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المقدمة   

1. ھدف وموضوع الدراسة    
 ������� ����� ����� ��� (نفذ االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة مشروع

في منطقة عالن والدیره وأم )������ ��� ������� �� ������ �����
حیث تلقوا تدریباً حول منھجیة البحث السریع  وذلك بمشاركة ممثلین من أبناء المجتمع المحلي،العمد وجلعد 

بالمشاركة وأدواتھ نظریاً وعملیاً ، وقد كانت األھداف الرئیسة للبحث كما یلي:   

o . إلدارة المصادر المائیةالمجتمعات التمكین من وضع خطوط عریضة الحتیاجات    
o ت المشروع في قراراتھم والتخطیط لنشاطا)اعتماد ھذه الدراسة من قبل فریق مشروع ( 

بناء على أساس الدراسة.   
o االتفاق على معلومة موحدة بین الدوائر الحكومیة والمجتمع المحلي.    
   

منھجیة البحث  .2  
 

في البدایھ تم التعریف بمشروع االتحاد الدولي من خالل الجمعیات الفاعلھ بالمنطقھ      ( جمعیة 
على آلیة البحث السریع بالمشاركة وعلى عملیة  بصمة الخیر الخیریة )وتم عقد ورشة تدریبة

التحلیل وتم تشكیل فرق من المتطوعین وكانت الفرق من أھالي المنطقة حیث كان التدریب یركز 
على :   

- التعریف بأھمیھ العمل التطوعي المبني على المجتمع المحلي   
- وبات والمشاكل التي التركیز على دور الفرق في جمع المعلومات الصحیحھ لمعرفتھم بالصع 

تواجھ االھالي بالمنطقھ  
 - عمل مجموعات عمل حول البحث السریع بالمشاركة    

- عمل خرائط إجتماعیة لكل منطقة على حده وتوزیع المجموعات حسب الخرائط التي تم رسمھا  
  من قبل المتطوعین من المجتمع المحلي 

- التي أعدت للمشروع ھ قائمة المراجعةالتدریب على خطط المتابعھ والمیدان عن طریق تعبئ   
- تم التدریب على تحلیل المعلومات  العداد تقریر عن المنطقھ   
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ویتمیز البحث السریع بالمشاركة بالخصائص الرئیسة التالیة:   

المرونة: •  
یستخدم البحث السریع  بالمشاركة تشكیلة من األدوات یستطیع أفراد المجتمع المحلي تعلمھا بیسر وال 
تتطلب أدوات ومعدات متطورة وینطوي على أدنى قدر من النفقات ولھذا یطلق على البحث السریع 
بالمشاركة بأنھ (تقنیة بحث ومالئمة) حیث یمیزه (التجاھل األمثل) أي الدقة المنشورة ھي الدقة المقلوبة 

ستمرار تكییف بموجب غرض الدراسة وال تجمع أي معلومات ال یحتاجھا تحقیق الفرص، بحیث یتم با
النشاطات واستخدام األدوات حسب ظروف سیر البحث.   

التدقیق الثالثي:  •  
ویأتي شمول البحث السریع بالمشاركة من ھذه الخاصیة حیث ینطوي البحث على مراجعة البیانات وتدقیقھا 

من ثالثة طرق أولھا تكوین الفریق الذي یضم مزیجاً من الخبرات والمھارات والتوصیات   

بحیث یضم أفراد من داخل المجتمع وخارجھ ذكوراً وإناثا وذلك یتجنب تحیز األفراد والثانیة التنوع في 
مصادر جمع المعلومات حیث یتم جمع البیانات من أماكن متعددة من أحداث مختلفة ومن مختلف شرائح 

معلومات.   المجتمع صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثا باإلضافة إلى التنوع في أدوات جمع ال  

 

المشاركة  •  
وھو أھم جانب من جوانب البحث السریع بالمشاركة حیث یتضمن التعلم من ومع أفراد أو بواسطة أبناء 
المجتمع المحلي وخالفاً لمعظم من حجم البحث تتم كل أنشطة البحث في المجتمع المحلي باشتراك أعضاءه، 

دوات المصممة، وحتى التحلیل النھائي للبیانات وتبذل وتبدأ المشاركة منذ تحدید موضوع البحث ومالئمة األ
الجھود باستمرار لتشجیع مشاركة عدد من ممثلي المجتمع من كافة القطاعات والشرائح وخاصة أولئك الذین 

سیستخدمون النتائج وتعطي أولویة كبیرة لوقت استخدام البیانات وتحلیلھا.    

