
Book of Abstructs

Challenges of Environment in the Arab Region Focus on Status of Enviroment in Palestine



ملخصــات املؤتمـــــر
Challenges of Environment in the Arab Region Focus on Status of Enviroment in Palestineتحديـات البيئة يف املنطقة العربية مع التركيز ىلع الوضـع البيئي فـي فلسـطين

المؤتمر الدولي الخامـــس – اتحـــاد األكاديميين والعلمــاء العرب

تحديات البيئة في المنطقة العربية

مع التركيـــز على الوضـــع البيئـــي في فلســـطين

المنـــعقد افتراضيـــا في جامعـــة القــدس – فلســـطين   28/11/2020

بالشراكة مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والمنتدى العلمي

 لحماية الطبيعة في فلسطين

منسق المؤتمر:

 أ. د. خالد صوالحه – أستاذ مشارك – جامعة القدس ورئيس المنتدى العلمي لحماية الطبيعة 

رئيس اللجنة العلمية:

 أ. د. رائد الكوني – أستاذ مشارك – جامعة النجاح الوطنية / نابلس 
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تقديـــم 
يهــدف عقــد هــذا المؤتمــر الــى تســليط الضــوء حــول واقــع البيئــة فــي العالــم العربــي مــع التركيــز علــى 
ــد تشــكلت لجــان  ــة، وق ــات البيئي ــة للتحدي ــول إبداعي ــي فلســطين، والســعي إليجــاد حل ــي ف الوضــع البيئ
علميــة وتحضيريــة وإعالميــة مــن المتخصصيــن والكفــاءات العلميــة مــن فلســطين واألردن، حيــث جــرى 
التحضيــر للمؤتمــر بكفــاءة ومهنيــة عاليــة المســتوى، وكان انعقــاد المؤتمــر افتراضيــا فــي ظــل جائحــة 
كورونــا العالميــة برعايــة موفقــة مــن جامعة القــدس الفلســطينية، وكان المؤتمــر حدثا علميا مميــزا وناجحا 
بــكل المعاييــر حيــث شــارك علمــاء وباحثيــن وخبــراء بيئــة مــن العالــم العربــي بإثــراء المؤتمــر بالعروض 
العلميــة ونقاشــات موضوعيــة رفيعــة المســتوى مــن الحضــور الملتــزم آلخــر جلســات المؤتمــر )بلــغ عــدد 
ــة  ــاح رئاس ــر ونج ــز إدارة المؤتم ــع بتمي ــاد الجمي ــد أش ــارك/ة(. وق ــاركين ال 100 مش الحضــور والمش
الجلســات بالتعامــل مــع وضــع طــارئ وافتراضــي فــي ظــروف الحجــر واإلغــالق الصحي بفعــل كورونا، 
ويعتبــر نجــاح المؤتمــر ثمــرة تعــاون حقيقــي بيــن اتحــاد األكاديمييــن والعلمــاء العــرب وجامعــة القــدس 
وأكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا والمنتــدى العلمــي لحمايــة الطبيعــة فــي فلســطين، فــكل االحتــرام 
والتقديــر لــكل مــن شــارك وســاهم فــي المؤتمــر والشــكر موصــول لداعــم المؤتمــر مؤسســة فريدريــك 
ناومــان األلمانيــة والــذي أتــاح طباعــة كتــاب ملخصــات المؤتمــر. والجميــع يتطلــع الــى عقد مؤتمــر دوري 

للبيئــة كل عاميــن بمشــاركة الكفــاءات العلميــة والخبــرات الميدانيــة المتميــزة فــي العالــم العربــي.

محـــاور المـــؤتمر
1(  واقع المصادر والمحميات الطبيعية وتحدياتها

2( الوعي والتعليم البيئي في المنطقة العربية
3( التلوث البيئي والتغير المناخي في المنطقة العربية

4( تأثير االحتالل اإلسرائيلي في البيئة الفلسطينية
5( دور الحكومات والعلماء والخبراء لدراسة واقع البيئة اإلقليمية وتحدياتها

6( نماذج عربية ناجحة لمواجهة تحديات البيئة

المحتويــات – مؤتمر تحديات البيئة في المنطقة العربية
1-  تقديم ومحاور المؤتمر

2- المنتدى العلمي لحماية الطبيعة في فلسطين    
3- برنامج المؤتمر

4-  الجلسة االفتتاحية: كلمة راعي المؤتمر ومتحدثون مدعوون من جهات رسمية
5- كلمة المتحدث الرئيس                               

6- عرض ملخصات األبحاث

a. الجلسة األولى: واقع وتحديات البيئة في الوطن العربي – شملت 8 عروض ملخصات
b. الجلسة الثانية: أثر االحتالل اإلسرائيلي في البيئة الفلسطينية  - شملت 5 عروض  ملخصات

c. الجلسة الثالثة: دراسات حول البيئة اإلقليمية ونماذج عربية ناجحة – شملت 8 عروض ملخصات 
7- البيان الختامي وتوصيات المؤتمر

83-  ملحقات المؤتمر
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رسالة المنتدى العلمي لحماية الطبيعة في فلسطين: 

ــة الطبيعــة والبيئــة فــي فلســطين مــن خــالل تعــاون  ــدة للكفــاءات والخبــرات  لحماي منصــة علميــة رائ
ــي وإقليمــي ودولــي. محل

تعريف المنتدى العلمي لحماية الطبيعة في فلسطين:

ــراء مــن الجامعــات الفلســطينية  ــن وخب ــادرة أكاديميي ــة تأســس عــام 2017 بمب ــدى منصــة علمي  المنت
ــوي  ــوع الحي ــة وخاصــة التن ــي لعناصــر الطبيع ــق العلم ــدف التوثي ــة به ــاة البري ــة والحي ــلطة البيئ وس
ــث  ــالل البح ــن خ ــك م ــر، وذل ــددات والمخاط ــرة المه ــطينية لكث ــة الفلس ــة الطبيع ــى حماي ــل عل والعم
العلمــي ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي وتنظيــم الســياحة البيئيــة الهادفــة. وقــد عقــد لقــاءات ومهرجانــات 
ونــدوات علميــة فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي جنيــن وجامعــة النجــاح الوطنيــة وجامعــة القــدس 
التــي انطلــق منــه المنتــدى. وتــم تتويــج نشــاطات المنتــدى بعقــد مؤتمــر تحديــات البيئــة فــي المنطقــة 
العربيــة مــع التركيــز علــى الوضــع البيئــي فــي فلســطين فــي أواخــر شــهر تشــرين ثانــي 2020، والــذي 
شــكل نجــاح مميــزا بخفــض كميــة انبعــاث الكربــون نتيجــة عقــد المؤتمــر افتراضيــا بــدون تكلفــة طاقــة 

وتوفيــر اســتهالك الغــذاء ممــا يشــير الــى تقليــل البصمــة الكربونيــة لــكل مشــارك فــي المؤتمــر.

إدارة المنتـــدى العلمــــي لحمايـــة الطبيعــــة في فلســـطين

د. خالــــد صوالحه – رئيس المنتدى - جامعة القدس	 
أ. عمـــاد األطرش - مقررا – جمعية الحياة البريــة 	 
د. عيــسى عدوان ممثال عن سلطة جودة البيئة	 
 د. رائد الكوني - جامعة النجاح الوطنية نابلس	 
د. روال جــــاد هللا - الجامعة العربية األمريكية جنين	 
د. سامر جــــرار - أكاديمية فلسطين 	 
 د. محمود رحيل - جامعة فلسطين التقنية 	 

فلسطين –المنتدى العلمي لحماية الطبيعة 

ECOPAL FORUM
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برنامج  المؤتمر: المؤتمـــر الدولـــي الخامــــس – إلتحاد األكاديميين والعلماء العرب

تحديــــات البيئــــة في المنطقــــة العربيـــة

يعقد المؤتمر في جامعة القدس – دولة فلسطين               السبت 28/11/2020

 Join Zoom Meeting :رابط المؤتمر  https//:alquds.zoom.us/j)99117788974/

  Meeting ID: 991 1778 8974

برنامــج المؤتمر

االستقبال والتسجيل	   10:00 – 9:30

الجلسة االفتتاحية – يديرها د. رائد أبو زيد	   12:00 – 10:00

تالوة عطرة من القران الكريم	 

النشيد الوطني الفلسطيني	 

كلمة راعي المؤتمر أالستاذ الدكتور عماد أبو كشك – رئيس جامعة القدس	 

كلمة السفير الدكتور محمد محمد الربيع – األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية 	 

كلمة االستاذ الدكتورسيف الجابري – رئيس مجلس ادارة اتحاد األكاديميين والعلماء العرب	 

كلمة معالي الوزير السيد جميل مطور – رئيس سلطة جودة البيئة – فلسطين	 

ــة 	  ــس أكاديمي ــم - رئي ــة والتعلي ــر التربي ــي – وزي ــروان عورتان ــور م ــر الدكت ــي الوزي ــة معال كلم
ــطين فلس

ــري فــي وزارة الزراعــة 	  ــة األراضــي وال ــر عــام مديري ــور محمــود الفريحــات – مدي كلمــة الدكت
ــة األردني

كلمة الدكتور رائد الكوني-رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر	 

ــي فلســطين ومنســق 	  ــة الطبيعــة ف ــدى العلمــي لحماي ــس المنت ــد صوالحــه –رئي ــور خال كلمــة الدكت
المؤتمــر

تكريم المشاركين بالمؤتمر	 

٥
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افتتـــاح المؤتمـــر العلمــي:

ــة –  ــروت العربي ــة/جامعة بي ــة الهندس ــب – كلي ــال الخطي ــور جم ــتاذ الدكت ــي: األس ــدث الرئيس المتح
ــاء« ــات البن ــي تطبيق ــة ف ــات المحلي ــات والمنتج ــن المخلف ــتفادة م ــوان »االس ــان، بعن لبن

