعية للحياة، والتي تعتبر من العمليات طويلة ا
 (.6.5)كما هو موضح في الشكل 

بإيجاد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وتأخذ بعين  5193وقامت هيئة األمم المتحدة في العام 
االعتبار الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وأوكلت المهمة إلى الدول الصناعية والدول النامية 

 World Commission on Environment andنمية وسميت بالمفوضية الدولية للبيئة والت

Development (WCED)   التنمية التي "وقد خلصت هذه المفوضية لتعريف التنمية المستدامة بأنها
تعمل على تحقيق االحتياجات للمجتمعات الحالية لفترة غير محددة تسمى طويلة المدى ولكن ليس على 

من ثالثة أبعاد أو محاور تشكل أساس التنمية المستدامة وهي وهذا التعريف يتض" حساب األجيال القادمة
 :كالتالي

 :البعد البيئي 1.3.4

الموارد الطبيعية والبيئية على مقابلة االحتياجات الحالية بدون تدهور أو نضوب  ويعني هنا مدى قدرة
إن فكرة االستدامة البيئية تقوم على ترك األرض في . أو تلوث إال بالقدر الذي ال يهدد األجيال القادمة

يعية أو إهدار حالة جيدة لألجيال القادمة، فإن احتفظ اإلنسان بنشاطه وأدائه دون استنزاف الموارد الطب
البيئة الطبيعية يكون هذا النشاط مستدام طبيعيًا ويتحقق هذا عن طريق قلة استهالك المواد الطبيعية، 
واستخدام مواد قابلة للتدوير كليًا بعد االستهالك وتكون قابلة للتجديد، ويتم تجميعها دون إضرار بالبيئة أو 

بالحفاظ على الطاقة وقابلية مخزونها للتجدد % 522لـ استنزاف مواردها ووصول نسبة التدوير للمخلفات 
 .والمحافظة على البيئة
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 تداخل وترابط وتكامل أبعاد عملية التنمية المستدامة الثالثة االقتصاد والبيئة والمجتمع( 1.4)شكل 

 "مبادئ التنمية المستدامة"، (1000موسشيت، )المصدر

 :البعد االجتماعي 1.3.1

 جميع خاللها من يمارس وسليمة نظيفة بيئة في العيش في الطبيعي اإلنسان حق أنه على ويعرف
 يستثمرها واالجتماعية، البيئية والخدمات الطبيعية الثروات من عادل نصيب في حقه كفالة مع األنشطة

 لرفع المكملة االحتياجات عن فضالً ( إلخ..  هواء، ملبس، طعان، مأوى،) األساسية احتياجاته يخدم بما
 .القادمة األجيال فرص تقليل ودون المعيشة مستوى

 :البعد االقتصادي 1.3.5

الحالية يجب أن تكون مجدية اقتصاديا بشكل كبير ال يؤدي إلى ترحيل  إن تكلفة تطور المجتمعات
هذه التكاليف وتراكمها على حساب األجيال القادمة، والعامل الزمي يعتبر مهما في عملية التنمية، وذلك 
بوضع الخطط والجداول الزمنية لتحقيق االحتياجات لفترات زمنية طويلة ومختلفة، وبعد نشر رئيس 

تغيرت سياسات الدول والمنظمات  5191الدولية للبيئة والتنمية لتقرير بروندتالند في عام  المفوضية
المانحة تغيرا جذريا وبرزت شروط جديدة لتمويل المشاريع التنموية في البلدان النامية منها أن تكون هذه 

 :المشاريع

 

المجتمع

البيئةاالقتصاد
 النمو 
 المساواة 
 الكفاءة 

 المشاركة الشعبية 
 الحراك االجتماعي 
 الهوية الثقافية 
 التطور المؤسسي 

 النظم البيئية 
 الطاقة 
 التنوع البيئي 
 القضايا البيئية 

 المستدامةالتنمية 
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 صديقة أو حساسة للبيئة. 
 أن تحقق العدالة االجتماعية. 
  جدوى اقتصاديةأن تكون ذات. 
 أن تشترك المجتمعات المحلية بإعدادها وتنفيذها وتقييمها وفي الصيانة والتشغيل. 

 
 :المستدامةمبادئ التنمية  1.6

 على والمحافظة الموارد استغالل في والترشيد النمو بين التكاملية العالقة من قوتها التنمية تستمد
 المجتمع واحتياجات والموارد، البيئة، حماية يعتمد معين برنامج ضمن الفعال التنسيق خالل من البيئة،
 (.6221حالوة وصالح، ) استمراريتها على والمحافظة الموارد استنزاف عدم بشرط معاً 

وتفهم العالقة بين النمو من جهة والبيئة بما تحويه من موارد من جهة أخرى على أنها عالقة 
حقيق نمو اقتصادي يعتمد على حماية البيئة ويحتاج تكاملية وليست عالقة تنافرية أو صراع، ذلك أن ت

ذا ما كانت هذه الموارد مدمرة أو مستنزفة، فإنه ال يمكن أن يتحقق النمو بالكم والكيف  لوجود موارد، وا 
الذي نريد، كذلك فإن المحافظة على الموارد واستغاللها بشكل عقالني يساهم في حصول النمو 

إن هذه . ود الموجهة لحماية البيئة تعزز من حماية التنمية واستمراريتهااالقتصادي، وهذا يعني أن الجه
العالقة بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى هي التي حددت المبادئ األساسية التي قام عليها 

 .(6252غنيم وأبوزنط،)فهوم التنمية المستدامة ومحتواها م

ن التي المستدامة للتنمية الرئيسية المبادئ وتكمن  واألخالقية واالجتماعية السياسية المقومات تكوِّ
 :(6221بارود، ) كالتالي هي فعاليتها وتأمين إلرسائها

 .وطاقاته المجتمع ثروات من عادلة حصة على إنسان كل حصول أي: اإلنصاف .5
 .عليها التأثير أو القرارات صنع في الفعالة المشاركة إمكانية المجتمع أفراد إعطاء أي: التمكين .6
 والرقابة والحوار الشفافية مبادئ إلى واإلدارة الحكم أهل خضوع أي: والمساءلة اإلدارة حسن .4

 .والمسئولية
 .األخرى المجتمعات وبين المجتمع داخل االجتماعية الفئات كل وبين األجيال بين: التضامن .3

 
 :المستدامة أهداف التنمية 1.1

هداف التي يمكن ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األتسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتها 
 :(6252 ،غنيم وأبوزنط)تلخيصها فيما يلي
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تحاول التنمية المستدامة من خالل عمليات التخطيط  تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، حيث .5
وتنفيذ السياسات التنموية لتحسين نوعية حياة السكان في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا 

كيز على الجوانب النوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول ر وروحيًا، عن طريق الت
 .وديمقراطي

التنمية المستدامة على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة  تركزاحترام البيئة الطبيعية، حيث   .6
ية تستوعب وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة اإلنسان، إنها ببساطة تنم

العالقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح 
 .عالقة تكامل وانسجام

حساسهم بالمسؤولية تجاهها، وحثهم على وتنمية إ تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية  .4
في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم  المشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم

 .برامج ومشاريع التنمية المستدامة
تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أنها حيث تحقيق استخدام عقالني للموارد،   .3

موارد محدودة، لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل 
 .عقالني

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، حيث تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا   .1
الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال 

افه التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهد
المنشودة، دون أن ينجم عن ذلك مخاطر وآثار سلبية على البيئة، أو على األقل أن تكون هذه 

 .المخاطر واآلثار مسيطرًا عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها
إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمعات، وبطريقة تالئم إمكانياته   .2

ته يمكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على جميع وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسط
 .المشكالت البيئية ووضع الحلول المناسبة لها

 
 :مؤشرات قياس التنمية 1.1

تطرح فكرة التنمية ذاتها ضرورة القياس سواء لصياغة السياسات والخطط وتحديد األهداف أم 
، فإن المؤشرات عرفت بدورها تطورات هامة على لتقييم النتائج، ونظرًا للتحوالت الواسعة في مفهوم التنمية

محاور عدة بدءًا من مقاييس النمو االقتصادي إلى المؤشرات االجتماعية واألدلة المركبة كدليل التنمية 
ت بها عملية التنمية البشرية، ويمكن القول بأن مؤشرات قياس التنمية مرت بنفس المراحل األربعة التي مر 

 .(6255والوادي،العساف )خالل تطورها 
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لقياس مدى  Indicesوالمعامالت أو األدلة  Indicatorsوجرت العادة على استخدام المؤشرات 
التقدم واإلنجاز الذي تحقق في مجال التنمية، ويعرف المؤشر على أنه أداة تصف بصورة كمية موجزة 

فهو عبارة عن مقياس  Indexوضع أو حالة معينة، أما المعامالت أو األدلة ومفردها معامل أو دليل 
تركيبي أو تجميعي لعدد من المؤشرات المختارة التي يتم توليفها بطريقة إحصائية معينة لوصف حالة أو 

 .وضع قائم ولنفس األغراض التي يستخدم من أجلها المؤشر، ولكن بصورة أكثر شمولية وواقعية

فإنه ال يبدو معروفًا بشكل وعلى الرغم من االستعمال المكثف في األدبيات لمصطلح مؤشر، 
لكن باالستعمال الفعلي كثيرًا مايتم الخلط " الذي يشير إلى شيئ آخر"وافي، فالقواميس تعرف المؤشر بأنه 

عليه " مؤشر تنمية"بين االحصاءات والمتغيرات والمؤشرات، ولكي يسمى متغير اقتصادي أو اجتماعي 
ويمكن للمؤشر أن يشكل قياسًا مباشرًا . أو حالتها أن يمثل بعض العوامل التي تشكل عملية التنمية

وكاماًل لعامل مخصوص من التنمية ويكون بذلك مؤشر تنمية بإعتبار أن الجانب الذي يقيسه هو هدف 
وعندما يكون هذا الهدف أو العنصر غير قاباًل بذاته للقياس، فإن . للتنمية أو عنصر من عناصرها
شارة بأفضل مايمكن لهذا الهدف أو العنصر، ومثال ذلك أن دليل وفيات المؤشر يخدم بالدرجة األولى اإل

 .(6255العساف والوادي،) مؤشرًا لقياس مستوى الصحة العامةاألطفال يشكل 

وبالرغم من اتساع وانتشار مفهوم التنمية المستدامة فإن قياس التنيمة المستدامة يعتبر من 
ليس من المستحيل الوصول للنتائج المطلوبة، ومع ذلك الصعوبات التي طرأت في هذا المجال، ولكن 

فإن التنمية المستدامة تختلف طرق قياسها وتقييمها حسب المجاالت المستخدمة وأوجهها المختلفة 
 (.6255أبوعلي،)

وكما ذكرنا سابقا أن جوانب وأبعاد التنمية المستدامة تتحدد في ثالثة أبعاد رئيسية وهي الجوانب 
ولما كانت . الجتماعية، والبيئية والتي البد من التركيز عليها جميعا بنفس الدرجة واألهميةاالقتصادية، ا

أدوات قياس التنمية سواًء المؤشرات أو المعامالت تشتق من أهداف عملية التنمية نفسها، فإن هذه 
نظرًا المؤشرات والمعامالت تختلف في نوعها وعددها من فترة زمنية ألخرى، ومن منطقة ألخرى، 

وهنا تجدر . الختالف وتعدد أهداف التنمية واختالف األولوياتها والخبرات المتاحة والبيانات المتوفرة
اإلشارة إلى أن مؤشرات قياس التنمية المستدامة تختلف عن مؤشرات التنمية التقليدية، فهذه تقيس التغير 

لى أساس أن هذه المتغيرات مستقلة الذي طرأ على جانب معين من جوانب عملية التنمية أو المجتمع ع
أما مؤشرات التنمية المستدامة فإنها تعكس حقيقة أن الجوانب . وليس لها عالقة بجوانب التنمية األخرى

االقتصادية واالجتماعية والبيئية هي جوانب مترابطة ومتكاملة ومتداخلة، وأي تغير يطرأ على جانب منها 
وانب األخرى، إلى جانب أن هذه المؤشرات تم تطويرها لمتابعة فإنه ينعكس بصورة أو بأخرى على الج

غنيم )التقدم الحاصل وتقييم فاعلية وأثر السياسات التنموية المطبقة على تنمية واستغالل الموارد الطبيعية 
 (.6252وأبوزنط،
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تمر في لذلك فإن عملية إعداد مؤشرات لقياس التنمية المستدامة في المستويات المكانية المختلفة 
 :مجموعة من المراحل هي

 :المرحلة األولى وتشمل الخطوات التالية .5
 تحديد الجهات ذات العالقة بعملية التنمية المستدامة بشقيها الحكومية والخاصة. 
  تحديد دور كل جهة في عملية التنمية واألهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل

 .األولويات الوطنية
 لتكامل بين أدوار هذه الجهاتوضع آليات لتحقيق التنسيق وا. 
 تحديد المؤشرات التي تستخدمها هذه الجهات في تقييم انجازاتها. 

 :المرحلة الثانية وتتكون من الخطوات التالية .6
 تحديد المؤشرات المستخدمة في الدولة أو األقليم والوضع الحالي لهذه المؤشرات. 
  التي أعدتها األمم المتحدة بيان مدى انسجام هذه المؤشرات مع قائمة المؤشرات

 .لقياس التنيمة المستدامة
 تحديد الجهات التي تستخدم هذه المؤشرات. 
 تحديد األهداف التي من أجلها تستخدم هذه المؤشرات. 

 
 :المرحلة الثالثة واألخيرة .4

يجب اختيار المؤشرات التي تعكس العالقة بين األولويات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة 
 :في الدولة أو اإلقليم من خالل قائمة من المؤشرات المستخدمة مع ضرورة التأكيد على مايلي

 مدى توفر البيانات لهذا المؤشر. 
 إمكانية جمع ما هو غير متاح من البيانات. 
 مصدر البيانات. 
 استمرارية توفر البيانات. 
 إمكانية الحصول على البيانات بسهولة. 
 مدى واقعية هذه البيانات. 
  (مطبوعة، الكترونية، على شكل تقارير)طريقة إنتاج هذه البيانات.... 

، وللقيام بذلك عداد مؤشرات التنمية المستدامة بما يتفق والمجال والمدى الذي نرغب في تحقيقهوينبغي إ
وتسهيل عملية إعداد هذه المؤشرات فإنه ينبغي طرح مجموعة من األسئلة واإلجابة عنها من أجل ضمان 

 (:6222موسشيت،)اق وتالؤم هذه المؤشرات مع عملية التنمية المستدامة، واألسئلة هي اتس
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 ؟لماذا نحتاج المؤشرات 
 من الذي يستخدمها؟ 
 ما هو الغرض من استخدامها؟ 
 ما مدى الحاجة لتحديثها؟ 
 ماذا تعني التنمية المستدامة الناجحة بالنسبة لنا؟ 
  الجودة؟ماهي المؤشرات المناسبة أو مقاييس 
 ماهي المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية المناسبة لألهداف؟ 
 كيف نضع وحدة قياس لشيئ يحدث في المستقبل؟ 
  ماهو الشيئ الهام الذي قد اليمكننا الحصول عليه من أي مؤشرأ ومقياس كمي

 ظاهر؟

من تطبيق المعايير التالية على صعيد آخر البد من أجل إعداد مؤشرات فاعلة لقياس التنمية المستدامة 
 (:6222موسشيت،)في عملية اإلعداد وهي 

  ًعن جوانب المجتمع االقتصادية أو االجتماعية  أن تعكس شيئا أساسيًا وجوهريا
 .أو البيئة

 أن تكون واضحة ويمكن تحقيقها، أي ببساطة يمكن فهمها وتقبلها. 
 أن تكون قابلة للقياس. 
 نأن تكون حساسة للزمن وعبر المكا. 
 يمكن التنبؤ بها أو توقعها. 
 أن تكون لها مرجعية وذات قيمة حدية متاحة. 
 أن تقوم على بيانات متاحة ويمكن جمعها. 
  تساعد على المقارنةيمكن التحكم بها، و. 

 :(6252غنيم وابوزنط،)وعادة نقوم بقياس التنمية لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها 

 .األهداف المنشودةتقييم الجهد المبذول لتحقيق  .5
تحديد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى األهداف المنشودة وما يترتب على ذلك من تعديل  .6

 .للمسار أو االستمرار في نفس االتجاه
تحديد مدى االتزام باإلطار الزمني المتخصص لتحقيق األهداف المنشودة وهل تسير عليه التنمية  .4

 .بشكل سريع أم بطيئ أم مناسب
مقارنة األوضاع التنموية بين المناطق المختلفة سواء أكانت دواًل أم أقاليم بشكل يساعد على  .3

 .تحديد مقدار طموح األهداف أو تواضعها ومدى النجاح  أو الفشل في تحقيق األهداف
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 .االستفادة من تجارب اآلخرين في ما حققوه أو عجزوا عن تحقيقه .1
أهدافها يعني تعدد هذه المؤشرات وتغيرها واختالفها نتيجة اشتقاق مؤشرات ومعامالت التنمية من  .2

 .تغير واختالف األهداف من فترة زمنية ألخرى لنفس المنطقة ومن منطقة أخرى
 

 :المستدامة المنظور اإلسالمي للتنمية 1.9

على الرغم من حداثة مصطلح التنمية المستدامة فإن مفهومه ليس بجديد على اإلسالم 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل الركائز  فقد حفل. والمسلمين

األساسية للتنمية المستدامة وتضع الضوابط التي تحكم عالقة اإلنسان بكل مايحيط به من أجل ضمان 
 . استمرار الحياة إلى أن يأتي أمر اهلل

مسلمين، الذين أظهرو أنها ليست عملية ولقد حظيت التنمية بإهتمام كثير من المفكرين والفقهاء ال
نها ليست عملية مادية فقط ،  نما هي عملية كفاية في اإلنتاج مصحوبة بعدالة التوزيع، وا  إنتاج فحسب وا 

نما هي عملية إنسانية تهدف إلى تنمية الفرد وتقدمه في المجالين المادي والروحي إن النصوص . وا 
 :علق بها كثيرة نذكر منهاالشرعية التي تقرر هذه الحقائق وما يت

أ ُكم   ُهو  ﴿ ُكم   األ ر ضِ  ِمن   أ نش  ت ع م ر  ل ق د  ﴿، (25هود، ) ﴾ِفيه ا و اس  ع ل ن ا األ  ر ض ِفي م كَّنَّاُكم   و   ِفيه ا ل ُكم   و ج 
ا ق ِلياًل  م ع اِيش ُكُرون   م  ع ل   الَِّذي ُهو  ﴿، (52األعراف، ) ﴾ت ش  ُشوا ذ ُلواًل  األ  ر ض   ل ُكمُ  ج  ن اِكِبه ا ِفي ف ام  ُكُلوا م   و 

ِقهِ  ِمن   ل ي هِ  ِرز  و ا أ ل م  ﴿، (51الملك، ) ﴾النُُّشورُ  و اِ  ر   اللَّه   أ نَّ  ت ر  ا ل ُكم   س خَّ ا السَّم او اتِ  ِفي م  م   األ  ر ضِ  ِفي و 
ب غ   ل ي ُكم   و أ س  ب اِطن ةً  ظ اِهر ةً  ِنع م هُ  ع   (62لقمان، ) ﴾و 

الحياة اإلنسانية على أساس أن المجتمع يتكون من أفراد لهم صفاتهم الفردية،  ينظر اإلسالم إلى
ا وعالقاتهم االجتماعية، فكانت عنايته بكل من المصالح الفردية والجماعية وفق نسق خاص يجمع بينهم

 .(5112العسل،)ويحرص عليهما مادام ذلك ممكنًا 

اإلسالمي هي توفير متطلبات البشرية حاليًا وهكذا فإن مهمة التنمية المستدامة في المنظور 
ومستقباًل، سواء أكانت مادية أو روحية بما في ذلك حق اإلنسان في كل عصر ومصر في أن يكون له 

وهذا بعد مهم تختلف فيه التنمية المستدامة في المنظور . نصيب من التنمية الُخلقية والثقافية واالجتماعية
م واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال في تحقيق اإلسالمي عن التنمية في النظ

والتنمية المستدامة في . متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اإللهية لهذا الكائن
قًا المنظور اإلسالمي ال تجعل اإلنسان ندًا للطبيعة وال متسلطًا عليها بل تجعله أمينًا عليها محسنًا لها رفي

أبوعلي، ) بدون إسراف وبال إفراط أو تفريط عليها وبعناصرها يأخذ منها بقد حاجته وحاجة من يعولهم
6255). 



39 
 

 :القطاع الصناعي في تحقيق التنميةدور  1.40

لقد أصبح واضحًا الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناعة في التنمية من قبل المتخصصين 
ك أعطيت الصناعة أهمية خاصة في سياساتها اإلنمائية وفي ومتخذي القرارات في البلدان النامية، لذل

تخصيصاتها االستثمارية، وتعد الصناعة هي األداة الفاعلة في القضاء على التخلف ألنها ستكون قاعدة 
للتحوالت في مجمل فروع االقتصاد الوطني عالوة على أهدافها االجتماعية، فهي تساهم في القضاء على 

توى الرفاه االقتصادي، وفي هذا اإلطار ينقسم منظور المختصين والمهتمين بشؤون البطالة وفي رفع مس
 :التنمية إلى اتجاهين متضادين

الذي يعتبر التصنيع هو القاعدة األساس لعمليات التحول وعبر عن هذا االتجاه بعض : األول
إال جذريا وهذا الحل ال يمكن إن القضايا االقتصادية حادة جدًا، بحيث اليمكن حلها "االقتصاديين بقولهم 
عطائها األسبقية "أن يكون إال بالتصنيع ، أي أن هذا الفريق من االقتصاديين يدعو إلى ترجيح الصناعة وا 

باعتبارها القطاع القائد الذي يمكن أن يحفز باقي القطاعات األخرى على النمو، ويمكن اعتبار التصنيع 
لمجتمع أن االستقالل والهيبة القومية في إنتاج التصنيع خاصة أحد األهداف القومية حيث يعتقد أفراد ا

 .إنتاج السلع المعدنية

الفريق الذي يدعو إلى عدم اإلسراع والتعجل في عملية التصنيع، وقد حاول في هذا : الثاني
لب االتجاه بعض االقتصاديين إقناع البلدان النامية في التخلي عن مشروع التصنيع الثقيل بحجة أنها تتط

نفقات باهضة، بل ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولهذا السبب ترفض الواليات المتحدة األمريكية 
مساعدة البلدان النامية على بناء المشاريع الضخمة ألن التجهيزات الصناعية المعقدة تتعب اقتصاد 

لنامية تدور في فلكها، وبالتالي البلدان النامية، ويالحظ من هذا االتجاه أن هناك محاوالت إلبقاء البلدان ا
 .تعميق منهج التبعية القتصادات الدول الصناعية المتقدمة

 United Nation Industrial الصناعيةوبناًء على ذلك عرفت منظمة األمم المتحدة للتنمية 

Development Organization (UNIDO)  التصنيع بأنه يمثل جانبًا مهمًا في عملية التنمية
االقتصادية التي يتم بموجبها تعبئة جزء متنام من الموارد القومية لخلق هيكل اقتصادي محلي، متنوع 
ومتطور فنيا مستخدما أحسن الوسائل واألساليب التكنولوجية، ويتميز بوجود صناعة تحويلية فعالة قادرة 

معدل نمو مرتفع لالقتصاد  على انتاج السلع الرأسمالية والسلع االستهالكية، ويكون قادرا على تحقيق
 .القومي ككل والوصول إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي

وبذلك ترسخ االعتقاد بأن الطريق إلى التنمية االقتصادية البد أن يمر عبر التصنيع المخطط 
ختيار الذي يأخذ بعين االعتبار وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحجم السوق المحتمل مستقباًل، وبالتالي ا

 (.6255العساف والوادي، )المشروعات ذات الجدوى االقتصادية لمستقبل هذه البلدان 
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الصناعة في  إن الدور الذي تحتله الصناعة في إطار عملية التنمية يتأثر بما يمكن أن تؤديه
 :(6222خلف، ) هذه العملية من خالل

 لتعزيز الغنى عنهاأن الصناعة تدعم االستقالل االقتصادي الذي أصبح ضرورة  .5
 .السياسي االستقالل

المساهمة في معالجة االختالل في الهيكل االقتصادي الناشئ عن اعتماد االقتصاد  .6
 .نواع محدودة من النشاطاتأالنامي على 

المساهمة في التشغيل، إذ ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الهامة التي يمكن  .4
 .يدي العاملةمن األستوعب أعداد ليست بالقليلة ان ت

أن القطاع الصناعي يسهم في توفير احتياجات األفراد والمجتمع من السلع االستهالكية  .3
 .وبالتالي فإنه يسهم من خالل ذلك في تطوير ورفع مستوى المعيشة

التأثير في ميزان المدفوعات للتقليل من العجز من هذا الميزان، أو لتوفير قدر أكبر من  .1
، تمكن البلد من زيادة قدرته على استيراد احتياجاته المختلفة، ويمكن العمالت األجنبية

للقطاع الصناعي أن يسهم في ذلك من خالل قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع صناعية 
 .تسد احتياجاته بدال من اللجوء إلى استيرادها

لتي ترافق يسهم التصنيع في استخدام الموارد المحلية بشكل أكبر بالقياس إلى الحالة ا .2
 .عدم تطور القطاع الصناعي

أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات ذات االرتباطات األمامية والخلفية القوية  .1
 .بقطاعات االقتصاد األخرى

أن القطاع الصناعي يعتبر من أبرز القطاعات االقتصادية ذات القدرة العالية على  .9
 .النتفاع منهمااستخدام أحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية وا

أن التصنيع يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين، نظرًا ألن التصنيع يعتمد على  .1
 .وسائل وطرق إنتاج حديثة تتضمن تطوير العاملين

أن تحقيق التطور في القطاع الصناعي من خالل كل ما سبق، يساهم في نقل االقتصاد  .52
 .من حالة التخلف الى حالة التقدم

 
 :ستدامة في فلسطينالمالتنمية  1.44

 التنمية أن اعتبار إلى الباحثين من الكثير ذهب فقد فلسطين في المستدامة بالتنمية يتعلق فيما
 وجود ظل في التنمية تطبيق استحالة هذا يعني .الفلسطينية الدولة قيام مع تتواكب أن يجب فلسطين في

 الحياة نواحي جميع في الشامل التغيير أساس على يقوم أن ينبغي التنموي المفهوم نوأ .االحتالل
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 وقراراتها مواردها في تتحكم للدولة سيادة وجود ظل فيوالفكرية، و  واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 والمقدرات الثوابت على الحفاظ بهدف االحتالل ظل في التنمية بوجوب رأى من الباحثين ومن .السياسية
 على أثرت والتعطيل السلب أنواع شتى فلسطين في التنمية عملية واجهت وقد .واالقتصادية السياسية
 خدمة بهدف فلسطين في التنمية وتعطيل سلب في الرئيس السبب االحتالل ويعتبر المختلفة جوانبها
 تطوراً  تشهد لم الفلسطينية المناطق في االقتصادية التنمية فإن وبالتالي واالقتصادية، السياسية أهدافه
 إال وتنوعت، التنموية المشاريع تعددت فقد الفلسطينية السلطة عهد في أما .االحتالل فترة خالل ملحوظاً 

 المختصة الجهات تعدد بسبب مدخالتها في التحكم على القدرة وعدم الواقعية عن بالبعد اتصفت أنها
 على األساسية بالدرجة واعتمادها التنموية التمويل مصادر تعدد إلى باإلضافة التنمية لبرامج والمعدة

 ال أغلبها شروطاً  وتفرض منتظمة غير مساعدات وهي تمويلها في الخارجية والمساعدات المعونات
 .(6221بارود، )التنمية  على تساعد

 اختالف على الفلسطينيين فكر تشغل التي األولويات من فلسطين في االقتصادية التنمية تعتبرو 
 فلسطين في التنمية موضوع أن ويبدو. مواقعهم اختالف وعلى الفلسطيني الشعب بها مر التي المراحل

 التنمية، مجراوب خطط على أو النشاط طبيعة على سواء خاصاً  طابعاً  فرضت قد تعيشها التي والظروف
 الحياة بمجريات وعالقته المنطقة في يدور بما مرتبطة خصوصية التنمية مفهوم اكتسب وبالتالي

 والمعيقات المصاعب من للعديد فلسطين في التنمية عملية وتعرضت. والسياسية واالجتماعية االقتصادية
رًا نظ السكان، لغالبية المعيشة مستوى على سلباً  وتؤثر نتائجها من وتحد يتها،رار استم دون تحول التي
 األساسية البنية عناصر وضرب ئيلي،رااإلس االحتالل لسلطات المباشرة والتدخالترار االستق لعدم
 في ئيلرااس قيام للتنمية المعيقات أهم أحد شكل ومما. األنشطة كل في اإلنتاج وتوسيعات العامة رافقوالم

 كافة على حرب بشن (األقصى انتفاضة) الثانية االنتفاضة بداية ضوء وعلى 6222 عام أواخر
 ومنها بالكامل وتدميرها واألمنية المدنية الحكومية المؤسسات كافة ستهدافا وأ فلسطين، دولة مؤسسات

 من التحتية البنى كافة وتدمير البحري، غزة وميناء الدولي غزة مطار الحصر وليس المثال سبيل على
 للمساهمة فلسطين دولة إنشائها على عملت قد كانت حكومية وغير حكومية ومباني مياه وشبكات طرق
شقورة، ) غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطيني الشعب دراألف الكريم العيش وتوفير الرفاه تحقيق في

6252). 