 
1. فریق البحث    

في المجال التطوعي  متعددي التخصصات وذوي خبرات عملیة متنوعة سیینكال الجنتم تشكیل فریق یضم 
، حسب المنھجیة المتبعة للبحث السریع بالمشاركة فقد شارك ممثلو المجتمع المحلي كأعضاء أساسیین في 

فریق البحث، فھذه المنھجیة تضمن مشاركة الجمیع ففي تصمیم خطة البحث واستخدام األدوات وتحلیل 
.  النتائج  

 

 

 :  
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 الجھة التي یعمل بھا االسم

م.سلیم موسى الزعبي /الدیرةمجتمع محلي   

م. ایناس احمد الزغبي /عالنمجتمع محلي   

نجاح موسى الزغبي مجتمع محلي /عالن   

یزن حسین الزعبي مجتمع محلي/عالن   

جازیة سالم الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

عفاف صالح الزعبي /الدیرهمجتمع محلي  	

یاسین الزعبيوصال  /عالنمجتمع محلي  	

وجدان محمد المناصیر /جلعدمجتمع محلي  	

باسل سالمھ المناصیر  /جلعدمجتمع محلي  	

احترام سالم الدھام /ام العمدمجتمع محلي  	

وسام حسین الزعبي  /جلعدمجتمع محلي  	

حنان علي الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

مشرف حسین الزعبي /ام العمدمجتمع محلي  	

علي الزعبيعامر  /عالنمجتمع محلي  	

حنان محمد الفواعیر /جلعدمجتمع محلي   

فیصل حمدان الزعبي /عالنمجتمع محلي   

ایمان حسین الزعبي مجتمع محلي/ام العمد   

بثینة موسى الزعبي /عالنمجتمع محلي              

قصي جمال الزعبي /عالنمجتمع محلي              

م.عامر معادات لحمایة الطبیعة اإلتحاد الدولي   

م.صھیب خمایسھ جمعیة النساء العربیات   
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م.عماد ھلیل جمعیة النساء العربیات   

) یمثل المشاركین في عملیلة جمع المعلومات1جدول رقم (  

 

:تم تقسیم الفریق الى مجموعات وتوزیعھم على المناطق على النحو التالي  

 
 عدد العینات عدد المجموعات المنطقة

عــالن  2  100  

الدیرة  1  50  

جــلعد  1  25  

أم العمــد  1  40  
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:الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي  

---تقع منطقة جلعد في محافظة السلط ضمن قضاء  ویعود إسم المنطقة من أصل یھودي وھو تلمود كما  
والعبادي نسمھ والعشائر الموجوده في المنطقة ھي الفواعیر والعواملة  450یقدر سكان المنطقة   

ویقدر معدل الھطو  تعتبر منطقة جلعد منطقھ جبلیھ تضم  مساحات شاسعھ  و ھي مساحات حرجیھ
تعاني المنطقة في ضعف كبیر في البنیة التحتیة ومن نقص ، 3ملم450اللمطري سنویا في المنطقة بحوال 

 في الخدمات العامھ كما یوجد في المنطقة مدرسة واحده أساسیة 

 
 

 الوضع الزراعي :
 

الحقلیة إضافة الى الحمضیات و  الزراعھ على بینت الدراسة ان أھالي المنطقھ یعتمدون بنسبھ كبیره
% من أھالي 85اللوزیات و التوت و التین بنسب متفاوتھ.و بینت الدراسھ أیضا ان ما یقارب 

و البابونج و إكلیل الجبل)  المنطقھ یستفیدون من النباتات البریة مثل(النعنع و الزعتر و المیرمیھ
 المنتشره في المنطقھ. 