اعالنات 	   12:05 – 12:00

الجلسة االولى : واقع وتحديات البيئة في الوطن العربي	   14:00 -12:05

  رئيس الجلســة: د. روال جـادهللا

· البيئة البحرية في قطاع غزة: واقع وتحديات.د. عبد الفتاح عبد ربه	
· الوعي البيئي في المنطقة العربية:التعليم الجامعي وتنمية الوعي البيئي باألردن. د.هليل السابل	
· تقييم دور المرأة الفلسطينية في استدامة البيئة المحلية- إدارة مخلفات الطعام. يارا عودة 	
· البالستيك الحيوي والرقائق الصالحة لألكل لتغليف المواد الغذائية. د. محمد صباح	
· هيمنة المحاجر على البيئة في فلسطين. د. شرف الطردة	
· خصوصية المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي. أ. عمر عريقات	
· دور المجتمع المدني في حماية البيئة. نبيل مقابلة	
· التعليم البيئي المتكامل: استدامة قطاع النقل. م. عبدالناصر دويكات	

       مناقشــة عامــة للمحــور

الجلسة الثانية:  أثر االحتالل اإلسرائيلي في البيئة الفلسطينية   14:00-15:30

رئيس الجلسة: د. سامر جرار
· دور الشرطة السياحية مع التركيز على الشرطة البيئية في فلسطين – د. حسن الجمل	
· أثــر جــدار الفصــل العنصــري علــى زيــادة تركيــز ثانــي اكســيد الكربــون فــي الجــو بســبب اقتــالع 	

وتدميــر األشــجار الناتجــة عــن بنــاء الجــدار.أ. عبــد العزيــز ريــان
· ــالل. د. صبحــي 	 ــاكات االحت ــق بانته ــا يتعل ــي فلســطين، فيم ــاه ف ــات الرئيســية لقطــاع المي التحدي

ســمحان
· اثر جدار الفصل العنصري على الواقع البيئي في فلسطين. أ. جين هالل	
· الممارسات اإلسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية )حقائق وأرقام(.د. محمد سليمية	

مناقشــــة عامـــة للمحــــور
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الجلسة الثالثة: دراسات حول البيئة االقليمية وعرض نماذج عربية ناجحة  15:30-17:00

                رئيـــس الجلســة : أ. د. جميل النجار

· تنقيــة الغــاز الحيــوي باســتخدام الكربــون المنشــط المســتخرج مــن نفايــات الكتلــة الحيويــة 	
المحليــة. د. حســن صوالحــة 

· مجموعة مختارة من المؤشرات البيئية في فلسطين.د. يوسف صبح 	

· تأثيــر جائحــة COVID-19 علــى الصحــة البيئيــة فــي األوضــاع الهشــة والصــراع: تأمــالت مــن 	
قطــاع غــزة. ســامر أبــو زر

· االتجاهــات الزمانومكانيــة للجفــاف وتأثيرهــا علــى اإلنتــاج الزراعــي فــي الضفــة الغربية ، فلســطين. 	
د. عبدالفتاح حســن 

· ــن 	 ــرة. لي ــون الصغي ــجار الزيت ــو أش ــز نم ــة تعزي ــة امكاني ــزات الحيوي ــة والمحف ــمدة العضوي لألس
ــي الماض

· دور الجمعيات الطالبية في الحفاظ على البيئة. غرام ابو جيش 	

· تطبيق تقنية النانو في إدارة المخلفات الصيدالنية. د. االء غيطان	

· ــد 	 ــة. د.خال ــى نمــوذج الجامعــة الخضــراء البيئي ــة انجــاز للوصــول ال حدائــق جامعــة القــدس النباتي
صوالحــه

          مناقشـــة عامـــة للمحـــور

توصيات واختتام المؤتمر – د. خالد صوالحه  17:00-17:15

شـــكرا لمشاركتــكم
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البيئة البحرية في قطاع غزة: واقع وتحديات

د. عبـــــد الفتــــاح نظــــمي عبــــد ربــــه - أســتاذ مشــارك فــي العلــوم البيئيــة فــي قســم األحيــاء، 
arabou@iugaza.edu               .ــزة، فلســطين ــة اإلســالمية بغ ــوم، الجامع ــة العل كلي

ملـخـــص
يمتــد الســاحل الفلســطيني فــي قطــاع غــزة بطــول 42 كيلومتــرا علــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط. 
يمثــل هــذا الســاحل أهميــة اســتراتيجية كبــري لســكان قطــاع غــزة البالــغ تعدادهــم قرابــة 2 مليــون نســمة 
ــي 5,500 نســمة /  ــى حوال ــة تصــل إل ــا وبكثاف ــرا مربع ــدى 365 كيلومت ــي مســاحة ال تتع يعيشــون ف
كيلومتــر، وبهــذا تعتبــر الكثافــة الســكانية فــي قطــاع غــزة مــن بيــن الكثافــات الســكانية األعلــى عالميــا. 
تكمــن أهميــة البيئــة البحريــة فــي قطــاع غــزة فــي كونهــا متنفســا اســتجماميا للغزييــن ومصــدرا للبروتين 
الحيوانــي ومصــدر دخــل مســتمر لقطــاع الصياديــن الذيــن يفــوق تعدادهــم الـــ 3,000 صيــاد تقريبــا. 
نظــرا لضيــق المســاحة البحريــة المتاحــة للصيــد الســمكي فــي قطـــاع غــزة بفعــل السياســات العســكرية 
اإلســرائيلية، يلجــأ الصيــادون إلــي تكثيــف جهــد الصيــد الســمكي للحصــول علــى إنتــاج ســمكي يفــي 
بحاجــة الغزييــن ممــا يهــدد اســتدامة الثــروات الســمكية. تعانــي البيئــة الفلســطينية مــن تحديــات جمــة 
تزيــد مــن بــؤس الواقــع البيئــي البحريــة وتهــدد اســتدامة البيئــة البحريــة. تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى 
الوقــوف التحديــات التــي تواجــه البيئــة البحريــة فــي قطــاع غــزة. اعتمــدت هــذه الدراســة الوصفيــة فــي 
تحقيــق أهدافهــا علــى الزيــارات الميدانيــة للخــط الســاحلي وشــاطيء قطــاع غــزة الممتــد علــى طــول 42 
كيلومتــرا تقريبــا منــذ 1996 وحتــى يومنــا هــذا وتســجيل المالحظــات. اســتندت الدراســة أيضــا علــى 
مراجعــة الدراســات المتعلقــة بالشــأن البحــري والســاحلي ومقابلــة ذوي الشــأن مــن صيــادي األســماك 
ــوزارة الزراعــة  ــروة الســمكية ب ــة للث ــل اإلدارة العام ــة مث ــة البحري ــص بالبيئ ــي تخت والمؤسســات الت
ــي  ــات الت ــد مــن التحدي ــة الفلســطينية. أظهــرت الدراســة العدي ــادي األســماك وســلطة البيئ ــة صي ونقاب
ــر المعالجــة أو المعالجــة  ــة غي ــاه العادم ــغ المي ــة بتفري ــي قطــاع غــزة متمثل ــة ف ــة البحري تواجــه البيئ
ــة متعــددة  ــات الصلب ــى طــول الســاحل، طــرح النفاي ــغ المنتشــرة عل ــؤر التفري ــا مــن عشــرات ب جزئي
المصــادر، تغييــر تركيبــة ومالمــح الســاحل الفلســطيني ببنــاء األلســنة البحريــة والمنشــآت العشــوائية، 
اســتنزاف الرمــال البحريــة والكثبــان الرمليــة الســاحلية، الصيــد الجائــر باســتخدام معــدات صيــد غيــر 
مالئمــة مثــل شــباك الجــر القاعــي والشــباك ذات العيــون الصغيــرة، صيــد الســالحف البحرية واألســماك 
المهــددة باالختفــاء، افتقــار قطــاع غــزة لموانــئ صيــد عاليــة الكفــاءة، القيــود واالنتهــاكات العســكرية 
اإلســرائيلية المتمثلــة بالتحكــم بمناطــق الصيــد الســمكي وإغــالق البحــر أمــام الصياديــن والمطــاردات 
الزورقيــة واالعتقــاالت للصياديــن وتدميــر معــدات الصيــد وإتالفهــا وهــي حــوادث شــبه يوميــة تعــج 
بهــا الصحــف المحليــة. فــي الختــام، تقتــرح الدراســة ضــرورة وقــف مصــادر التلــوث البحــري وتحســين 

مســتوى التعــاون بيــن المؤسســات المختلفــة بمــا يكفــل إدارة البيئــة البحريــة بشــكل مســتدام.
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الوعي البيئي في المنطقة العربية: التعليم الجامعي وتنمية الوعي البيئي باالردن

د.هليــل فالــح الســابل\المملكة االردنيــة الهاشــمية، المفــرق باحــث مســتقل 
hlailbnkaled@gmail.com          00962777759291:الهاتف

ملخــص

مــن مصــادر التهديــد المســتجدة للبشــرية هــي االخطــار البيئيــة وتلــوث البيئــة، لمــا لهــا مــن شــمولية 
ــاة واســتمراريتها، والوعــي ينتــج عــن االدراك والفهــم لالمــور، واصبــح لزامــاً علــى االمــم  فــي الحي
ــا البيئيــة  والشــعوب بايــالء التربيــة البيئيــة االهميــة النتــاج افــراد بقــدر مــن المســؤولية حيــال القضاي
واكتشــافها ومعالجتهــا والقيــام بــكل مــا مــن شــانه تحســين االوضــاع البيئيــة، ومــن الممكــن خلــق جيــل 
يؤمــن بتلــك القضايــا واهميتهــا ومــا يتؤتــب عليهــا مــن اضــرار للبشــرية جمعــاء ويتعامــل معهــا بعمــق 

وفهــم ووعــي اكثــر لمواجهــة التحديــات البيئيــة.

اهتــم اإلســالم بالعلــم وطلبــه واعتبــره فريضــة علــى كل مســلم, واالحاديــث بهــذا المجــال كثيــرة حيــث 
نظــم الحيــاة العامــة للفــرد ومنهــا عالقتــه مــع محيطــه وبيئتــه انطــالق مــن نظافتــه الشــخصية للمــاكل 
والمشــرب والزراعــة ونظافــة الطريــق وعــدم العبــث بمكونــات الطبيعة)تلويــث الميــاه او قطع االشــجار 

والــخ...(

وكمــا ان مفهــوم الوعــي البيئــي علــى أنـّـه الشــعور بالمســؤولية تجــاه البيئــة، والطبيعــة، والقيــام بجميــع 
ــة األخطــار  ــة اآلخريــن حــول نوعي ــاظ عليهــا، وتوعي ــى حمايتهــا والحف الممارســات التــي تســاعد عل
التــي تســببها الممارســات البشــرية الخاطئــة، ومــدى خطورتهــا، والوعــي بالمواضيــع البيئيــة المختلفــة 
مثــل االحتبــاس الحــراري، إضافــة إلــى اســتبدال الممارســات الخاطئــة بأُخــرى تُفيــد األرض والبيئــة 
وتســاعد فــي الحفــاظ عليهــا، بالتزامــن أيضــاً مــع محاولــة إصــالح األضــرار الناجمــة عــن الممارســات 

البيئيــة .