 مبادرة تبنت قد كانت العربية الجامعة خالل من المشترك العمل سياق وفي فلسطين أن ويذكر
 العربية الدول تواجهها التي للتحديات التصدي إلى تهدف التي العربية المنطقة في المستدامة التنمية
 التنمية أهداف إلى للوصول الكبير الدور وتعزيز شاملة، مستدامة تنمية نحو التقدم لتحقيق منها وتعاني
 الدول تلعبه الذي الدور رازإب أجل من العربية المشاركة وتعزيز لأللفية، التنمية إعالن ضمنها التي

 .وآثارها والعولمة التكنولوجي التقدم ظل في خصوصاً  التنمية تحقيق في العربية
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 :فلسطينمعيقات التنمية في  1.41

. خارجية ومعوقاتداخلية  معوقات وهما رئيسين قسمين إلى فلسطين في التنمية معوقات تنقسم
 االقتصادي والنشاط التنمية عملية سير على تأثيره ومدى ظروفه تحدد عوامل القسمين هذين من ولكل
 رأس ونقص البيئية الموارد ونقص األرض مساحة ضيق تشمل الداخلية فالمعوقات فلسطين، في العام
 وآثار اإلسرائيلي االحتالل فتشمل الخارجية المعوقات أما السكانية، والكثافة المياه مصادر وقلة المال

 .المستثمرة الخارجية األموال رؤوس ونقص الفلسطيني الشعب ضد ممارساته

 الكبيرة والزيادة المستنزفة الطبيعية والموارد الشديد الفقر في المستدامة التنمية معوقات أهم وتتمثل
 المجتمع، طبقات من عريض قطاع على وخطير سلبي تأثير من لها وما الغذائية، المواد أسعار في

 تدفق في النقص عن فضالً  المناسبة، التحتية البنية نقص ذلك على عالوة الوبائية، األمراض وانتشار
 .الخارجية الديون ومشكلة الرسمية التنموية المساعدات

 قضايا هي والبيئة واالستهالك اإلنتاج وأنماط والفقر السكان قضايا بأن متزايداً  وعياً  هناك إن
 بعض في السكانية العوامل إلى وُينظر. انفراد على منها أي بحث اليمكن أنه لدرجة اإلرتباط وثيقة

 إلى واالفتقار بالفقر تقترن عندما الديموغرافية العوامل ألن المستدامة، للتنمية مثبطات باعتبارها األحيان
 في التقليدية اإلنتاج وأنماط االستهالك في طراواإلف المجاالت، بعض في الموارد إلى الوصول فرصة

 التنمية ُتعرقل ثم ومن الموارد، فادون البيئي التدهور مشاكل تفاقم إلى ُتؤدي أو ُتسبب أخرى مجاالت
 .المستدامة

المركز الفلسطيني ) اآلتية الجوانب من فلسطين في المستدامة التنمية معيقات إلى النظر ويمكن
 :(6254لالحصاء، 

 :السياسي الجانب على

 ومنها فلسطين في التنمية عجلة تحقيق في الرئيسية المعيقات أهم اإلسرائيلي االحتالل يشكل
 الخارجي الدعم على االعتماد لتقليل لها الوصول في فلسطين دولة إليها تسعى والتي المستدامة التنمية
 .المديونية تخفيض وفي

 دولة عقدت حيث فلسطين في لإلستثمار المستثمرين تشجيع على دخولها منذ السلطة عملت وقد
 من مستثمرين جلب بهدف 6255و 6252 عامي في فلسطين في اإلستثمار حول مؤتمرات فلسطين
 .أخرى جهة من استقرار تحقيق والى األمام إلى التنمية عجلة دفع في يساهم قد الذي األمر البلد، خارج
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 :االقتصادي الجانب على

 لعملة وجهان فهما االقتصادي الجانب عن السياسي الجانب فصل يمكن ال أنه إلى نشير هنا
 البد ومتقدم ناجم اقتصاد الى نصل وحتى اقتصادية، تنمية تحقيق يمكن ال سياسي استقرار فبدون واحدة،
 وفرص استقرار عن يبحث دائماً  الخارجي واالستثمار فلسطين، كافة على كامل سياسي استقرار وجود من

 .االستقرار تحقق إذا إال يتوفر ال وهذا واحد آن في واجتماعي اقتصادي عائد أكبر له تحقق استثمارية

المركز ) يلي ما فلسطين في مستدامة تنمية تحقيق على تؤثر التي االقتصادية العوامل ومن
 :(6254الفلسطيني لالحصاء، 

 :االقتصادية التبعية .5

 وارتباطه تشابكه بسبب بالغة بدرجة اإلسرائيلية واإلجراءات بالسياسات الفلسطيني االقتصاد يتأثر
 الذي االقتصادي واإلخضاع االحتالل من طويلة سنوات عبر تراكم الذياإلسرائيلي  باالقتصاد الكبير
 أبقى الذي أوسلو اتفاق بعد التبعية هذه استمرت وقد ،اإلسرائيلي لالقتصاد كاملة شبه تبعية إلى أدى

 اإلسرائيلية الصالحيات تفصلها كانتونات إلى الفلسطينية المناطق وقسم اإلسرائيلية السيطرة تحت المعابر
 بسبب صاديةاالقت التبعية تقليص من االقتصادي باريس اتفاق يتمكن ولم (مناطق أ، ب، ج) والفلسطينية

 .اإلسرائيلية بالسياسات وربطها الفلسطينية الجمركية السياسة تقييد

 الضفة تستورد حيث كبيرة بدرجة اإلسرائيلي باالقتصاد الفلسطينية الخارجية التجارة وترتبط
 السجالت حسب وذلك إسرائيل من اإلجمالية وارداتها من%  14 على يزيد ما غزة وقطاع الغربية

 الغربية الضفة وتصدر. اإلسرائيلي الجمركي النظام وفق العالم دول باقي من االستيراد يتم كما الرسمية،
 لباقي التصدير يتم فيما ،اإلسرائيلي االقتصاد إلى صادرتها إجمالي من%  92 عن يزيد ما غزة وقطاع
 .اللنبي جسر أو اإلسرائيلية الموانئ عبر العالم دول

 :المستمر والحصار اإلغاق سياسة .6

 المدن بين األفراد تنقل ومنع المدن إغالق سياسة بانتهاج إسرائيل قامت 6222 العام أواخر منذ
 فلسطيني اقتصاد إقامة إمكانية عدم إلى راءاتاإلج تلك أدت وقد الرئيسية، الطرق إغالق وأحكمت
 ظاهرة بتفاقم ساهم مما سياسي، استقالل بدون اقتصادي استقالل أي تحقيق يمكن ال حيث بذاته مستقل
 .الوطن خارج الهجرة في األفراد رغبة من وعزز فلسطين في الفقر
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 :وحدود معابر وجود عدم .4

 إلمكانية الرئيسية المعيقات من يعتبر فلسطين دولة بها تتحكم وحدود معابر وجود عدم نإ
 .البلد لخارج التصدير

 :والتشريعات القوانين من بيئة توفر عدم .3

 خالل من فلسطين، داخل االستثمار على تشجع التي والتشريعات القوانين من بيئة وجود عدم
 وتنمية اقتصادي نمو وتحقيق االستثمار تهيئة على تساعد جمركية واعفاءات اقتصادية محفزات توفير

 .الوقت مرور مع مستدامة
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 فلسطينالقطاع الصناعي في : الفصل الثالث .5
 
 مقدمة 4.5
 تاريخيةنبذة  4.6
 في فلسطين واقع القطاع الصناعي 4.4
 هيكل القطاع الصناعي في فلسطين 4.3
 عيقات التي تواجه القطاع الصناعيالم 4.1
 االتحاد العام للصناعات القلسطينية 4.2
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 فلسطينالقطاع الصناعي في : الفصل الثالث .5

 :مقدمة 5.4

تعتمد الدول النامية مع اختالف ظروفها وأنظمتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مسيرتها 
تتمحور حوله باقي القطاعات االقتصادية األخرى  مهمالتنموية على التنمية الصناعية كقطاع ديناميكي 

ومن  لهذه الدول، حيث تنعكس هذه الحقيقة في معظم خطط التنمية االقتصادية الشاملة .معهوتتكامل 
في ظل النظام  بشكل عام وفلسطين بشكل خاص ناحية أخرى فإنه ليس من السهل على أي دولة نامية

االقتصادي العالمي الحالي التغلب على مجموعة المعوقات الخارجية والداخلية التي تعترض مسيرة 
ها تحدد األولويات وتوجه الموارد التنمية الصناعية فيها دون انتهاج إستراتجية واضحة المعالم وملتزم ب
وذلك بإزالة المعوقات الداخلية  المحدودة في معظم األحيان نحو تحقيق األهداف التنموية الصناعية،

والتي يمكن التحكم فيها على مستوى الدولة والتخفيف من المعوقات الخارجية والتي يصعب التحكم فيها 
 (.6221 عبود،) على مستوى كل دولة على حدى

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات اإلنتاجية الهامة في أي دولة وفي فلسطين على وجه 
الخصوص لما له من قدرة على إحداث النمو المطلوب في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية 

لذلك أصبح تطوير القطاع الصناعي هدفًا فلسطينيا . واالجتماعية، ولتدهور مساهمة الناتج الزراعي
تحقيق التنمية المرجوة، ولتحقيق معدل عالي للنمو االقتصادي، وللمساهمة في خلق فرص العمل الالزمة ل

لعالج مشكلة البطالة في فلسطين ولزيادة التنوع االقتصادي الضروري لتحقيق التحول االجتماعي والتقني 
 (.6221مقداد وقفة، ) والصناعي في فلسطين

 5159القطاع الصناعي في فلسطين منذ االنتداب البريطاني عام  عن نبذة تاريخيةيضم هذا الفصل 
واقع القطاع الصناعي في فلسطين بعد ومن ثم توضيح  6221وحتى نهاية اإلنتفاضة الثانية عام 

كما  ،غزة قطاع سرائيلية األخيرة علىاإل والعمليات العسكرية الذي حدث بين شطري الوطن االنقسام
، وفي القطاع التي لحقت بهذا خسائروال لقطاع الصناعي في فلسطينهيكل ايستعرض بشكل واضح 
 .المعيقات التي تواجه القطاع الصناعينهاية الفصل نسرد بعض 

 :نبذة تاريخية 5.1

إن معرفة تاريخ الصناعة في بلد ما قد يساعد بشكل كبير في رسم معالم مستقبل ذلك القطاع، 
وكذلك من الممكن الوقوف على المشاكل التي كانت تعاني منها الصناعة في الماضي، وتالفيها في 

 . المستقبل، وذلك حتى تنمو هذه الصناعة وتزدهر وتتطور في المستقبل

 :ذكر منها بايجاز المراحل التاليةنفي فلسطين بعدة مراحل أساسية  لقد مر القطاع الصناعي
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 : 4911 – 4941فترة االستعمار البريطاني  5.1.4

 األكبر الجزء كان حيث العام بالضعف البريطاني االنتداب بداية منذ الفلسطيني االقتصاد اتسم
. للدخل أساسي وكمصدر رئيسية كمهنة الزراعة مهنةون والقرى ويمارس األرياف يسكنون المواطنين من

 المرتبطة الصناعات بعض قامت الفترة، تلك في الفلسطيني لالقتصاد المميزة السمة تلك على وبناء
 الثروة إلى توفر باإلضافة هذا والنسيج، النباتية الزيوت واستخراج الحبوب كطحن الزراعي بالقطاع

 والفخار األلبان وصناعة كدبغ الجلود الحيوانية بالثروة المرتبطة الصناعات هناك قامت حيث الحيوانية،
 المحلية الحاجات تلبية أساس تقوم على بسيطة معظمها في الصناعات كانت فقد العموم وعلى والبسط،

 .(6221دلول، )

 تميزت التي وخاصة الصناعات بعض في طفيف تطور حدث ولىاأل العالمية الحرب وبعد
 االحتياجات العائلية إشباع نحو ساساأل في توجه كانت حيث الصغير، الحرفي أو البيتي بالطابع
 لرأس االحتالل البريطاني سلطات سماح بداية ومع. دالجلو  ودباغة والحدادة والخشب النسيج كصناعة

 2ةاالقتصادي الثنائية برزت ظاهرة الفلسطينية االقتصادية القطاعات جميع إلى بالدخول الصهيوني المال
 االستعماري المال رأس على منافسة قدرته لعدم وذلك المحلي المال رأس تطور من حدت والتي

 في العاملة وخاصة العربية المحلية نتاجاإل عناصر بتحطيم بدأ والذي االحتكارية الطبيعة ذو والصهيوني
 (.6223، نصر اهلل وعواد) الصناعة

اليهود على إقامة المصانع وأعطتهم وتجدر اإلشارة هنا أن حكومة االنتداب البريطاني ساعدت 
امتيازات عديدة مثل امتياز الكهرباء، واستغالل مياه البحر الميت، ودعمتهم بطرق غير مباشرة مثل رفع 
الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، بينما عاملت الصناعة العربية معاملة متناقضة فوضعت أمامها 

استيراد المواد األولية، وبذلك برزت ظاهرة الثنائية االقتصادية العقبات اإلدارية مثل عدم منحها رخص 
 :(6222 قفة،) في في القطاع الصناعي الفلسطيني والتي تمثلت

 قطاع صناعي يهودي متطور مدعوم من قبل سلطة االنتداب البريطاني والوكالة اليهودية. 
 ني وقد أدت المنافسة قطاع صناعي عربي متخلف وضعيف ُيحارب من حكومة االنتداب البريطا

 .اليهودية إلى انحصار قطاع الصناعة العربية ومنع توسعه ووضعه في نطاق ضيق

 عام% 16.6إلى  5169 عام %41من  فلسطين في للمصانع اليهودية الملكية نسبة ارتفعت فقد
حجم  ارتفع في نفس الفترة، كذلك% 61.9إلى  % 21 من للمصانع العربية الملكية تراجع مقابل 5141

                                                             
القومي إلى قطاعين، األول كبير نسبيًا وشديد التخلف وهو في العادة زراعي يرتبط بالسوق المحلي ورأس المال المحلي، ويتميز ظاهرة الثنائية االقتصادية نعني بها انقسام االقتصاد  2

ير أن هذا القطاع يرتبط عادة أما الثاني صغير نسبيًا ومتقدم، وعادة ما يكون صناعيًا أو تعدينيًا أو تمويليًا أو زراعيًا حديثًا، غ. بانخفاض الكفاءة اإلنتاجية ومستويات األجور

 .لقطاعان السابقان ببعضهما إال بأضعف الصالتبالمستعمر ويعتبر جيبًا أجنبيًا وهو يعتمد على رؤوس األموال األجنبية، ويتميز بارتفاع الكفاءة الفنية ومستويات األجور وال يرتبط ا
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 422 إلى 5166 عام فلسطيني جنيه مليون من الصناعي القطاع في المستثمر الصهيوني المال رأس
 الصناعي القطاع في مستثمر فلسطيني جنيه مليون 5.1، مقابل 5131 عام فلسطيني جنيه مليون

 العربي الصناعي القطاع في عامل 9923 بلغ فقد العاملين عدد أما. نفس العام في العربي الفلسطيني
 شكلت نسبة العاملين اليهودي، حيث الصناعي القطاع في عامل 41922 مقابل ،5136الفلسطيني عام 

اليهودي، كذلك ارتفع حجم  فقط من العاملين في القطاع الصناعي% 64.4القطاع العربي ما يعادل  في
مليون جنيه  61 إلى 5141 مليون جنيه فلسطيني عام 2.5إنتاج القطاع الصناعي الصهيوني من 

 ارتفعت في نفس العام، بينما مليون جنيه فلسطيني للصناعة العربية 1.1مقابل  5136فلسطيني عام 
مليون عام  55.1إلى  5141 مليون جنيه عام 6.1القطاع الصناعي الصهيوني  في المضافة القيمة
الصناعي العربي تاج االن نسبة أن أي العام، نفس في العربي فقط للقطاع مليون 5.1مقابل  5136
 (.6223 نصر اهلل وعواد،) إلى القيمة المضافة% 53.9وإلى الناتج الصهيوني % 51.1شكلت 
 

 : 4961 – 4911فترة قيام الكيان الصهيوني المحتل  5.1.1

، وما تبقى من فلسطين 5139رض العربية الفلسطينية عام عد إنشاء الكيان الصهيوني على األب
مما أدى إلى تفتيت وحدة عوامل ادة العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة للسلطة والسي اً أصبح خاضع

للسيطرة % 62.2من فلسطين وخضع % 11.3نتاج الفلسطينية، حيث سيطر الكيان الصهيوني على اإل
األردنية والمصرية فساهم هذا الواقع في إحداث تغيرات جوهرية على كافة األصعدة وخاصة الجانب 

ردن رغم الفرق الكبير في ق الضفة الغربية مع إمارة شرق األر الصناعي، فقد تم إلحااالقتصادي والتطو 
ردن على االقتصاد البدوي من تربية ما، حيث كانت تعتمد إمارة شرق األمستوى التطور االقتصادي بينه

ما أدى مقابل نمط إنتاجي سلعي في الضفة الغربية م ،راضي للقبائلالمواشي والزراعة وخضوع ملكية األ
اءات التي قامت بها الحكومة جر في الضفة الغربية وذلك نتيجة اإل إلى عرقلة النمو االقتصادي والصناعي

القطاع ردنية والتي هدفت منها إلى تطوير القطاع الصناعي في الضفة الشرقية ولو على حساب األ
 (.6223 ،نصر اهلل وعواد) الصناعي في الضفة الغربية

االقتصادي القطاع  تحت الوصاية المصرية فقد كان وضعأما بخصوص قطاع غزة الذي كانت 
صعبة، حيث كان  االقتصادية الظروف فكانت .والصناعي أسوأ مما كان عليه الحال في الضفة الغربية

ضعف إضافة ل القطاع الصناعي ضعيف من حيث عدد العاملين وحجم االستثمارات الموجهة إليه
أي تشجيع، حيث  ان القطاع الصناعي مهمال ولم يلق  جمالي وبالتالي كفي الناتج المحلي اإلمساهمته 

 .كان التركيز على القطاع الزراعي من قبل السكان المحليين

 حيث من سواءً  الصناعية المؤسسات حجم تميز بصغر الصناعي القطاع بأن القول ويمكن 
ساهمة الصناعة في توليد الناتج المحلي اإلجمالي في حيث بلغت م المستثمر، المال رأس أو العمالة



49 
 

وقبل االحتالل  1967وبلغ عدد المنشآت الصناعية عام  ،1966فقط عام % 4.4قطاع غزة 
منشأة صناعية تشمل صناعة البسط والنسيج ومعاصر الزيتون والمطاحن  1000حوالي  اإلسرائيلي

قفة، )والفخار والتبغ والحلويات وبعض الورش الميكانيكية مع القليل جدًا من المصانع الحديثة 
6222.) 

 :4995 – 4961فترة احتالل الجزء المتبقي من فلسطين  5.1.5

 البداية منذ هدفه كان والذي اإلسرائيلي االحتالل الصناعة قطاع على الفترة هذه في سيطر
 خاصة اإلنتاجية لقطاعاته نمو أو تطور أي ومنع اإلسرائيلي باالقتصاد االقتصاد الفلسطينيإلحاق 

 فلم المجاالت، جميع في السوء في غاية اقتصادية ظروفاً  الفترة تلك شهدت لذلك. القطاع الصناعي
 متدنية، المرجوة االقتصادية التنمية عملية في مشاركته وبقيت القطاع لهذا ملموس أي تطور يحدث
العاملة،  األيدي تشغيل في المحدودة مساهمته إلى باإلضافة المحلي اإلنتاج مجمل في مساهمته وكذلك
 .غير المستقرة بسبب الظروف القطاع في الصناعي اإلنتاج في كبيرة تذبذبات بحدوث الفترة تلك وتميزت

كان البد لهذه  اندالع االنتفاضة الشعبية في جميع أرجاء الوطن المحتل، لذلك كما شهدت هذه الفترة
المتعلقة بالعقاب  ومع تصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية .تؤثر سلًبا على الوضع االقتصادي االنتفاضة أن

خاص، حيث أبرزت هذه  الجماعي كمحاولة إلخماد هذه االنتفاضة، برزت أهمية البعد االقتصادي بشكل
وكذلك األهمية القصوى لتشكيل  اإلجراءات حقيقة ومدى ارتباط االقتصاد الوطني باالقتصاد اإلسرائيلي،

 دلول،) من قوة العمل الفلسطينية على استيعاب أكبر نسبة ممكنة هيكل اقتصادي وطني مستقل وقادر
6221). 

ملت سلطات ع ،1967ويمكن القول بأنه منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 
االحتالل بشتى الوسائل على إلحاق االقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة باالقتصاد اإلسرائيلي، وذلك 
من خالل مجموعة من اإلجراءات العسكرية واإلدارية والتي أدت إلى تدمير بنية االقتصاد الفلسطيني 

قفة، ) في النقاط التالية تبشكل عام والصناعة الفلسطينية بشكل خاص، ويمكن تلخيص هذه اإلجراءا
6222:)  

توجيه الموارد البشرية والمصادر الطبيعية الفلسطينية لخدمة االقتصاد الصهيوني، أي  .5
العمل على إبعادها عن المساهمة في النمو االقتصادي الفلسطيني، سواء عن طريق 

إسرائيل، اغتصاب المياه واألراضي وتهويدها، أو عن طريق إكراه العمال على العمل في 
 .أو ترسيخ التعاقد من الباطن مع الشركات اإلسرائيلية
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االحتكار المطلق لألسواق الفلسطينية عن طريق إغراقها بالسلع اإلسرائيلية ذات القدرة   .6
التنافسية العالية واتباع سياسة الجسور المفتوحة بهدف تفريغ أسواق الضفة والقطاع من 

 .البضائع الفلسطينية
مصارف التي كانت تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل حرب عام إغالق جميع ال .4

مما أدى إلى حرمان االقتصاد الفلسطيني من نظام مصرفي يساهم في عملية  1967
تراكم رأس المال، واستبداله بنظام مصرفي إسرائيلي يعمل على خدمة رأس المال 

التجارية بشكل يتناسب مع  اإلسرائيلي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ويسهل الحركة
 .مصالح رأس المال الصهيوني

إهمال البنية التحتية الفلسطينية وتدميرها إال ما يخدم منها المستعمرات، والعمل على  .3
 .تقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أعاق التجارة الداخلية بينهما

نفقات االحتالل، وتحويل العمل على فرض ضرائب ورسوم عالية وتحويلها لتغطية كافة  .1
 (.كضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل)الفائض منها إلى خزينة الحكومة اإلسرائيلية 

منع التوسع األفقي للصناعات الفلسطينية عن طريق التقنين الكبير في إصدار  .2
التراخيص إلنشاء مصانع جديدة، أو توسيع القائم منها وخاصة المشاريع الكبيرة التي 

على استغالل الموارد االقتصادية المحلية، كمصنع االسمنت في الخليل، وشركة  تعتمد
 .الكهرباء في القدس

العمل على عرقلة االستثمار األجنبي في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى ال يكون عائقًا  .1
أمام رأس المال الصهيوني في استغالل األيدي العاملة الرخيصة، وال منافسًا للمنتجات 

من % 22ات االحتالل طرفضت سل 5193–5111ائيلية، حيث خالل الفترة اإلسر 
 .المشاريع التي تم تقديمها من قبل الجمعيات األمريكية التطوعية

 

 :(4995) قطاع الصناعة الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو 5.1.1

يغلب عليه الطابع الحرفي، حيث أن  صناعياً  وقطاعاً  لقد ورثت السلطة الفلسطينية اقتصادًا مهلهالً 
أغلب الصناعات تتكون من مشاريع صغيرة الحجم وهي عبارة عن ورش صغيرة تعتمد بدرجة أساسية 

كما وظهرت بعض  .سيطة في أغلبها صناعات استهالكيةعلى آالت صغيرة تقوم بإنتاج سلع ب
وقد ساعد االحتالل في تنمية تلك  .ليةعلى المواد الخام اإلسرائي كلياً  الصناعات التي تعتمد اعتماداً 

الصناعات من خالل إحالل الصناعات المحلية إلنتاج ما يحتاجه السوق اإلسرائيلي، واستطاع االحتالل 
 .(6221هنية، ) الفلسطينية طبقا لمصلحته الخاصة أن يتحكم في حجم ونوعية الصادرات
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 :ماه سيينقسمين رئيهذه الفترة إلى  تقسيمهنا وبشكل عام يمكننا 

 :(5111-5113)قطاع الصناعة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية  5.1.1.4

لقد شهد القطاع الصناعي ازدهارًا ملحوظًا منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة إلقرار قانون 
وتجسد  .ة حجم االستثمار المحلي والخارجيتشجيع االستثمار وبناء المدن الصناعية، مما ساهم في زياد

ذلك بصورة إيجابية من خالل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، فقد ارتفع العدد اإلجمالي للمنشآت 
وقد بلغ معدل النمو  5119منشأة في عام  53652إلى  5113منشأة في عام  55936الصناعية من 

 (.6222، نوفل% )1قدره  سنوي وبمعدل نمو%  62نحو  األعوام األربعة تلك خالل

من منشآت تعمل في الصناعات التحويلية،  %(11)شكل القطاع الصناعي الفلسطيني في مجمله وي
وبلغت القيمة  ،5111مليون دوالر أمريكي العام  5254ألف عامل، وأنتج ما قيمته  16.2وتستوعب 

منها مصدرها الصناعات التحويلية، وبلغ التكوين % 99 ،مليون دوالر أمريكي 191المضافة فيه 
مليون دوالر، وتزايدت  22الك األصول مليون دوالر، في حين بلغ اه 43أسمالي الثابت اإلجمالي الر 

 %54.4األهمية النسبية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني باستثناء القدس من 
 5113مليون دوالر العام  431ونمت القيمة المضافة فيه من  ،5119العام % 52.1إلى  5113العام 
إال أن أهمية القطاع الصناعي في  %.64.1زيادة سنوية بمعدل محققًا  5119مليونا العام  292إلى 

من مجمل العاملين في  5119العام  %51.1إلى  5113العام  %59تشغيل العمال تراجعت من 
% 42درات بقيت بحدود كما أن مساهمة الصادرات الصناعية من مجمل الصا. المناطق الفلسطينية

ة هذا وقد تميزت الصناع (4.5)كما هو موضح في الجدول  5119–5113خالل الفترة ما بين 
وعلى الرغم من أن هناك مشاريع أسست منذ سنوات عدة فإنها ال تزال إلى حد بعيد  .الفلسطينية بالبدائية

المؤسسات لم تطور أسماء  فمعظم. تشبه مؤسسات في المراحل األولية من حيث تعاملها في السوق
تجارية معروفة، وتنتج سلعًا غير مميزة في السوق، وتتنافس على أساس األسعار، كما أن معظم هذه 
المؤسسات تركز على مناطق تسويقية جغرافية ضيقة، مما يقلل عنصر المنافسة فيما بينها، حيث يقتصر 

ناء الصناعات القائمة على أساس التعاقد من تسويق معظم المنتجات الصناعية على السوق المحلية باستث
المسحال، ) تاجها صادرات إلى إسرائيلوالمالبس والتي يعتبر معظم إن ،الباطن مثل األحذية والجلود

6221.) 
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 4999-4991أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع الصناعي في فلسطين خالل الفترة ( 5.4)جدول 
 (أمريكي دوالر القيمة باأللف)

 القيمة المضافة عدد المشتغلين عدد المؤسسات السنة
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

مساهمة القطاع 
الصناعي في 
 الناتج المحلي

مساهمة القطاع 
الصناعي في 

 التشغيل
5113 11,842 50,532 353,570.9 3,081.9 55.1% ... 
5111 10,912 47,814 348,219.1 3,517.6 1.1% ... 
5112 10,925 50,690 422,519.3 3,667.7 55.1% 52.6% 
5111 13,464 61,775 479,172.1 4,011.9 11.9% 51.1% 
5119 14,210 63,748 562,258.7 4,261.5 54.6% 51.6% 
5111 14,849 72,660 787,142.0 4,516.6 51.3% 51.1% 

 الجهاز المركزي لالحصاء، المسح الصناعي، أعداد مختلفة: المصدر

 (:1003 – 1000)انتفاضة األقصى  ظل قطاع الصناعة في 5.1.1.1

واندالع انتفاضة األقصى، اتبعت إسرائيل سياسة عدوانية أدت إلى ضرب  6222مع نهاية العام 
(. 4.6)المنشآت الصناعية وحصارها، األمر الذي أدى إلى تراجع مؤشراتها كما هو موضح في الجدول 

منشأة  540214إلى نحو  6222ة عام منشأ 530121حيث تراجعت أعداد المنشآت في فلسطين من 
منشأة  560656و 560291إلى نحو  6221و 6223استمر هذا االنخفاض بين عامي . 6224عام 

إلى  6222مليون دوالر أمريكي عام  21901على التوالي، إضافة إلى تراجع القيمة المضافة لها من 
حيث . ناعة في الناتج المحلياألمر الذي انعكس على مساهمة الص. 6221مليون عام  12109نحو 

 .6221عام % 56.9إلى نحو  6222عام % 15.5تراجعت مساهمتها من 

ومن المالحظ أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 
بالمقارنة مع األعوام السابقة اليرجع إلى تحسن جوهري في حصة الصناعة من الناتج المحلي،  6224

نما يعود السبب األساسي لذلك في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في ذلك العام، حيث أن القيمة إ
مليون دوالر أمريكي  119المضافة للصناعة خالل سنوات االنتفاضة لم تتجاوز في أفضل حالتها الـ 

 .(6221 ،القدرة) 6222مليون خالل العام  219مقارنة بنحو 
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 1003-1000الخاصة بالقطاع الصناعي في فلسطين خالل الفترة  أهم المؤشرات( 5.1)جدول 
 (أمريكي دوالر القيمة باأللف)

 القيمة المضافة عدد المشتغلين عدد المؤسسات السنة
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

مساهمة القطاع 
الصناعي في 
 الناتج المحلي

مساهمة القطاع 
الصناعي في 

 التشغيل
6222 14,509 76,918 698,543.8 4,619.2 15.1% 14.3% 
6225 14,605 69,572 459,257.6 4,325.7 10.6% 14% 
6226 14,179 65,526 367,050.1 4,169.3 8.8% 12.9% 
6224 13,693 60,186 476,991.4 4,010.8 11.9% 12.5% 
6223 12,689 58,974 598,601.5 4,131.2 14.5% 11.17% 
6221 12,212 58,236 569,828.7 4,456.4 12.8% 10.22% 

، المراقب االقتصادي واالجتماعي، (ماس)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني : المصدر
 1006، العدد السادس 1003العدد األول 

 :في فلسطين قطاع الصناعيالحالي لل واقعال 5.5

. يعاني الواقع الفلسطيني من حالة انقسام شديدة، نتج عنها تقاسم الوطن وليس مجرد تقاسم السلطة
االقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي وأدت هذه الحالة إضافة إلى أسباب أخرى إلى ضعف 

ين على أرض وقد أدى االنقسام الحقيقي في الواقع السياسي الفلسطيني إلى وجود حكومت. بشكل خاص
عمال، وحكومة تصريف األعمال التي تعتبر نفسها حكومة تصريف األالواقع، الحكومة المقالة في غزة و 

الواقع االقتصادي ف .عينة في الضفة، وكال الحكومتين تعتبر نفسها الحكومة الشرعية بمبرراتها الخاصةالمُ 
 ب طاحنة على قطاع غزة، كما يعانيمنذ سنوات عديدة، توجت بحر  خانقاً  يعاني حصاراً ، فلسطينفي 

 (.6221مقداد،)الضفة الغربية فصله الجغرافي عن من  القطاع

 منتصف منذ اإلسرائيلي االحتالل قوات فرضته الذي الخانق بالحصار الصناعي القطاع تأثرحيث 
 تصدير أيضاً  ومنعت اإلنتاج لعملية الضرورية األولية الخام المواد دخول منعت حيث 6221 حزيران

 4122 من يقارب ما أي الصناعية المنشآت من%  11 إغالق إلى ذلك وأدى للخارج الجاهزة المنتجات
 51 عن تزيد ال إنتاجية بطاقة تعمل العاملة المصانع وباقي صناعية منشأة 4122 مجموع من مصنع
 القطاع في العاملين عدد وبلغ المواطنين لدى الشرائية القدرة بضعف العاملة المصانع مبيعات وتأثرت% 