 
 

 
 "نسبة اإلعتداءات على األراضي الحرجیة"

یبین الشكل السابق نسبة اإلعتداءات التي تجري على األراضي الحرجیة الموجوده في المنطقة 
 بتقطیع األشجار لإلستفاد ه من الحط% و 40الرعي الجائر بنسبة وكانت ھذه اإلعتداءات ھي 

عزوا أھالي المنطقة إلى أن اإلعتداءات ناجمھ عن عدم وجود مراعي للثروة , و كما %60بنسبة 
.الحیوانیة وضعف الدخل لذلك یلجأ البعض لتقطیع األشجار للتدفئة   
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و كما أوضح مدیر مدیریة الزراعھ في منطقة عالن أن ھذه المدیریھ تخدم  قضاء زي بما فیھا 
و أم العمد و الدیره و جلعد , و یتمثل دور المدیریھ في تقدیم  الخدمھ و ید المساعده  منطقة عالن

لدى المزارعیین من خالل إعطاء ورشات عمل و تدریبیھ و توعویھ و توزیع بعض المبیدات 
الزراعیھ للمزارعین و أوضح أیضا أن المدیریھ تقوم بعمل معارض و مھرجانات تسویقیھ یتم من 

المنتجات الزراعیھ في المنطقھ لتسھیل عملیة تسویقھ مثل مھرجان الزیتون السنوي. خاللھ عرض 
و من أھم المشاكل التي تواجھ كوادر المدیریھ انھم یعانون من عدم تقبل المعلومھالزراعیھالعلمیھ 

 لدى المزارع. 
 

یوجد تسویق  بینت الدراسة انھ ال یوجد تسویق للمنتجات الزراعیة من خضار و فواكھ و أیضا ال
% من 60لمنتجات الثروة الحیوانیھ ,علما أن أھالي المنطقھ یقومون بتربیة الثروة الحیوانیة بنسبة 

 أغنام و أبقار و دواجن. 

و من خالل المقابالت مع أھالي المنطقة تبین أنھم یقوموا بإستصالح أراضیھم منعا من انجراف 
السالسل الحجریة و الكنتورات و التشییك.التربھ  و یستخدم في ھذا اإلصالح الجدران و   

 

 

الوضع البیئي والصحي  

یعاني القطاع البیئي في المنطقة من تدھور كبیر وبینت الدراسة ان المنطقة تعاني من عدم وجود 
.صرف صحي حیث یعتمدون األھالي على الحفر اإلمتصاصیة بشكل رئیسي   

كما بینت الدراسة ان ھناك مشكلة مزارع الدواجن والمواشي  التي تتمركز بالقرب من المنطقة السكنیة 
مما تشكل الروائح الناتجھ من ھذه المزارع قلق كبیر على أھالي المنطقة   

كما أن النقص في الحاویات في المنطقة وضعف الوعي المجتمعي أدى الى ظھور مشكلة حرق النفایات 
ج روائح كریھة في المنطقة وانتشار األدخنھ في المنطقة مما یؤثر على الوضع الصحي كما أن مما ینت

بعض األھالي یرمون النفایات بالسیل الذي یجاور المنطقة مما یجعلة بؤرة تلوث تؤثر على المنطثة 
رض والحشرات في المنطقة بشكل كبیربشكل مباشر ونتیجة لذلك تنتشر القوا  
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البیئیة" "المشاكل  

 

% من أھالي المنطقھ یعانون من الحفر االمتصاصیھ و عدم توفر 100یبین الشكل السابق ان ما نسبتھ 
بیئي واضح  حیث انھا تشكل خطرو الروائح المنبعثھ من حرق مكابات النفایات شبكات صرف صحي 
المتواجده في المنطقھ.% من فضالت و روائح مزارع الدواجن و المواشي 20ة للمنطقھ و كذلك بنسب  

 

و من خالل المقابالت التي أجریت مع المجتمع المحلي و عرض مشاكلھم إتضح  أن السبب الرئیسي 
ات و عدم لوجود الحشرات و القوارض خاصًة في فصل الصیف ھو تراكم النفایات بجانب الحاوی

تبین أن من أھم كما  صاصیھ.إضافًة الى الحفر األمت وجود أي متابعھ نظافھ من قبل الجھة المسؤولھ
مشكالت األھالي أن یتم التخلص من النفایات عن طریق حرقھا أو إلقائھا في السیل الذي یتواجد على 

الجھة الشرقیھ من المنطقھ.  