صبــح االهتمــام عالميــا باالخطــار التــي تهــدد البئيــة وقضايــا تلوثهــا وعقــدت المؤتمــرات واالتفاقيــات 
حيــال ذلــك برعايــة امميــة والمنطقــة العربيــة ليســت بمعــزل عــن العالــم، واخــذت الكثيــر مــن المنظمات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى اتخــاذ االجــراءات الالزمــة والكفيلــة للمحافظــة علــى البيئــة مــن نشــر 
الوعــي البيئــي او مــن خــالل الممارســات لمواجهــة التــي التحديــات التــي تعــرض لهــا كوكــب االرض 

ومحاولــة معالجتهــا للتقليــل مــن اثارهــا.

مــن اكثــر القضايــا البيئيــة التــي اصبحــت تــؤرق العالــم ظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتــي ينتــج عنهــا 
ــة  ــة والطبيعي ــر المناخــي والظــروف الجوي ــى التغي ــر عل ــي تاث ــاع درجــات حــرارة االرض والت ارتف

كالتصحــر او الفياضانــات او االخطــر وهــي تلــوث الهــواء وبالتالــي التأثيــر علــى صحــة االنســان.
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تقييــم دور المرأة الفلسطينية في استدامة البيئة المحلية-إدارة مخلفات الطعام
يارا عودة ورائد الكوني            جامعة النجاح الوطنية - نابلس

ملخـــص

ــزل  ــة المن ــم دور رب ــى تقيي ــة إل ــدف الدراس ــة. ته ــة مهم ــكلة عالمي ــام مش ــات الطع ــر إدارة مخلف تعتب
فــي حمايــة واســتدامة المــوارد البيئيــة، وتقليــل اســتنزافها فــي )إدارة المخلفــات الغذائيــة( فــي محافظــة 
نابلــس. قــد تســاعد نتائــج الدراســة فــي تحســين الوضــع الحالــي للبيئــة فــي نابلــس، مــن خــالل تنبيــه أو 
تحذيــر للوضــع الحالــي أو فــي اإلجابــة عــن بعــض األســئلة. أجريــت دراســة وصفيــة خــالل الفتــرة 
بيــن نوفمبــر 2018 وحتــى نوفمبــر 2019؛ فــي محافظــة نابلــس. عينــة الدراســة هــي عينــة عشــوائية 
ــع المشــاركات لالســتبيان؛ وكان معــدل االســتجابة  ــم إخضــاع جمي ــة بيــت؛ ت ــة، تشــمل 400 رب طبقي
٪100. تألـّـف مجتمــع الدراســة مــن 400 ربــة منــزل، 100 )٪25( مــن شــرق محافظــة نابلــس، 100 
ــن  ــس، و100 )٪25( م ــن شــمال محافظــة نابل ــس، 100 )٪25( م ــن غــرب محافظــة نابل )٪25( م
ــة  ــن منطق ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــس. أظه ــوب محافظــة نابل جن
ــة، نســبة  ــة الحالي ــش، المهن ــة العي ــة المنطق ــة، المســتوى التعليمــي، طبيع ــة االجتماعي الســكن و]الحال
الطعــام الــذي يفســد قبــل تناولــه، كــم عــدد األيــام التــي تتســوق فيهــا المشــاركات عــادة[. كمــا أظهــر أنــه 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن منطقــة الســكن و]الفئــة العمريــة، اعتقــاد أن بقايــا الطعــام يتــم 
التخلــص منهــا بشــكل صحيــح فــي نابلــس، فيمــا يتعلــق بمخلفــات الطعــام ومحاولــة تجنبهــا وتقليلهــا، 
التحقــق مــن الطعــام قبــل الرمــي لمعرفــة مــا إذا كان ينبغــي التخلــص منــه أو يمكــن اســتخدامه، فــي 
محاولــة الســتخدام مــا تبقــى مــن الطعــام قبــل طهــي طعــام جديــد وإلقــاء الحــد األدنــى فقــط، االهتمــام 
بالحفــاظ علــى الطعــام وتخزينــه جيــداً، الشــعور بالقلــق بشــأن تكلفــة الطعــام الــذي يتــم رميــه، قــراءة 
تاريــخ صالحيــة الطعــام عنــد الشــراء[. أيضــاً هنــاك اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بيــن منطقة الســكن 
و]التخطيــط لوجبــات الطعــام قبــل ذهــاب المشــاركة إلــى الســوق )وضــع قائمــة تســوق اســتناداً إلــى 
عــدد الوجبــات التــي تتوقــع تناولهــا فــي المنــزل(، إذا حــدث ذلــك، فهــل تأخــذ فــي االعتبــار الكميــات 
الالزمــة مــن الطعــام، هــل تعــرف درجــة الحــرارة التــي يجــب أن تكــون عليهــا الثالجــة للحفــاظ علــى 

طعامهــا طازجــاً ألطــول فتــرة ممكنــة، وكميــة الطعــام التــي تهدرهــا عائلتهــا يوميــاً.
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هيمنة المحاجــر عـلى البيئـــة في فلســـطين 
الدكتــور شـــرف الطــردة                     جامعـــة بولتيكنيـــك فلســـطين

ملخــص
تعتبــر المقالــع )المحاجــر( مــن ركائــز الدخــل المحلــي فــي فلســطين، اذ تعتبــر بمثابــة الذهــب االبيــض 
ــي  ــاج العالم ــي اإلنت ــبة ٪4 ف ــطين بنس ــاهم فلس ــي، تس ــتوى الدول ــى المس ــطيني. وعل ــاد الفلس لالقتص
للحجــر والرخــام، حيــث تَحتــل المرتبــة الثانيــة عشــرة فــي العالــم، وتشــارك المحاجــر بنســبة ٪2 مــن 
ــة وقطــاع غــزة. وتتركــز هــذه الصناعــة بشــكل رئيســي فــي  ــة الغربي ــة فــي الضف المنشــآت الصناعي

 .)Palestinian Ministry of Economy, 2014( نابلــس والقــدس والخليــل

وفــي ذات الوقــت,  تعــد المحاجــر مــن العوامــل المؤثــرة جــدا علــى البيئــة فــي العصــر الحديــث. فهــي 
واحــدة مــن الضغــوط الفيزائيــة المعروفــة حديثـًـا والتــي تؤثــر ســلبًا علــى كل مــن الحيوانــات والنباتــات 
Al-Tardeh and Al-Taradeh, 2019; Sayara et al., 2016((. تؤثِــر المحاجــر ســلبًا علــى 
ــد مــن  ــى العدي ــه واضــح عل ــوع البيولوجــي و/أو فقدان ــاة، وإن الحــد مــن التن ــوع البيولوجــي للحي التن
أنــواع الحيوانــات مثــل الُغــزالن والطيــور ومــا إلــى ذلــك. ومــن أكثــر النباتــات المهــددة باالنقــراض هي 
نبتــة الميراميــة )Salvia officinalis( والزعتــر والزهــور البريــة وكذلــك اشــجار الفاكهــة مثــل اللــوز 
ــدر  ــر المص ــر المحاج ــك، تعتب ــى ذل ــالوة عل ــا )Sayara et al. 2016(، ع ــن وغيره ــاح والتي والتف
الرئيســي لتلــوث الهــواء عبــر الغــازات المنبعثــة مــن آالِت الحفــر بجانــب الســحب الكبيــرة مــن الغبــار 
 Tiimub et al., التــي تؤثــر علــى حيــاة كل كائــن حــي فــي المنطقــة، وتقلــص مــن األرض الزراعيــة

 .))2015

ــم  ــي. ان تراك ــى الغطــاء النبات ــر المخاطــر عل ــن اكب ــواء م ــع اله ــة م ــة المحمول ــار و االترب ــد الغب يع
الغبــار واألتربــة علــى الســطح الخارجــي للنباتــات يــؤدي الــى اغــالق الثغــور ومــن ثــم ابطــاء او اعاقــة 
التبــادل الغــازي للنبــات و بالتالــي يؤثــر ســلبا علــى عــدد الثغــور و حجمهــا و يقلــل مــن معــدل التمثيــل 

الضوئــي. كان هــذا واضحــا علــى اصنــاف الزيتــون واقلهــا علــى الصنــف الرومــي 

)Al-Tardeh and Al-Taradeh, 2019(. وتوجــد تغيــرات مورفولوجيــة علــى النباتــات متــل تقــزم 
ــى  ــا عل ــر و مكباته ــر المحاج ــا . وتؤث ــة وغيره ــف االنتاجي ــم االوراق و ضع ــر حج ــات و صغ النبات
الحيوانــات أيضــا. اذ يتــم تدميــر المــأوى الطبيعــي للطيــور والحشــرات وبعــض الثديــات مثــل الخفافيــش 

و الغــزالن وغيرهــا ممــا يــؤدي الــى خلــل فــي التــوازن البيئــي.
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 As(, )Hg(,( ــل ــة مث ــادن الثقيل ــى المع ــوي عل ــار المحاجــر يحت ــان غب ــت الدراســات ب ــرا، اثبت وأخي
Cd(, )Cr(, )Cu(, )Ni(, )Pb( )Zn(,  )Mn(, )Se(, )Co( )Fe(( و التــي تؤتــر علــى صحــة 
العامليــن فــي المحاجــر و القاطنيــن بالقــرب مــن المحاجــر و تســبب لهــم بعــض االمــراض مثــل ضيــق 
 )unpublished data( . ــي ــد الدهن ــرض الكب ــة م ــد وخاص ــراض الكب ــية و ان ــس و الحساس التنف
ــالل  ــن خ ــا م ــر ومكباته ــتصالح ارض المحاج ــن اس ــة، يمك ــى البيئ ــر عل ــة المحاج ــن هيمن ــد م وللح
زراعــة نباتــات مقاومــة للملوحــة و القاعديــة متــل بعــض اصنــاف الشــعير واســتعمال الســماد الحيــوي 

.  )AshwaqAnajjar, 2020(
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خصوصية المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