 ليصل الصناعي القطاع في العاملين عدد انخفض الحصار وبعد عامل 41222 الحصار قبل الصناعي
 .الصناعية القطاعات مختلف في عامل 5122 من أقل إلى
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 لألثاث ومنجرة مصنع 122 عن يزيد ما إغالق تم حيث األساسية الصناعية القطاعات وتأثرت
 ألف 51 نحو وتعطل خياطة وورشة مصنع 222 نحو وأغلق ، عملهم عامل 1222 من أكثر وفقدان
 تم كما. والهندسية المعدنية الصناعات قطاع في يعملون عامل 1222 نحو العمل عن وتعطل ، عامل
 لدى يعملون كانوا العمل عن عامل 6122 نحو وتعطل الصناعية غزة بمنطقة المصانع جميع إغالق
 لقطاع الشهرية الخسائر بلغت وقد. للخارج منتجاتها تصدير على تعتمد كانت والتي المصانع تلك

 وحتى الحصار فرض منذ الخسائر إجمالي من 44% يقارب ما أي دوالر، مليون 52 حوالي الصناعة
 .(6256عابد، ) 6221 أغسطس بداية

اإلجمالي حجم الناتج الصناعي في الضفة والقطاع ونسبة اسهامه في الناتج المحلي ( 5.5)جدول 
 (بالمليون دوالر)باألسعار الثابتة  1001-1044

 6255 6252 6221 6229 السنة
 151.2 122.2 131.1 125.5 التعدين، الصناعات التحويلية، المياه والكهرباء

 %56.1 %56.4 %53.4 %51.1 نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي
 "1044الفلسطيني لسنة التقرير االستراتيجي ( "1044صالح، : )المصدر

، 6252-6229وكذلك فإن النشاط الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة شهد تراجعًا خالل الفترة 
كما هو موضح في الجدول  6252مقارنة بسنة % 56.5ليسجل نموًا بنسبة  6255إال أنه عاد سنة 

مقارنة بـ  6255اإلجمالي سنة من الناتج المحلي % 56.1وقد أسهم النشاط الصناعي بنحو (. 4.4)
 (.6255التقرير االستراتيجي الفلسطيني، ) 6252سنة % 56.4

 
 1041-1040أهم المؤشرات االقتصادية لنشاطات الصناعة، ( 5.4)شكل رقم 

 السنوي، اإلحصائي فلسطين كتاب ،1045 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز: )المصدر
 (فلسطين اهلل، رام ،(41)رقم



55 
 

 أنشطة في العاملة المؤسسات عدد بلغوتشير احصاءات المركز الفلسطيني لالحصاء أنه قد 
،  160266، 210149 فيها يعمل مؤسسة 520624، 510212، 510251فلسطين  فية الصناع

 (4.5)على التوالي، كما هو موضح في الشكل  6256، 6255، 6252وذلك لألعوام  190163
 

 مليون  40119.5في فلسطين  6256لعام  الصناعة أنشطة من المتحقق اإلنتاج حجم بلغكما 
 تلك حققتها التي المضافة القيمة حجم وبلغ دوالر مليون 60291.1ط الوسي االستهالك حجم وبلغ دوالر،

أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة ( 4.3)، ويوضح الجدول دوالر مليون  50152.5 األنشطة
 .6256-6229خالل الفترة 
 القيمة باأللف دوالر)  1041 – 1001أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة ( 5.1)جدول 

 (أمريكي

 المؤشرات
 السنة

6229 6221 6252 6255 6256 
 520624 510212 510251 510466 530141 عدد المؤسسات
 190163 160266 210149 210216 110235 عدد المشتغلين

 4990354.5  4550111.1 6110219.1 6150531.1 6210629.2 العاملينتعويضات 
 401190211.2 609510416.1 601220462.2 606140246.3 602120511.3 اإلنتاج

 602910159.2 501420622.9 504990431.5 506310212.2 502910951.2 االستهالك الوسيط
 501520532.5 506910292.2 504550111.5 502320142.2 1290441.9 القيمة المضافة

التكوين الرأس مالي 
 الثابت اإلجمالي

410221.1 490232.1 210966.1 220246.5 930211.1 

 السنوي، اإلحصائي فلسطين كتاب ،1045 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز: )المصدر
 (فلسطين اهلل، رام ،(41)رقم

  -:فيما يلي (6222،أبوظريفة)بحسب   في فلسطين ويمكن إجمال واقع القطاع الصناعي

 42كانـــت خـــالل أكثـــر مـــن  GDPإن مســـاهمة القطـــاع الصـــناعي فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي  .5
وهــذا يبــين ، نســبة متدنيــة إذا قورنــت بــدول أخــرىفقــط، وهــي % 9عامــًا متقاربــة وكانــت فــي حــدود 

تغييـر حقيقـي فـي  حيـث لـم يحـدث، ي منـه القطـاع الصـناعي فـي فلسـطينمدى الضعف الذي يعـان
بيئــة القطـــاع الصـــناعي خــالل فتـــرة االحـــتالل وبعــده، وذلـــك لتفعيـــل دوره فــي مواجهـــة االخـــتالالت 

 .الهيكلية التي يواجهها اقتصادنا الفلسطيني
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مــن هــذه % 12تتميــز المنشــآت الصــناعية بصــفة عامــة بأنهــا صــغيرة الحجــم حيــث أن أكثــر مــن  .6
ال باإلضــافة إلـى أنهــا فـي معظمهــا عبـارة عــن ورش عمـ 9المنشـآت الصــناعية يعمـل بهــا أقـل مــن 
 .حرفية ومحالت صغيرة ذات طابع عائلي

إن مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي التشــغيل خــالل الســنوات الثالثــين الســابقة أيضــًا كانــت متدنيــة  .4
مـن مجموعـة عـدد العـاملين، وهـي أيضـًا نسـبة متدنيـة إذا % 55.9بـ  6255حيث قدرت في عام 

 .اورهقورنت بدول مج
ـــــي  .3 ـــــس  الصـــــناعاتتتركـــــز معظـــــم المنشـــــآت الصـــــناعية ف ـــــة والمشـــــروبات وصـــــناعة المالب الغذائي

 .والمنسوجات وصناعة المنتوجات المعدنية واألخشاب
ضــعف الصــادرات الصــناعية والــواردات الصــناعية، حيــث تعتمــد بشــكل كبيــر علــى إســرائيل ضــمن  .1

فــــي صــــناعة المالبــــس والمنســــوجات  ترتيبــــات التعاقــــد مــــن البــــاطن وتتركــــز الصــــادرات الصــــناعية
ــــك الصــــادرات الصــــناعية ال تغطــــي إال جــــزًء مــــن وارداتهــــا  ن تل واألحذيــــة والمنتوجــــات الغذائيــــة وا 

 .اإلجمالية
المركــز وبنــاًء علــى إحصــاءات  6223إن حجـم االســتثمارات الصــناعية مــا زالــت متدنيــة ففــي عــام  .2

دوالر  مليــــون 45.1اعي قــــد بلـــغ فــــإن حجـــم االســـتثمار فــــي القطـــاع الصـــن الفلســـطيني لالحصـــاء
 .أمريكي

 :الصناعي في فلسطين للقطاع الحالي هيكلال 5.1

يختلف التصنيف الصناعي من دولة ألخرى وكذلك يختلف باختالف المعيار المستخدم للتقسيم، فقد 
 (:6225، القريشي) أهمها إلى عدة تصنيفات في الدول الهيكل الصناعي تم تصنيف وتحليل

الصناعة إلى  والصناعات التحويلية ويتم تصنيف أساس الصناعات االستخراجيةالتصنيف على  .5
 .بموجب العملية اإلنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام هذين النوعين

 .الصناعات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم .6
ومختلط وربما  الصناعة إلى خاص وعام متقس التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث .4

 .تعاوني
الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي الدولي  الصناعة حسب األنشطة والفروع تصنيف .3

  International Standard Industrial Classification of Allالصناعيلألنشطة 

Activates (ISIC)   في  شيوعًا واستخداماً التصنيفات  يعتبر هذا التصنيف الدولي من أكبرو
 .وضعته الدائرة اإلحصائية لألمم المتحدة اإلحصاءات الدولية والذي
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 5911 عام في لاألو الدولي القياسي الصناعي التصنيف ةـوخاص الدولية التصنيفات ظهرت لقد
 43 و مجموعات 9 وتضمن لإلنتاج عام تصنيف وهو ،اَّفين في الدولي اإلحصائي المؤتمر أقره والذي
 ثم ،عشر التاسع القرن نهاية في خرآ تصنيف تبعه ثم ،تطبيقه يجر ولم شامال يكن لم ولكنه ،صنفًا
 دـالمعه لمث الرسمية العالمية المنظمات وضعتها والتي العشرين القرن في الدولية التصنيفات توالت
 اإلحصائية اللجنة وضعت حيث ،المتحدة األمم ومنظمة المتحدة األمم وعصبة الدولي صائيـاإلح

 لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف ءاألعضا الحكومات ومساعدة بمشورة المتحدة لألمم التابعة
 االقتصادي المجلس لقب من التصنيف لهذا ليةـاألص سخةـالن تمادـاع تم والذي ،االقتصادية األنشطة

 معيارًا ليكون التصنيف هذا باعتماد يوصي والذي 5139 عام في المتحدة لألمم التابع واالجتماعي
 .(6223المركز الفلسطيني لالحصاء، ) الدولي الصعيد على للمقارنة وأداة وطنيًا

 العالم أنحاء في البلدان معظم أخذت ، 5139 عام في للتصنيف األصلية الصيغة اعتماد ومنذ
 من متمدة وطنية تصنيفات بوضع قامت أو لألنشطة الوطني تصنيفها باعتباره التصنيف هذا تستعمل

 لألنشطة الوطنية تصنيفاتها صياغة في للبلدان إرشاداً  يوفر التصنيف هذا فإن ولذلك. التصنيف هذا
 هذا وظل. الدولي الصعيد على االقتصادية األنشطة عن اإلحصائية البيانات لمقارنة هامة أداة وأصبح

د الدولي الصناعي التصنيف  في والدولي الوطني الصعيدين كال على واسعاً  استعماالً  يستعمل الموحَّ
 مثل واالجتماعية، االقتصادية اإلحصاءات مجاالت في االقتصادي النشاط نوع حسب البيانات تصنيف

 استعمال يتزايد ذلك إلى وباإلضافة. ذلك وغير والعمالة المشاريع وديمغرافية القومية الحسابات إحصاءات
د الدولي الصناعي التصنيف) إحصائية غير ألغراض التصنيف هذا ، االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّ

 .(6256، 3 التنقيح

 استعراض اءإجر إلى تدعو الحاجة أن النظام هذا استخدام من المكتسبة الخبرات من تبين دـوق
 تنظيم في تغييرات تحدث حيث األساسية مبادئه عن فضال النظام هذا مراتب وتعريف ل،للهيك دوري

 االقتصاد في أهمية ذات أنشطة أو األنشطة نـم دةـجدي أنواع ظهور حيث من االقتصادية األنشطة
 بطرق تحسينها أو توضيحها أو اـزيادته يتطلب مما للبيانات جديدة تحليليه متطلبات تنشأ كما ،الوطني
 5119 عام وفي. 5112 عام في النظام لهذا وتنقيحًا استعراضًا اإلحصائية اللجنة أجرت لذلك. أخرى
 مـت ثم ،5129 عام في الثاني التنقيح وصدر 5121 عام في استعراضه تم ثم ل،األو التنقيح ظهر

المركز الفلسطيني ) 5191 عام في الثالث التنقيح وصدر 5111 عام في الثاني التنقيح استعراض
 .(6223لالحصاء، 

 لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز في فلسطين يستخدم
 وفئات وأقسام ومجموعات أبواب إلى االقتصادية األنشطة جميع تصنيف فيه يتم .األنشطة االقتصادية
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 وتعريف إعداد البيانات في التصنيف هذا الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز ويستخدم هرمي، بتسلسل
 الدول األخرى مع ومقارنتها تطورها متابعة يسهل بصورة المختلفة االقتصادية واألنشطة الصناعات

 (.6221مقداد وقفة، )

 الــدولي الصــناعي التصــنيف وفي السنوات األخيرة بدأ المركز الفلسطيني لالحصاء باستخدام
 هــذا فــي الدوليــة التوصــيات وفــق وذلك ،(ISIC-4( )الرابــع التنقــيح) االقتصادية لألنشطة الموحــدل
 األعوام خالل به معمول كان عما االقتصادية األنشطة هيكلية فــي سيالحظ اختالف لــذلك. المجــال
 .(6256المركز الفلسطيني لالحصاء، ) 5113-6229

بدال من ثالث، حيث  مجموعات رئيسية أربع إلى تقسم الصناعة (ISIC-4) فبموجب ذلك التصنيف
كانت تقسم األنشطة الصناعية إلى ثالث مجموعات هي التعدين واستغالل المحاجر، الصناعات 
التحويلية، وصناعة امدادات الكهراباء والمياه والغاز، أما التصنيف الجديد فقد قسم المجموعة الثالثة في 

إلى قسمين لتصبح صناعة امدادات التصنيف القديم وهي صناعة امدادات الكهرباء والماء والغاز 
دارة الصحي الصرف وأنشطة المياه إمداداتالكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وصناعة   النفايات وا 

 :،  وهذا ما اعتمده المركز الفلسطيني لالحصاء، وفيما يلي تفصيل ذلكومعالجتها

 :واستغالل المحاجرالتعدين  5.1.4

 الكسارات إلنتاج فرع مثل االستخراجية الصناعة :تشمل المحاجر استغاللو  التعدين صناعة إن
وهي تلعب دورًا مهمًا في تلبية الطلب ، الرخام إلنتاج المحاجر فرعو  الحجر، مناشير فرعو  الحصمة،

 (.6226األطرش، )المحلي، إضافة إلى دورها في التصدير 

مادية الطبيعية المتوفرة كالفوسفات، وهذه الصناعات يمكن العمل على تطويرها عبر حصر الموارد ال 
وهو توجه  الخ،...تي، والكبريت، والرملوالرخام، والحجر الجيري، والحجر، واألمالح، والصخر الزي

الصوراني، )مرهون بتوفر الخطة االستراتيجية الصناعية المرتبطة بالخطة التنموية الفلسطينية العامة 
6222.) 

 ناجم بعضها والصعوبات، التحديات من مجموعة األخيرة اآلونة في واجهت الصناعات هذه أن غير
 سلطات سيطرة تحت التزال مناطق في منها هام جزء لتواجد اً ر نظ ائيليةر اإلس والممارسات السياسات عن

 والقدس، غزة وقطاع الغربية الضفة بين االتصال خطوط على االحتالل سيطرة الستمرار راً ونظ االحتالل،
 عوامل إلى األخرى الصعوبات تعود كما الخارجي، العالم مع الفلسطيني االتصال منافذ على وكذلك

 األسواق في الصناعات هذه لمنتجات المنافسة مشكلة امتداد عن ناجمة تسويقية وخاصة اقتصادية
 .(6256عابد ) بالبيئة المتعلقة المشكالت عن وفضالً  والخارجية المحلية
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 مساهمة نسبة أن( 4.2) الجدول من يالحظ كما الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز بيانات تشير
-6221خالل األعوام  فلسطين في اإلجمالي المحلي الناتج في المحاجر واستغالل التعدين صناعة
 االقتصادية المؤشرات أهم( 4.1) رقم الجدول ويوضح، %2.9و %2.3 تتراوح بين كانت 6256
 المحاجر واستغالل التعدين صناعةالعاملة في  المؤسسات عدد، حيث بلغ 6256 لعام الصناعة ألنشطة

% 5.91عامل بنسبة  50312د العاملين عد، في حين بلغ %5.69مؤسسة بنسبة  629في ذلك العام 
ألف  10126.5فقد بلغت  العاملين تعويضاتمن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، أما قيمة 

فقد بلغ  الوسيط الستهالكألف دوالر أمريكي، وبالنسبة ل 140621.2فقد بلغ  اإلنتاجدوالر أمريكي، أما 
 التكوينألف دوالر أمريكي، و  440146.2فقد بلغت  المضافة القيمةألف دوالر أمريكي، أم  410441.1
 .ألف دوالر أمريكي 10561.3بلغ  اإلجمالي الثابت الرأسمالي

 النشاط حسب الثابتة باألسعار الفلسطينية االراضي في االجمالي المحلي الناتج( 5.3)جدول
 (أمريكي دوالر بالمليونالقيمة ) 1041 - 1009الصناعي، 

 النشاط االقتصادي
 السنة

6221 6252 6255 6256 
 31.6 31.5 64.6 66.2 التعدين واستغالل المحاجر
 211.2 261.3 156.2 132.2 الصناعات التحويلية

 13.4 12.2 522.9 523.1 وتكييف الهواء والغاز والبخار إمدادات الكهرباء
دارة النفايات  1.3 1 32.4 66.5 إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

 952.1 114.1 136.1 212.2 القطاع الصناعي
 6.191.5 6114.1 3.131.5 3.159.5 الناتج المحلي اإلجمالي

 ( 1045، 1041المركز الفلسطيني لالحصاء، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، : )المصدر

 :امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 5.1.1

 وما الساخن والماء والبخار الطبيعي والغاز الكهرباء بتوصيالت المتعلق النشاط الباب هذا يشمل
 هو ليس العمل وحجم. رئيسية وأنابيب وتوصيالت (خطوط شبكة) دائمة أساسية بنية خالل من إليها

 في إليها وما الساخن والماء والبخار والغاز الكهرباء توزيع أيضاً  الفرع هذا في ويدخل الحاسم؛ العامل
د الدولي الصناعي التصنيف) السكنية المباني أو الصناعية المجمعات  االقتصادية، األنشطة لجميع الموحَّ

 .(6256 ،3 التنقيح

نسبة ضئيلة من إجمالي القطاع  وتكييف الهواء والغاز والبخار تمثل صناعة إمدادات الكهرباء
ذا ما نظرنا إلى  الصناعي الفلسطيني،  اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبةوا 
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 اإلجمالي المحلي الناتج في هذه الصناعة مساهمة نسبةفإننا نالحظ أن ( 4.2)الموجودة في الجدول رقم 
على  6256، 6255، 6252، 6221لألعوام % 5.3، %5.3، %6.1، %6.2 كانت فلسطين في

وتكييف الهواء  والغاز والبخار إمدادات الكهرباءأن حصت صناعة ( 4.1)التوالي، كما يبين الجدول رقم 
، في %2.29مؤسسات بنسبة  54العاملة في القطاع الصناعي بلغت  المؤسسات عددمن  6256لعام 

من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، أما % 4.6عامل بنسبة  60166د العاملين عدحين بلغ 
 4510626.3فقد بلغ  اإلنتاجألف دوالر أمريكي، أما  410926.1فقد بلغت  العاملين تعويضاتقيمة 

 القيمةألف دوالر أمريكي، أم  5350151.5فقد بلغ  الوسيط الستهالكألف دوالر أمريكي، وبالنسبة ل
 20246.1بلغ  اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوينألف دوالر أمريكي، و  5110294.4فقد بلغت  المضافة

 .(6256بيانات المركز الفلسطيني لالحصاء، )ألف دوالر أمريكي 

 الفلسطينية رضياأل  في اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبة( 5.6)جدول
 (أمريكي دوالر بالمليونالقيمة ) 1041 - 1009، النشاط حسب الثابتة باألسعار

 النشاط االقتصادي
 السنة

6221 6252 6255 6256 
 2.1 2.9 2.3 2.3 التعدين واستغالل المحاجر
 1.1 1.1 9.1 52.3 الصناعات التحويلية

 5.3 5.3 6.1 6.2 وتكييف الهواء والغاز والبخار إمدادات الكهرباء
دارة النفايات  2.5 2.5 2.1 2.3 إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

 55.1 56.2 56.1 54.6 القطاع الصناعي
 ( 1045، 1041المركز الفلسطيني لالحصاء، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، : المصدر)

دارة النفايات  5.1.5  :ومعالجتهاإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

 ومعالجتها تجميعها ذلك في بما) النفايات أنواع مختلف بإدارة تتصل التي األنشطة الباب هذا يشمل
ثة المواقع وكذلك الصلبة، وغير الصلبة والمنزلية، الصناعية المخلفات مثل ،(وتصريفها  يكون وقد. الملوَّ

 عمليات في كمدخالت استخدامها أو منها التخلص الصحي الصرف أو النفايات معالجة عملية ناتج
 باالقتران عادة تجري إنها حيث المياه، إمدادات ألنشطة تجميع أيضاً  الباب هذا ويشمل. أخرى إنتاج

 الصحي الصرف معالجة في أيضاً  تعمل وحدات طريق عن أو الصحي الصرف معالجة بعمليات
د الدولي الصناعي التصنيف)  .(6256 ،3 التنقيح االقتصادية، األنشطة لجميع الموحَّ

ذا ما نظرنا  تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي القطاع الصناعي الفلسطيني،كذلك فإن هذه الصناعة  وا 
فإننا ( 4.2)الموجودة في الجدول رقم  اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبةإلى 
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% 2.5تراوحت بين  فلسطين في اإلجمالي المحلي الناتج في هذه الصناعة مساهمة نسبةنالحظ أن 
 المياه إمداداتأن حصت صناعة ( 4.1)، كما يبين الجدول رقم 6256-6221خالل الفترة % 2.21و

دارة الصحي الصرف وأنشطة العاملة في القطاع  المؤسسات عددمن  6256لعام ومعالجتها  النفايات وا 
عامل بنسبة  50211د العاملين عد، في حين بلغ %6.23مؤسسات بنسبة  446الصناعي بلغت 

فقد بلغت  العاملين تعويضاتمن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، أما قيمة % 5.43
 الستهالكألف دوالر أمريكي، وبالنسبة ل 410211.1فقد بلغ  اإلنتاجألف دوالر أمريكي، أما  90616.4

ألف دوالر  510963.5فقد بلغت  المضافة القيمةألف دوالر أمريكي، أم  640941.1فقد بلغ  الوسيط
بيانات المركز الفلسطيني )ألف دوالر أمريكي 20311.9بلغ  اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوينأمريكي، و 
 .(6256لالحصاء، 

 :الصناعات التحويلية 5.1.1

 تحويلية اصطالح يعني األصل وفي التحويلية، للصناعة مانع جامع تعريف وضع يصعب
Manufacturing العمليات كافة ليشمل ذلك بعد اتسع ولكن. باليد الخام المادة وطبيعة شكل تغيير 

 أن هذا ومعنى. الخامات إلنتاج تالية عملية التحويلية الصناعة أن أي. الخام المادة على تدخل التي
 الخاماتعلى  والطبيعية والكيماوية الميكانيكية بالوسائل تحويلية عمليات إدخال تعني التحويلية الصناعة
 صالحة ولجعلها وشكلها طبيعتها لتغير المختلفة والتركيبية والمعدنية والحيوانية النباتية المتنوعة

 :(6256عابد، ) التحويلية الصناعات تضم الصورة وبهذه. جديدة الستخدامات

 .Processing الخامات تصنيع عملية .5
 .Assembly المصنعة األجزاء تجميع عملية .6
 .Syndication الخامات وتصنيع وتخليق تركيب عملية .4

فإن ( 4.2)، والجدول رقم (4.1)بالرجوع إلى بيانات المركز الفلسطيني لالحصاء في الجدول رقم 
بلغت نسبة  حيث الفلسطيني الصناعي للقطاع المكونة الفروع أهم من يعتبر التحويلية الصناعة قطاع

، 6252، 6221لألعوام % 1.1، %1.1، %9.1، %52.3مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 
، 6256 عام عدد المؤسسات الصناعية مجمل من% 12.11 شكلتعلى التوالي، كما  6256، 6255

د العاملين في القطاع الصناعي، واستحوذت على عدمن إجمالي % 14.19وساهمت في تشغيل 
من التكوين % 21.15من قيمة اإلنتاج والقيمة المضافة على التوالي، وعلى % 92.1 و% 99.26

 .الرأسمالي اإلجمالي الثابت
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 1041أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة لعام ( 5.1)جدول

النشاط 
 االقتصادي

 المؤشرات

عدد 
 المؤسسات

عدد 
 العاملين

تعويضات 
 العاملين

االستهالك  اإلنتاج
 الوسيط

 القيمة المضافة
التكوين 

الرأسمالي الثابت 
 اإلجمالي

التعدين واستغالل 
 المحاجر

629 50312 9,702.1 73,267.6 39,335.5 33,932.0 5,127.4 

 الصناعات
 التحويلية

510152.2 140215.2 332,556.0 3,365,929.7 1,883,228.1 1,482,700.7 66,439.8 

 إمدادات الكهرباء
 والغاز والبخار
 وتكييف الهواء

13 60166 37,862.7 319,202.4 141,519.1 177,683.3 6,632.5 

المياه  إمدادات
وأنشطة الصرف 
دارة  الصحي وا 
النفايات 
 ومعالجتها

446 50211 8,292.3 39,659.9 23,835.9 15,824.1 6,459.8 

 930211.1 501520532.5 602910159.2 401190211.2 4990354.5 190163 520624 المجموع
 (1045المركز الفلسطيني لالحصاء، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي : )المصدر

ونظرًا ألهمية الصناعات التحويلية، وضعف الصناعات األخرى وقلة مساهمتها في التشغيل والناتج 
ترتيب فروع الصناعات التحويلية، وحيث أن  على في هذه الدراسة التركيز المحلي اإلجمالي، فقد تم

د الدولي الصناعي التصنيفالتصنيف المعتمد من قبل المركز الفلسطيني لالحصاء وهو   لجميع الموحَّ
قسمًا، فإن هذه الدراسة ستعتمد  51يقسم الصناعات التحويلية إلى ( ISIC-4)  االقتصادية األنشطة

اعات الفلسطينية والذي يقسم الصناعات حسب قانون االتحاد التصنيف الذي وضعه االتحاد العام للصن
 :إلى عشرة أقسام رئيسية هي 3العام للصناعات الفلسطينية واالتحادات الصناعية التخصصية

 .والمشروبات والتبغ الغذائية الصناعات .5
 .والهندسية المعدنية الصناعات .6
 .الكيماوية والدوائية الصناعات .4
 .واألثاثالخشبية  الصناعات .3
 .الجلدية والصناعات المالبس والنسيج صناعة .1

                                                             
 http://www.pfi.psللصناعات الفلسطينية، يمكن الرجوع إلى نص القانون الموجود على موقع االتحاد العام  3

http://www.pfi.ps/site_images/file/law/1.pdf
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 .السياحية والتقليديةالصناعات  .2
 .الورق والمنتجات الورقية والطباعة والتعبئة والتغليفالصناعات  .1
 .الصناعة البالستيكية والمطاط .9
 .الصناعات اإلنشائية .1
 .صناعة الحجر والرخام .52

الوطني، وأجرى أكثر من مقابلة مع المختصين الذين مع العلم بأن الباحث زار وزارة االقتصاد 
وتم استثناء صناعة الحجر والرخام ألنها التعتبر من  4.أكدوا أن الوزارة تستخدم نفس التقسيم

 .الصناعات التحويلية والتي هي مجال هذه الدراسة

 :المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي في فلسطين 5.3

 في والرخام الحجر بارز بشكل منها والمتوفر الطبيعية، الموارد إلى غزة وقطاع الغربية الضفة تفتقر
 واكتشف الميت، البحر والبوتاس وأمالح اإلسمنت صناعة خامة إلى إضافة االستخراجية، الصناعات

 تشكل ال العالم دول من العديد المتوسط، وبتجارب البحر على غزة قطاع شاطئ في الطبيعي الغاز أخيراً 
 كونغ هونغ من كل تجربة أن ذلك الصناعي، للنهوض بالقطاع تجاوزه يصعب عائقاً  الطبيعية الموارد ندرة

 فقد ذلك ومع الطبيعية للموارد وتفتقران مربع، كيلومتر ألف منها عن كل مساحة تزيد ال التي وسنغافورة
% 49 سنغافورة وفي %45 كونغ هونغ في الصناعة قطاع مساهمة حيث وصلت صناعيًا، نهوضاً  حققتا
 .(6226األطرش،) القومي الناتج من

 نقل سهولة يعني مما العربي، الوطن قلب في بموقعه غزة وقطاع الغربية الضفة في الوضع ويمتاز
 كهرباء، من الطاقة، مستلزمات خاصة تذكر، تكلفة دون المحيطة العربية الدول من الخام المواد

 الكيان داخل هو عما الربع من أقل العربية الدول في المواد هذه أسعار حيث البترول، ومشتقات
 .(6226 األطرش،) الصهيوني

 ترتبط المشكلة ولكن ذاتها، بحد مشكلة تشكل ال الطبيعية الموارد ندرة فإن سبق ما ضوء وعلى
 المجاورة، العربية الدول من الموارد هذه استيراد عرقلة أو بمنع تتمثل والتي اإلسرائيلية والقيود باإلجراءات

 الطبيعية الموارد استغالل من الفلسطينيين ومنع ووقود، كهرباء من الطاقة بمصادر بالتحكم إسرائيل وقيام
 .(6222 قفة،) لديهم المتوفرة

 تشوه إلى أدت طبيعية غير ظروفاً  االحتالل سنوات خالل فلسطين في الصناعي القطاع واجه لقدف
 الناتج من كل في المتدنية مساهمته خالل من واضحاً  هذا ويبدو الفلسطيني الصناعة قطاع وتخلف

                                                             
 .الخاص بالمقابالت( 1)يمكن الرجوع إلى الملحق رقم  4
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 عملية في فعال دور بأي يسهم لم وبالتالي، والتشغيل التوظيف في ومساهمته GDP اإلجمالي المحلي
 ومعالجة الشاملة التنمية لعملية القيادي بدوره للقيام تنصب على هذا القطاع اآلمالمع أن  التنمية

 والتخلف والفقر البطالة وخصوصاً  الفلسطيني االقتصاد منها يعاني التي والصعوبات االختالالت
 (.6222الصوراني، )

 وحجمها الصناعة بهيكل المتعلقة والمشاكل الصعوبات من العديد ومازال يواجه القطاع الصناعي
 واللوازم والتجهيزات، الالزم التمويل نقص مشاكل إلى باإلضافة لمنتجاته، أسواق خلق على القدرة وعدم

 المستمر والتأخير أسعارها، ارتفاع إلى إضافة للصناعة، الالزمة الخام المواد إلى وافتقاره الصناعية
 جانب، من واإلنتاجية فاءةالك نسبة في انخفاضاً  الصناعي القطاع يواجه كما تسليمها، في والمتعمد
 وغياب والتقنية الفنية الخبرة مجال في الواضح النقص إلى إضافة آخر جانب من اإلنتاج تكلفة وارتفاع
 .(6256عابد، ) الصناعي للقطاع والتخطيط التنظيم

األنشطة اإلنتاجية الصناعية على اختالف أشكالها العديد القطاع الصناعي في فلسطين، و  عانىيو 
فبعض هذه المشكالت يرجع السباب خارجية ال دخل تطورها، و من المشكالت التي تعيق نموها، 

، والبعض االحتالل اتناتجة عن سياسللمؤسسات الصناعية وال حتى للسياسة الفلسطينية فيها وهي 
، وكذلك فإن هناك أسباب ومشاكل داخلية، كما أن تقصير السلطات والجهات المختصة اآلخر ناتج عن