جمیع المواطنیین من تدني البنتھ التحتیھ للمنطقھ بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي مما  أشار
و عبىء مادي بحیث أن إعتماد المنطقھ كاملھ على صھاریج النضح  یشكل ھذا خطر بیئي على المنطقھ

-50ریج الواحد ما بین (و یتراوح تكلفة الصھ األھالي أن بعض سكان المنطقھ  ویعاني .ار) دین70
یضعون مضخات على الحفر اإلمتصاصیھ و سحب المیاه الموجوده في الحفر الى السیل, حیث أن ھذا 

  یشكل خطر بیئي كبیر جداً.
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 الوضع المائي: 

 

میاه الشرب  •  

بینت الدراسة التي تم العمل بھا أن ھناك عدة مشاكل تخص میاه الشرب وكانت ھذه المشاكل تتركز على 
التي  عدم وصول میاه السلطھ الى المنازل بسبب التلف الحاصل على الشبكة بسبب المده الزمنیة الطویلھ

مضت على ھذه الشبكة في المنطقة كما أن ھناك عدم انتظام في الضخ من قبل السلطة لتغطیة المنطقة 
 بالمیاه 

 

و ھي  مصادر المیاه الموجوده في المنطقھ قلھ  من خالل المقابالت مع أھالي المنطقھ تبین أنھم یعانوا من
%بسبب 90یاه السلطھ ال تصل الى األھالي بنسبة الینابیع و میاه السلطھ, حیث أن الینابیع شبھ جافھ و م

تلف في شبكات المیاه و عد االنتظام في موعد وصول المیاه.  

 

 
في المنطقة ونسبة اإلستفاده منھا" "المصادر المائیة المتاحھ  
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المتاحة لھم وكانت النسب على النحو  مصادر الشربیوضح الشكل السابق نسبة إعتماد أھالي المنطقة على 
% 2% نبع و  3و  من خالل تنكات المیاه التي تشكل عبء مادي على أھالي المنطقة  % شراء95 التالي 

 بئر ماء( تجمیع میاه أمطار). 

 

و تبین من خالل الدراسة أن ال یوجد في المنطقھ اي مشروع مائي و أیضا أن المنطقھ تفتقر الى التوعیھ و 
اد المواطنین بالنسبھ للوضع المائي, و بینت الدراسھ أیضا أن المواطنیین یمتلكون خزانات مائیھ على ارش

-1أسطح المنازل و یتراوح سعة كل خزان من ( .2) م5  

میاه الري  • 	

یعتمد أھالي المنطقة على زراعة المزروعات التي تعتمد على الري البعلي بسبب الوضع المائي السيء 
لك یتوجھ سكان المنطقة على اإلعتماد على المزروعات البعلیة ، لذلك یستخدام جزء في المنطقة لذ

 بسیط من میاه النبع لري المزروعات وبالنسبة للثروة الحیوانیة التي تعتمد في شربھا بشكل كلي على
في ري  % من سكان المنطقھ یستخدموا المیاه الرمادیھ40و كما بینت الدراسھ أن ما یقارب میاه النبع 

المزروعات المجاوره لبیوتھم أو الحدائق المنزلیھ.  

irrigation water  

the local depend on  rain fed agriculture  due to the lack of water resources , so 
they use  the most of spring water for animal watering , and about 40% of the 
population use gray water for  irrigation    
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"نسبة إستغالل میاه النبع في الزراعة وتربیة الثروة الحیوانیة"  

 

یمثل الرسم البیاني السابق نسبة إستھالك میاه النبع في ري المزروعات وسقایة الماشیة ویتبین من خالل 
النسب أن ھناك نسبة بسیطة تستخدم من ھذه المیاه في ري المزروعات وھذا یعد مؤشر على أن سكان 

 المنطقة الیعتمدون بشكل أساسي على الزراعة بسبب ضعف المصادر المائیة المتاحھ لدیھم.

the	above	shape	shows	the	percentage	of	spring	use	for	agriculture	as	well	as	for	
animal	watering	 which	will	reflect	the	situation	that	the	local	relay	on	animal	
rising	rather	than		agriculture	 
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