عمر » محمد عودة«  عريقات  / محاضـر في جامعة القــدس – كلية الحقــوق

ملخــص
ــم بأســره ،  وال  ــي تواجــه العال ــات الت ــرى الصعوب ــي مــن كب ــوث البيئ ــت مشــكلة التل ــا زال ــت وم كان
ــة معينــة، كذلــك ازدادت هــذه المشــكلة فــي الوقــت الحاضــر ، إلــى حــد ال  تقتصــر علــى مــكان او فئ
ــا ،  ــا يعدمه ــاة بم ــه الحي ــر يواج ــذا الخط ــب ، الن ه ــت قري ــى وق ــا حت ــالج فيه ــى الع ــن ان يرج يمك
ــم باســره،  ــم العال ــذي يداه ــدق ال ــوم الخطــر المح ــح الي ــه أصب ــكاله واطياف ــة اش ــي بكاف ــوث البيئ فالتل
ولــم تكــن الــدول متجاهلــة لهــذا ، بــل ســاهمت أكثرهــا بتوفيــر الســبل الالزمــة ، وكان مــن آثــار هــذا 
ــوث، وأخــرى  ــع التل ــدن لســنة 1954 لمن ــة لن ــا اتفاقي ــة ، منه ــات الدولي ــي االتفاقي ــا ورد ف ــام م االهتم
عــام 1972، وثالثــة عــام 1973 واتفاقيــة برشــلونة لمنــع التلــوث لعــام 1976، اال ان هــذه االتفاقيــات 
بقيــت فيمــا حــددت مــن قواعــد المســؤولية عنــد حــدود ارتــكاب الخطــأ وإثباتــه ضــد المســؤول ، علمــاً 
ان ظاهــرة التلــوث البيئــي مــن الظواهــر التــي يصعــب فيهــا تعييــن هويــة المســؤول المخطــئ ،اذ قــد 
ــس  ــن نف ــا م ــا بينه ــباب فيم ــوث ، وتشــترك األس ــن مصــدر مل ــر م ــة أكث ــي حــدوث الواقع ــارك ف يش
المصــدر او أكثــر، وهكــذا فــإن اعتمــاد المســؤولية القائمــة علــى الخطــأ اليمكنهــا مــن توفيــر الحمايــة 

ــي . ــوث البيئ ــة الالزمــة للمتضــرر مــن التل القانوني

لذلــك تكمــن أهميــة  هــذه الدراســة فــي بيــان مــدى ضــرورة إيجــاد نظــام خــاص للمســؤولية المدنيــة 
ــد  ــخير القواع ــة تس ــم كيفي ــن ث ــرة، وم ــده األخي ــة ه ــرا لخصوصي ــة، نظ ــرار البيئي ــال األض ــي مج ف
ــة  ــة مــن مجل ــي فلســطين ، بداي ــة ف ــة المطبق ــن المحلي ــي القواني ــواردة ف ــة ال ــة للمســؤولية المدني العام
االحــكام العدليــة ووصــوال الــى قانــون البيئــة الفلســطيني  )7( لســنة 1999 ، او االنظمــة والمراســيم 
ــي باألســاس،  ــوث البيئ ــالءم مــع طبيعــة األضــرار الناتجــة عــن التل ــذا الشــأن ، لكــي تت الصــادرة به
ــوث  ــة عــن التل ــا واضحــا للمســؤولية المدني ــم تضــع اساســا قانوني ــي تشــترك جميعهــا فــي انهــا ل والت
البيئــي ، كمــا لــم تخضــع التعويــض عــن التلــوث البيئــي الحــكام قانونيــة واضحــة ، لذلــك تنــاول الباحــث 
فــي هــذه الدراســة االســاس القانونــي للمســؤولية المدنيــة عــن التلــوث البيئــي ، مــن خــالل البحــث فــي 
االســاس القانونــي العــام  لقواعــد المســؤولية المدنيــة بشــقيها العقديــة والتقصيريــة ، وخلــص الباحــث 
الــى ان المســؤولية التقصيريــة الموضوعيــة هــي الصــورة االكثــر انصافــا ، لتكــون االســاس القانونــي 
للمســؤولية المدنيــة عــن التلــوث البيئــي ، كــون المضــرور هــو الشــخص االكثــر حاجــة للرعايــة مــن 
الشــخص المتســبب بالضــرر وبالتالــي يطلــب منــه قفــط اثبــات الضــرر دون حاجــة الــى اثبــات الخطــا .
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دور المجتمـــع المدنـــي في حمايـــة البيئـــة 
nabee_magableh@yahoo.com     نبيل مقابلة1  وسليمة غول2                1جامعة األردن

com.gmail@salimasali.ghoul    2 جامعة صفاقس تونـــس

ملخــــص
إن إهتمــام اإلنســان بالبيئــة لــم يعــرف حديثــا بــل عــرف منــذ وجــود البشــرية، وهــذا لمــا تمثلــه البيئــة 
مــن اهميــة فــي حيــاة اإلنســان لهــذا مــا نالحظــه مــن إنتشـــار المشــاكل البيئيــة الكارثيــة التــي تواجههــا 
ــام  ــي، و أم ــي الثقاف ــص الوع ــك لنق ــة وكذل ــوارد الطبيعي ــي للم ــر عقالن ــتغالل الغي ــبب اإلس ــة بس البيئ
هــذه الوضعيــة الكارثيــة التــي تواجههــا البيئــة ونظــرا ألهميــة هــذا الموضــوع إرتقينــا إلــى إختيــار هــذا 
الموضــوع ونظــرا بمــدى تدخــل الهيئــات فــي حمايــة البيئــة ســواءا المحليــة أي الالمركزيــة والهيئــات 

المركزيــة وهــذا مــا يدفعنــا لطــرح اإلشــكالية التاليــة :

فيما يتمثل الدور الذي تلعبه المجتمع المدني في حماية البيئة؟.

- صالحيات المديرية العامة للبيئة :

وحســب مــا جــاءت بــه وتناولتــه المــادة 02 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 091-01حيــث تختــص 
ــة بـــ: ــة للبيئ ــة العام المديري

-تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث واألضرار في الوسط الصناعي والحضري.

- تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي.

- يحافظ على التنوع البيولوجي.

- السهر على إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها .

- تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها.

- تسلم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة.

- توافق على دراسات التأثير في البيئة.

- تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية واإلتصال في ميدان البيئة.

14



Book of Abstructs

Challenges of Environment in the Arab Region Focus on Status of Enviroment in Palestine

التعليـــم البيئــي المتكامـــل: اســـتدامة قطــاع الــنقل

a.dwaikat@outlook.com       م. عبـدالناصـــر دويكـــات

ملخـــص
ــذا  ــم. وه ــطين والعال ــي فلس ــة ف ــة والحيوي ــات الهام ــن القطاع ــالت م ــل والمواص ــاع النق ــر قط   يعتب
ــن  ــا ينتجــه م ــي لم ــوث البيئ ــر مســببات التل ــة وأحــد أكب ــي البيئ ــر ف ــرا بشــكل كبي ــر مؤث القطــاع يعتب
عــوادم للســيارات وغــازات وجزيئــات مضــرة بصحــة االنســان والبيئــة. ويــؤدي تضافــر الجهــود مــن 
ــة الــى تقليــل مخاطــر هــذا القطــاع علــى البيئــة، وتأتــي هــذه الجهــود مــن خــالل   ــة البيئي أجــل التوعي
المنظومــة التعليميــة بشــكل أساســي وتضميــن المناهــج التعليميــة ألســس التعليــم البيئــي لقطــاع النقــل 
والمواصــالت النظيــف والمســتدام والــذي يؤثــر بشــكل ايجابــي فــي الســلوك البيئــي للطــالب والبيئــة 
التعليميــة المحيطــة بهــم .إن البيئــة التعليميــة منظومــة متكاملــة ال يقتصــر اهتمامهــا علــى تحقيــق الهــدف 
ــا  ــة بم ــذه المنظوم ــوم ه ــث تق ــاً، بحي ــاً أيض ــاً وتربوي ــب فكري ــة الطال ــا تنمي ــب، وإنم ــي وحس التعليم
ــة، بخدمــة  ــة حديث ــة وأســاليب تقنيّ ــة وآمن ــة صحي تشــمله مــن كــوادر تدريســية ومنهــاج تعليمــي وبيئ
العنصــر األساســي المتمثـّـل فــي الطالــب، وغــرس القيــم والمبــادئ اإليجابيــة فيــه، وإكســابه المعلومــات 
والمعــارف والســلوكيّات الســليمة التــي تعينــه فــي المســتقبل وبمــا يخــدم المجتمــع المحيــط، وذلــك مــن 
خــالل مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة المنظّمــة والهادفــة، وبالتعــاون البنـّـاء بيــن المجتمــع المدرســي 

والمجتمــع المحلــي الــذي سيســتفيد مــن المخرجــات المتوخــاة للتعليــم البيئــي. 

  يهــدف هــذا البحــث الــى وضــع االطــار العــام لخطــة اســتراتيجية لمنظومــة التعليــم البيئــي المتكامــل 
فــي قطــاع النقــل والمواصــالت، ســعيا للوصــول إلــى نظــام تنقــل نظيــف ومســتدام, كأنمــوذج ألحــد أهــم 
المجــاالت ذات الصلــة بالبيئــة، وذلــك بايجــاد المحــددات البيئيــة والعوامــل المؤثــرة فــي التعليــم البيئــي 
وايجــاد العالقــات بيــن التعليــم البيئــي وقطــاع النقــل والمواصــالت, والعمــل علــى وضــع خطــط تســاعد 
فــي نقــل هــذا الوعــي البيئــي النظــري للطالــب الــى وعــي عملــي علــى ارض الواقــع ويخــدم المجتمــع 
فــي خلــق بيئــة نظيفــة ومســتدامة، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لــكل طالــب الكتســاب المعرفــة 
والقيــم واالتجاهــات والمهــارات الالزمــة لحمايــة البيئــة وصيانتهــا وتشــجيع البحــوث والدراســات فــي 
مجــال التربيــة البيئيــة، وتضميــن المفاهيــم البيئيــة فــي المناهــج الدراســية المختلفــة بمراحــل التعليــم مــا 
ــوم والمناهــج  ــة فــي شــتى العل ــا البيئي ــذل الجهــود لدمــج القضاي ــم الجامعــي، وب ــل الجامعــي والتعلي قب

والبرامــج التــي تــدرس فــي مجــال التعليــم المختلفــة .