 الصناعية بصورة عامة، ومشكالت قاصرة على مستوى هناك مشكالت تعانى منها مختلف المؤسسات
ل عام يمكن تقسيم ، وبشكأو قطاع من القطاعات الصناعية مؤسساتالالمؤسسة الواحدة أو مجموعة من 

 :المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي إلى أربعة أقسام رئيسية هي

 :اإلسرائيلي االحتالل سياسة عن ناتجة ومعوقات مشاكل 5.3.4

 بسبب مستمراً  تدهوراً  بل صعبه، ظروفاً  االحتالل سنوات خالل فلسطين في الصناعي القطاع واجه
 بعجلة ارتباطه زيادة إلى أدت وبالتالي ونموه تطويره دون حالت التي والمعوقات المشكالت من الكثير

 األوامر مختلف إصدار على الهدف هذا تحقيق أجل من وعملت له، تبعيته وتعميق اإلسرائيلي االقتصاد
 إلى لجأت أنها بل الحد هذا عند األمر يتوقف ولم الهدف، هذا في تصب التي والتشريعات العسكرية
 طبقاً  قواتها انتشار إعادة بعد حتى الفلسطينية الصناعة لحصار واإلجراءات التدابير من مزيداً  فرض
 الفلسطينية األراضي تربط التي والمنافذ المعابر على السيطرة إحكام خالل من وذلك أوسلو، التفاق
 .(6222أبوظريفة، ) الخارجي بالعالم

كما انتهجت اسرائيل ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطينية سلسلة من اإلجراءات والسياسات التدميرية 
الهادفة إلى تدمير الصناعة الفلسطينية، حيث ربط تطوير الصناعة الفلسطينية بالسياسات الفلسطينية، 

بشكل تابع لالقتصاد اإلسرائيلي، وفي الوقت نفسه ( التعاقد من الباطن)فقد تطورت الصناعات المكملة 
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حاربت الصناعات التي قد تشكل عنصر منافسة للصناعات اإلسرائيلية، وأدى ذلك إلى اعتماد الصناعة 
ل أو عبرها، األمر على المواد الخام الخارجية، سواء من إسرائي%( 91حوال )الفلسطينية بشكل كبير 

 .(6223مكحول وعيطاني، )واألجنبية الذي جعلها عرضة للتقلبات اإلسرائيلية 

 قيود من متعددة وبألوان مسوغة غير واهية أمنية بحجج اإلغالق سياسة ائيلر إس تستخدمكما 
 تكاليفها من وتزيد االقتصادية المعامالت إتمام حرية من تحد التي والخدمات السلع حركة على مفروضة
 الضفة عن غزة قطاع عزل عن الناجمة واإلنتاج المواصالت تكاليف الرتفاع نتيجة واإلدارية المالية
 وقطاع الغربية الضفة في يعيش الذي الفلسطيني للكل اليومية الحياة على يؤثر غالقاإل وهذا الغربية،
 المناخ تحسين على سلبياً  تؤثر التي اإلنتاجية، المدخالت علي الحصول صعوبة إلى باالضافة غزة،

 القطاع قدرة في االقتصادية األزمة إنهاء يتوقف وبالتالي .الصناعية األنشطة كفاءة ورفع االستثماری
انهاء الحدود فتح خالل من العالمية لألسواق للوصول الخاص  اإلنتاج دخالتم وتوفير اإلغالق، سياسة و 

امكانية تنافسية، بأسعار والتكنولوجيا  فقد اليونسكو لمصادر وفقاً و . تامة بحرية الوطنية المنتجات تسويق و 
% 522( عمال) حانون بيت معبر% 522( عبضائ) كارني:  6229 شباط في غالقاتاإل يامأ عدد بلغ

 ناحل معبر% 522 تجاري رفح معبر% 522 مسافرين رفح معبر% 522( الحصمة مجاميع) صوفا
 .(6256عابد،)% 522 سالم ابو كارم معبر %69( بترول محروقات) عوز

 :(6221خلف اهلل، )ها االحتالل للقطاع الصناعي في ويمكن اجمال المعوقات التي يسبب

  اإلنتاج، )فرض الضرائب الباهضة من قبل قوات االحتالل على المنتجات الفلسطينية، مثل
الخام، مما أدى إلى إرتفاع ، هذا إلى جانب الرسوم الجمركية على المواد (الدخل، القيمة المضافة

 .تكاليف اإلنتاج وتدني األرباح
 إغراق األسواق المحلية بالمنتجات اإلسرائيلية دون قيود لحماية الصناعة الوطنية. 
  خلق صعوبات لقطاع الصناعة في استيراد المواد الخام مباشرة مما يضطرهم إلى استيرادها عبر

 .وكالء إسرائيليين
 قبل قوات االحتالل أثناء عملية تسويق المنتجات الفلسطينية في الخارج  العراقيل الموضوعة من

 .مما ترتب عليه في كثير من األحيان فقدان األسواق الخارجية

عانت الصناعة الفلسطينية طيلة فترة االحتالل االسرائيلى من العراقيل المفروضة على تصريف حيث 
الل في إبقاء النشاط الصناعي محدودا للغاية، غير أن لرغبة سلطات االحت منتجاتها إلى الخارج نظراً 

اإلغالق الشامل، إذ و هذه العراقيل قد تزايدت بشكل كبير في ظل تطبيق سياسة الحصار االقتصادي 
تبذل إسرائيل قصارى جهدها نحو إعاقة تصريف المنتجات الفلسطينية إلى دول العالم الخارجي، حتى 

سوق الفلسطينية، هذا بجانب القيود المفروضة على تصريف اإلنتاج إلى تضمن االنفراد بالسيطرة على ال
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في تراكم المخزون، وانخفاض مستوى الطاقة التشغيلية  الذي يساهمالضفة الغربية، األمر و داخل إسرائيل، 
 .من جهة أخرى

 مازالتو  الدولي، غزة مطار بتدمير قامت حيث التحتية البنية مشاريع عرقلة إلى إسرائيل عمدت وقد
 بين المواصالت خطوط بتدمير قيامها إلى باإلضافة غزة، ميناء مشروع تنفيذ اللحظة هذه حتى ترفض
 .(6222قفة، ) اآلن وحتى األقصى انتفاضة بداية منذ أخرى طرق إغالق أو الفلسطينية، المدن

 :تقصير السلطات والجهات المختصةمشكالت ومعوقات ناتجة عن  5.3.1
 :الفلسطينيمشكلة االنقسام  .5

من تشديد للقيود اإلسرائيلية على قطاع غزة التي  الهالسياسي الفلسطيني، وما ت االنقسامترتب على 
، ثم وضع القطاع كله تحت الحصار االقتصادي الخانق كجزء من سياسة رسمية كانت مفروضة سابقاً 

إلى حالة غير ية وقطاع غزة الغرب ضفةال ينبوصلت العالقة االقتصادية ، أن مدعومة غربياً  سرائيليةإ
 حيث أصبح من الصعوبة بمكان الحديث .5121بينهما منذ عام العالقة  لم تشهدها مسبوقة من الضعف

ادي صوهيكل اقتأوسياسة أو وجود إدارة أ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، اقتصاد فلسطيني واحدعن وجود 
 الفلسطيني  السياسي االنقسام حالة استغالل تم فقد ثانية، ناحية من. لألراضي الفلسطينية المحتلة واحد
 تعزيز على االنقسام، سبقت التي السنوات خالل حثيث بشكل عملت قد كانت التي إسرائيل طرف من
كل عام والقطاع مما أدى إلى ضعف االقتصاد الفلسطيني بش .الوطن جزئي بين السياسي االنقسام حالة

 .(6255السمهوري، ) الصناعي بشكل خاص

 :تطبيق قوانين حماية المنتجات الوطنيةوعدم  جنبيةغراق السوق المحلي بالمنتجات األإمشكلة  .6

ن إغراق المنتجات األجنبية للسوق المحلي، والتي لها مثيل محلى دون فرض قيود عليها، حيث أ 
من السلع  تعتبر من المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة حيث تعتبر هذه السلع أقل تكلفة نسبياً 

زيادة مشاكل تصريف الصناعة  فيالوطنية المماثلة، مما يجعل المستهلك يقبل عليها، وهذا األمر يساهم 
من الضروري توفير قدر من الحماية للمنتجات المحلية حتى يسمح لها بالصمود في مواجهة ف .المحلية

حماية التخفيضات الضريبية على الصناعات األجنبية ذات القدرة التنافسية العالية، ومن صور هذه ال
الدخل لفترة من الوقت، واإلعفاءات أو التخفيضات الجمركية على الخامات، كذلك تقديم المنح واإلعانات 
للصناعات الفلسطينية، ومنح القروض بشروط ميسرة، وفرض ضرائب على اإلنتاج األجنبي المماثل، مع 

 .(6223المرنخ،) يالداخلي والخارجي للمنتج المحل تشجيع التسويق
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 :فتقار لمؤسسات التمويل المتخصصةاال .4

رغم التوسع في النشاط المصرفي في فلسطين إال أنه لم تقم حتى اآلن مؤسسات مالية فلسطينية 
متخصصة في اإلقراض الصناعي والتي تتالءم خدماتها مع االحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، 
باستثناء مؤسسات اإلقراض المتخصصة للمشاريع صغيرة الحجم والممولة من مؤسسات أجنبية، ولكن 
التمويل المقدم من هذه المؤسسات تمويل قصير األجل وبمبالغ مالية صغيرة، ال ترتقي إلى تسهيالت 

 .(5111رجب،) مشكلة نقص االستثمارات في فلسطيناستثمارية ذات قيمة كافية لعالج 

 :وأبنيتها المصانع مواقع مالءمة عدم .3

 مدن أو مناطق أو مواقع وجود عدم هي الفلسطينية، الصناعة تواجه التي الرئيسية المشاكل من
 على عملت التي والمحاوالت الخطط من الرغم وعلى كافة، الفلسطينية الصناعات لتضم كافية صناعية
 سواء لها، التخطيط تم التي الصناعية المواقع أو المناطق تكملة يتم لمفإنه  صناعية، مناطق إنشاء
 الصناعات هذه أغلبية لتزاوما داخلها، صناعية مواقع أم الرئيسية المدن خارج صناعية مناطق أكانت
 تنفيذ فانوعليه  بالغرض، تفي للصناعة الحالية المواقع تعد لم حيث الصناعية، المناطق خارج تقع

 األولويات يعد وخارجها، الرئيسية المدن داخل لها المخطط الصناعية المواقع ببناء المتعلقة المشاريع
 .(6256 عابد،) الصناعي القطاع لتطوير المطلوبة

 :االفتقار لوجود االتحادات الصناعية الفعالة .1

بالرغم من وجود بعض االتحادات أو الجمعيات لعدد من الصناعات إال أنها تحتاج إلى تفصيل 
 .(6223المرنخ، ) من أداء دورها على النحو المطلوبأنشطتها بالقدر الذي يمكنها 

 :والبنية التحتية الصناعية بشكل خاصضعف البنية التحتية بشكل عام  .2

تعاني الصناعات الفلسطينية من ضعف البنية التحتية، وخاصة في مجال الطرق والمواصالت، 
والكهرباء، والمياه، والوقود، حيث تعانى الكثير من المصانع من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل 

صيانة مستمرة، كما أن المؤسسات الصناعية  وضعفه، فما تزال شبكات الكهرباء ضعيفة وتحتاج إلى
تعاني من العرقلة المتكررة لحركة المواصالت بين المدن الرئيسية، وعلى المعابر الداخلية والحدودية 

وبدون طرق تصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لم يتحقق حتى اآلن فإنه . بسبب االغالقات
 .(6223المرنخ، ) لمختلفة، ومن ضمنها قطاع الصناعةيصعب الحديث عن تنمية في القطاعات ا

كذلك يتم الحصول على الوقود إما عبر اإلستيراد من إسرائيل، حيث تفرض سلطات االحتالل 
ما عن طريق األنفاق حيث  أسعار مرتفعة عليه باستمرار مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الصناعات، وا 

 .ارية والتعرض لالنقطاع في أي وقتتعاني من كثير من العراقيل وعدم اإلستمر 
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 لهذه وكان يوم كل الكهربائي التيار انقطاع مع والتجارة الصناعة قطاع معاناة تتجددكما  
 األزمة لهذه السلبية المظاهر أهم وتجلت والتجارة، الصناعة قطاع على خطيرة المعاناة انعكاسات
 .(6256 عابد،)االلكترونية  خاصة والمعدات اآلالت في بالتلف المستمر

 :نظمة اإلدارية المتعلقة بإدارة العملية اإلقتصاديةعدم وضوح األ .1

عدم وضوحها للقطاع و األنظمة اإلدارية المتعلقة بإدارة العملية االقتصادية و إن اإلجراءات 
عدم وضوح العالقة ما بين و الخاص، كذلك تداخل الصالحيات االقتصادية بين الوزارات المختلفة، 

التعاون و عدم وجود التنسيق و وزارة االقتصاد من جهة أخرى، و وزارة التخطيط و بكدار من جهة، 
 بر معيقات أمام التطور االقتصاديالخاص، جميعها تعتو الكافي والمالئم بين القطاعين العام 

 .(6223المرنخ، )

 :اعةضعف السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة للصن .9

لقد قيد اتفاق باريس االقتصادي حرية السلطة في فرض سيادتها على شؤونها االقتصادية 
والتجارية، بالرغم من تمكنها من وضع االطار التشريعي والشركاتي لالستثمار الصناعي في 
فلسطين، والمتمثل في مجموعة القوانين ذات الشأن االقتصادي والتي من شأنها جذب وتنظيم 

ر كقانون االستثمار وقانون المدن الصناعية والمناطق الحرة والمواصفات والمقاييس، إال أن االستثما
القطاع الصناعي يواجه نقص في الدراسات المتخصصة واالحصاءات الخاصة بالنشاط الصناعي 

 (.6221الراغي والدماغ، )وكيفية بناء القدرة التنافسية لبعض الصناعات 

 :واالبتكار عرااالخت حركة بإهمال تتعلق مشكالت .1

 اإلنتاج تطوير في تساعد جديدة طرق اكتشاف في مهماً  عنصرا الصناعي النشاط في عرااالخت يعتبر
 من الجديدة األفكار أصحاب بتشجيع يقترن عرااالخت هذا أن ريب وال مشاكله، وتقليل تكلفة وخفض

اعطائهم والمجددين المخترعين  تسجيل في حقهم مع واكتشافاتهم أفكارهم لعرض الكافية الفرصة و 
 تقتصر أن بالضرورة وليس الكافية، والحوافز حاترااالقت هذه حقوق علي والحصول حاتهم،رااقت

 وبناء مهمة، اكتشافات إلى التوصل في عادية خبرة ذوي عمال ينجح فقد فقط الباحثين على راعاتاالخت
 عابد،)عة الصناعلى  سلبياً  ينعكس عاترااالخت هذه لتشجيع المنظم األسلوب إلى االفتقار فان ذلك على

6256). 

 :المساندة اإلعالمية الحمالت نقص .52

 ورغم عديدة، إنتاجية مواقع في تحققت قد الفلسطينية، الصناعة تطوير نحو مخلصة جهوداً  هناك
 يفصل حاجز هناك أن إال حديثة، صناعات إقامة ذلك عن تمخض بحيث والصعوبات، المعوقات كافة
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 ذلك ومع .تكلفتها الرتفاع نظراً  مكثفة إعالنية بحمالت القيام في يتردد المنتج أن كما الصناعات، هذه
 التأثير في لها لما والتلفزة واإلذاعة الفلسطينية، الصحافة إلى تمتد اإلعالم هذا مسؤولية أن نرى فإننا
 .(6256 عابد،) متحيز وغير موضوعيا اإلعالم هذا مثل يكون أن االعتبار في أخذاً  المواطن على

 :(ذاتية) داخلية ومعوقات مشاكل 5.3.5
 :مشكالت إدارية وريادية .5

إن المصانع الفلسطينية عادة ما يمتكلها شخص واحد، أو مجموعة من األشخاص يتولى كل 
بالتالي فإن المصانع الفلسطينية تفتقر و منهم قرار المشروع بنفسه، بغض النظر عن كفاءته اإلدارية، 

في كثير من األحوال وجود اإلدارى الناجح القادر على اتخاذ القرارات المناسبة، مما ينعكس سلبا 
 .(6226أبو معمر، ) األداءو مستوى التنفيذ و على اإلنتاج 

 اإلدارية تراقدلل المنشات هذه أصحاب من كثير افتقار وبالتالي وارثي، بشكل المنشاة انتقال كذلك
 الثاني الجيل من المنشات هذه من كثير وانقسام المخاطرة وتحملالقرارات المناسبة  اتخاذ مجال في
 .(6256 عابد،)

 :مشكالت القوى العاملة .6

 :(5111رجب،)في  إن مشكالت القوى العاملة تتمثل

  عدم تناسب مؤهالت العاملين مع الوظائف التي يقومون بها، إما ألن االختيار ال يتم على أسس
ما لعدم توفر المؤهالت المطلوبة للوظيفة أصالو موضوعية،   .ا 

 تشغيل األحداث لالستفادة من تدنى األجور الممنوحة لهم. 
  لسعى المنتج لالستغناء عنهم من فترة  عدم انتظامهم في أعمالهم، نظراً و تقلب عدد العمال

 .ذلك لعدم رغبته في تحمل االلتزامات الناشئة عن إبقائهم في العمل بشكل دائمو ألخرى، 
  ،على فترات متباعدةو استالمها في وقت متأخر، و تدنى مستوى األجور. 
 ضافى لهذا العملإت عمل طويلة دون الحصول على أجر االشتغال لساعا. 

 
الحصول على المواد وصعوبة  الترابطات الهيكلية بين النشاطات الصناعيةضعف  مشكالت  .4

 :الخام ومستلزمات اإلنتاج

الحصول على  يعتمد المنتجون الفلسطينيون على الخارج سواء من إسرائيل أو الدول األخرى فى
يع المحلى لتصن يرجع ذلك إلى افتقار اإلنتاجو مستلزمات اإلنتاج، و احتياجاتهم من الخامات 

شبه المصنعة داخل  مستخدمات اإلنتاج الصناعية، إذ يكاد ينعدم إنتاج السلع الوسيطة أو السلع
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، بسبب غياب التنوع في التركيبة الصناعية وضعف التشابك بين الوحدات االنتاجية، حيث البالد
لخدماتية التوجد عالقة متبادلة بين مختلف فروع الصناعة وبين األنشطة االنتاجية، الزراعية، وا

خلف )ليسهل على الصناعة الحصول على احتياجاتها من المنتجات الجانبية للصناعات األخرى 
 (.6221اهلل، 

 :مشكالت تتعلق بغياب المنهج العلمي .3

تفتقد المصانع الفلسطينية القائمة، أو التى يجرى إقامتها إلى المنهج العلمى، سواء عند اختيار 
هذه المشاريع تتجاهل فى الغالب إعداد و مصادر التمويل، و طبيعة النشاط، أو تقدير حجم المشروع 

 مر الذى يجعلدراسات الجدوى االقتصادية عند إنشائها، أو ال تتفهم أهمية إعداد هذه الدراسات، األ
 .(5111رجب، ) عنصر المخاطرة لديها مكلفا جداً 

 :صول الصناعية وانخفاض المستوى التكنلوجي لآلالتتقادم األ .1

ذا تم شراء آالت جديدة فإن مدة إن غالبية اآلالت تشترى من السوق االسرائيلى مستعملة،  وا 
هذا يعود إلى ضعف اإلمكانيات المالية للمؤسسات و تبقى على مدار سنوات طويلة،  إهالكها

 (.6223المرنخ، ) درة التنافسية للصناعة في فلسطينعلى الق هذا ينعكس سلباً و الفلسطينية، 

 من (اإلنتاجية) الفنية الكفاءة نسبة في واضح انخفاض الفلسطيني الصناعي القطاع يواجهكما 
 في المستخدمة والمعدات اآلالت معظم أن بسبب وذلك آخر، جانب من اإلنتاج تكلفة وارتفاع جانب،

 ثم ومن األحيان، من كثير في تعطلها ذلك على يترتب مما تكنولوجيًا، متخلفة أو قديمة ماإ المصانع
 .(5111أبوظريفة، ) جداً  عالية صيانتها تكاليف أن العلم مع مستمرة صيانة إلى تحتاج

 :ارتفاع التكاليف وضعف جاذبية االستثمار .2

إن صغر حجم السوق المحلى، وصغر حجم المؤسسات، وضعف قدراتها المادية واإلدارية، 
والتكنولوجية، وتدنى اإلنتاجية، وتخلف البنية التحتية، واشتداد المنافسة، وتواضع المستويات المهنية 

ارتفاع تكاليف والتقنية للعاملين، تحول دون االستفادة من مزايا حجم اإلنتاج الكبير، مما يؤدى إلى 
 .(6223المرنخ،) جاذبية االستثمار اإلنتاج، وتدنى

 :مشاكل ومعوقات ناتجة عن سلوك التجار والمستهلكين 5.3.1

يعانى أصحاب المصانع من تحيز المستهلكين نحو السلعة األجنبية دون االستناد إلى أسس 
ة عالية بصفة دائمة، موضوعية، ذلك أن المستهلك تسيطر عليه فكرة أن السلعة األجنبية ذات جود
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لذا فإنه يميل إلى تفضيلها عن نظيرتها المحلية، مما يقلل من فرص تسويق المنتجات الوطنية، 
 .(6226أبو معمر،) يلحق أضرارا بالغة بهذه الصناعاتو 

يميل التجار نحو تفضيل السلع األجنبية حيث يفضل التجار المحليون التعامل مع منتجين كما 
وجهة نظرهم أن المنتج األجنبي أكثر التزاما باألعراف التجارية من حيث الصدق لمصانع أجنبية، و 

قبول فترة سماح للسداد، إضافة لالعتقاد السائد بأفضلية و المواعيد، و االهتمام بالجودة و في المعاملة 
 .(6223 المرنخ،) المنتج األجنبي عن المنتج الوطني

 :االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 5.6

أن القطاع الصناعي في فلسطين يواجه العديد من المعيقات والصعوبات، كان البد من وجود بما 
مؤسسة وطنية تمثل القطاعات الصناعية وتساهم في تخفيف المشكالت التي يواجهها هذا القطاع، ومن 

 .هنا جاءت فكرة انشاء االتحاد العام للصناعات الفلسطينية

 نية هو المؤسسة الوطنية التي تمثل القطاعات الصناعية الفلسطينيةاالتحاد العام للصناعات الفلسطيو 
 كمؤسسة قطاع خاص، ويعمل على 5111تأسس االتحاد في العام  .من خالل اتحاداتها التخصصية

 يتمثل دور االتحاد العام. تمكين عملية التطوير الصناعي باعتبارها أساس تطوير األداء االقتصادي
 والتدريب والتمثيل الفعال لألعضاء والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسساتالتمثيلي في التعليم 

على  والدولية والدفاع وتوصيل قيم التطوير والمسؤولية االجتماعية والصناعة المنافسة واإلقليميةالمحلية 
في تنمية  المستوى العالمي، وأيضا إدارة تطوير سياسات صناعية فاعلة تخدم المصالح الصناعية وتساهم

الصناعية  وتقود استراتيجية االتحاد للتطوير الصناعي من خالل االتحادات .االقتصاد الوطني
عضاء وتطوير لأل التخصصية إلى وجود اتحادات قوية تقوم على العضوية الفاعلة وتقدم الخدمات الهامة

: اد العام كل منتشمل القطاعات الصناعية الممثلة باالتح .فاعل للسياسات والتواصل المتكامل
الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعات الحجر والرخام، الصناعات االنشائية، الصناعات 
المعدنية والهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الدوائية، الصناعات الخشبية واالثاث، صناعة 

والتقليدية، صناعة الورق والمنتجات  المالبس والنسيج، الصناعات الجلدية واالحذية، الصناعات السياحية
 :في التحاد العام الرئيسيةويمكن تلخيص أهداف ا. الورقية، الصناعات البالستيكية والمطاط

التطوير المؤسساتي لالتحادات والقطاعات الصناعية المختلفة ودعمهم من أجل تحقيق  .5
 .أهدافهم

األعضاء والمساهمة في تنمية اإلدارة الفعالة للسياسات الصناعية من أجل خدمة مصالح  .6
 .االقتصاد الوطني

 .التمثيل الفاعل لألعضاء ومصالحهم على المستويات المحلية والدولية .4
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 .تنمية وتطوير قدرات المؤسسات الصناعية عن طريق دعم التنافسية المحلية والعالمية .3

 أجل من سويا العمل و جهودهم بتوحيد للمنتجين سمحت التخصصية الصناعية االتحادات هذه
  العام القطاع مع الحوار في أعضاءها تمثيل على االتحادات عملت كما المشتركة، االهتمامات
 الدعم على الحصول في أساسيا دورا التخصصية االتحادات لعبت كما األخرى، المعنية والجهات

 االقتصاد بناء بأن دائما الفلسطينيون الصناعيون آمن لقد .أعضاءها ومصلحة لخدمة أشكاله بكافة
 الموارد في وحرص الجهود في تناغم إلى يحتاج والتزام مسؤولية هو قطاعاته وتطوير الوطني
 بشكل يساهم بحيث للصناعات، قوي عام إتحاد لتشكيل الحاجة برزت هنا ومن .المتوفرة والفرص
 االقتصاد وزارة مع بالشراكة فلسطين في الصناعي الخاص القطاع تطور و نمو في مؤثر و فاعل

موقع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية على شبكة .)العالقة ذات المؤسسات وكافة الوطني
 5(6254االنترنت، 
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وأهميتها في تحديد  عملية التحليل الهرمي: الفصل الرابع .1
 األولويات

 
 مقدمة 3.5
 المصطلحات والتعاريف العامة 3.6
 MCDMاتخاذ القرار متعدد المعايير  3.4
 AHPعملية التحليل الهرمي  3.3
 خطوات عملية التحليل الهرمي 3.1
 مميزات عملية التحليل الهرمي 3.2
 تطبيقات عملية التحليل الهرمي 3.1
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 عملية التحليل الهرمي: الفصل الرابع.1

 مقدمة 1.4

لقد اتسع استخدام أساليب بحوث العمليات والتقنيات الكمية على العموم في مجال اتخاذ القرارات 
وهذا نتيجة نظرتها الشمولية وأخذها بعين االعتبار . اإلدارية، اإلنتاجية، االقتصادية، وحتى السياسية

لكافة المعايير التي قد تكون متناقضة، من وجهات نظر متخذي القرار على مستوى المؤسسات والهيئات 
 .وحتى الدول

من أهم   Administrative Decision Makingويعتبر موضوع اتخاذ القرارات اإلدارية 
ويعد القرار جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها . العناصر وأكثرها أثرًا في حياة األفراد والمنظمات والدول

األساسية في تحقيق أهداف المنظمة على مستوى القطاع العام والخاص أو التعاوني، وقد حظي القرار 
ألنه يسهم بشكل أساسي في تمكين المنظمة من  باهتمامات استثنائية في المجاالت المختلفة لإلدارة

مواصلة أنشطتها اإلدارية بكفاءة عالية وفعالية سيما وأن القرار يعتمد أساسا على المستقبل وتوقعاته سواء 
 (.6255الشوابكة،)مدى البعيد أو المتوسط أو القصير على ال

تعقيد األهداف وتشابكها، وما يرافق ونظرًا لتعقيد التركيبة التنظيمية واإلدارية والتي ستؤدي إلى 
أصبح من العسير على إدارة المنظمات حل هذه . ذلك من المخاطر التي تواجهها المنظمات والدول

المشكالت بالحدس والتخمين عند ممارستها للوظائف األساسية بنجاح، والتي تتوقف على كفاءتها في 
مدى الحاجة إلى التحول من أسلوب اإلدارة االرتجالية عليه أدركت هذه اإلدارة . اتخاذ القرارات الرشيدة

إلى أسلوب اإلدارة المخططة الواعية المتمثلة في استخدام النماذج واألساليب الكمية الحديثة في مجال 
اذ القرارات اإلدارية والتخطيطية التخطيط واتخاذ القرارات، لما لها من دور فعال في ترشيد عملية اتخ

 .(6229 طعمة،)

 على حلها طويين مشاكل ي تواجه العديد منالعمل الواقع يف وحيث أن ألفراد والمنظمات والدول
 للقرار صنعها عند Multicriteria ييرمعا ِعدة االعتبار بنظر تؤخذ أي ينبغي أن .عدة أهدافيق تحق
 Multicriteria ييرالمعا متعدد القرار صنع مفهوم جاء هنا من ،واحد هدف أو ريامع من بدالً 

Decision Making. 