ــي  ــي ف ــم البيئ ــة لموضوعــات التعلي ــات العالمي ــى التوجه ــم مــن خــالل هــذا البحــث التعــرف عل   ويت
ــم البيئــي فــي هــذا القطــاع،  قطــاع النقــل والمواصــالت، وعلــى أفضــل الممارســات فــي مجــال التعلي

15



ملخصــات املؤتمـــــر
Challenges of Environment in the Arab Region Focus on Status of Enviroment in Palestineتحديـات البيئة يف املنطقة العربية مع التركيز ىلع الوضـع البيئي فـي فلسـطين

ومــا يمكــن أن يســهم فــي تطويــر وتفعيــل الجهــود الراميــة الــى خلــق نظــام تعليمــي بيئــي مســتدام، وذلــك 
ــم  ــط لرحالته ــى التخطي ــة، ومســاعدتهم عل ــة للبيئ ــات الصديق ــى اســتخدام المركب بتشــجيع الطــالب عل
وتنقالتهــم بشــكل أســهل، ، إضافــة إلــى اســتعمال وســائل وأنمــاط تنقــل صديقــة للبيئــة باســتعمال النقــل 
العــام فــي الوصــول الــى المــدارس والجامعــات، واســتخدام الدرجــات الهوائيــة وتشــجيع نمــط المشــي، 
حيــث أن اســتعمال مثــل هــذه االنمــاط لــه األثــر الكبيــر فــي التقليــل مــن االزدحامــات المروريــة، ممــا 
يقلــل مــن االنبعاثــات والغــازات المضــرة بالصحــة والبئيــة، وممــا يســهم فــي خلــق بيئــة نظيفة ومســتدامة 
ــات يمكــن أن تشــكل إطــارا عامــا نحــو خطــة  ــدم الدراســة توصي ــام تق ــي الخت للطــالب والمجتمــع. وف
اســتراتيجية للتعليــم البيئــي المتكامــل مــع قطــاع النقــل والمواصــالت فــي فلســطين ســعيا للوصــول إلــى 

نظــام نقــل نظيــف ومســتدام.
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ــز ثانــي اكســيد الكربــون فــي الجــو بســبب  ــادة تركي أثــر جــدار الفصــل العنصــري علــى زي
ــاء الجــدار” ــر األشــجار الناتجــة عــن بن اقتــالع وتدمي

عبد العزيز ريان1 و د. عيسى موسى2         1مدير دائرة جودة المياه ، 2مدير عام المصادر البيئية

ملخـــص

  تعمــل األشــجار كبواليــع للكربــون حيــث تقــوم باختــزان ثانــي أكســيد الكربــون وإطــالق االكســجين 
ــام  ــن ع ــري م ــل العنص ــدار الفص ــاء ج ــالل ببن ــة االحت ــت دول ــي. قام ــل الضوئ ــة التمثي ــاء عملي اثن
2004-2000 وقامــت باقتــالع عــدد كبيــر مــن األشــجار اثنــاء عمليــة البنــاء والتجريــف. تركــز هــذه 
الدراســة علــى معرفــة كميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي تــم بقاءهــا فــي الجــو وعــدم امتصاصهــا وذلــك 
بســبب قيــام دولــة االحتــالل بتدميــر عــدد كبيــر مــن األشــجار المختلفــة والنباتــات العشــبية والحقليــة 

والتــي تــم تحديــد عددهــا مــن مصــادر وزارة الزراعــة.

 تــم اســتخدام دورة حيــاة المنتــج ومعادلــة صــادرة عــن IPCC الحتســاب كميــة ثانــي أكســيد الكربــون 
ــجرة  ــن ان ش ــابية تبي ــات الحس ــن العملي ــدد م ــام بع ــد القي ــي بع ــون والت ــجرة الزيت ــي ش ــة ف المختزن
ــا  ــة أيض ــة الحيوي ــتخدام الكتل ــم اس ــون. وت ــيد الكرب ــي اكس ــن ثان ــرام م ــزن 165.3 كغ ــون تخت الزيت
والفــرق فــي درجــة الحــرارة ودورة حيــاة المنتــج وذلــك بتطبيــق موديــل عليهــا يتوافــق مــع معاييــر 
المنظمــة الدوليــة لتغيــر المنــاخ IPCC لمعرفــة كميــة ثانــي أكســيد الكربــون المختزنــة فــي كل نــوع 
مــن أنــواع النبــات االخــرى ســوآءا كانــت حقليــة او عشــبية او شــجرية. تــم اســتخدام البيانــات الــواردة 
مــن وزارة الزراعــة لــكل نــوع وحســاب كميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي مــن المفتــرض ان تختزنهــا 
النبتــة لمعرفــة كميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي بقــي تركيزهــا فــي الجــو نظــرا القتــالع هذه األشــجار. 
كانــت كميــة ثانــي أكســيد الكربــون المتحــررة فــي الجــو مــن عــام 2004-2000 )6,238,635( طــن 
CO2 امــا كميــة ثانــي أكســيد الكربــون المتحــررة فــي الجــو لعــدة ســنوات حســب الرؤيــة المســتقبلية 

للمخطــط الوطنــي المكانــي لفلســطين. 2050-2025 كانــت كالتالــي:

عدد السنوات           الفترة الزمنية كمية ثاني أكسيد الكربون التراكمية بالطن المنبعثة في الجو نتيجة بناء الجدار. 

6,238,635                                                  4 )دورة زمنية(          2000-2004
2004-2020            16                                                     99,818,160
2021-2025              4                                                      399,272,640
2026-2050             24                                                    9,582,543,360
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اذن كميــة ثانــي اكيــد الكربــون التراكميــة المنبعثــة فــي الجــو نتيجــة بنــاء الجــار حتــى عــام 2050 هــي 
ــي  ــة ف ــون المنبعث ــي الكســيد الكرب ــن ثان ــرة م ــة الكبي ــذه الكمي ــا. ان ه )9,582,543,360( طــن تقريب
الجــو نتيجــة اقتــالع وتدميــر األشــجار ومصــادرة مناطــق كانــت تــزرع بالحبــوب والنباتــات والتــي كان 
مــن المفتــرض امتصاصهــا مــن قبــل األشــجار والمحاصيــل المختلفــة فــي الحالــة الطبيعيــة. هــذه الكميــة 
ــه كفلســطين. وســيؤدي  ــه شــبه جاف ــي منطق ــة ف ــدورة المائي ــى ال ــر حــاد عل ــا تأثي ــة ســيكون له المنبعث
االحتبــاس الحــراري الناتــج عــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الــى قلــة نســبة الهطــول المطــري وزيــادة 
الجفــاف وبالتالــي قلــة اإلنتــاج الزراعــي وتأثــر النظــام البيئــي بمكوناتــه المختلفــة مــن هــذا االنبعــاث. 
ــا ان الجــدار  ــل. وبم ــرن كام ــى ق ــدة تصــل إل ــي الجــو لم ــون يظــل ف ــي أكســيد الكرب ــم أن ثان ــع العل م
يعمــل علــى اقتــالع األشــجار والنباتــات التــي كانــت تعمــل كمخــازن ومصــارف لثانــي أكســيد الكربــون 
الــذي زادت نســبته فــي الجــو بكميــات كبيــره علــى إثــر بنــاء الجــدار واقتــالع األشــجار فــان هــذا يعتبــر 
ــاق  ــف التف ــر مخال ــا يعتب ــاخ )1992( كم ــر المن ــة بشــأن تغي ــم المتحــدة اإلطاري ــة األم ــف التفاقي مخال

كيوتــو)2005( واتفاقيــة باريــس.
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دور الجمعيات الطالبية في الحفاظ على البيئة

غرام ابو جيش و رائد الكوني             جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

ملخص
   تعــد االنشــطة الطالبيــة مــن اهــم المحــركات لالنشــطة البيئيــة المختلفــة. كذلــك فــان دور الجامعــات 
ــر  ــي لفك ــل ينتم ــا تؤســس لجي ــدة كونه ــات الواع ــي بالطاق ــع المحل ــد المجتم ــدارس لرف ــد والم والمعاه
ومنهــج تاســس عليــه. وانطالقــا مــن ذلــك، تــم تأســيس جمعيــة اصدقــاء البيئــة ب جامعــة النجــاح الوطنيــة 
عــام 2012 لتصبــح مثــاال يحتــذى لالنشــطة البيئيــة المحليــة. فقــد تــم توظيــف الجمعيــة الطالبيــة لخدمــة 
االنشــطة البيئــة بمختلــف نواحيهــا، فهــي تهتــم هــذه الجمعيــة بالبيئــة مــن حيــث التعليــم والتوعيــة البيئيــة 
ــة  ــة للطلب ــى تســيير مســارات تعريفي ــا ، كذلــك عملــت عل فــي فلســطين، وهــي االتجــاه االهــم لجمعيتن
ــوت، وغيرهــا مــن  ــا، واد القــف، ام الت ــة وادي قان ــل محمي ــة الفلســطينية مث ــة البيئي ــات الطبيعي للمحمي
المناطــق تشــجيعا للطــالب ضمــن نطــاق الجامعــة والمــدارس علــى نشــر الوعــي البيئــي للحفــاظ علــى 
المــوروث البيئــي والمحميــات الطبيعيــة ، والدفــاع عنهــا مــن الممارســات المؤذيــة كانتهــاكات االحتــالل 
وســرقتهم لمناطقنــا الطبيعيــة ومنــع الوصــول اليهــا . وتعمــل الجمعيــة علــى االتصــال والتواصــل مــع 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة بالبيئــة مثــل ســلطة جــودة البيئــة والمؤسســات البيئيــة المحليــة والدوليــة. 
اضافــة الــى تشــجيع الســياحة البيئيــة لمناطــق مثــل مســاراتنا لــوادي قانــا والبحــر الميــت وعيــن العوجــا 
ووادي القلــط وغيرهــا. ومــن المشــجع ان جميــع مــن انتمــو الــى تلــك الجمعية اســهمو بانشــاء مؤسســاتهم 
حمايــة للبيئــة وتوظيــف خبراتهــم للمســاهمة فــي الحفــظ علــى التنــوع الحيــوي ب فلســطين اضافــة الــى 

مشــاركة العالــم باالنشــطة البيئيــة الدوليــة. 

ــة  ــة البيئي ــي التربي ــر ف ــد دور للشــباب الكبي ــة لتؤك ــاء البيئ ــة اصدق ــا جمعي ــي خاضته ــة الت   ان التجرب
والتوعيــة للحفــاظ علــى البيئــة المحليــة اســهاما منهــم نحــو الحفــاظ علــى البيئــة المحليــة، اضافــة الــى 
خلــق جيــل ناشــيء بســلوكيات ايجابيــة وتربويــة وتعليميــه حــول اهميــة البيئــة والحفــاظ عليهــا ، ويمتلــك 
الشــعور بالمســؤولية تجــاه قضايــا اقليميــة مثــل البيئــة ومشــاكلها القائمــة لمواجهــة مخاطــر كالتغيــرات 

المناخيــة

  لــم يعــد دور المؤسســات التعليميــة كالجامعــات يقتصــر علــى المنهــاج التعليمــي فقــط، ولكــن اصبحــت 
لهــا دور كبيــر كمؤسســة تربويــة فــي بنــاء الجيــل المنشــود الــذي يمتلــك العــادات والقيــم االنســانية فــي 
التعامــل مــع البيئــة وايضــا صنــع القــرارات االيجابيــة فــي التصــدي لقضايــا بيئيــة حساســة نتيجــة حســهم 

ووعيهــم البيئــي. باالضافــة الــى نشــر المعلومــات حــول المشــاكل البيئيــة.

ــة فــي جميــع الجامعــات  ــة البيئيــة، لتؤكــد اهميــة توســيع هــذه التجرب ــة لهــذه الجمعي   ان النتائــج الطيب
المحليــة امــال فــي خلــق جيــل صديــق للبيئــة يحافــظ عليهــا ويرعاهــا
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حدائق جامعة القدس النباتية انجاز للوصول الى نموذج الجامعة الخضراء البيئية
خالد صوالحه              دائرة العلوم الحياتية – كلية العلوم والتكنولوجيا – جامعة القدس – فلسطين،

 ksawalha@staff.alquds.edu

ملخــص
  يتمتــع موقــع جامعــة القــدس فــي فلســطين مــن ناحية بيئية بميــزات البيئة االنتقاليــة بين بيئة البحر المتوســط 
المعتدلــة فــي محيــط مدينــة القــدس والبيئــة الجافــة فــي الســفوح الشــرقية نحــو غــور األردن والبحــر الميــت، 
ومــع تفاقــم مشــكالت تغيــر المنــاخ محليــا وعالميــا مــن االحتبــاس الحــراري والتصحــر والتي تعود ألســباب 
عــدة منهــا التلــوث وانبعــاث الغــازات والتوســع الحضــري العشــوائي علــى حســاب المناطــق الخضــراء، 
كمــا تعانــي جامعــة القــدس مــن الجــدار الفاصــل الــذي يقــف أمــام الحــرم الجامعــي مشــوها وملوثــا للمشــهد 
الطبيعــي، ومجمــل هــذه العوامــل أدى الــى تدهــور وتهديــد التنــوع الحيــوي النباتــي والحيوانــي، وقــد تأثــرت 
فلســطين بحكــم موقعهــا الجغرافــي بالتغيــرات المناخيــة، لهــذا بــدأ االهتمــام بحمايــة البيئــة المحليــة مــن اجــل 
إنقــاذ وحفــظ كنــوز الطبيعــة مــن التنــوع الحيــوي، لذلــك تــم تأســيس بنــك البــذور وحدائــق جامعــة القــدس 
النباتيــة منــذ عــام 2000، والتــي تعتبــر نهــج عالمــي لحفــظ التنــوع الحيــوي كمــا أقره ميثــاق التنــوع الحيوي 
العالمــي وهيئــة الحدائــق الدوليــة، وتشــمل الحديقــة الصخريــة والحديقــة األندلســية كمــكان لحفــظ التنــوع 
الحيــوي خــارج المــكان الطبيعــي Ex situ conservation((. وهــو انجــاز علمــي ووطنــي بحاجــة للدعــم 

وضمــان االســتدامة. 

وقــد تــم تأســيس الحديقــة الصخريــة لتحاكــي البيئــة الفلســطينية الجبليــة حيــث اســتخدمت مخلفــات المحاجــر 
الفلســطينية مــن القطــع الصخريــة والمقاعــد الحجريــة كمعالــم للبنيــة التحتيــة للحديقة، أمــا الحديقة األندلســية 
فقــد وضعــت أهــداف ذات قيمــة علمية وتاريخية ووطنية على مســتوى فلســطين والمنطقــة العربية فصممت 
حســب النمــوذج األندلســي الــذي يتميــز بقنــوات الميــاه والغطــاء النباتــي الموزع هندســيا وبتناســق، وزرعت 
فــي الحدائــق نباتــات وأشــجار برية من التنوع الحيوي الفلســطيني )مثل الســدر والخــروب والنخيل والليمون 
والفســتق الحلبــي والزعتــر والشــيح الطبــي( وتســتخدم الحدائــق كموقــع للســياحة البيئيــة الهادفــة، والجوالت 
التعليميــة للطلبــة، والبحــث العلمــي. ومــن التطبيقات البيئيــة الهامة في جامعــة القدس تأســيس محطة معالجة 
للميــاه العادمــة حيــث تســتخدم الميــاه المعالجــة بمواصفــات عالميــة فــي ري حدائــق الجامعــة، عدا عــن وحدة 
الطاقــة الشمســية المتجــددة لتزويــد مختبــرات الجامعــة بالطاقــة الكهربائيــة، باإلضافــة الــى تكثيــف التوعيــة 
والتعليــم البيئــي مــن خــالل المســافات والنشــاطات العلميــة )مثــل جمع وفصــل النفايــات الصلبــة وتدويرها(. 
لتصــل الحدائــق والمرافــق األخــرى الــى مســتوى الجامعــة الخضــراء البيئيــة والفاعلــة فــي الحــرم الجامعــي 
والمحيــط المجتمعــي، ويمكــن تطبيــق نمــوذج حدائــق جامعة القــدس النباتية فــي جامعات ومؤسســات أخرى 
للمســاهمة فــي حفــظ التنــوع الحيــوي، وهــو نمــوذج محلــي التطبيــق عالمي األفــق فــي االنجاز لحمايــة البيئة 

والطبيعة بشــكل مســتدام.
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الممارسات اإلسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية-)حقائق وأرقام(

د. محمد سليمية، هبة الوحوش           مركز أبحاث األراضي

ملخــص

  تعتبــر االعتــداءات اإلســرائيلية مهــدداً رئيســياً علــى كافــة مناحــي الحيــاة البيئيــة الطبيعيــة والبشــرية 
وتعمــل علــى إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي المصــادر الطبيعيــة الفلســطينية، االمــر الــذي يؤثــر ســلباً 
ــذ تأسيســه عــام  ــز أبحــاث األراضــي ومن ــد دأب مرك ــذا الســياق فق ــي ه ــة الفلســطينية، وف ــى البيئ عل

1986 علــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية علــى المصــادر الطبيعيــة والبيئــة الفلســطينية. 

  إن الممارســات اإلســرائيلية علــى البيئــة الفلســطينية مــن مصــادرة لألراضــي وإقامــة المســتوطنات 
وشــق الطــرق االلتفافيــة وأعمــال تجريــف واقتــالع األشــجار والغابــات واألحــراش واســتنزاف الميــاه 
ــي  ــة والبشــرية ف ــاة الطبيعي ــى الحي ــا عل ــت بظالله ــا ألق ــذه الممارســات وغيره ــواء كل ه ــوث اله وتل
ــة  ــى البيئ ــام لالنتهــاكات اإلســرائيلية عل ــق وأرق ــي هــذا المشــاركة ســنقوم بعــرض حقائ فلســطين. وف

ــي: ــى النحــو التال ــرة 2019-2015 موزعــة عل خــالل الخمــس أعــوام األخي

مصــادرة األراضــي: شــهدت الفتــرة تصارعــاً فــي عمليــة مصــادرة األراضــي الفلســطينية حيــث . 1
تــم توثيــق مصــادرة مــا مســاحته 142,722  دونــم منهــا 41,899 دونــم صــدر فيهــا مخططــات 

تنظيميــة تفصيليــة توســعية لصالــح المســتعمرات اإلســرائيلية. 

تدميــر وتجريــف أراضــي زراعيــة: تواصلــت االعتــداءات اإلســرائيلي علــى البيئــة الفلســطينية . 2
ــة الفلســطينية المزروعــة والصالحــة لزراعــة  ــف األراضــي الزراعي ــر وتجري ــن خــالل تدمي م
ــم. ــى مــا مســاحته 140,815 دون ــداءات عل ــم توثيــق اعت ــة، حيــث ت ــة والعلفي ــل الحقلي المحاصي

ــا . 3 ــدى عليه ــرة المعت ــغ عــدد األشــجار المثم ــى األشــجار الفلســطينية المثمــرة: بل ــداءات عل االعت
)حــرق، قلــع، تدميــر( 103,886 شــجرة مثمــرة أغلبهــا أشــجار زيتــون ومنهــا 66,722 شــجرة 

اعدمــت بالكامــل.  

هــدم وتدميــر مصــادر الميــاه: مــا تــم توثيقــه مــن االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي قطــاع الميــاه هــدم . 4
370 مــن اآلبــار الزراعيــة والينابيــع وبــرك الجمــع.

االعتــداءات علــى األراضــي والمزروعــات بالميــاه العادمــة غيــر المعالجــة: تــم رصــد وتوثيــق . 5
إغــراق األراضــي الزراعيــة الفلســطينية بمــا مســاحته 1,943 دونــم. 