 Analytic Hierarchy Processيحتوي هذا الفصل شرحًا مبسطًا ألسلوب التحليل الهرمي  

AHP   وكيفية استخدامه في صناعة القرار المتعدد المعايير MCDMمبسطاً  شرحاً  حيث سيتم تقديم 
متعدد  في تفاصيل اتخاذ القرارلمام بها قبل الخوض التعاريف والمصطلحات التي يجب اإلعن بعض 
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، ومن ثم سنعرج على أهم مايميز عملية التحليل AHP وعملية التحليل الهرمي  MCDMالمعايير
 .بخطوات العملية ثم أهم تطبيقاتها مروراً الهرمي عن غيرها من أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير، 

 ت والتعاريف العامةالمصطلحا 1.1

من أجل توضيح مفهوم اتخاذ القرار متعدد المعايير وفهمه، البد من تسليط الضوء على 
 : المصطلحات التالية

 :(Decision Making)عملية اتخاذ القرار  1.1.4

 Administrative اإلدارية القرارات اتخاد موضع دراسة والمتخصصون الباحثون تناول
Decisions Making أن إال والنظري الفكري والمحتوى التعبيري، الشكل حيث من مختلفة بمداخل 

 محور هو القرار بأن المختلفة الفكرية المناهج إطار في المنظرين من العديد بين إجماع شبه هناك
 البدائل من بديل لكل المحتملة المنافع تقويم لعملية نتيجة إال هو ما اإلداري والقرار دارية،اإل العملية
 من مجموعة لتحديد األولوياتو  األهداف تحديد يتطلب القرار صنع فأن ولذلك أفضلها، واختيار المتاحة
 . المتاحة البدائل

 البدائل مجموعة بين من بديل اتخاذ ضرورة على تركز عملية اتخاذ القرار تعريفات معظم نإ
 ليس إذ ولكن في حقيقة األمر قد يكون القرار المناسب هو رفض جميع البدائل المتاحة، المتاحة،
  عمليات مجموعة يتضمن اإلداري القرار أنويمكن القول . المتاحة البدائل حدأ قبول يتم نأ بالضرورة

 :(6255 الشوابكة،) وهي

 .حل إلى تحتاج مشكلة وجود .5
 .المشكلة لحل المطروحة البدائل من عدد وجود .6
 .السليم التفكير على إعتمادا األنسب البديل إختيار .4
 .المطروحة البدائل من االنسب البديل إختيار على بناءً  المطلوب الهدف تحقيق .3

 
 :(Criteria)المعيار  1.1.1

عمقها  حيث من تختلف ماك االدارية، والحاالت المواقف باختالف القرار اتخاذ معايير تختلف
 :(6221 شمس الدين،) مجموعات ثالث في  تصنيفها يمكن يبها،راكوت ونوعيتها وشموليتها

 .كيفية ومعايير كمية معايير إلى المعايير تصنف المعيار نوعية حيث من .5
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 معاييرو  معقدة معايير أيضاً  مجموعتين في المعايير تصنف المعيار تركيبة حيث من .6
 .بسيطة

 .ديناميكيةأخرى و  ستاتيكية إلى معايير المعايير تصنف الزمان في التغير حيث من .4

 أي حالة في المعايير أنواع من نوع أي يستخدم نأ يمكن القرار متخذ أن إلى االشارة من البد وهنا
 أن ماك. واحد آن في متعددة صفات تحمل نأ للمعايير يمكن ماك الهدف من انطالقاً  داريإ موقف أو

 الحل بدائل في تقييم سيعتمده الذي المعيار نوع القرار متخذ على تفرض القرار اتخاذ ومواقف حاالت
 .(6221 شمس الدين،) هدفه وتجسيد

 (.MCDM) اتخاذ القرار متعدد المعايير 3.4

 أّنه على Multicriteria Decision Making ييرالمعا متعدد القرار صنعيمكن تعريف 
 يالت البدائل من مجموعة ايهف القرار صانع اجهيو  يالت القرار ُصنع مشاكل من ُمحددة يةفرع مجموعة"
 المتعلقة البدائل يبترت أو األفضل يلالبديجاد إ إما هو وهدفها مختلفة،يير معا بوساطة وصفها ميت

 البدائل من مجموعة ريااخت أو يبترت أو يةو األول وضع أو مسح"وكذلك يعرف على أنه ". القرار بمشكلة
توماس ساعاتي صاحب ومخترع عملية  كريذو  ".متضاربة أو متناسبة يرغ أوعادة  مستقلة ييرمعا وفق

 النواتج أو الموارد مثل المترابطة المكونات من معقد نظام عادةً  اجهيو  القرار صانع أن " التحليل الهرمي
 أو التنبؤ حافز يهملد أن كما.  الخ.... األشخاص من يعمجام أو األشخاص أو المرغوبة األهداف أو

 بشكل المعقدة األجزاء هذه القرار صانع دركأ كلما نهأ الواضح فمن ،النظام بتفحص تميه وهو الرقابة
 .(6221النجار والنعيمي، ) أفضل القرارات أو التوقعات كانت كلما أفضل

 (AHP)عملية التحليل الهرمي  1.1

 التي معاييرال متعددة القرارات اتخاذ في المعتمدة األساليب إحدى الهرمي التحليل عملية نظرية تعد
 من مجموعة من بين األمثل البديل بانتقاء الخاص القرار اتخاذ عملية في الكمية األساليب توظيف تعتمد
في حل المشاكل المعقدة واتخاذ  العالية نجاحها وكفاءتهاحيث أثبتت النظرية  .متعددة معايير وفق البدائل

 المفاضلة قضية لمعالجة مستوى العالم على الدراسات من العديد وأجريت ،القرارات متعددة المعايير
الذي ولد  اعاتيتوماس س البروفسور قبل من النظرية هذه طورت وقد .البدائل من مجموعة ينر بواالختيا

، وهو عالم متخصص في العلوم الرياضية ويشغل منصب أستاذ 5162في مدينة الموصل بالعراق سنة 
 أيضا عنها وألف (University of Pittsburgh) األمريكية المتحدة الواليات في بتسبرغ جامعة في
 هي النظرية هذه أصبحت الحين ذلك ومنذ، وأسهم كثيراً  في حقول البحث العلمي، كتاباً  ثالثين من أكثر
 األسباب من للعديد وذلكمتعدد المعايير،  القرار واتخاذ تحليل في عملية العالم فيًا انتشار  الطرق أكثر

 تحليل وعمل الهرمية، األشكال وبناء النظرية تطبيق خالله يمكن من محوسب برنامج لوجود خصوصاً 
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 هوًا عموم الهرمي التحليل مبدأ نفس فإن كذلك وفعالة، مبسطة النتائج بطريقة واستخالص الحساسية
 .(6229الشوبكي، ) العادي لإلنسان المنطقي لطريقة التفكير وقريب سهل مبدأ

 وغير الموضوعية المعايير بين يجمع متكامل عمل إطار" بأنها 5192 عام ساعاتي عرفها وقد
 بصيغة لتعريفها أخرى مرة وعاد" نسبي مقياس أساس على القائمة الزوجية المقارنات وبين الموضوعية

 القرار ومتخذي الخبراء رأي تعتمد التي الزوجية المقارنات باستخدام المؤشرات بناء نظرية"  بأنها جديدة
 .(6255الراشد، ) "محدد مقياس حدود في

لمتخذ  الفكرية العملية على والتزاماً  نظاماً  يفرض فعاالً  عملياً  هيكالً  تقدم الهرمي التحليل عملية إن
ن القرار،  القرارات متخذي يساعد الموضوعة المشكلة متغيرات من متغير لكل رقمية قيمة تحديد ضرورة وا 
 فإن ذلك إلى وباإلضافة الخالصة، إلى الوصول في يساعدهم متناسق فكري نموذج على المحافظة على

 مصداقية من تعزز الوقت نفس وفي القرارات، تماسك مدى من تحسن القرارات لمتخذي الالإرادية الطبيعة
 .(Saaty, 1982) رالقرا صنع أدوات من كأداة الهرمي التحليل عملية

 :خطوات عملية التحليل الهرمي 1.3

بعمل مقارنة تبدأ عملية التحليل الهرمي بوضع عناصر المشكلة المطروحة بشكل هرمي، ثم نقوم 
زوجية بين عناصر المشكلة في أحد المستويات، وذلك بناًء على معايير االختيار، ونحصل من هذه 
المقارنات على األولويات، وأخيرًا نصل إلى األولويات اإلجمالية، ونكون حسبنا مدى الثبات ومدى 

 (.Saaty, 1980)التداخل بين العناصر 

 :Hierarchical Structuring of the Problemبناء الشكل الهرمي  1.3.4

 الذي القرار نوع على تعتمد الهرمي البناء فعملية الهرمية، األشكال لبناء ثابتة قاعدة هناك ليست
 األخير بالمستوى البدء يمكن بدائل، بديل من بين عدة اختيار عن عبارة القرار هذا كان فإذا اتخاذه، يراد
 التالي المستوى وسيتكون ،(3.5)كما هو موضح في الشكل  القائمة في المتاحة البدائل بوضع وذلك
 عنصر من سيتكون األعلى المستوى أما البدائل، هذه علىلها خال من سنحكمالتي  اييرالمع منمكون 
 كل إسهام وأهمية الموجودة المعايير على بناء القرار يتخذ أجله من الذي الشامل الغرض هو فقط واحد
 .(6222ساعاتي،) نها في تحقيقهم

 ذوي من مجموعة بحضور بتعمق الموضوع بحث هي الهرمي الشكل لتكوين طريقة أنجح إن
 هؤالء يقوم ذلك وبعد بالمشكلة، عالقة لها وبدائل عناصر من طرح ما بكل قائمة وضع ثم العالقة،

 (.6229الشوبكي، ) هرمية بطريقة وتنظيمها والبدائل العناصر هذه بتجميع المشاركون
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 النموذج العام لعملية التحليلي الهرمي( 1.4)كل رقم ش

 "التعهد عملية إطار في األفضل المورد اختيار معايير تحديد"(1041حديد، )المصدر 

 : Priority Analysis وضع األولويات 1.3.1

 على للحصول األحكام، وتجميع الهرم عناصر بين األولويات بحساب الهرمي التحليل عملية تتم
 على مبني نهائي قرار الستخالص األحكام هذه ثبات مدى في والتدقيق الكلية األولويات من مجموعة
 النظم تفكير يستخدم فهو الوقت، نفس في منهجين يستخدم الهرمي التحليل أسلوب إن. العملية هذه نتائج
 ومن الهرم لعناصر الثنائية المقارنة خالل من السببي التفسير أو التفكير ويستخدم هرمياً  األفكار ببناء
 من المتولدة بالمشاعر المنطقي التفكير تمزج الثنائية المقارنات عمل في المطبقة األحكام.التجميع خالل
 .المعرفة عن الناتجة الخبرة

المستوى األول 
 الهدف

الهدف 
 األســـــاســــي

رقم  فرعيمعيار 
(5) 

 

معيار أساسي رقم 
(4) 

 

 (6)رقم بديل 

 

 (4)رقم بديل 

 

 (5)رقم بديل 

 

المستوى الثاني 
معايير اتخاذ 
 القرار األساسية

المستوى الثالث 
معايير اتخاذ 
 القرار الفرعية

المستوى األخير 
 الخيارات/البدائل

 

رقم  فرعيمعيار 
(4) 

رقم  فرعيمعيار 
(6) 

معيار أساسي رقم 
(6) 

 معيار أساسي رقم
(5) 
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 أسلوب استخدام من الناتج الحل كان إذا صحيحة، النهائية النتيجة تكون أن بالضرورة ليس ولكن
 يكرر عندما أفضل سيكون الحل فإن االطالع، واسع خبير قرار لصانع صحيحاً  يبدوا ال الهرمي التحليل
 باختبار الهرمي التحليل أسلوب يقوم أخرى ناحية من. األحكام فحص يعيد أو الهرم بناء ويعيد العملية
 إليها التوصل تم التي القرارات تقارب الهرمي التحليل أسلوب نتائج أن التجربة أظهرت وقد األحكام ثبات
 .(Saaty, 1982) األعمال عالم في بالغ بجهد

  األولوياتتحديد  1.3.1.4

 مقارنة أي ثنائية مقارنات عمل هو قرار مشكلة في العناصر أولويات تحديد في ىاألول الخطوة
 الزوجية، للمقارنات المفضلة الصيغة المصفوفة وتعتبر .معينة لصفة بالنسبة زوجية بطريقة العناصر

 من إضافية، معلومات على والحصول الثبات الختبار إطارا توفر ومعروفة بسيطة أداة هي فالمصفوفة
 الحكم في للتغييرات بالنسبة الكلية لألولويات الحساسية وتحليل الممكنة، المقارنات جميع عمل خالل

 .(6229الشوبكي، )

بقيم تتراوح  في الشكل الهرمي في عقد مقارنات ثنائية بين المستوى الثاني تحديد األولويات تتمثل
األفضل أن تكون عناصر  .على اعتبار أن األرقام تعطي تفاوتًا أعمق مما تقدم األلفاظ( 1–5)من 

األشخاص ال يتمكنون من إجراء مقارنات صحيحة حيث أن  عناصر خمس إلى تسع المستوى الثاني من
 .(6222ساعاتي،) بين أكثر من سبعة معايير قابلة للزيادة أو النقص بحد أقصى إلى معيارين

يمكن أن يتضمن المستوى الثاني مستويات فرعية تتفرع إلى مستويات فرعية أصغر بل إن وجود 
مستويات فرعية يعد مطلبًا في حالة صعوبة المقارنات التي ترجع إلى التفاوت الكبير بين المعايير في 

 :يمكن حصر عدد المقارنات بين المعايير وفقًا للمعادلة التالية .درجة األهمية

  2/1     

 عدد المعايير=  حيث 

 :تصميم مصفوفة وفق الشروط التاليةعند المقارنة يجب 

 .صحيح ألنه يمثل مقارنة المعيار مع نفسه( 5)أن يكون قطرها واحد  .5
 .القيم أعلى القطر معكوس القيم أسفل القطر .6
 (.الثبات)أن تكون األحكام خالية من التناقض  .4
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 المقياس األساسي للمقارنات الزوجية( 1.4)جدول 
 الشرح التعريف مدى األهمية

 متساويان في األهمية 5
النشاطان )يساهم النشاطان بنفس المقدار للهدف 
 (متساويان من حيث األهمية بالنسبة للهدف

الخبرة والتقدير يفضالن بقوة نشاطًا على اآلخر بدرجة  أهمية معتدلة 4
 بسيطة

 الخبرة والتقدير يفضالن بقوة نشاطًا على اآلخر أهمية كبيرة 1

نشاط يفضل على اآلخر بدرجة كبيرة جدًا، أهميته  أهمية كبيرة جداً  1
 توضحها الممارسة 

الدليل على تفضيل نشاط على آخر يمثل أعلى درجة  أهمية قصوى 1
 ممكنة من التأكيد 

حكمًا ( Interpolate)أحيانًا يحتاج فرد ما ان يعطي  أهمية وسطية بين القيم المذكورة أعاله 9، 2، 3، 6
 ال توجد كلمات توصفه وسطًا عدديًا ؛ حيث 

 مقلوب القيم أعاله

له إحدى القيم  "س"إذا كان النشاط 
الصحيحة أعاله عندما قورن بالنشاط 

مقلوب  "ص"، حينئذن يأخذ النشاط  "ص"
 "س"تلك القيمة حينما يقارن بالنشاط 

العناصر كوحدة صغر ألزوم إجراء مقارنة باختيار 
 .تلك الوحدة كبر باعتبارها ضعفلتقدير العناصر األ

 Decision making with the analytic hierarchy“ (Saaty,2008) المصدر

process”) 

 األولوياتحساب  1.3.1.1

 (:Saaty,1980)هناك طريقتان لحساب األولويات، الطريقة التقريبية والطريقة المضبوطة 

  بالطريقة التقريبية األولوياتحساب: 

أوال القيم في كل عمود ثم نقسم كل قيمة في العمود على لحساب األولويات بطريقة تقريبية نجمع 
والتي تسمح لنا ( Normalized Matrix)مجموع قيم العمود نفسه؛ فنحصل على المصفوفة المعيارية 

أخيرا نحسب المتوسط للصفوف بجمع القيم في كل صف  و، بإجراء مقارانات ذات معنى بين العناصر
 .للمصفوفة المعيارية
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  بالطريقة المضبوطة األولوياتحساب: 

بحساب الهيمنة ( 3.6)تحسب األولويات من مصفوفة المقارنات الزوجية الموضحة في الجدول 
( أ)ممثلة في األحكام في صف، حيث يمثل الصف األول نشاط ( أ، ب، ج، د)الكلية لكل من األنشطة 
 .وهكذا، نبدأ بمصفوفة ثابتة األحكام( ب)والصف الثاني نشاط 

 (أ، ب، ج، د)مصفوفة المقارنات الزوجية لكل من األنشطة ( 1.1)دول ج

 د ج ب أ 
 3 6 6 5 أ
 6 5 5 6/5 ب
 6 5 5 6/5 ج
 5 6/5 6/5 3/5 د

 "The Analytic Hierarchy Process " (Saaty,1980)المصدر

في اليمين على العنصر ( أ)في الصف األول من العمود الثاني هيمنة العنصر ( 6)تمثل القيمة 
الموجودة في الصف األول من العمود الرابع، مقارنة ( 3)في الصف األعلى وهي مساوية للقيمة ( ب)
(( ب)مع ( د)مقارنة )وهي القيمة التي في الصف الرابع والعمود الثاني ( 6/5)مضروبة في ( د)مع ( أ)

(. ب)بـ ( د)بـ ( أ)بطريقة مباشرة من خالل عالقة ( ب)على ( أ)بمعنى آخر يمكننا هنا معرفة هيمنة 
في الصف األول من العمود ( ج)على ( أ)من خالل أخذ هيمنة ( ب)على ( أ)كذلك يمكن معرفة هيمنة 

ول من العمود الثاني في الصف األ( 5)والذي يساوي ( ب)على( ج)مضروبًا في هيمنة ( 6)الثالث 
عندما تكون المصفوفة ثابتة تحقق جميع المدخالت هذه العالقة لجميع أنواع الهيمنة المتداخلة من خالل 

لتحقق من كل أنواع الهيمنة في خطوتين نحتاج أن نضرب مصفوفة األحكام في نفسها . عنصر لآلخر
ولكن هذا . نشطة الوسيطة وجمع هذه النتائجوالذي سيعطينا جميع النتائج الالزمة من خالل المرور باأل

بإمكاننا النظر في هيمنة (. ب)أن يهيمن على العنصر ( أ)ال يمثل كل الطرق التي يمكن للعنصر 
تساوي الهيمنة ثالثية الخطوات، وذلك عن ( ب)مع ( أ)بمقارنة ( 6)نفس القيمة : ثالثية الخطوات مثال

(. ب)على ( د)وأخيرًا ( د)على ( ج)، ثم هيمنة (ج)على ( أ)ة طريق أخذ أوال، على سبيل المثال، هيمن
. أيضا من الصف الثالث للمقارنة الثانية( 6)من الصف األول للمقارنة األولى والقيمة ( 6)لدينا القيمة 

ذا ضربنا . للمقارنة الثالثة( 6/5)ومن الصف الرابع القيمة   . 6نحصل مرة أخرى على  x 6 x 6/5 6وا 

الهيمنة الثالثية الخطوات يمكن الحصول عليها بضرب مصفوفة االحكام في نفسها  جميع أنواع
نالحظ . وتكرر هذه العملية بضرب المصفوفة في نفسها أربع مرات أو خمس مرات وهكذا. ثالث مرات

، أو (4ممر طوله ( )ج مع ب)وأخيرًا ( أ مع ج)، ثم (أ مع أ)أنه في هذه العملية يمكننا مثال مقارنة 
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وبكلمات أخرى ال يمكننا (. د مع أ)، ثم (د مع د)، (أ مع د)، ( ج مع أ)، (أ مع ج)تطيع مقارنة نس
للتأكد من أن جميع احتماالت الهيمنة قد غطيت؛ نحتاج للنظر في . استبعاد أي طريقة لتكرار جزئي

ها تعطي نفس وعندما تكون المصفوفة ثابتة وغير متناقضة؛ فإن جميع قوا. جميع قوى مصفوفة األحكام
 .الهيمنة مضروبا في مقدار ثابت

 

 

 

 

تستنج األولويات الصحيحة والمعروفة برفع مصفوفات األحكام إلى قوة كبيرة، مثاًل تربيعها، ثم 
عندما يصبح الفرق ويبرمج الحاسوب بالتوقف . تربيع الناتج وهكذا، ثم تجمع صفوف المصفوفة الناتجة

 .بين متجهين متتاليين ضئياًل جدًا وال يكاد يذكر، كأن يكون جزءًا من عشرة آالف

تعطي هذه العملية ما يعرف رياضيًا بمتجه أيجن الرئيسي، وناتج هامشي لهذه العملية هو قيمة 
لى ذلك ونحصل ع. والتي تستخدم لحساب الثبات في األحكام( λmaxالمبدا ماكس )أيجن الرئيسي 

من األرقام، ثم نضرب كل منها باألولوية المناضرة لها، وهي ( ن)بجمع كل عمود، وهكذا نحصل على 
ضافة النواتج يعكس متجه أيجن الرئيسي بدقة الرتبة المختفية في . المعطاة في متجه أيجن الرئيسي وا 

الحاسوب للقيام بذلك،  وبصفة عامة األمر يتطلب برنامجًا على. االحكام لمستوى مقبول من التناقض
 "Expert Choice"خيار الخبيروهناك برنامج مصمم للقيام بهذه العمليات الحسابية يعرف باسم 

 (.6222 ساعاتي،)

 :Consistency Verification (عدم التناقض) الثباتقياس  1.3.5

 عنصر كل هيمنة بمقدار يخبرنا صف لكل المعياري المجموع فإن ثابتة المصفوفة تكون عندما
 من عنصر كل على األخرى العناصر هيمنة مقدار على نحصل كما ،نسبياً  األخرى العناصر على

 ضرب حاصل يكون بحيث األخرى مقلوب منهما كل القيمتان تكون أن يجب عمود، كل مدخالت مجموع
 النشاط، لذلك الصف في العنصر مقلوب هي العمود في العناصر أن ويالحظ ،واحداً  يساوي القيمتين
 تجمع ثم المناظر للصفالمعيارية  بالقيمة قيمة كل وتضرب عمود كل في العناصر مجموع يحسب
 المبدا)ـ ب والمعروفة القيمة هذه فإن متناقضة األحكام كانت إذا أخرى ناحية ومن األعمدة، لجميع النتائج
 بين الفرق يقسم. التناقض لدرجة قياسا يكون الفرق ومقدار( ن) من أكبر تكون وفس (λmax ماكس
 %(.52)حدود في تكون أن ويجب، العشوائية لألحكام المناظرة التناقض بكمية (ن)و القيمة هذه

  5      6      6     3 
6/5     5     5      6 
6/5     5     5      6 
3/5    6/5   6/5    5   

  5      6      6     3 
6/5     5     5      6 
6/5     5     5      6 
3/5    6/5   6/5    5   

3      9      9     52 
6      3      3      9 
6      3      3      9    
5      6      6      3 

= 
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 تفضيل يجب إذن الموز على البرتقال وفضل ،مثالً  البرتقال على التفاح تم فضل شخص إذا
 الموز الشخص نفس يفضل أن أحيانا يحدث قد ولكن التامة، التوافقية العالقة حالة في الموز على التفاح
 .أخرى ظروف أي أو الفصل في أو اليوم في الوقت على اً اعتماد التفاح من أكثر

 أو للعناصر األولويات حساب في الثبات من معينة لدرجة ضرورة هناك أن الطبيعي من
 التحليل عملية وتقيس الواقع، في مقبولة نتائج على الحصول أجل من معين، معيار على بناء األنشطة
 نسبة تكون أن ويجب ،Consistency ratio الثبات نسبة حساب بطريقة لألحكام الكلي الثبات الهرمي
% 3x3 ،52للمصفوفات % 4x4  ،1ت للمصفوفا% 1في الحقيقة )أو أقل، %( 52) الثبات

 (للمصفوفات األكبر حجماً 

 :معادلة مؤشر الثبات

1

max






n

n
CI



 
 

 =الجذر الكامن لمصفوفة المقارنات الثنائية. 

n  =عدد العناصر محل المقارنة. 

يجب مقارنتها مع قيمة  Consistency index( CI)بعد الحصول على قيمة مؤشر الثبات 
 .(CR) من أجل التعرف على نسبة الثبات Random Index( RI)المؤشر العشوائي 

                                                                     RI

CI
CR 

              
 

ألعلى المقبول كلما اقترب من الصفر كانت األحكام تتصف بالثبات والحد ا CRنسبة الثبات 
التناقض ولذلك يجب فإذا زاد عن ذلك فإن األحكام يوجد فيها بعض %( 52)  2.5لنسبة الثبات هو 

 .(Al Afeefy, 2011)مراجعة القرار 

 (RI)قيم مؤشر الثبات العشوائي ( 1.5)جدول
N 5 6 4 3 1 2 1 9 1 52 
RI 2 2 2.16 2.91 5.55 5.61 5.41 5.32 5.31 5.31 

 Optimal Compensating Fund Allocation " (Al Afeefy,2011): المصدر

for Industrial Sectors in Gaza Strip Using AHP and Goal Programming" 

 مؤشر الثبات
 الثباتنسبة  مؤشر الثبات العشوائي
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 مميزات عملية التحليل الهرمي 3.2

 (:0222ساعاتي، )يمكن تلخيص ما يمكن أن يكسبه الفرد بأستخدام أسلوب التحليل الهرمي فيما يلي 

 .معقدة شبكة في الوظيفية العالقات أنواع مختلف مع كمياً  للتعامل عملية طريقة .5
 جميع أفراد أحكام تعكس حيوية بطريقة المطلوب والتخطيط المتوقع التخطيط لدمج قوية أداة .6

 .اإلدارة
 :لـ جديدة طريقة .4

 ملموسة غير عوامل عن موضوعية أحكام مع الواضحة البيانات دمج. 
 بينها الخالفات وفض أفراد عدة أحكام مزج. 
 منخفضة بتكلفة والمراجعة الحساسية تحليل أداة. 
 بوضوح التنازالت عمل على اإلدارة قدرات تقوية. 

 أو الختيار المشاريع( المخاطرة تقليل أولويات، التكلفة،/ المنفعة) األخرى األدوات تكمل أداة .3
 .األنشطة

عدم  ةحال في المخاطرة من والحماية بالمستقبل التنبؤ أساليب من لمجموعة واحد بديل .1
 .التأكد

رشاد اإلنجاز التنظيمي نحو مجموعة من األهداف الحيوية .2  .أداة لمراقبة وا 
وتتمثل الطريقة الكلية في بناء الهرم الذي . الجمع بين الطريقة الكلية والجزئية في إطار مقنع .1

تنظر في فحص األجزاء من بينما الطريقة الجزئية . ينظر إلى كافة العناصر ككل متكامل
 .خالل عقد مقارنات ثنائية بينها

فالجوانب النوعية تتمثل في تعريف . شمول هذه الطريقة على الجوانب الكمية والنوعية معاً  .9
المشكلة وبنائها الهرمي وتحديد األهداف والمعايير، بينما تتمثل الجوانب الكمية في التعبير 

 .امبلغة األرق األولوياتعن األحكام و 
شمولها لجانبي العلم والفن في آن واحد، حيث يتمثل الجانب العلمي في ضوابط إجراءات  .1

 .المقارنات من خالل فحص الثبات، بينما يتمثل الجانب الفني في االبتكار واإلبداع
الجمع بين الموضوعية والذاتية، فهي موضوعية من خالل المصفوفات واستخراج  .52

كما أنها ذاتية تخضع الهتمامات وتفضيالت متخذ القرار عند عقد المقارنات . األولويات
ولذلك سوف تختلف النتائج تبعًا الختالف التفضيالت فيما يتعلق بالقرارات الشخصية، ولكن 
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تتحول التفضيالت الشخصية إلى موضعية عند بناء قرارات أكثر عمقًا، وذلك من خالل 
 .المختصين في اتخاذ القراراشتراك مجموعة من الخبراء و 

على تحكيم الصفات الملموسة والمجردة وذلك من خالل عقد مقارنات  القدرة الكبيرة .55
 .ثنائية اعتمادًا على قدرة العقل البشري على التمييز بين تلك الصفات

 .قابلية هذه الطريقة على التفاعل الجيد مع المشكالت البسيطة والمعقدة على حد سواء .56
 .ن نموذج التحليل الهرمي ومرونته الفائقة وقابليته للمراجعة وتنوع تطبيقاتهبساطة تكوي .54
ال يتطلب تخصصًا دقيقًا إلجادته، كما يوجد برنامج حاسوبي اسمه خيار الخبير  .53

(Expert Choice )يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وجعلها في متناول الجميع. 

 
 مميزات عملية التحليل الهرمي ( 1.1)شكل 

 "عملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد: صناعة القرار للقادة " (1000،ساعاتي)المصدر 

 أسلوب

 التحليل الهرمي

 :تكرار العملية

أسلوب التحليل 
الهرمي يمكن الفرد 
من تهذيب وتعريف 
المشكلة وتحسين 
أحكامه وفهمه من 

 .خالل التكرار

 :الحكم واإلجماع

ال يصر أسلوب 
 التحليل

 الهرمي على اإلجماع

 ولكن يستخلص ناتجا

 .يمثل أحكاما متباينة

يأخذ : المقايضات.
األسلوب في إعتباره 
األولويات النسبية 

و , للعوامل في النظام
يمكن األفراد من من 
اختيار البديل األفضل 

 .  بناء على أهدافهم

يؤدي : التركيب
األسلوب إلى تقدير 
شامل ألفضلية كل 

 .بديل

يتتبع : التوافق 
األسلوب الثبات 
المنطقي لألحكام 

المستخدمة في تحديد 
 .األولويات

يوفر : القياس 
األسلوب مقياسا 

لقياس األشياء غير 
المحسوسة وأسلوبا 

 .لوضع األولويات

:  البناء الهرمي
يعكس األسلوب 

االتجاه الطبيعي للعقل 
في تصنيف العناصر 
إلى مستويات مختلقة 

ولتجميع العناصر 
المتشابهة في كل 

 .مستوى

يستطيع : التداخل
األسلوب التعامل مع 
تداخل عناصر النظام 
وال يصر على التفكير 

 .الخطي

أسلوب : التعقيد
التحليل الهرمي يدمج 

طرق االستدالل و 
النظم في حل 

 .المشكالت المعقدة
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 تطبيقات عملية التحليل الهرمي 1.1

هناك العديد من التطبيقات لهذا المنهج من قبل األفراد والشركات والحكومات؛ لترشيد الطاقة، 
وتخطيط التعليم العالي، وانتخابات الرئاسة االمريكية، النزاع في شمال إيرلنده، والتخطيط والمواصالت، 

التخطيط لمعهد األبحاث األمريكي، اختيار المزيج السلعي، حل النزاع في جنوب أفريقيا، مؤشر توزيع 
، كما أن هناك مئات التطبيقات من قبل الحكومة الصينية، وترتيب أفضل (IBM)الموارد في شركة 

ارس إدارة األعمال في أوروبا، وتطبيقات ناسا، وتطبيقات بيئية في تشيلي، وتصميم الجسور وأنظمة مد
هندسية أخرى، والتنبؤ بنتائج البطولة العالمية في الشطرنج، وقوة تحول االقتصاد االمريكي وسوق 

، األسواق العالميةالبورصة وأسعار البترول، والعديد من تطبيقات الشركات مثل االندماج واالمتالك، و 
 .(6222ساعاتي،) وتوزيع القوى العاملة والموارد

كما استخدمت كذلك في إختيار السالح األنسب في العمليات العسكرية، لتحديد عملية التصنيع 
، ترتيب أولويات مؤشرات رأس المال لدى الحكومية غير التدريب برامج وقياس لتقييماالنسب لالنتاج، 

في قياس الجودة البلدان،  عبر البترول أنابيب خطوط تشغيل في المخاطر لتقييم وذجنم بناءالمؤسسات، 
 جامعة في التدريس هيئة أعضاء اختيار في، الشاملة لألنظمة البرمجيات في شركة مايكروسوفت

Bloomsburg  األمريكية، تحديد أفضل المواقع لبناء المصانع، والعديد من تطبيقات  بنسلفانيافي والية
 (.Al Afeefy, 2011)صناعة القرار متعددة المعايير
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 الطريقة واالجراءات.3

 
 المقدمة 1.5
 معايير االختيار 1.6
 الهرمي التحليل نموذج بناء 1.4
 الزوجية للمعايير ونتائج التحليل المقارنات 1.3
 تحليل الحساسية 1.1
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 الطريقة واالجراءات: الفصل الخامس .3

 :مقدمة 3.4

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة باستخدام عملية التحليل الهرمي، لذلك كان البد لنا بداية أن نحدد المعايير الفرعية لمعايير 

 .وهي االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومن ثم بناء نموذج االختبار العامالتنمية المستدامة الرئيسية 

، سة وتقنينهاراالد أداة تصميم في الباحث بها قام التي لالجراءات وصفاً  المبحث هذا يتناول 
ولذلك بهدف تحديد المعايير الفرعية لمعايير التنمية ، سةراالد بيانات لجمع استخدمها التي واألدوات

 .المستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومن ثم ترتيب أولويات القطاع الصناعي

 :معايير االختيار 3.1

يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة  لتحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل 
القتصادي تحقيق التنمية المستدامة، وحيث أن معايير التنمية المستدامة الرئيسية هي المعيار ا