الطرق االلتفافية واالستعمارية: بلغت المساحات الزراعية الفلسطينية المتأثرة بشكل مباشر من . 6
شق وانشاء الطرق االلتفافية واالستعمارية لخدمة المستعمرات 1,715 دونم.         
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البيـــــان الختامـي  والتوصيات

مؤتمر: تحديات البيئة في المنطقة العربية

 مع التركيز على الوضع البيئي في فلسطين
  انعقــد المؤتمــر الدولــي الخامــس التحــاد األكاديمييــن والعلمــاء العــرب افتراضيــا فــي جامعــة القــدس 
ــة  ــاركة أكاديمي ــة، وبمش ــس الجامع ــك رئي ــو كش ــاد أب ــور عم ــتاذ الدكت ــة األس ــت رعاي ــطين تح بفلس

ــة الطبيعــة فــي فلســطين وذلــك بعنــوان: ــا والمنتــدى العلمــي لحماي ــوم والتكنولوجي فلســطين للعل

تحديات البيئة في المنطقة العربية مع التركيز على الوضع البيئي في فلسطين

ــد –  ــو زي ــد أب ــة برئاســة د. رائ ــدت الجلســة االفتتاحي ــث عق ــوم الســبت 11/28/ 2020 حي ــك ي   وذل
ــن والمشــاركين  ــو كشــك بالســادة المدعوي ــد رحــب أ.د. عمــاد أب رئيــس المؤتمــرات فــي االتحــاد، وق
ــة  ــاد وأكاديمي ــع االتح ــدس بالشــراكة م ــة الق ــي جامع ــر ف ــد المؤتم ــزازه بعق ــر عــن فخــره واعت وعب
فلســطين والمنتــدى العلمــي ليعبــر عــن أهميــة المؤتمــر وموضــوع المؤتمــر خاصــة بتنــوع األبحــاث 
العلميــة، وأشــاد بــدور المؤسســات الحكوميــة واألهليــة والجامعــات للبحــث العلمــي والتوعيــة والتربيــة 
البيئيــة لحمايــة عالمنــا العربــي مــن المخاطــر والتحديــات البيئيــة خاصــة تغيــر المنــاخ، ويــزداد الوضــع 
البيئــي فــي فلســطين تعقيــدا بفعــل الممارســات اإلســرائيلية الجائــرة، ومتمنيــا نجــاح المؤتمــر فــي ظــل 

جائحــة كورونــا.
تحــدث د. محمــد الربيــع أميــن عــام الوحــدة االقتصاديــة العربيــة فأكــد علــى دعــم فلســطين وجامعــة 

ــة . ــع الشــعب الفلســطيني بمــوارده الطبيعي القــدس إلنهــاء االحتــالل االســرئيلي وأن يتمت

  ثــم تحــدث الســيد أحمــد بكــر أميــن عــام اتحــاد األكاديمييــن والعلمــاء العــرب فركــز علــى دور الباحثين 
العــرب لدراســة التحديــات البيئيــة التــي تواجــه العالــم العربــي، وأشــاد بــدور جامعــة القــدس فــي عقــد 

المؤتمر.

  وعندمــا تحــدث معالــي الســيد جميــل مطــور رئيــس ســلطة جــودة البيئــة فبيــن األخطــار والتحديــات 
للبيئــة فــي الوطــن العربــي وخاصــة تغيــر المنــاخ ووضــع فلســطين الخــاص بهيمنــة االحتــالل 
ــة  ــدوق الخضــر لحماي ــن والجامعــات الفلســطينية لالســتفادة مــن دعــم الصن اإلســرائيلي ودعــا البحثي

ــة.  البيئ
  ثــم تحــدث د. ســامر جــرار مــن أكاديميــة فلســطين نيابــة عــن أ.د. مــروان عورتانــي رئيــس األكاديميــة 
فعبــر عــن دعمــه وتأييــده للمؤتمــر والتــي تتافــق محــاوره البحثيــة مــع اهتمامــات األكاديميــة، وأنهــا 

تشــكل حاضنــة مشــجعة  للتجمعــات العلميــة ومنهــا المنتــدى العلمــي لحمايــة الطبيعــة.

  وتحــدث د. محمــود فريحــات مديــر عــام مديريــة أألراضــي والــري فــي وزارة الزراعــة األردنيــة 
معبــرا بتوافــق المؤتمــر مــع تحديــات البيئــة فــي الوطــن العربــي وركــز علــى ضــرورة وجــود ركائــز 

علميــة الدارة المــوارد الطبيعيــة ومعالجــة التلــوث.
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وأشــاد د. رائــد الكونــي رئيــس اللجنــة العلميــة بنوعيــة األوراق العلميــة المقدمــة والتــي بلغــت ال 20 بحثا 
غطــت محــاور المؤتمــر ويصــل اجمالــي المتحدثيــن الــى ال 30 بخبــرات متنوعــة ومهمة فــي البيئة.

وكمتحــدث رئيــس فــي المؤتمــر تحــدث أ.د. جمــال الخطيــب مــن جامعــة بيــروت العربيــة فــي لبنــان 
كخبيــر ومتخصــص وباحــث علــى مســتوى دولــي جمــع الخبــرة والعلــم مــن جامعــات بريطانيــة، فقــدم 
اســتعراضا لنشــاطاته البحثيــة وتحــدث عــن تطبيقــات هندســية فــي البيئــة باســتخدام النفايــات العضويــة 

مــن المنتجــات المحليــة والمبلمــرة الطبيعيــة فــي اإلنشــاءات الهندســية.

وشــملت محــاور المؤتمــر: الجلســة األولــى برئاســة د. روال جــادهللا وكانــت بعنــوان: واقــع وتحديــات 
البيئــة فــي الوطــن العربــي، وشــملت عــروض ألوراق تعرضــت لمواضيــع البيئــة البحريــة، والتعليــم 
والتوعيــة البيئيــة، ومخاطــر التلــوث، ودور المــرأة فــي التعامــل في اســتدامة البيئــة، وأهمية التشــريعات 

البيئيــة.

وكانــت الجلســة الثانيــة برئاســة د. ســامر جــرار بعنــوان أثــر االحتــالل اإلســرائيلي فــي البيئــة 
الفلســطينية، حيــث اســتعرضت أوراق شــملت تأثيــر الجــدار الفاصــل والمســتوطنات اإلســرائيلية علــى 
الطبيعــة والبيئــة الفلســطينية، كمــا أشــارت ورقــة ســلطة الميــاه الــى تحديــات وانتهــاكات االحتــالل بحــق 

الحــق المائــي لفلســطين.

ــة  ــة اإلقليمي ــوان دراســات حــول البيئ ــل النجــار بعن ــت برئاســة ا. د. جمي ــرة فكان ــا الجلســة األخي   أم
وعــرض نمــاذج عربيــة ناجحــة لحمايــة البيئــة العربيــة، وشــملت أوراق مــن معالجــة النفايــات 
ــة  ــة، أهمي ــة البيئ ــة لخدم ــا الزراعي ــتخدام التكنولوجي ــق اس ــطين، تطبي ــي فلس ــة ف ــرات البيئي والمؤش
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة للتخلــص مــن النفايــات، واســتعرضت ورقــة تأثيــر جائحــة كورونــا علــى 
الوضــع الهــش فــي قطــاع غــزة، دور الجمعيــات الطالبيــة لحمايــة البيئــة الــى أهميــة الحدائــق النباتيــة 

ــوي. ــوع الحي ــظ التن ــوذج لحف كنم

  أمــا الجلســة الختاميــة فكانــت الســتعراض مخرجــات المؤتمــر حيــث أشــار د. خالــد صوالحــه منســق 
المؤتمــر الــى اعتــزاز جامعــة القــدس الحتضــان المؤتمــر الدولــي الخامــس حــول تحديــات البيئــة فــي 
المنطقــة العربيــة وأن يكــون المؤتمــر نقطــة تحــول فــي االهتمــام العربــي لحمايــة البيئــة، ثــم اســتعرض 

إجمــال التوصيــات للمؤتمــر والتــي شــملت:

يقــر المشــاركون فــي المؤتمــر بأهميــة تكثيــف الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة لحمايــة البيئة علــى كافة   )1
األصعــدة فــي المنطقــة العربيــة.

ضــرورة تحمــل المســؤولية البيئيــة مــن الفــرد الــى المؤسســة والحكومــة والمجتمــع خاصــة فــي عالمنــا   )2
العربــي صاحــب القيــم والمبــادئ المنبعثــة مــن الديانــات اإلســالمية والنصرانيــة. 

ضــرورة إعطــاء اهتمــام خــاص وتوفيــر الدعــم المطلوب مــن الجهات المعنيــة لمواجهة كافــة التحديات   )3
البيئيــة فــي قطــاع غــزة وخاصــة البيئــة البحريــة وتفاقــم الوضــع البيئــي بفعــل أزمــة كورونــا.
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تفعيل دور المرأة في التنمية البيئية المستدامة  )4

ركــز المؤتمــر علــى أهميــة التعليــم والتوعيــة البيئيــة علــى كافــة المســتويات فــي الجامعــات والمدارس   )5
والحيــاة العامــة، ودعــم تأســيس الجمعيــات والنــوادي البيئيــة، وأن يتحمــل المجتمــع المدنــي مســؤوليته 

ــة البيئة. لحمي

يؤيــد المؤتمــر بقــوة اإلبــداع فــي البيئــة خاصة فــي الصناعــات أو المعالجــات للمخلفــات للحصول على   )6
غــاز حيــوي أو التخلــص مــن النفايــات الخطــرة والمضــرة بالبيئــة.

العمل على الحد من التلوث الهوائي للمحاجر في البيئة الفلسطينية.  )7

يقر المؤتمر بأهمية التشريعات البيئية كضابط للمخالفات البيئة.   )8

إعطاء قطاع النقل والمواصالت اهتمام خاص للحد من التلوث والوصول الى نقل نظيف  )9

10(  تحميــل االحتــالل اإلســرائيلي التبعــات والنتائــج الســلبية لممارســاته وانتهاكاتــه بحق البيئة الفلســطينية 
والمتمثلــة فــي المســتوطنات والجــدار الفاصــل ومصــادرة األراضــي والحصــار. ويطالــب المؤتمــر 

بوقــف اإلجــراءات واالنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق البيئــة الفلســطينية.

11(    تحقيــق العــدل فــي اســتخدام الميــاه كمصــدر طبيعــي وحــق للشــعب الفلســطيني ورفــض االعتــداءات 
اإلســرائيلية علــى حقــوق المياه الفلســطينية. 

12(  تنفيذ مشاريع لقياس ومتابعة المؤشرات البيئية في فلسطين والعالم العربي

13(  إعطــاء اهتمــام للزراعــة العضويــة والبيئيــة والتقليــل مــن اســتخدام المبيــدات واألســمدة الكيماويــة، 
وتبنــي تطبيقــات صديقــة للبيئــة مثــل األســمدة والمبيــدات الطبيعيــة.