واالجتماعي والبيئي ال تكفي وحدها لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، سعى الباحث لتحديد معايير فرعية 
لكل معيار رئيسي من معايير التنمية المستدامة وتم تصميم االستبانة األولى بطريقة المقابلة لغرض 

ر النظري لموضوع الدراسة وكذلك تحديد مدى مالءمة المعايير الفرعية التي اختارها الباحث من االطا
لذلك قام الباحث باختيار عدد من المسؤولين والخبراء وصناع . من الدراسات السابقة لواقعنا الفلسطيني

ذوي الخبرة في كافة مجاالت التنمية والتنمية المستدامة سواًء االقتصادية  المؤهلين األفرادالقرار، وكذلك 
 .ك في مجال القطاع الصناعي والتنمية الصناعيةوكذل، أو االجتماعية أو البيئية

 :اختيار المعاييرعينة  3.1.4

 ،شخص ( 40 ) وكان عددها، تم أخذ عينة قصدية الجراء المقابالت معها بطريقة االستبيان
لتحديد أهم المعايير الفرعية لمعايير التنمية المستدامة الرئيسية وهي المعايير  ةيكاف عينة وهي

 .والبيئية، االجتماعية، االقتصادية

 :خطوات بناء االستبانة األولى 3.1.1

 : اإلستبانة لبناء التالية الخطوات الباحث اتبع

 واالستفادة، الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة ساتاوالدر  اإلطار النظري على الباحث اطلع .5
 .تهارافق وصياغة اإلستبانة في بناء منها
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 .تهاراوفق اإلستبانة أبعاد تحديد في الخبراءو  الجامعات أساتذة من عدداً  الباحث استشار .6
 .اإلستبانة شملتها التي الرئيسية المجاالت حديدتم ت .4
 .مجال كل تحت تقع التي الفقرات تحديدتم  .3
 .األولية صورتها في اإلستبانة تصميم تم .1
 جامعاتال في التدريس هيئة أعضاء من المحكمين منعشرة  على اإلستبانة عرض تم .2

والقطاع الصناعي، باإلضافة  المستدامة التنمية مجاالت في المختصين وبعض ،الفلسطينية
 .التحكيم لجنة أعضاء أسماء يبين (3)  رقم والملحق .للمشرفين على الرسالة

 اإلضافة أو الحذف حيث من اإلستبانة فقرات بعض تعديل تم ضوء آراء بعض المحكمين في .1
 (.5)كما هو موضح في الملحق رقم  النهائية صورتها في ستبانةلتستقر اال، والتعديل

 
 : االستبانة األولى عينة وسمات خصائص 3.1.5

 :بالنسبة لمتغير الجنس .5

من اإلناث، وهذا % 1.1وأن ، من عينة الدراسة من الذكور% 16.1أن ( 1.5)يبين الجدول 
 .عائد إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني

 توزيع العينة حسب متغير الجنس (3.4)جدول 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 16.1 41 ذكر
 1.1 4 نثىأ

 522.2 32 المجموع
 

 :بالنسبة لمتغير الدرجة العلمية .6

وهم بعض ، فقط من أفراد العينة مؤهلهم العلمي دبلوم فأقل% 52أن   (1.6)يبين الجدول 
من أفراد العينة مؤهلهم العلمي % 41.1وأعضاء االتحادات الصناعية، وأن  أصحاب المصانع

 .منأفراد العينة من حملة الشهادات العليا% 16.1أن و، بكالوريوس
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 توزيع العينة حسب متغير الدرجة العلمية (3.1)جدول 

 النسبة المئوية العدد الدرجة العلمية
 52.2 3 دبلوم فأقل
 41.1 51 بكالوريوس
 66.1 1 ماجستير
 42.2 56 دكتوراة
 522.2 32 المجموع

 
 :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة .4

من % 66.1وأن ، سنوات 1من أفراد العينة لديهم خبرة أقل من % 1أن   (1.4)يبين الجدول 
 52بينما بلغت نسبة أفراد العينة التي تزيد خبرتهم عن ، سنوات 52إلى  1عينة الدراسة خبرتهم مابين 

 .ويرى الباحث أن ذلك سيزيد من الثقة بنتائج الدراسة، %16.1سنوات 

 وات الخبرةتوزيع العينة حسب متغير سن (3.5)جدول 

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة
 1.2 6 سنوات 1أقل من 

 66.1 1 سنوات 52أقل من  – 1
 16.1 61 سنوات 52أكثر من 

 522.2 32 المجموع
 

 :بالنسبة لمتغير مكان العمل .3

من عينة % 66.1وأن ، من أفراد العينة يعملون في القطاع العام% 31أن  (1.3)يبين الجدول 
بينما بلغت نسبة أفراد ، يعملون في مؤسسات دولية% 1.1أن و، الدراسة يعملون في القطاع الخاص

 %.61مؤسسات تعليمية  العينة الذين يعملون في
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 توزيع العينة حسب متغير مكان العمل (3.1)جدول 

 النسبة المئوية العدد مكان العمل
 31.2 59 قطاع عام
 66.1 1 قطاع خاص
 1.1 4 مؤسسة دولية
 61 52 مؤسسة تعليمية

 522.2 32 المجموع
 

 :نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة األولى  3.1.1

 ومن خالل هذا التحليل تم الحصول SPSSتم تحليل االستبيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
الدراسة، وتم ترتيب  عينة الموزعة على االستبيانات تحليل على بناء المعايير ألهمية العام المتوسط على

المعايير الفرعية الالزمة في عملية ترتيب أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية 
 .المستدامة

 %22 من أكبر مالءمة مؤشر على تحصل التي المعايير أخذ يمكن احصائية ناحية من
 .وهذا ما قام به الباحث ذلك، من أقل على حصلت التي المعايير واستبعاد استخدامها يمكن كمعايير

أن المعايير االقتصادية الفرعية التي حصلت على أكبر نسبة مالءمة هي ( 1.1)يبين الجدول 
 المالية الموارد استخدام كفاءة" ،"المحلي اإلجمالي الناتج في والمساهمة االقتصادي النمو تعزيز"

 ،"األخرى القطاعات على واآلثار االقتصاد تنويع في المساهمة" ،"جديدة عمل فرص خلق" ،"والبشرية
  %   76.00، %77.75، %80.25، %81.00، %83.75، بنسبة "الجودة وتحسين اإلنتاجية زيادة"

مدى التوافق مع "وهو % 22على التوالي، وتم استبعاد المعيار الذي كانت نسبة مالءمته أقل من 
 .57.50حيث حصل على نسبة مالءمة " متطلبات اتفاقيات التجارة الدولية

كما ويبين أنه تم اعتماد كافة المعايير االجتماعية الفرعية الخمسة حيث حصلت كلها على درجة 
حصلت كلها على درجة مالءمة أكبر  ، كما تم اعتماد ست معايير بيئية فرعية%22مالءمة أكبر من 

، ولكن تم دمج المعيار األول والثالث بناًء على أراء عدد كبير من الخبراء الذين تمت %22من 
 .مقابلتهم، ليصبح عدد المعايير البيئية الفرعية خمسة معايير
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 العينة القصدية تحليل آرراء على للمعايير الفرعية بناء الوزن النسبي والترتيب( 3.3)جدول   

 الترتيب الوزن النسبي المعايير الفرعية المعايير الرئيسية

المعيار 
 االقتصادي

 5 83.75 تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي

 3 77.75 المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

 1 76.00 زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة

 4 80.25 خلق فرص عمل جديدة

 2 57.50 مدى التوافق مع متطلبات اتفاقيات التجارة الدولية

 6 81.00 كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية

المعيار 
 االجتماعي

 6 75.25 تحسين وضع العمالة الفلسطينية

 3 70.75 بشكل عادلتوزيع الثروة والدخل 

 4 71.25 تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية

 1 68.75 تحقيق االعتماد على الذات

 5 77.00 تحقيق تكافؤ الفرص

 المعيار البيئي

 3 76.75 القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة المطبقة محلياً 

 4 78.50 األثر البيئي للصناعة

 2 61.00 بالبيئة المطبقة إقليميًا ودولياً  القواعد واألنظمة المتعلقة

 5 81.00 إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة أنواعها

 6 80.75 كثافة استغالل واستهالك الطاقة في عمليات اإلنتاج

 1 74.25 كثافة استغالل الموارد الطبيعية المتوفرة
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 :بالدراسةبناء نموذج التحليل الهرمي الخاص  3.5

وهو ترتيب أولويات القطاع الصناعي من  ،بتحديد الهدف بدءً  ،هرم المشكلة  بناءقام الباحث ب
وهي المعيار االقتصادي، االجتماعي،  لرئيسةا معاييرال بتحديد مروراً  أجل تحقيق التنمية المستدامة،

يان بطريقة المقابلة التي تم والتي تم اعتمادها بناًء على االستب الفرعيةوالبيئي، وكذلك المعايير 
 الصناعاتوهي  ،فلسطينالمتوفرة وهي فروع قطاع الصناعات التحويلية في  لئوانتهاًء بالبدا، اجراءه
 الصناعات، الكيماوية والدوائية الصناعات، والهندسية المعدنية الصناعاتوالمشروبات،  الغذائية

، الصناعات السياحية والتقليدية، الجلدية والصناعات المالبس والنسيج صناعة، الخشبية واألثاث
، الصناعة البالستيكية والمطاط، الصناعات الورق والمنتجات الورقية والطباعة والتعبئة والتغليف

 (1.6)الصناعات اإلنشائية، كما هو موضح في الشكل 

 على والحصولالهرمي بناًء على عملية التحليل  للمعايير الزوجية المقارنة جداول إعداد ثم ومن 
 البيانات بإدخال مروراً  الهرمي، التحليل بطريقة ةالمبنيباستخدام االستبانة  وذلك النسبية المعايير أوزان
 العام النموذج على الحصول وأخيراً  ،الغرض لهذا خصيصاً  المعد expert choice الحاسوب برنامج إلى

 .لالختيار

( 6) رقم استبانة إعداد في اعتمادها تم التيالرئيسية والفرعية  المعايير( 1.2) الجدول يوضح
 واألنظمة القواعد، حيث تم دمج معيارين من المعايير البيئية الفرعية وهما معيار الهرمي التحليل ونموذج
، لتصبح ودولياً  إقليمياً  المطبقة بالبيئة المتعلقة واألنظمة القواعد، ومعيار محلياً  المطبقة بالبيئة المتعلقة

، وذلك بناًء على ودولياً  إقليمياً  محليًا، المطبقة بالبيئة المتعلقة واألنظمة القواعدمعيارًا واحدًا هو معيار 
 .رأي عدد كبير من الخبراء الذين تمت مقابلتهم

 بإجراء لتقوم بعناية اختيرت ،من الخبراء متخصصة لجنة عبر جرت الهرمي التحليل عملية
 (.pair wise comparison) االختيار لمعايير الزوجية المقارنة

 تفضيلهم لتعبئة اللجنة على توزيعها وتم الهرمي التحليل بأسلوب مسبقا( 6) رقم استبانة إعداد تم
 الملحق في مدرجة االستبانة وهذه والفرعية، الرئيسة االختيار معايير بين المقارنة إجراء عند الشخصي

 القطاع أولويات لترتيب وذلك للمعايير، النسبية األهمية وحساب الهرمي التحليل نموذج إعداد تم( 4) رقم
 .المستدامة التنمية تحقيق أجل من الصناعي
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 النموذج العام للدراسة وفق متطلبات عملية التحليل الهرمي( 3.1)كل رقم ش

 (من إعداد الباحث)المصدر 

 تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة الهدف

المعيار 
 البيئي

المعيار 
 االجتماعي

المعيار 
 االقتصادي

المعايير

 الرئيسية

المعايير

كفاءة استخدام  الفرعية
 الموارد المالية
 والبشرية

 البدائل

الصناعات 
ية الورق

الورق 
والمنتجات 
الورقية 
والطباعة 
والتعبئة 
 والتغليف

الصناعات 
 اإلنشائية

 

الصناعات 
الغذائية 
 والمشروبات

 

 الصناعات
 المعدنية
 والهندسية

صناعة 
المالبس 
 والنسيج و
الصناعات 
 الجلدية

 الصناعات
 السياحية
 والتقليدية

 الصناعات
 الخشبية
 واألثاث

 الصناعات
 الكيماوية
 والدوائية

صناعة 
البالستيك 
 والمطاط

تعزيز النمو 
 االقتصادي 

 فرص خلق
 جديدة عمل

المساهمة في 
 تنويع االقتصاد 

زيادة االنتاجية 
 وتحسين الجودة

تحسين جودة 
الحياة وتحقيق 

 الرفاهية

تحسين وضع 
العمالة 
  الفلسطينية

تحقيق تكافؤ 
 الفرص

توزيع الثروة 
والدخل بشكل 

  عادل

تحقيق االعتماد 
 على الذات

ادارة النفايات 
الناتجة عن 
 التصنيع

القواعد 
واألنظمة البيئية 

 المطبقة

كثافة استغالل 
الموارد الطبيعية 

 المتوفرة

األثر البيئي 
  للصناعة

كثافة استغالل 
الطاقة في 
 عملية االنتاج
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 المعايير الرئيسية والفرعية المسخدمة في بناء النموذج ( 3.6)جدول   

 توضيح المعايير الفرعية المعايير الرئيسية

 المعيار االقتصادي

تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة 
 في الناتج اإلجمالي المحلي

وكذلك زيادة نسبة مساهمة  يقدرة الصناعة على تطور وزيادة النمو االقتصاد
 .الصناعة في الناتج االجمالي المحلي

المساهمة في تنويع االقتصاد 
 واآلثار على القطاعات األخرى

قدرة الصناعة على تنويع االقتصاد والقابلية على تحريك وتحفيز القطاعات 
 (.األمامية والخلفية)األخرى عن طريق خلق الترابطات اإلنتاجية 

 اإلنتاجية وتحسين الجودةزيادة 

نسبة من المخرجات من قيمة محددة من أكبر تحقيق قدرة  الصناعة على 
ن ـقدرة عناصر اإلنتاج المختلفة على تحقيق مستوى معين م، والمدخالت
وكذلك . اً بالمدخالت التي تم استثمارها للغرض اإلنتاجيـقياس، اتـالمخرج

يز بها المنتج، والتي تؤدي تحسين الجودة من الصفات والخصائص التي يتم
إلى تلبية حاجات المستهلكين والعمالء سواء من حيث تصميم المنتج أو 

تصنيعه أو قدرته على األداء، في سبيل الوصول إلى إرضاء هؤالء العمالء 
 .والمستهلكين

يجاد فرص العمل الجديدة سواًء كانت  خلق فرص عمل جديدة قدرة الصناعة على خلق الوظائف وا 
 .باشرة أم غير مباشرة، واستيعاب أكبر قدر من العمالةم

كفاءة استخدام الموارد المالية 
 والبشرية

قدرة الصناعة على االستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية والمادية والمالية 
 .المتوفرة

 المعيار االجتماعي 

 تحسين وضع العمالة الفلسطينية
العمالة من حيث توفير أجر عادل مرض قدرة الصناعة على تحسين وضع 

يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان ، الحوافز، وظروف العمل 
 .اآلمنة، باالضافة إلى أي وسائل أخرى للحماية االجتماعية

قدرة الصناعة على توزيع الدخل الناتج الكبر شريحة ممكنة من المجتمع  توزيع الثروة والدخل بشكل عادل
 .عدم تكدس األرباح في أيدي قلة، أو طبقة محددة من المجتمع وضمان

تحسين جودة الحياة وتحقيق 
 الرفاهية

قدرة الصناعة على زيادة شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع 
حاجاته والحياة الجيدة ورقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم 

 .ألفراد المجتمع

 االعتماد على الذاتتحقيق 
قدرة الصناعة على تحقيق االكتفاء الذاتي وسد حاجة المستهلكين من 

 . المنتجات المطلوبة

 تحقيق تكافؤ الفرص
قدرة الصناعة على تحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو 

 .اللغة أو الجنس أو المستوى االجتماعي
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 المعيار البيئي

واألنظمة المتعلقة بالبيئة القواعد 
 المطبقة محليًا، إقليميًا ودولياً 

بشأن  5111لسنة ( 1)مدى توافق الصناعة مع قانون البيئة الفلسطيني  رقم 
من ( 11)البيئة والمعمول به في األراضي الفلسطينية، وكذلك احكام المادة 

ص على بشأن البيئة التي تن 5111لسنة ( 1)قانون البيئة الفلسطيني رقم 
اعتبار المعاهدات واالتفاقيات الدولية أو األقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي 
تكون فلسطين طرفًا فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في 

 .األراضي الفلسطينية جزءا مكمال لقانون البيئة الفلسطيني

 األثر البيئي للصناعة
قليل من  األثر البيئي السلبي وزيادة األثر البيئي قدرة الصناعة على  الت

االيجابي الناتج عن نشاطات مشروع أو منشأة على العناصر البيئية 
 .المختلفة

إدارة النفايات الناتجة عن عمليات 
 التصنيع بكافة أنواعها

قدرة الصناعة على إدارة النفايات المختلفة بجمعها ونقلها إلى أماكن محددة 
 .تدويرها أو معالجتها أو التخلص منهاإلعادة 

كثافة استغالل واستهالك الطاقة 
 .قدرة الصناعة على تقليل كميات الطاقة المستهلكة في عمليات االنتاج في عمليات االنتاج

كثافة استغالل الموارد الطبيعية 
 المتوفرة

المتوفرة  والتي قدرة الصناعة على التقليل قدر االمكان من استغالل الموارد 
 :يقصد هنا بالتالي

الخليط من الغازات المكونة له بخواصه الطبيعية ونسبه : الهواء -
 .المعروفة

القشرة السطحية من األرض التي يزرع فيها أو يبنى عليها أو :التربة -
 .يحفر فيها وتشمل جميع أنواع اليابسة

ة لى سطح األرض أو في باطنه عذبعالمياه التي توجد : المياه -
 .كانت أو مالحة أو شبه مالحة

 (الباحث من إعداد): المصدر

مكونة من عشر أشخاص من الحكوميين األكاديميين والخبراء وصناع القرار  مختصة جنةل قامت
انظر ) االستبانة في المذكور التفضيل جدول على بناء( 6) رقم االستبانة بتعبئة (3انظر ملحق رقم )

 expert برنامج في البيانات إدخال تم ذلك على وبناء الرابع، الفصل في شرحه تم والذي ،(6 رقم ملحق

choice لالختيار العام النموذج إلى للتوصل للمعايير النسبية األوزان وحساب الحسابية العمليات إلجراء 
 ولوياتاأل ترتيب عملية ذلك بعد لتتم تقييم، أعلى على يحصل والذي صناعي قطاع أفضل وتحديد
 .المستدامة التنمية تحقيق أجل من الصناعي للقطاع

 في Consistency Ratio (CR) والتوافق الثبات نسبة بحساب تلقائي بشكل يقوم البرنامج
 تتم ذلك حدوث حال وفي الهرمي، التحليل نظرية حسب% 52 عن تزيد لن بأنها للتأكد المدخلة البيانات
 .اللجنة مع أخرى مرة المدخالت مراجعة
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 :المقارنات الزوجية للمعايير ونتائج التحليل 3.1

دخالالعام للنموذج و  بعد إعداد الشكل ة الثانية المبنية بطريقة التحليل الهرمي ستبياناال بيانات ا 
 ،الغرض لهذا خصيصاً  المعد expert choice الحاسوب برنامج إلى والتي قامت لجنة الخبراء بتعبأتها

في كافة المقارنات التي % 52مع العلم بأن نسبة الثبات لم تزيد عد  تائج التاليةالن على الحصولتم 
 :تمت كما هو موضح في الشكل المرافق لكل مقارنة زوجية

 :الرئيسيةالمقارنات الزوجية للمعايير  3.1.4

 االختيار معايير بين أهمية أعلى على حاز الذي الرئيسي المعيار بأن يتضح (1.4)من الشكل 
 لدرجات الكلي اإلجمالي من% 15.1ة نسب على بحصوله وذلك المعيار االقتصادي وهو األخرى الرئيسة
للمعيار االقتصادي في تحقيق  الفعلية األهمية لمدى النسبة هذه ارتفاع يرجع والباحث االختيار، معايير

 .التنمية المستدامة في بلد يعاني من الحصار واالحتالل مثل فلسطين

 ،%35.9 نسبة على حصل فقد ،المعيار البيئي هو الثانية المرتبة في حل الذي الرئيسي المعيار
 .أهمية البيئة بالنسبة للتنمية المستدامة تعكس وهذه النسبة

 الباحث ويرجع% 56.3ة نسب على بحصوله المعيار االجتماعي األخير الترتيب في حلكما 
 الفرعية التقييم معايير من العديد كون إلى اآلخرين المعيارين مع قورن ما إذا المعيار هذا أهمية انخفاض

 .للمعيار االجتماعي يمكن أن تتحقق اذا ما تحققت المعايير الفرعية االقتصادية والبيئية

وهذه النسبة هي النسبة % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي

 
 expert choice باستخدام برنامج المقارنات الزوجية للمعايير الرئيسيةنتيجة ( 3.5)شكل
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 :المقارنات الزوجية للمعايير الفرعية 3.1.1

الفرعية للمعايير  المعايير للمقارنة بين  expert choice برنامج إلى التفضيل قيم إدخال بعد
 :التالية النتائج على الحصولالرئيسية تم 

 :الفرعية االقتصاديةالمقارنات الزوجية للمعايير  .5

 بين أهمية أعلى على حاز الذي االقتصادي الفرعي المعيار بأن يتضح (1.3)من الشكل 
تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج  "معيار  وهو األخرى االقتصادية الفرعية االختيار معايير

المساهمة  "معيار الثانية المرتبة في، بينما جاء %44.5ة نسب على بحصوله وذلك " اإلجمالي المحلي
زيادة اإلنتاجية  "، يليه المعايير %45.4بنسبة "  في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

بنسبة "  كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية "، " خلق فرص عمل جديدة "، " وتحسين الجودة
كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثبات على التوالي، كما أن نسبة% 1.4،55.9%، 52.1%

 %.52وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي % 1

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للمعايير االقتصادية الفرعية( 3.1)كل ش

 :الفرعية االجتماعيةالمقارنات الزوجية للمعايير  .6

 بين أهمية أعلى على حاز الذي االجتماعي الفرعي المعيار بأن يتضح (1.1)من الشكل 
 وذلك " تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية "معيار  وهو األخرى االقتصادية الفرعية االختيار معايير

بنسبة "  تحقيق تكافؤ الفرص "معيار الثانية المرتبة في، بينما جاء %16.4ة نسب على بحصوله
تحقيق "، " تحسين وضع العمالة الفلسطينية "، "توزيع الثروة والدخل بشكل عادل"، يليه المعايير 51.9%

 والتوافق الثباتعلى التوالي، كما أن نسبة % 4.9، %1.4، %52.1بنسبة "  االعتماد على الذات
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(CR) ح بها وفق نظرية التحليل وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة المسمو % 1كانت   في هذه المقارنة
 %.52الهرمي وهي 

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للمعايير االجتماعية الفرعية( 3.3)كل رقم ش

 :الفرعية البيئيةالمقارنات الزوجية للمعايير  .4

 معايير بين أهمية أعلى على حاز الذي البيئي الفرعي المعيار بأن يتضح (1.2)من الشكل 
ة نسب على بحصوله وذلك " األثر البيئي للصناعة "معيار  وهو األخرى الفرعيةالبيئية  االختيار
"  إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة أنواعها "معيار الثانية المرتبة في، بينما جاء 35.6%
 استغالل كثافة"، "االنتاج  عمليات في الطاقة واستهالك استغالل كثافة"، يليه المعايير %61.5بنسبة 
بنسبة " ودوليًا  إقليمياً  محليًا، المطبقة بالبيئة المتعلقة واألنظمة القواعد"، "المتوفرة  الطبيعية الموارد
كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتعلى التوالي، كما أن نسبة % 1.2، 52.4%، 53.4%

 %.52نظرية التحليل الهرمي وهي وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة المسموح بها وفق % 2

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للمعايير البيئية الفرعية( 3.6)كل ش
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 األوزان النسبية للمعايير الرئيسية والفرعية ( 3.1)جدول 

 المعايير الريسية
وزن 
 المعيار
[1] 

 المعايير الفرعية
وزن المعيار 
 الفرعي المحلي

[2] 

وزن المعيار 
 الفرعي االجمالي

[2]*[1] 

 2.151 المعيار االقتصادي

 2.515 2.445 تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي
 2.526 2.454 المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

 2.291 2.521 زيادة اإلنتاجية  وتحسين الجودة
 2.225 2.559 خلق فرص عمل جديدة

 2.249 2.214 كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية
 2.151 5 المجموع

 2.563 المعيار االجتماعي

 2.255 2.214 تحسين وضع العمالة  الفلسطينية
 2.265 2.521 توزيع الثروة والدخل بشكل عادل

 2.221 2.164 تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية
 2.221 2.249 الذاتتحقيق االعتماد على 

 2.266 2.519 تحقيق تكافؤ الفرص
 2.563 5 المجموع

 2.411 المعيار البيئي

 2.261 2.212 القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة المطبقة محليًا، إقليميًا ودولياً 
 2.531 2.356 األثر البيئي للصناعة

 2.211 2.615 أنواعها إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة
 2.215 2.534 كثافة استغالل واستهالك الطاقة في عمليات االنتاج

 2.241 2.524 كثافة استغالل الموارد الطبيعية المتوفرة
 2.411 5 المجموع

 5 المجموع الكلي 5 المجموع

 ("Expert Choice"من إعداد الباحث بناءا على نتائج برنامج : )المصدر

حيث يوضح أوزان المعايير الرئيسية واألوزان المحلية  السابقة األشكال( 1.1)يلخص الجدول 
 .واالجمالية للمعايير الفرعية

ر يمقارنة مع المعاي( قطاعات الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  3.1.5
 :الفرعية

البدائل بالنسبة للمعايير تم  للمقارنة بين  expert choice برنامج إلى التفضيل قيم إدخال بعد
 :التالية النتائج على الحصول
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تعزيز النمو االقتصادي بالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .5
 :والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي

 تعزيز"أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي يتضح (1.1)من الشكل 
 :كان كالتالي" المحلي اإلجمالي الناتج في والمساهمة االقتصادي النمو

  66الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  51.6الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  51.5الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  56.2صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  9.9صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  9.5الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  1.1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  3.5الصناعات الورقية بنسبة.% 
  6.1الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 1كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 النمو تعزيز نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي( 3.1)كل ش

 المحلي اإلجمالي الناتج في والمساهمة االقتصادي
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المساهمة في تنويع االقتصاد بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .6
 :واآلثار على القطاعات األخرى

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي  يتضح (1.9)من الشكل 

 :كان كالتالي "األخرى القطاعات على واآلثار االقتصاد تنويع في المساهمة"

  61.1الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  64الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  53.2الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  9.1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  9صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  2.1صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  3.3الصناعات الورقية بنسبة.% 
  6الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 

وهي النسبة المسموح بها وفق % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .نظرية التحليل الهرمي

 
المساهمة في  للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعينتيجة المقارنات الزوجية ( 3.1)كل رقم ش

 تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى
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 وتحسين اإلنتاجية زيادةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .4
 :الجودة

 زيادة"أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي  يتضح (1.1)من الشكل 
 :كان كالتالي "الجودة وتحسين اإلنتاجية

  65.1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  65الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  54.5الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  52.1بنسبة الصناعات الكيميائية والدوائية.% 
  1صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  9.5صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  1.9الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  1.1الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  1.3الصناعات الورقية بنسبة.% 

وهي النسبة المسموح بها وفق % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .نظرية التحليل الهرمي

 
زيادة االنتاجية  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي( 3.9)كل رقم ش

 وتحسين الجودة

 



114 
 

 :جديدة عمل فرص خلق لمعيار بالنسبة (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .3

 خلقأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي  يتضح (1.52)من الشكل 
 :كان كالتاليجديدة  عمل فرص

  59.4الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  59.6الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  51.1صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  56.2بنسبة الصناعات الخشبية واألثاث.% 
  55.2الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  1.1الصناعات الورقية بنسبة.% 
  2.2صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  2الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  4.9الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 1كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 فرص خلق نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي( 3.40)كل رقم ش

 جديدة عمل
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 المالية الموارد استخدام كفاءةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .1
 :والبشرية

 كفاءةأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي  يتضح (1.55)من الشكل 
 :كان كالتاليوالبشرية  المالية الموارد استخدام

  62.6الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  51.9الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
 51.1والصناعات الجلدية بنسبة  صناعة المالبس والنسيج.% 
  54.4الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  54صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  1.6الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  1.1الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  4.9الصناعات الورقية بنسبة.% 
  4.2الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 4كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 استخدام كفاءة نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي الفرعي( 3.44)كل رقم ش

 والبشرية المالية الموارد



116 
 

 تحسين وضع العمالة بالنسبة لمعيار (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .2
 :الفلسطينية

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي  يتضح (1.56)من الشكل 

 :كان كالتاليالفلسطينية  العمالة وضع تحسين

  61.2الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  51.1صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  56الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  56الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  9.9الصناعات الورقية بنسبة.% 
  1.1الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  2.2الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
 3.3طاط بنسبة صناعة البالستيك والم% 
  6.1الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 2كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
تحسين وضع  االجتماعي الفرعينتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار ( 3.41)كل رقم ش

 الفلسطينية العمالة
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والدخل بشكل  توزيع الثروةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .1
 :عادل

 توزيعأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي  يتضح (1.54)من الشكل 
 :كالتاليكان عادل  بشكل والدخل الثروة

  61.3الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  51.4صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  53.1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  53.2الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  9الصناعات الورقية بنسبة.% 
  2.1الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
 3.9والمطاط بنسبة  صناعة البالستيك% 
  3.6الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  3الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 3كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 توزيع الثروة نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي( 3.45)كل رقم ش

 والدخل بشكل عادل



118 
 

وتحقيق  تحسين جودة الحياةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .9
 :الرفاهية

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي  يتضح (1.53)من الشكل 

 :كان كالتاليالرفاهية  وتحقيق الحياة جودة تحسين

  51.1صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  51.2الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  9.5الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  54.1والدوائية بنسبة الصناعات الكيميائية.% 
  52.2الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  52الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  1.2الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  1.1الصناعات الورقية بنسبة.% 
  2.5صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 

وهي النسبة المسموح بها وفق % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .نظرية التحليل الهرمي

 
تحسين جودة  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي( 3.41)كل رقم ش

 وتحقيق الرفاهية الحياة
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 :تحقيق االعتماد على الذاتبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .1

 تحقيقأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي  يتضح (1.51)من الشكل 
 :كان كالتاليالذات  على االعتماد

  61.3الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  51.4الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  51والهندسية بنسبة الصناعات المعدنية.% 
  9.2الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  1.9صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  1.6صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  1.9الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  3.1الصناعات الورقية بنسبة.% 
  6.3الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 2كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتة كما أن نسب
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
تحقيق  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي( 3.43)كل رقم ش

 االعتماد على الذات
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 :الفرص تكفاؤتحقيق بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) للبدائلالمقارنات الزوجية  .52

 تحقيقأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي  يتضح (1.52)من الشكل 
 :كان كالتاليالفرص  تكفاؤ

  62.9صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  66.6والسياحية بنسبة الصناعات التقليدية.% 
  62الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  1الصناعات الورقية بنسبة.% 
  1.6الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  3.3صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  4.9الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  4.2الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  4.5اإلنشائية بنسبة الصناعات.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 2كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 تكفاؤتحقيق  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االجتماعي الفرعي( 3.46)كل رقم ش

 الفرص

 



111 
 

القواعد واألنظمة بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .55
 :اقليمياا ودولياا ، المطبقة محليا المتعلقة بالبيئة

 القواعدأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي  يتضح (1.51)من الشكل 
 :كان كالتالي ودولياً  اقليمياً  محليا، المطبقة بالبيئة المتعلقة واألنظمة

  45.9الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  53.3صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  56.2الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  1.2الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  9.3الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  2.5الصناعات الورقية بنسبة.% 
  1صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  4.5الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 

وهي النسبة المسموح بها وفق % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .نظرية التحليل الهرمي

 
القواعد واألنظمة  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي( 3.41)كل رقم ش

 اقليمياا ودولياا ، المطبقة محليا المتعلقة بالبيئة
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 :األثر البيئي للصناعةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .56

 البيئي األثرأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي   يتضح (1.59)من الشكل 
 :كان كالتالي للصناعة

  46.1الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  51.6الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  55.1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  52.3الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
 52.4بنسبة  الصناعات الورقية.% 
  9.1صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  1.5الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  3.5صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  6.6الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 

تزيد عن النسبة وهذه النسبة ال % 9كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
األثر البيئي  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي( 3.41)كل رقم ش

 للصناعة
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 الناتجة النفايات إدارةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .54
 :أنواعها بكافة التصنيع عمليات عن

 إدارةأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي  يتضح (1.51)من الشكل 
 :كان كالتالي أنواعها بكافة التصنيع عمليات عن الناتجة النفايات

  62.1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  59.5الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  52.6صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  56.3الصناعات الورقية بنسبة.% 
  52.1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  1.4صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  1.6الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  3.1الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
 3.1دسية بنسبة الصناعات المعدنية والهن.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 9كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 النفايات إدارة نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي( 3.49)كل رقم ش

 اأنواعه بكافة التصنيع عمليات عن الناتجة
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 استغالل كثافةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .53
 :في عمليات االنتاج الطاقة واستهالك

 كثافةأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي  يتضح (1.62)من الشكل 
 :كان كالتالياالنتاج  عمليات في الطاقة واستهالك استغالل

  51.1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  51.5الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  54الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  56.3صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  52.6الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
 52شروبات بنسبة الصناعات الغذائية والم.% 
  1.6الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  1.6الصناعات الورقية بنسبة.% 
  1.6صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 

وهي النسبة المسموح بها وفق % 52كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 .نظرية التحليل الهرمي

 
 استغالل كثافة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي الفرعينتيجة ( 3.10)كل رقم ش

 في عمليات االنتاج الطاقة واستهالك
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كثافة استغالل الموارد  بالنسبة لمعيار( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .51
 :الطبيعية المتوفرة

 كثافةأن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي  يتضح (1.65)من الشكل 
 :كان كالتالي المتوفرة الطبيعية الموارد استغالل

  1.1الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  9.9صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  3.5الصناعات الورقية بنسبة.% 
  51.6الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
 66الغذائية والمشروبات بنسبة  الصناعات.% 
  9.5الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  6.1الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  51.5الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  56.2صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 3كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
كثافة استغالل  نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي الفرعي( 3.14)كل رقم ش

 الموارد الطبيعية المتوفرة
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 :االقتصادي لمعيارلبالنسبة ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .52

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االقتصادي بكافة معاييره  يتضح (1.66)من الشكل 
 :الفرعية كان كالتالي

  62.2الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  51.5بنسبة الصناعات المعدنية والهندسية.% 
  56الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  55.3الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  55صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  1.6الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  9.6صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
  3.9الصناعات الورقية بنسبة.% 
 4.1والسياحية بنسبة  الصناعات التقليدية.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 1كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االقتصادي ( 3.11)كل رقم ش
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 :االجتماعي لمعيارلبالنسبة ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل   .51

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار االجتماعي بكافة معاييره   يتضح (1.64)من الشكل 
 :الفرعية كان كالتالي

  51.5صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
 51.5بنسبة  الصناعات اإلنشائية.% 
  52الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  54.1الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  9.5الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة.% 
  1.1الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  1.4الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  1.5الصناعات الورقية بنسبة.% 
  1.1البالستيك والمطاط بنسبة صناعة% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 9كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار االجتماعي( 3.15)كل رقم ش
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 :البيئي لمعيارلبالنسبة ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .59

أن ترتيب الصناعات التحويلية بالنسبة للمعيار البيئي بكافة معاييره   يتضح (1.63)من الشكل 
 :الفرعية كان كالتالي

  64.4الصناعات التقليدية والسياحية بنسبة.% 
  53.5الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة.% 
  56.6الصناعات اإلنشائية بنسبة.% 
  55.1صناعة المالبس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة.% 
  55الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة.% 
  52.1الصناعات الورقية بنسبة.% 
  2.1الصناعات المعدنية والهندسية بنسبة.% 
  2.5صناعة البالستيك والمطاط بنسبة% 
 3.2والدوائية بنسبة  الصناعات الكيميائية.% 

وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة % 1كانت   في هذه المقارنة (CR) والتوافق الثباتكما أن نسبة 
 %.52المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي 

 
 نتيجة المقارنات الزوجية للبدائل بالنسبة للمعيار البيئي( 3.11)كل رقم ش

حيث يوضح أوزان المعايير الرئيسية واألوزان المحلية  السابقة األشكال( 1.9)يلخص الجدول 
 .واالجمالية للمعايير الفرعية، واألوزان المحلية للبدائل
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 :الترتيب النهائي للبدائل 3.3

من بين الصناعات  أهمية أعلى على حازت الصناعة التي بأن  (1.1) الجدولمن  يتضح
 والباحث ،%52.2نسبة  بحصولها على وذلك والمشروبات هي الصناعات الغذائية األخرى التحويلية

مساهمتها في التوظيف  فقط من تنبع والتي الللصناعات الغذائية،  الفعلية األهمية يرجع ذلك لمدى
نما أيضًا في قدرتها على سد نسبة كبيرة من احتياجات  الفلسطيني،  المواطنوالناتج اإلجمالي فحسب، وا 

غالق وتدمير، وتشير بيانات الجهاز  المواطنه هذا خصوصًا في ظل ما يتعرض ل من حصار وا 
من ميزانيتها على الطعام % 41.2المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن العائالت الفلسطينية تنفق حوالي 

مما يتيح لهذه الصناعات أن تنمو  6255والغذاء، وفقًا الحصاءات المركز الفلسطيني لالحصاء للعام 
 .ا الحجم الكبير للطلب المحليبشكل كبير في ظل هذ

، وهذا يبين مدى أهمية %54.5 بنسبة والهندسية المعدنية الصناعاتتأتي في المرتبة الثانية
  .األخرى الصناعات لكافة التحتية البنية هي تعتبر أنها حيث األخرى الصناعات لباقيهذه الصناعة 

، وهي نسبة قريبة من نسبة %56.1يليها في الترتيب الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة 
الصناعات المعدنية والهندسية، كما أن الصناعات الخشبية تعتبر من أعرق وأقدم الصناعات في 

 .فلسطين

 بنسبة الجلدية والصناعات والنسيج المالبس صناعةكماحل في المرتبة الرابعة في الترتيب 
 األيدي تشغيل حيث منة للدور الذي تقوم فيه ، ويرجع الباحث هذا الترتيب المتقدم لهذه الصناع55.1%
 .، وكذلك توفير المالبس، وكذلك حصولها على الترتيب األول وفقًا للمعيار االجتماعيالعاملة

في الترتيب الصناعات اإلنشائية، بنسبة  الجلدية والصناعات والنسيج المالبس صناعةتلى 
ويرى الباحث أن هذا الترتيب جاء بناًء على  ، حيث جاءت في مركز متقدم في الترتيب العام،55.4%

الدور الذي تقوم فيه هذه الصناعة في مجال البنية التحتية الالزمة من طرق وجسور وتمديدات الصرف 
 وقطاع واالنترلوك البالط صناعة قطاع وهي رئيسية قطاعات خمس الصحي وغيرها، حيث تساهم في

 .اإلسفلت صناعة وقطاع البلوك صناعة وقطاع الباطون صناعة

، وهذا ترتيب متقدم %55.6في المرتبة السادسة بنسبة  والسياحية التقليدية الصناعاتجاءت 
بالنسبة لهذه الصناعة على غيرها من الصناعات التي قد يضن البعض أن ترتيبها يجب أن يسبق  

قتصادي، لكن الباحث يرى ترتيب هذه الصناعة، وال سيما أنها جاءت في الترتيب األخير وفقًا للمعيار اال
 .أن ذلك التقدم لهذه الصناعة جاء بسبب تقدمها وفقًا للمعيار البيئي حيث جاءت في المرتبة األولى
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على التوالي  والمطاط البالستيك صناعة، والدوائية الكيميائية الصناعاتكذلك جاءت كل من 
 .،  بعد الصناعات التقليدية والسياحية %1.6، %9.1بنسب 

، ويرجع ذلك بحسب رأي الباحث % 1.5بنسبة  الصناعات الورقيةاء في آخر الترتيب كما ج
إلى ضعف  ترتيب هذه الصناعة وفقًا للمعيار االقتصادي والمعيار االجتماعي حيث حلت في المرتبة 

 .قبل األخيرة وفق كال المعيارين

كانت  في نموذج االختبار العام (CR) والتوافق الثباتأن نسبة ( 1.61)ويتضح من الشكل رقم 
 %.52وهذه النسبة ال تزيد عن النسبة المسموح بها وفق نظرية التحليل الهرمي وهي % 1

 

 
نتيجة المقارنات الزوجية النهائية للبدائل( 3.13)كل رقم ش
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 (Expert Choice)نتائج المقارنات الزوجية لألوزان المحلية للمعايير الرئيسية والفرعية والبدائل باستخدام برنامج خيارات الخبير  (3.1)جدول 

المعايير 
 الريسية

وزن 
 المعيار
 الرئيسي 

[1] 

 المعايير الفرعية

وزن 
المعيار 
 المحلي
[2] 

وزن 
المعيار 
 االجمالي
[2]*[1] 

 [3]للبدائل  المحلي الوزن

الصناعات 
 الغذائية 

صناعة 
البالستك 
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

الصناعة 
 الورقية 

الصناعات 
 اإلنشائية

المعيار 
 االقتصادي

2.151 

 2.445 2.515 2.662 2.299 2.516 2.515 2.295 2.562 2.261 2.235 2.211 (GDP)ـ االقتصادي والمساهمة في التعزيز النمو 
 2.212 2.233 2.262 2.292 2.291 2.532 2.611 2.221 2.642 2.526 2.454 المساهمة في تنويع االقتصاد
 2.219 2.213 2.211 2.295 2.651 2.521 2.545 2.212 2.652 2.291 2.521 زيادة اإلنتاجية  وتحسين الجودة

 2.596 2.211 2.222 2.511 2.562 2.249 2.594 2.222 2.552 2.225 2.559 خلق فرص عمل جديدة
 2.626 2.249 2.216 2.511 2.544 2.242 2.211 2.542 2.519 2.249 2.214 كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية

  0.341 4 المجموع

المعيار 
 االجتماعي

2.563 

 2.562 2.299 2.222 2.511 2.562 2.261 2.211 2.233 2.621 2.255 2.214 تحسين وضع العمالة
 2.531 2.292 2.232 2.514 2.532 2.263 2.221 2.239 2.613 2.265 2.521 توزيع الثروة والدخل بشكل عادل

 2.512 2.213 2.522 2.511 2.541 2.522 2.211 2.225 2.221 2.221 2.164 تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية
 2.292 2.231 2.263 2.219 2.219 2.514 2.512 2.216 2.613 2.221 2.249 تحقيق االعتماد على الذات

 2.663 2.212 2.215 2.533 2.514 2.231 2.212 2.212 2.511 2.266 2.519 تحقيق تكافؤ الفرص
  0.411 4 المجموع

المعيار 
 البيئي

2.411 

 2.293 2.225 2.459 2.533 2.212 2.245 2.212 2.212 2.562 2.261 2.212 القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة 
 2.523 2.524 2.461 2.291 2.551 2.266 2.215 2.235 2.516 2.531 2.356 األثر البيئي للصناعة

 2.521 2.563 2.595 2.526 2.621 2.231 2.231 2.214 2.216 2.211 2.615 التصنيعإدارة النفايات الناتجة عن عمليات 
 2.511 2.216 2.542 2.563 2.515 2.526 2.216 2.216 2.522 2.215 2.534 كثافة استهالك الطاقة في عمليات االنتاج
 2.654 2.561 2.299 2.212 2.212 2.221 2.559 2.561 2.219 2.241 2.524 كثافة استغالل الموارد الطبيعية المتوفرة

  0.539 4 المجموع
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 (Expert Choice)نتائج المقارنات الزوجية لألوزان االجمالية للبدائل باستخدام برنامج خيارات الخبير  (3.9)جدول 

المعايير 
 المعايير الفرعية الريسية

 [1]* [2]* [3]=  الوزن االجمالي للبدائل 

الصناعات 
 الغذائية 

صناعة 
البالستك 
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

الصناعة 
 الورقية 

الصناعات 
 اإلنشائية

المعيار 
 االقتصادي

 0.012825 0.007011 0.004617 0.021546 0.013851 0.025821 0.032832 0.015048 0.03762 تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي 
 0.01134 0.007128 0.00324 0.01296 0.014094 0.023652 0.04131 0.010854 0.03726 المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

 0.00493 0.00459 0.004675 0.006885 0.018275 0.009095 0.011135 0.00765 0.01785 زيادة اإلنتاجية  وتحسين الجودة
 0.011102 0.004575 0.00366 0.009455 0.007686 0.002318 0.011163 0.004026 0.007076 خلق فرص عمل جديدة
 0.007676 0.001444 0.002736 0.005966 0.005054 0.001368 0.00209 0.00494 0.006764 والبشريةكفاءة استخدام الموارد المالية 

المعيار 
 االجتماعي

 0.00132 0.000968 0.000726 0.001727 0.00132 0.000319 0.000869 0.000484 0.002959 تحسين وضع العمالة
 0.003129 0.00168 0.00084 0.003213 0.003066 0.000504 0.001407 0.001008 2.221113 توزيع الثروة والدخل بشكل عادل

 0.01144 0.00481 0.0065 0.012675 0.008905 0.00689 0.004875 0.003965 2.223411 تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية
 0.00043 0.000225 0.00012 0.00039 0.00029 0.000965 0.00075 0.00036 2.22531 تحقيق االعتماد على الذات

 0.004928 0.0011 0.001562 0.003168 0.003366 0.001034 0.001232 0.001232 2.223419 تحقيق تكافؤ الفرص

المعيار 
 البيئي

 0.0021 0.001525 0.00795 0.0036 0.00225 0.000775 0.0024 0.00125 0.00315 القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة المطبقة محليًا، إقليميًا ودولياً 
 0.015496 0.015347 0.048425 0.012963 0.017135 0.003278 0.007599 0.006109 2.266239 األثر البيئي للصناعة

 0.010185 0.012028 0.017557 0.015714 0.020273 0.004753 0.004365 0.007081 2.221233 إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة أنواعها
 0.008007 0.004692 0.00663 0.006324 0.007701 0.005202 0.004692 0.002652 2.2215 كثافة استغالل واستهالك الطاقة في عمليات االنتاج

 0.007881 0.004699 0.003256 0.00259 0.00333 0.002479 0.004366 0.004773 2.224262 كثافة استغالل الموارد الطبيعية المتوفرة
 0.113 0.072 0.112 0.119 0.127 0.089 0.131 0.071 0.466 المجموع
 الخامس التاسع السادس الرابع الثالث السابع الثاني الثامن األول الترتيب
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 :تحليل الحساسية 3.6

 معايير أولويات تغير عند البدائل أولويات فحص هوو   "الفعل رد" الحساسية بتحليل يقصد
 األهمية تغير عند "الصناعات التحويلية  " البدائل ترتيب يتأثر هل: رآخ معنىب ،الرئيسية المشكلة
 لنا يقدم expert choice  برنامج فإن السؤال هذا على لإلجابة ؟الرئيسية االختيار معايير ألحد النسبية
 :كالتالي وهي التغير، هذا فحص من تمكننا والتي الحساسية، تحليل من أنواع خمسة

  (Performance sensitivity).األداء حساسية .5
  (Dynamic sensitivity).المتغيرة الحساسية .6
  (Gradient sensitivity).الحساسية منحدر .4
  (Two-dimensional sensitivity).بعدين ذو بياني رسم .3
  (Difference sensitivity or Head to head sensitivity ).الفروق حساسية .1

جميع هذه االختبارات تجيب على االستفسار السابق بحيث تبين التغير الحاصل على البدائل في 
 .حال تغيرت األهمية النسبية للمعايير الرئيسية وهي المعيار االقتصادي، االجتماعي، والبيئي

الحساسية المتغيرة، سيتم ضرب مثال على االختبارات الثالثة األولى وهي حساسية األداء، 
 .ومنحدر الحسايسة لتضح المسألة بشكل عملي

  (Performance sensitivity).األداء حساسية 3.6.4

يتضح التغير الذي طرأ على ترتيب البدائل عندما تم تغيير ( 1.61)و( 1.62)من الشكلين 
همية المعيار األهمية النسبة للمعايير الرئيسية برفع أهمية المعيار االجتماعي لتصبح مساوية أل

% 56.3للمعيار االقتصادي و% 15.1نسبة  تقريبًا لكال المعيارين بداًل من% 41.5االقتصادي وبنسبة 
، حيث بقيت %41.1بداًل من % 62.1للمعيار االجتماعي، وخفض أهمية المعيار البيئي لتصبح 

لمركز الثاني بدال من الصناعات الغذائية في الترتيب األول، بينما ارتفع ترتيب صناعة المالبس ل
الصناعات المعدنية والهندسية التي نزلت للمركز الخامس، فيما حلت الصناعات االنشائية في المركز 
الثالث محل الصناعات الخشبية التي حلت في المرتبة الرابعة، فيما بقيت الصناعات التقليدية والسياحية، 

دس والسابع على التوالي، تبادلت الصناعات الورقية والصناعات الكيميائية والدوائية في المركزين السا
 .والصناعات البالستيكية المراكز لتحل األخيرة في المركز التاسع واألخير

ويرى الباحث أن التغير الذي طرأ على األهمية النسبية للمعايير الرئيسية أثر وبشكل مباشر على 
س الترتيب مثل الصناعات الغذائية التي بقيت ترتيب البدائل على الرغم من بقاء بعض الصناعات في نف

 .محافظة على صدارة الترتيب
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 فحص حساسية األداء قبل تغيير األهمية النسبية للمعايير الرئيسية( 3.16)كل رقم ش

 

 
 فحص حساسية األداء بعد تغيير األهمية النسبية للمعايير الرئيسية( 3.11)كل رقم ش
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  (Dynamic sensitivity).المتغيرة الحساسية 3.6.1

يتضح التغير الذي طرأ على ترتيب البدائل عندما تم تغيير ( 1.61)و( 1.69)من الشكلين 
األهمية النسبة للمعايير الرئيسية برفع أهمية المعيار االجتماعي لتصبح مساوية ألهمية المعيار 

% 56.3ار االقتصادي وللمعي% 15.1نسبة  تقريبًا لكال المعيارين بداًل من% 64.4االقتصادي وبنسبة 
، حيث تصدرت %41.1بداًل من % 14.3للمعيار االجتماعي، ورفع أهمية المعيار البيئي لتصبح 

الصناعات التقليدية والسياحية الترتيب بدال من الصناعات الغذائية التي حلت في المركز الثاني، بينما 
النشائية على ترتيبها في المراكز حافظت كل من الصناعات الخشبية، وصناعة المالبس، والصناعات ا

الثالث، الرابع والخامس على التوالي، بينما هوت الصناعات المعدنية والهندسية من المركز الثاني للمركز 
السادس، كما ارتفع ترتيب الصناعات الورقية من المركز التاسع واألخير إلى المركز السابع محل 

في المركز الثامن قبل صناعة البالستك التي جاءت في آخر  الصناعات الكيميائية والدوائية التي حلت
 . الترتيب

 
 فحص الحساسية المتغيرة قبل تغيير األهمية النسبية للمعايير الرئيسية( 3.11)كل رقم ش

ويرى الباحث أن التغير الذي طرأ على األهمية النسبية للمعايير الرئيسية أثر وبشكل مباشر على 
 .صدارة الترتيبترتيب البدائل وخاصة 
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 فحص الحساسية المتغيرة بعد تغيير األهمية النسبية للمعايير الرئيسية( 3.19)كل رقم ش

  (Gradient sensitivity).الحساسية منحدر 1.2.4

في هذا االختبار يتيح البرنامج للمستخدم اختيار المعيار الرئيسي الذي يريد وضعه في المحور 
الذي يطرأ على البدائل عند تتغير االهمية النسبية للمعيار سواًء بالزيادة االفقي ليتضح للمستخدم  التغير 

 .أو النقصان
 

 
 فحص منحدر الحساسية للمعيار االقتصادي( 3.50)كل رقم ش



127 
 

الذي يبين منحدر الحساسية للمعيار االقتصادي يمكننا (  1.42)وما إذا نظرنا إلى الشكل 
البدائل عندما تغير األهمية النسبية للمعيار االقتصادي، االجتماعي، مالحظة التغير الذي قد يطرأ على 

سواًء بزيادة أهميته باتجاه الخط الرأسي باتجاه اليمين أو نقصان األهمية باتجاه الخط الرأسي باتجاه 
 .اليسار

 
يبين منحدر الحساسية للمعيار االجتماعي وكذلك مدى التغير الذي قد يسببه  (1.45)أما الشكل 

زيادة أو نقصان االهمية النسبية لهذا المعيار بالنسبة لترتيب البدائل، فمن المالحظ أنه كلما زادت 
األهمية النسبية لهذا المعيار ارتفع ترتيب الصناعات االنشائية والخشبية وصناعة المالبس والنسيج 

 .هذه الصناعاتوالصناعات الجلدية، وكلما قلت األهمية النسبية لهذا المعيار انخفض ترتيب 
 

 
 فحص منحدر الحساسية للمعيار االجتماعي( 3.54)كل رقم ش

منحدر الحساسية للمعيار البيئي فنالحظ التغير الذي قد يطرأ على البدائل  (1.46)الشكل  يبين
عندما تغير األهمية النسبية للمعيار االقتصادي، االجتماعي، سواًء بزيادة أهميته باتجاه الخط الرأسي 

ة لهذا باتجاه اليمين أو نقصان األهمية باتجاه الخط الرأسي باتجاه اليسار، فكلما زادت األهمية النسبي
المعيار ارتفع ترتيب الصناعات التقليدية والسياحية، الصناعات االنشائية، الصناعات الخشبية، وصناعة 
المالبس والنسيج والصناعات الجلدية، وكلما قلت األهمية النسبية لهذا المعيار انخفض ترتيب هذه 

 .الصناعات
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 فحص منحدر الحساسية للمعيار البيئي( 3.51)كل رقم ش
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 النتائج والتوصيات: الفصل السادس .6

 

 النتائج 2.5
 التوصيات 2.6
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هدفت هذه الدراسة إلى ترتيب أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية 
 وقد باستخدام عملية التحليل الهرمي التي تعد أداة من أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير، المستدامة
المبحث أهم النتائج التي توصل لها  هذا يتناولو  ، الهامة النتائج من العديد إلىالدراسة توصلت ا

 .الباحث، وكذك التوصيات المقترحة بناًء على هذه النتائج

 :النتائج 2.5
 :توصل الباحث بناًء على الدراسة النظرية والعملية التي قام بها إلى النتائج التالية

أداة من أدوات اتخاذ القرار متعدد المعايير، ويمكنها التعامل مع عملية التحليل الهرمي  .5
معايير متعددة وصلت في هذه الدراسة إلى ثمانية عشر معيارًا منها ثالثة معايير رئيسية 

 .وخمسة عشر معيارًا فرعياً 
 معايير بين أهمية أعلى على حاز الذي الرئيسي المعيارتوصلت الدراسة إلى أن  .6

% 15.1ة نسب على بحصوله وذلك المعيار االقتصادي وهو األخرى الرئيسة االختيار
المعيار  األخير الترتيب في يليه ،% 35.9نسبة على حصل الذي ،المعيار البيئي يليه

 %.56.3ة نسب على بحصوله االجتماعي
 بين أهمية أعلى على حاز الذي توصلت الدراسة إلى أن المعيار االقتصادي الفرعي .4

تعزيز النمو االقتصادي  "معيار  وهو األخرى االقتصادية الفرعية االختيار معايير
، بينما جاء %44.5ة نسب على بحصوله وذلك " والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي

"  المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى "معيار الثانية المرتبة في
خلق فرص عمل  "، " زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة "، يليه المعايير %45.4بنسبة 
% 1.4،%55.9، %52.1بنسبة "  كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية "، " جديدة

 .على التوالي
 بين أهمية أعلى على حاز الذي توصلت الدراسة إلى أن المعيار االجتماعي الفرعي .3

تحسين جودة الحياة وتحقيق  "معيار  وهو األخرى االقتصادية الفرعية االختيار معايير
 "معيار الثانية المرتبة في، بينما جاء %16.4ة نسب على بحصوله وذلك " الرفاهية

، "توزيع الثروة والدخل بشكل عادل"، يليه المعايير %51.9بنسبة "  تحقيق تكافؤ الفرص
، %52.1بنسبة "  تحقيق االعتماد على الذات"، " تحسين وضع العمالة الفلسطينية "

 .على التوالي% 4.9، 1.4%
 معايير بين أهمية أعلى على حاز الذي البيئي الفرعي المعيارأوضحت الدراسة أن  .1

 بحصوله وذلك " األثر البيئي للصناعة "معيار  وهو األخرى البيئية الفرعية االختيار
إدارة النفايات الناتجة عن  "معيار الثانية المرتبة في، بينما جاء %35.6ة نسب على
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 استغالل كثافة"، يليه المعايير %61.5بنسبة "  عمليات التصنيع بكافة أنواعها
، " المتوفرة الطبيعية الموارد استغالل كثافة"، "االنتاج  عمليات في الطاقة واستهالك

، %53.4 بنسبة" ودوليًا  إقليمياً  محليًا، المطبقة بالبيئة المتعلقة واألنظمة القواعد"
 .على التوالي% 1.2، 52.4%

من بين الصناعات  أهمية أعلى على حازت الصناعة التيتوصلت الدراسة إلى أن  .2
نسبة  بحصولها على وذلك والمشروبات هي الصناعات الغذائية األخرى التحويلية
، يليها %54.5 بنسبة والهندسية المعدنية الصناعات تأتي في المرتبة الثانية ،52.2%

، كما حل في المركز الرابع في %56.1في الترتيب الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة 
، تالها في %55.1 بنسبة الجلدية والصناعات والنسيج المالبس صناعةالترتيب 

 والسياحية التقليدية الصناعات، ثم جاءت %55.4الترتيب الصناعات اإلنشائية، بنسبة 
 الكيميائية الصناعات، كذلك جاءت كل من %55.6 في المرتبة السادسة بنسبة

،  بعد  %1.6، %9.1على التوالي بنسب  والمطاط البالستيك صناعة، والدوائية
بنسبة  الصناعات الورقيةالصناعات التقليدية والسياحية، كما جاء في آخر الترتيب 

1.5.% 
إمكانية تحقيق التنمية المستدامة ليست مستحيلة رغم كل الظروف الصعبة ولكن تحتاج  .1

 . منا لبذل جهد أكبر من أجل تحقيقها
، نتيجة ضعف قدرة القطاع الصناعي في فلسطين على إحداث التنمية المرجوة منه .9

 ناتجال وفي الفلسطيني االقتصاد في مساهمته إضعاف إلى أدت التي معوقاتالو  مشاكلال
 .اإلجمالي المحلي

االحتالل االسرائيلي سبب رئيسي في ضعف القطاع الصناعي، كما أن هناك تقصير  .1
 .واالتحادات في فلسطين تجاه هذا القطاع المهم المختصة والجهات السلطاتواضح من 

هناك ضرورة لتحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين، وذلك لوضع  .52
 .مع الواقع المفروضإستراتيجية مناسبة تتعامل 

 القطاع أولويات تحديد في تؤثر التي والمتغيرات المعايير من العديد هناك .55
 هذا ويبين. التقييم عملية في إليها النظر ينبغي المعايير وهذه الصناعي في فلسطين

 .أفضل قرارات اتخاذ على ساعدي أن يمكن المعايير هذه جميع في النظر أن البحث
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 :التوصيات 6.1

الصناعي في فلسطين  قطاعدور ال تطوير وألجل الدراسة، إليها توصلت التي النتائج ضوء في
 :هي التوصيات من مجموعة يقترح الباحث فإن ،من أجل تحقيق التنمية المستدامة

العمل على إنهاء االحتالل الصهيوني بكافة أشكاله، وتحرير األرض واإلنسان الذي هو  .5
 .جوهر عملية التنمية

نهاء حالة العمل ع .6 ، ورفع الحصار عن قطاع غزة، لما  االنقساملى تحقيق المصالحة وا 
 االستثمار على تحفز مالئمة وسياسية اقتصادية ظروف يترتب عن ذلك من خلق

 .التنموية والبرامج الخطط وتنفيذ والفقر البطالة نسب على تخفيض وتساعد
الصناعي وخاصة الصناعات العمل بكل الوسائل والطرق الممكنة على دعم القطاع  .4

 .التحويلية لما لها من دور رئيسي وفاعل في تحقيق التنمية
العمل على توفير الحماية للمنتجات الوطنية حتى تستطيع الصمود في مواجهة الظروف  .3

 .الصعبة التي تمر بها، والزيادة من قدرتها على منافسة المنتجات األجنبية
مناطق الصناعية بحيث تلبي إحتياجات القطاعات تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء ال .1

 .الصناعية وتحافظ على البيئة والموارد المتاحة
إيجاد خطة تنموية شاملة تتظافر فيها كل الجهود وخاصة جهود وزارة االقتصاد الوطني،  .2

 .ووزارة التخطيط من أجل تحقيق التنمية المستدامة
للصناعات التي حصلت على أعلى يجب إعطاء األولوية في أي خطة تنموية قادمة  .1

أولوية في نموذج التحليل الهرمي وهي الصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية 
 .والهندسية، الصناعات الخشبية، وصناعة المالبس والنسيج

الحكومية،  المؤسسات لدى القرار اتخاذ في الحديثة الكمية األساليب اعتماد ضرورة .9
الموظفين  وتدريب لديها، المختلفة المشاكل كافة لحل الهرمي، التحليل كأسلوب والخاصة
مما  سليم، علمي بمنهج قراراتهم اتخاذ يستطيعوا حتى األساليب، هذه على والمدراء
 .المؤسسات تلك في األداء مستوى رفع إلى بدوره سيؤدي

يمكن استخدام أساسيات هذه الدراسة بغرض ترتيب أولويات قطاعات أخرى فاعلة  .1
 .ثرة في عملية التنمية غير القطاع الصناعيومؤ 
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 .6223، الجامعة االسالمية، (ماجستير غير منشورةرسالة )، "دراسة ميدانية 

  الراشد، أحمد، تقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في انجاز وتطوير عمليات أعمال موانئ العراق
(AHP ) مجلة _ دراسة ميدانية في الشركة العامة للموانئ العراقية_باستخدام عملية التحليل الهرمي

 .6255، أيار 69العدد العلوم االقتصادية، المجلد السابع،
  ،5111، إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة الصناعة، "مشكالت الصناعة الفلسطينية"رجب، معين. 
  ،مجلة الباحث، جامعة ورقلة،  ،"استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية"زوزي، محمد

 .6252، 9العدد  الجزائر،
  ،تغيرات على : استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزةالفرص والعقبات أمام "السمهوري، محمد

، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، "ااألوضاع االقتصادية في الضفة والقطاع منذ االنفصال
6255. 

  ،مقالة منشورة على االنترنت بتاريخ "التنمية االقتصادية في فلسطين"شقورة ، محمد ،
20/26/6252 ،http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/146149.html 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/146149.html
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  ،مركز "مدخل في نظرية تحليل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية"شمس الدين، شمس الدين ،
 .6221هورية العربية السورية، تطوير اإلدارة واإلنتاجية، وزارة الصناعة، الجم

  ،اختيار المكاتب االستشارية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي من وجهة نظر " الشوبكي، إياد
 .6229، الجامعة االسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "متخذي القرار في قطاع غزة 

  ،السلطة الوطنية ، "غزة واقع الصناعة والتجارة في الضفة الغربية وقطاع"الصوراني، غازي
 .6222، وزارة االقتصاد الوطني، الفلسطينية

  ،المؤسسة "مستقبل القطاع الصناعي في فلسطين مع إشارة خاصة إلى قطاع غزة"أبو ظريفة، سامي ،
 .5111العربية الفنية للتنمية، غزة، فلسطين، 

 االقتصاد رةاوز  ودور الصناعي القطاع تواجه التي المشاكل حول عمل ورقة"  سامي، ظريفة، أبو 
 .6222عزة، فلسطين،  ،"الوطني المنتج دعم في الوطني

  ،دراسة _ تقييم دور الصناعات التحويلية في عملية التنمية االقتصادية في فلسطين " عابد، طارق
 .6256، جامعة األزهر، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "_ حالة قطاع غزة 

  ،معهد العلوم االقتصادية والعلوم "اإلستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائر"عبود، زرقين ،
 .6221، شتاء 31التجارية، جامعة أم البواقــــــي، العدد 

 حالة دراسية _ التنمية المستدامة فى العمارة التقليدية فى المملكة العربية السعودية " علي، نايف،  أبو
 .6255، جامعة أم القرى، (الة ماجستير غير منشورةرس)،"منطقة الحجاز _ 

  الفصل الدراسي الثاني "نظريات النمو والتنمية المستدامة" عودة، سيف الدين، محاضرات في مساق ،
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين6221/6252للعام الجامعي 

  ،دراسة _ توفير فرص العمل أثر األستثمار في المدن الصناعية في فلسطين على " القدرة، محمد
رسالة )، "_ حالة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الخاصة للهيئة العامة للمدن الصناعية 

 .6221، الجامعة االسالمية، (ماجستير غير منشورة
  ،دراسة حالة قطاع غزة _ قدرة قطاع الصناعات الغذائية على إحالل الواردات " القريناوي، جبر _" ،

 .6222، الجامعة االسالمية، (سالة ماجستير غير منشورةر )
  ،دراسة حالة الصناعة الغذائية _ اآلفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين " قفه، بشير

 .6222، الجامعة االسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "_ في قطاع غزة 



136 
 

  ، ل على الرضا الوظيفي للعاملين، وأدائهم ألعمالهم في تقييم مدي تأثير بيئة العم" المرنخ، مرفت
، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "_ دراسة تطبيقية _ منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة 

 .6223الجامعة األسالمية، 
  ،تصور مقترح لتطبيق نظام التكاليف البني على االنشطة " المسحال، أميرABC   في الشركات

، "_دراسة تطبيقية على شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية في قطاع غزة _ نية الصناعية الفلسطي
 .6221، الجامعة اإلسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)

 ،حالة دراسية _ أهمية المناطق الصناعية على النمو االقتصادي داخل قطاع غزة " مصبح، نائل
 .6256، جامعة األزهر، (رةرسالة ماجستير غير منشو )، "_ مدينة غزة الصناعية

  ، التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية كمدخل لرفع كفاية وفاعلية المنظمات الصناعية " أبو معمر، عطية
 .6226، الجامعة األسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "الخاصة في قطاع غزة 

  ،ورقة " ء االنتكاسة االقتصادية العالميةالتنمية االقتصادية والسياسية في فلسطين في ضو "مقداد، محمد
عمل قدمت إلى مؤتمر المتغيرات الدولية وأثرها على القضية الفلسطينية، المركز الفلسطيني للديمقراطية 

 .6221نابلس، فلسطين،  -والدراسات واألبحاث
  ،لصناعات ة حالة اـدراس_آفاق نمو قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين "مقداد، محمد؛ قفة، بشير

المجلد الخامس ( سلسلة الدراسات اإلنسانية)مجلة الجامعة اإلسالمية ، "_الغذائية في قطاع غزة
 .6221يونيه ، العدد الثاني، عشر

  ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية " استراتيجية وسياسات التصنيع الفلسطيني"مكحول، باسم
 .6225، رام اهلل، (ماس)الفلسطيني 

  هيكل التكاليف واقتصاديات الحجم في الصناعات الفلسطينية و " عيطان، نصر، مكحول، باسم؛
 .6223، (ماس)، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "أثرهما على القدرة التنافسية 

 ،دراسة _ الدور التمويلي لمنظمات المجتمع المدني فى التنمية الزراعية المستدامة " أبو منديل، غسان
 .6255، الجامعة األسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "_ اع غزة حالة قط

  ،استخدام التحليل الهرمي"النجار، صباح ؛ النعيمي، زينب(AHP ) في المفاضلة الختيار المجهزين
، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة "_دراسة حالة في الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين_

 .6221، 54ار الخامس، العدد بغداد، اإلصد
  ،السلطة الوطنية " واقع القطاع الصناعي في فلسطين"نصر اهلل، عبد الفتاح؛ عواد، ظاهر

 .6223، واإلحصاءل إدارة السياسات والتحلي، وزارة االقتصاد الوطني، الفلسطينية
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  ،تطبيقية على  دراسة_العوامل المؤثرة على انتاجية الصناعات الصغيرة في فلسطين " نوفل، محمد
 .6222، الجامعة االسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، "_ الصناعات المعدنية في قطاع غزة 

  ،دراسة تطبيقية على _ العوامل المؤثرة على انتاجية العاملين فى القطاع الصناعي " هنية، ماجد
الجامعة األسالمية،  ،(رسالة ماجستير غير منشورة)، "_قطاع الصناعات الخشبية فى  قطاع غزة 

6221. 

 :نشرات ومسوح وتقارير رسمية: ثالثاا 

  ،التصنيف السلعي الصناعي الفلسطيني لألنشطة 6223الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،
االقتصادية حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح الثالث 

 .فلسطين -رام اهلل
 رام (56)، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، رقم6255ركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز الم ،

 . اهلل، فلسطين
  ،مركز الزيتونة للدراسات 6255، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 6255صالح، محسن ،

 .واالستشارات، بيروت، لبنان
  ،سطيني لألنشطة ، التصنيف الصناعي الفل6256الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة ( الحد الخامس)االقتصادية 
 .، رام اهلل، فلسطين(التنقيح الرابع)االقتصادية 

  ،رام (54)، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، رقم6256الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،
 . اهلل، فلسطين

 رام (53)، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، رقم6254فلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء ال ،
 . اهلل، فلسطين

  ،البيئة والتنمية المستدامة في 6254الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة شؤون البيئة ،
 .، رام اهلل، فلسطين6526فلسطين، 

  ،6255الفلسطيني لعام ، التقرير االستراتيجي 6256مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،
 .بيروت، لبنان
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 (5)ملحق رقم

 استبانة تقييم المعايير 

 غزة - الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة

 قسم اقتصاديات التنمية
 

 األخت الفاضلة              تحية طيبة وبعد،،،/األخ الفاضل

 من قطاع غزة في الصناعي القطاع أولوياتتهدف هذه االستبانة إلى تحديد أهم المعايير الالزمة لتحديد 
الفلسطيني، وهي الخطوة األولى لبناء نموذج اتخاذ القرار في ظل الواقع  المستدامة التنمية تحقيق أجل

 .باستخدام عملية التحليل الهرمي

الباحث أعتمد المعايير الثالثة الرئيسية للتنمية المستدامة وهي المعيار االقتصادي، المعيار االجتماعي، 
الفرعية التي سيعتمدها والمعيار البيئي كمعايير رئيسية، وكل معيار أساسي يتضمن عددًا من المعايير 

 .الباحث الحقًا بناًء على نتيجة هذه االستبانة

هذا البحث سيساعد في تطوير وتحسين القطاع الصناعي لذلك يرجى التكرم بالمساعدة قدر اإلمكان من 
مع العلم بأن المعلومات الواردة فيها هي ألغراض البحث العلمي، والتي يحتاجها . خالل اإلجابة الدقيقة

 في التجارة كلية من اقتصاديات التنمية في الماجستير درجة لنيل الدراسة متطلبات الستكمالاحث الب
 .غزة - اإلسالمية الجامعة

حيث ( 52 - 5)اإلجابة على أسئلة االستبيان تتضمن قياس رأي المشاركين بوضع رقم من : مالحظة
 .األكثر مالءمة( 52)يعبر عن األقل مالءمة والرقم ( 5)رقم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

 الباحث
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 الجزء األول

 معلومات عامة

 :أمام الخيار الصحيح( )الرجاء وضع عالمة 

 الجنس: 

 ذكر    أنثى 

 الدرجة العلمية: 

    دبلوم فأقل    بكالوريوس    ماجستير دكتوراه 

 الخبرة: 

 سنوات    1أقل من 1- 52    سنوات  سنوات 52أكثر من 

  العملمكان: 

  م        قطاع عا       قطاع خاص       مؤسسة دولية مؤسسة تعليمية 

 

 المسمى الوظيفي.................................................... : 
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 الجزء الثاني

من أجل مة المعايير الفرعية المستخدمة لتحديد أولويات القطاع الصناعي في قطاع غزة ءمدى مال)
 (تحقيق التنمية المستدامة في ظل الواقع الفلسطيني

 المعايير الفرعية المعايير الرئيسية
إلى ( 5)من 
(52) 

 المعيار االقتصادي

  تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي
  المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

  وتحسين الجودة زيادة اإلنتاجية
  جديدة خلق فرص عمل

  مدى التوافق مع متطلبات االتفاقيات االقتصادية الدولية 
  كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية

 المعيار االجتماعي 

  الفلسطينية تحسين وضع العمالة
  والدخل بشكل عادل توزيع الثروة

  وتحقيق الرفاهية تحسين جودة الحياة
  تحقيق االعتماد على الذات

  تحقيق تكافؤ الفرص

 المعيار البيئي

  القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة المطبقة محلياً 
  األثر البيئي للصناعة

  القواعد واألنظمة المتعلقة بالبيئة المطبقة إقليميًا ودولياً 
  أنواعهاإدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة 

  في عمليات االنتاج الطاقة واستهالك استغالل كثافة
  لمتوفرةالطبيعية االموارد استغالل  كثافة

 :أي معايير فرعية مهمة لم تذكر

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .5
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .6
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 (6)ملحق رقم 

 قياس أوزان المعاييراستبانة 

 غزة - الجامعة اإلسالمية 

 العلياعمادة الدراسات 

 كلية التجارة

 قسم اقتصاديات التنمية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المحترمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ السيد 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

دراسة التي تهتم بالقطاع الصناعي في ال هذهأتوجه إليكم بالتقدير واالحترام، راجيًا تعاونكم إلنجاح 
استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع الصناعي في " فلسطين وهي بعنوان 

 "فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة

الرئيسية والفرعية الالزمة لتحديد أولويات القطاع  معاييرال أوزان تحديد هو االستبانة هذه من هدفال
 .الهرمي التحليل نظرية على بناءً  االختيار نموذج لبناء وذلك ،6الصناعي في ظل الواقع الفلسطيني

 من معيار كل لوزن الشخصي تقييمك تعطي بحيث االستبانة، هذه تعبئة منك يطلب الهدف هذا لتحقيق
 .سواًء الرئيسية أو الفرعية معاييرال

 الستكمالوالتي يحتاجها الباحث  العلمي، البحث ألغراض إال تستخدم لن البيانات جميع بأن علما
  اإلسالمية الجامعة في التجارة كلية من اقتصاديات التنمية في الماجستير درجة لنيل الدراسة متطلبات

 تعاونكم ،،،شاكرين لكم حسن 

 الباحث

                                                             
6
بالواقعالفلسطيني يقصد علىحركة: استمرارالقيود التوصللحلسياسي، استمرارتعرقلالمفاوضاتمعاإلسرائيليينوعدم

إسرائيلللتواصلاالقتصبموجببروتوكولباريساالقتصاديالمعابروالتنقل،استمرارالعمل اديبينالضفة،استمرارعرقلة
 .الفلسطينيةووجودحكومةواحدةتديرالسلطةنجاحالمصالحةالغربيةوقطاعغزة،
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 الجزء األول

 معلومات عامة

 :أمام الخيار المناسب الرجاء وضع عالمة 

 الجنس: 

 ذكر    أنثى 

 الدرجة العلمية: 

    دبلوم فأقل    بكالوريوس    ماجستير دكتوراه 

 الخبرة: 

 5-  سنوات 1أقل من   1-  سنوات    52أقل من 

 52-  سنة 51أقل من    سنة 51أكثر من 

 مكان العمل: 

  مقطاع عا     قطاع خاص       مؤسسة دولية مؤسسة تعليمية 

 

 طبيعة العمل.................................................... : 
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 الثانيالجزء 

 الرئيسية والفرعية معاييرال أوزان تحديد

 :إرشادات عامة
 الثنائية المقارنة خالل من األخرى المعايير مع األهمية درجة حسب معيار لكل وزن وضع يتم. 
 على الحصول لضمان لمعايير،ا بين المقارنة إجراء عند انسجام هناك يكون أن مالحظة جبي 

 .ومنسجمة متوافقة تائجن
 على نقاط 9 من مكون الهرمي التحليل نظرية حسب النسبية المقارنات إلجراء المستخدم المقياس 

 :التالي النحو
 

 الشرح التعريف مدى األهمية
متساويان من حيث األهمية بالنسبة للهدف المعياران متساويان في األهمية 5  

بسيطةأهمية  4  
على اآلخر بدرجة  معياراً الخبرة والتقدير يفضالن بقوة 

 بسيطة
على اآلخر معياراً الخبرة والتقدير يفضالن بقوة  أهمية كبيرة 1  

جداً أهمية كبيرة  1  
يفضل على اآلخر بدرجة كبيرة جدًا، أهميته  معيار

 توضحها الممارسة 

 أهمية قصوى 1
على آخر يمثل أعلى درجة  معيارالدليل على تفضيل 
 ممكنة من التأكيد 

6 ،3 ،2 ،9  أهمية وسطية بين القيم المذكورة أعاله 
يعطي حكمًا وسطًا عدديًا ؛  أنأحيانًا يحتاج فرد ما 

 حيث ال توجد كلمات توصفه 
 

 5 القيمة يأخذ نفسه مع المعيار مقارنة عند ، 9 إلى 1 بين درجة يأخذ أن معيار ألي يمكن ،
ذا ذا حسب درجة األهمية، 1 - 6 من قيمة أي يأخذ اآلخر عن معيار أهمية رجةددت زا وا   وا 
 .الضربي المعكوس قيمة يأخذ أهمية معيار عن اآلخر قلت
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 :مثال توضيحي
 

 المعيار البيئي المعيار االجتماعي المعيار االقتصادي المعيار
 5 4 5 المعيار االقتصادي
 1/5 5 4/5 المعيار االجتماعي

 5 1 5 المعيار البيئي
 

( 4) هي المعطاة القيمة أن الحظن ،االجتماعي معيارال مع االقتصادي المعيار أهمية مدى ةقارنعند م
المعيار  أن آخر بمعنى)أكثر بثالثة مرات عن المعيار االجتماعي  أهمية لهالمعيار االقتصادي  أن عنيي

عيار الم أهمية تكون تلقائي وبشكل ،)المعيار االجتماعي نسبيا من بسيطة أو معتدلة أهمية االقتصادي له
 (.4/5) الضربي المعكوس هياالجتماعي مقارنة بأهمية المعيار االقتصادي 

 أي( 5) هي المعطاة القيمة أن ويالحظ ،البيئي معيارال مع االقتصادي المعيار أهمية مدى ةقارنعند م
 .المعيار البيئي أهمية نفس درجة لهالمعيار االقتصادي  أن

( 1/5) هي المعطاة القيمة أن الحظن ،البيئي معيارال مع االجتماعي المعيار أهمية مدى ةقارنعند م
المعيار  أن آخر بمعنى)أكثر بخمس مرات عن المعيار االجتماعي  أهمية لهالمعيار البيئي  أن عنيي

عيار البيئي مقارنة بأهمية الم أهمية تكون تلقائي وبشكل ،(عن المعيار االجتماعي كبيرة أهمية البيئي له
 (.1) الضربي المعكوس هيالمعيار االجتماعي 
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 :الرئيسيةالمقارنات الزوجية للمعايير  - أ

 المعيار البيئي المعيار االجتماعي المعيار االقتصادي المعايير االجتماعية الفرعية
   4 المعيار االقتصادي
  4  المعيار االجتماعي
 4   المعيار البيئي

 

 

 :المقارنات الزوجية للمعايير الفرعية - ب
 

 :الفرعية االقتصاديةالمقارنات الزوجية للمعايير  .5
 

 المعايير االقتصادية الفرعية

تعزيز 
النمو 

االقتصادي 
والمساهمة 
في الناتج 
اإلجمالي 
 المحلي

المساهمة 
في تنويع 
االقتصاد 
واآلثار 
على 

القطاعات 
 األخرى

زيادة 
اإلنتاجية 
وتحسين 

 لجودةا

خلق 
فرص 
عمل 
 دةجدي

امكانية 
تحقيق 
الميزة 
 التنافسية

كفاءة 
استخدام 
الموارد 
المالية 
 والبشرية

      4 تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي
     4  المساهمة في تنويع االقتصاد واآلثار على القطاعات األخرى

    4   وتحسين الجودة زيادة اإلنتاجية 
   4    خلق فرص عمل جديدة

  4     امكانية تحقيق الميزة التنافسية
 4      كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية
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 :الفرعية االجتماعيةالمقارنات الزوجية للمعايير  .6

 المعايير االجتماعية الفرعية

تحسين 
وضع 
  العمالة

 الفلسطينية 

توزيع 
 الثروة

والدخل 
بشكل 
 عادل

تحسين 
جودة 
 الحياة

وتحقيق 
 الرفاهية 

تحقيق 
االعتماد 
على 
 الذات

تحقيق 
تكافؤ 
 الفرص

     4 الفلسطينية   تحسين وضع العمالة
    4  والدخل بشكل عادل توزيع الثروة

   4   وتحقيق الرفاهية  تحسين جودة الحياة
  4    تحقيق االعتماد على الذات

 4     تحقيق تكافؤ الفرص
 

 :الفرعية البيئيةالمقارنات الزوجية للمعايير  .4



 االجتماعية الفرعيةالمعايير 

القواعد 
واألنظمة 
المتعلقة 
بالبيئة 
المطبقة 
 محلياً 

األثر 
البيئي 
 للصناعة

إدارة 
النفايات 
الناتجة عن 
عمليات 
التصنيع 
بكافة 
 أنواعها

 كثافة
 استغالل
 واستهالك

في  الطاقة
عمليات 
 االنتاج

استغالل 
الموارد 
الطبيعية 

 لمتوفرةا

     4 إقليميًا ودولياً  ،بالبيئة المطبقة محلياً القواعد واألنظمة المتعلقة 
    4  األثر البيئي للصناعة

   4   إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة أنواعها
  4    في عمليات االنتاج الطاقة واستهالك استغالل كثافة

 4     لمتوفرةالطبيعية االموارد استغالل 
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 :مقارنة مع المعاير الفرعية( قطاعات الصناعات التحويلية)للبدائل  المقارنات الزوجية - ت
 :تعزيز النمو االقتصادي والمساهمة في الناتج اإلجمالي المحليالمقارنات بالنسبة لمعيار  .5

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
الغذائية 
 والمشروبات

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 
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تنويع االقتصاد المساهمة في بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .6
 :واآلثار على القطاعات األخرى

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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 :الجودة وتحسين اإلنتاجية زيادةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .4

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 
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 :جديدة عمل فرص خلق لمعيار بالنسبة (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .3

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 
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 المالية الموارد استخدام كفاءةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .1
 :والبشرية

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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 تحسين وضع العمالة بالنسبة لمعيار (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .2
 : الفلسطينية

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية

 



155 
 

والدخل بشكل  توزيع الثروةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) الزوجية للبدائلالمقارنات  .1
 :عادل

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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وتحقيق  تحسين جودة الحياةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .9
 :الرفاهية

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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 :تحقيق االعتماد على الذاتبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .1

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 

 

 



158 
 

 :الفرص تكفاؤتحقيق بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .52

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 
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القواعد واألنظمة المتعلقة بالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .55
 :اقليمياا ودولياا ، المطبقة محلياا  بالبيئة

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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 :األثر البيئي للصناعةبالنسبة لمعيار  (الصناعات التحويلية) المقارنات الزوجية للبدائل .56

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
 الخشبية
 واألثاث

    4     

صناعة 
 المالبس 

     4    

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  4         الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

        4 
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 عن الناتجة النفايات إدارةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .54
 :أنواعها بكافة التصنيع عمليات

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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 واستهالك استغالل كثافةبالنسبة لمعيار ( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .53
 :في عمليات االنتاج الطاقة

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
 الخشبية
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية
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كثافة استغالل الموارد الطبيعية  بالنسبة لمعيار( الصناعات التحويلية)المقارنات الزوجية للبدائل  .51
 :المتوفرة

 
الصناعات 
 الغذائية 
 والمشروبات

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

صناعة 
 المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

 الصناعة
  الورقية

الصناعات 
 اإلنشائية

الصناعات 
 الغذائية 

4         

صناعة 
 البالستك
 والمطاط

 4        

الصناعات 
المعدنية 
 والهندسية

  4       

الصناعات 
الكيماوية 
 والدوائية

   4      

الصناعات 
الخشبية 
 واألثاث

    4     

صناعة 
    4      المالبس 

الصناعات 
السياحية 
 والتقليدية

      4   

 الصناعة
  الورقية

       4  

الصناعات 
 4         اإلنشائية

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
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 (4)ملحق رقم

 المحكمينقائمة 
 

  الجامعة اإلسالميةفي  عضو هيئة تدريس في قسم إدارة األعمال يوسف عاشور.د.أ 
 

  خبير اقتصادي واستاذ االقتصاد غير المتفرغ في الجامعات الفلسطينية معين رجب.د.أ 
 

  الجامعة اإلسالميةفي  إدارة األعمالرئيس قسم  وسيم الهبيل.د 
 

  الجامعة اإلسالمية فيرئيس قسم الهندسة الصناعية  عبد الشكري.د 
 

  الجامعة اإلسالميةفي  رئيس قسم الهندسة الميكانيكية جمال الزبدة. د 
 

  الجامعة اإلسالميةعضو هيئة التدريس في قسم إدارة األعمال في  أكرم سمور.د 
 

  الجامعة اإلسالمية والعلوم السياسية في االقتصاد عضو هيئة التدريس في قسم النمروطيخليل .د 
 

  سلطة النقد مسؤول مجموعة السياسات النقدية واألسواق الماليةخبير اقتصادي،  سيف الدين عودة.د 
 

  وزارة التخطيطفي مدير عام التنمية المستدامة  أسامة نوفل.أ 
 

  نقيب المهندسين –نائب رئيس سلطة الطاقة سابقا  كنعان عبيد. م 
 

  االتحاد العام للصناعات الفلسطينية -منسق مركز تحديث الصناعات  على السقا.م 
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 (3)ملحق رقم

  الخبراءقائمة 
 

 االسم م
 

 طبيعة ومكان العمل

 معين رجب. د.أ 5
 

 الفلسطينيةخبير اقتصادي، أستاذ االقتصاد غير متفرغ في الجامعات 

 محمد مقداد. د.أ 6
 

 في الجامعة اإلسالمية خبير اقتصادي، أستاذ االقتصاد

 أبوهيبةمحمد . د 4
 

 الجامعة اإلسالمية استشاري في القطاع الصناعي، أستاذ مساعد في كلية الهندسة في

 عالء الدين الرفاتي.د 3
 

 وزير التخطيط في حكومة غزة  الوطني وزير االقتصاد

 رفيق مليحة.د 1
 

 توليد الكهرباء لمدير عام محطة غزة  

 حاتم عويضة.م 2
 

 الوكيل المساعد في وزارة االقتصاد الوطني

 أسامة نوفل.أ 1
 

 مدير عام التنمية المستدامة في وزارة التخطيط

 علي الحايك/السيد 9
 

 ةالفلسطينيرئيس االتحاد العام للصناعات ، جمعية رجال األعمال الفلسطينيينرئيس 

 سعدي سالمة/السيد 1
 

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

 عضو مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات محمد المنسي/ السيد 52
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 (1)ملحق رقم

 المقابالتقائمة 
 

 العمل ومكان طبيعة االسم م
في  التدريس في قسم البيئة وعلوم األرضوزير الزراعة السابق وعضو هيئة  محمد اآلغا. د.أ 5

 الجامعة اإلسالمية
 الجامعات الفلسطينيةومحاضر غير متفرغ في  خبير اقتصادي معين رجب.د.أ 6
 الجامعة اإلسالميةفي  عضو هيئة التدريس في قسم البيئة وعلوم األرض سمير عفيفي.د.أ 4
 في سلطة النقد السياسات النقدية واألسواق الماليةمسؤول مجموعة خبير اقتصادي،  سيف الدين عودة.د 3
وعلوم  البيئةوعضو هيئة التدريس في قسم  والريفية البيئية الدراسات مركز مدير أبوهينزياد .د 1

 الجامعة اإلسالميةفي  األرض
 في وزارة االقتصاد الوطني مدير عام الدراسات والتخطيط أيمن عابد.د 2
 في وزارة التخطيط دائرة التنمية االقتصاديةمدير  جابر أبوجامع.د 1
 في وزارة العمل مدير عام السياسات والتخطيط سماعيلإماجد .د 9
 الجامعة اإلسالميةفي  عضو هيئة التدريس في قسم االقتصاد والعلوم السياسية خليل النمروطي.د 1
 الجامعة اإلسالميةفي  عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة البيئية سعيد غباين.د 52
 جودة البيئة رئيس سلطة يوسف ابراهيم .د 55
 الجامعة اإلسالميةفي  رئيس قسم الهندسة الصناعية عبد الشكري.د 56
 في وزارة التخطيط مدير عام التنمية المستدامة أسامة نوفل.أ 54
 في وزارة الشؤون اإلجتماعية مدير عام التنمية والتخطيط منى العجلة.أ 53
 في وزارة االقتصاد الوطني مدير عام الصناعة عبد الفتاح أبوموسى.م 51
 العملالتأمينات االجتماعية في وزارة مدير عام  مجدي العايدي.أ 52
 في وزارة االقتصاد الوطني مدير إدارة التنمية الصناعية هاني مطر.م 51
  مكتب فلسطين –اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم  مؤسسة في مدير المشاريع صالح الدين تايه.م 59
  سلطة الطاقة والموارد البشريةنائب رئيس  فتحي الشيخ خليل.م 51
 الجامعة اإلسالميةفي  كلية الهندسةفي  محاضر أحمد العفيفي.م 62
 في الجامعة اإلسالمية رئيس قسم البيئة وعلوم األرض سمير حرارة.أ 65
 في وزارة الشؤون االجتماعية دائرة المشاريعمدير  محمد نصار.أ 66
 والمشروبات الغذائية الصناعات التحاد التنفيذي المدير محمد عايش.م 64
 عضو هيئة التدريس في قسم الخدمة االجتماعية في الجامعة اإلسالمية سماعيل الرحلإ.أ 63
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 البيئةسلطة جودة في  مسير إدارة السياسات والتخطيط سائد القيشاوي.م 61
 مكتب غزة - مدير مؤسسة الرؤية العالمية محمد الحلبي.م 62
 في وزارة التخطيط مدير دائرة الخطط والسياسات المكانية والسكانية إناس الرنتيسي.م 61
 سلطة جودة البيئةفي  نائب مدير اإلدارة العامة لحماية البيئة محمد مصلح.م 69
محاضر في ، و المستمر والتعليم المجتمع خدمة مادةفي عرئيس قسم المشاريع  باسل قنديل.م 61

    الجامعة اإلسالمية 
 االتحاد العام للصناعات الفلسطينيةفي  منسق مركز تحديث الصناعات علي السقا.م 42
 في وزارة العملمدير عام  حسام أحمد.أ 45
 في وزارة العمل نائب مدير عام التدريب المهني ومدير دائرة التخطيط أحمد سكر.م 46
االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس اتحاد الصناعات  عضو مجلس إدارة سامي النفار/ السيد 44

 البالستيكية
 تحاد الصناعات الكيميائيةال تنفيذيالمدير ال آالء مصلح/السيدة 43
 البنك الدوليفي  مدير مالي محمود الشنتف /السيد 41
 أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية محمد بسيسو/ السيد 42
 نائب مدير عام الرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية جواد المجبر/ السيد 41
 في اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية عضو مجلس إدارة محمود الداية /السيد 49
 اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية عضو مجلس إدارة أسامة جودة /السيد 41
 دار الخبرة لالستشارات والتطويرفي شركة المدير التنفيذي  أحمد سمور/ السيد 32
   

 

 

 