14(  توســيع تأســيس الحدائــق النباتيــة كنمــوذج لحفــظ التنــوع الحيــوي وتطبيــق نمــوذج المؤسســة البيئيــة 
الخضــراء.

15(  وكاختتــام بنجــاح المؤتمــر المتميــز فقــد أقتــرح المشــاركون بعقــد مؤتمــر بشــكل دوري حــول البيئــة 
كل عاميــن.
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ــوم  ــة فلســطين للعل ــة وأكاديمي ــة الطبيع ــدى العلمــي لحماي ــن المنت ــة بي ــة العلمي ــة العالق تقوي
ــا والتكنولوجي

  تجســيدا للعالقــة العلميــة المتناميــة بيــن المنتــدى العلمــي وأكاديميــة فلســطين فقــد اجتمعــت إدارة  المنتدى 
فــي مقــر األكاديميــة  وذلــك يــوم الخميــس 13/8/2020 حيــث تــم إقــرار العمــل مــن خــالل األكاديميــة 
لتســهيل التواصــل مــع األكاديمييــن فــي الجامعــات الفلســطينية والخبــراء والناشــطون بيئيــا فــي المجتمــع 
الفلســطيني لتجســيد العمــل لحمايــة الطبيعــة الفلســطينية، وقــد تــم انتــداب د. رائــد الكونــي ممثــال للمنتــدى 
ــدى االســتفادة مــن أي  ــح للمنت ــة، وهــذا يتي ــة األكاديمي ــي تعمــل تحــت مظل ــة والت ــي التجمعــات العلمي ف
خدمــات لوجســتية أو ماديــة بالتقــدم لمشــاريع أو القيــام بنشــاطات علميــة. جديــر بالذكــر أن المنتــدى يضــم 
أكاديمييــن مــن جامعــة القــدس وجامعــة النجــاح الوطنيــة والجامعــة العربيــة األمريكيــة وجامعــة فلســطين 
التقنيــة باإلضافــة لخبــراء مــن جمعيــة الحيــاة البريــة وأكاديميــة فلســطين بمشــاركة ســلطة جــودة البيئــة.

  وفــي نفــس اليــوم عقــد المنتــدى العلمــي االجتمــاع ألتشــاوري االفتراضــي األول لعقــد مؤتمــر تحديــات 
البيئــة والطبيعــة فــي المنطقــة العربيــة بالشــراكة بيــن المنتــدى وجامعــة القــدس واألكاديميــة ومــع فــرع 
فلســطين التابــع التحــاد األكاديمييــن والعلمــاء العــرب، وقــام د. خالــد صوالحــة رئيس المنتدى باســتعراض 
مقتــرح المؤتمــر بمشــاركة أعضــاء مــن االتحــاد فــي األردن وخاصــة د. حســين المناصــرة ممثــل فــرع 
ــة  ــة واإلعالمي ــة والعلمي ــر التحضيري ــان المؤتم ــكيل لج ــرار تش ــم إق ــحادة وت ــروان ش ــطين و د. م فلس
والماليــة، ووضعــت اقتراحــات لمحــاور المؤتمــر ومشــاركة فلســطينية وعربيــة واســعة والتــي ســتقر مــع 

موعــد عقــد المؤتمــر خــالل الفتــرة القادمــة ليكــون حدثــا علميــا مميــزا.

Enforce of scientific relation between ECOPAL Forum and Palestine Academy for 
Science & Technology

A fruitful meeting of ECOPAL Forum was held at center of Palestine Academy in Ra-
mallah on Thursday 13th August. It was agreed to work under the umbrella of the 
Academy as specialized  group of scientists and experts for protection of environment 
and nature of Palestine. Dr Raed Al-Kowni was appointed to represent the ECOPAL 
within the Academy groups. 

On the same day, the first virtual  meeting was held joining ECOPAL, the Academy with 
the Arab Academics & Scientists Union. The aim of meeting is to organize a confer-
ence on Challenges facing nature and environment in the Arab region, which will be 
held before the end of year 2020. Dr Khaled Sawalha – chairman of ECOPAL will the 
coordinator of conference and proposed to form scientific, media and finance commit-
tees.  Wide participation scientists from Palestine, Jordan and other Arab countries is 
expected to make a distinctive scientific event.
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اعالن ولجان المؤتمر: تحديــــات البيئـــة في المنطقـــة العربيــة
المؤتمر الدولي األول – مكتب اتحاد األكاديميين والعلماء العرب  بفلسطين

المؤتمر الدولي الخامــس – اتحـاد األكاديميين والعلماء العرب
الهــدف: تســليط الضــوء حــول واقــع البيئــة فــي العالــم العربــي مــع التركيــز علــى الوضــع البيئــي فــي 

فلســطين، والســعي إليجــاد حلــول إبداعيــة للتحديــات البيئيــة

اللجنــــة العلميــة: 
د. رائد الكونــي - رئيســا – جامعة النجاح الوطنية

أ. د. جميل النجــار – عضوا – جامعـة القدس المفتوحة – غــزة
د. محمود رحيــل – عضوا – جامعة فلســطين التقنية – خضوري

د. خالد صوالحــة – عضوا – جامعة القدس
د. أالء الغيظـــان – عضوا – المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا – مركز البحث والتطوير

د. ســـامر جرار –   عضوا – أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيـــا
د. عيسى عدوان  -  عضوا - سلطة جودة البيئة 

اللجنة التحضيرية واإلعالمية: د. رائد ابو زيــد ود. روال جادهللا

موعـــد المؤتـمــر: يـــوم الســبت 28/11/2020

ــع  ــي وقائ ــات ف ــر الملخص ــة وتنش ــة مختص ــة علمي ــل لجن ــن قب ــا م ــم علمي ــر: محك ــة المؤتم طبيع
المؤتمــر )كتــاب المؤتمــر(

لغـــة المؤتمر: الملخصـــات بالعربية أو االنجليزيـــة

الفئات المستهدفة: الباحثين والدارســين وطلبــة الجامعــات والمهتمين والناشطين في البيئـــة

تحديــد المواعيـــد: اإلعــــــالن لتســليم الملخصــات بتـــــاريخ أقصــاه 20/10/2020 وتســــــليم 
العـــــــرض  )power point slides( بشــكل نهائــي حتــى 15/11/2020 وســيعلن عــن برنامــج 

ــه. ــي حين ــر ف المؤتم

تعليمــات للمؤلفيــن:

 ملخــص صفحــة واحــدة مــع المؤلفيــن والعناويــن، عــرض لمــدة 10-5 دقيقــة، يعقــد المؤتمــر افتراضيــا 
وعقــد وجاهــي فــي جامعــة القــدس ل 30-20 مشــارك. تكريــم المشــاركين: افتتــاح رســمي وشــهادات 
مشــاركة المؤسســات المشــاركة )إدخــال لوغــو لــكل مؤسســة(: اتحــاد األكاديمييــن والعلمــاء العــرب – 
مكتــب فلســطين، جامعــة القــدس، المنتــدى العلمــي لحمايــة الطبيعــة فــي فلســطين، أكاديميــة فلســطين 

للعلــوم والتكنولوجيــا.
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ترحب اللجنة العلمية بانضمام أعضاء من العلمــاء العرب للجنة العلميــة 3-2 أشـــخاص
ضــرورة فتــح حســاب أيميــل خــاص بالمؤتمــر لتســليم الملخصــات ويكــون متابعــة مــن رئيــس اللجنــة 

العلميــة ومنســق المؤتمــر ووضــع شــعار خــاص بالمؤتمــر

المحاور: التي تــم االتفـــاق عليهــا

واقع المصادر والمحميات الطبيعية وتحدياتها( 1
الوعي والتعليم البيئي في المنطقة العربية( 2
التلوث البيئي والتغير المناخي في المنطقة العربية( 3
تأثير االحتالل اإلسرائيلي في البيئة الفلسطينية( 4
دور الحكومات والعلماء والخبراء لدراسة واقع البيئة اإلقليمية وتحدياتها( 5
نماذج عربية ناجحة لمواجهة تحديات البيئة( 6
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قائمــة المشــاركين بملخصات للتكــريم بشـــهادات المـــؤتمر

تحديات البيئة في المنطقة العربية مع التركيـز على الوضـع البيئي في فلسطين

د. خالـــد صوالحه – جامعــــة القــدس	 
د. جمال الخطيب- جامعة بيروت العربية - لبنان	 
د. رائد الكوني - جامعة النجاح الوطنية	 
د. عيسى عدوان -  سلطة جودة البيئة – فلسطين	 
د. جميل النجار – جامعة القدس المفتوحة – غزة	 
د. رائـد أبـــو زيـد - األردن	 
د. روال جاد هللا – الجامعة العربية األمريكية – جنين	 
د. سامر جرار – أكاديمية فلسطين 	 
د. محمود رحيل – جامعة فلسطين التقنية – خضوري - طولكرم	 
د. عبد الفتاح نظمي عبد ربه - قسم األحياء، كلية العلوم، الجامعة اإلسالمية بغزة	 
د.هليل فالح السابل – المفرق - \المملكة االردنية الهاشمية	 
أ. يارا عودة - جامعة النجاح الوطنية	 
د. محمد صباح – جامعة النجاح الوطنية	 
د. شرف الطردة - جامعة بولتيكنيك فلسطين	 
أ. عمر » محمد عودة«  عريقات - كلية الحقوق - جامعة القدس 	 
نبيل مقابلة – جامعة األردن	 
م. عبدالناصر دويكات - فلسطين	 
م. عبد العزيز ريان – سلطة جودة البيئة – فلسطين	 
 د. صبحي سمحان – سلطة المياه – فلسطين	 
 أ. جين هالل – معهد أريج	 
 د. محمد سليمية - مركز أبحاث األراضي - فلسطين	 
 د. حسن صوالحه – جامعة بولتيكنيك فلسطين	 
 د. يوسف صبح – نقابة المهندسين – الخليل	 
 د. سامر أبو زر – وزارة الصحة – غزة	 
 د. عبد الفتاح حسن – جامعة النجاح الوطنية – نابلس	 
 أ. لين الماضي – ايطاليا	 
 أ. غرام ابو جيش - جامعة النجاح الوطنية، فلسطين	 
 د. االء الغيظان – األردن	 
 د. حسن الجمل – الشرطة السياحية والبيئية - فلسطين	 
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- ECOPAL FORUM Palestine- المنتـــدى العلمي لحماية الطبيعـــة – فلســطين
Mission of ECOPAL Forum: Leading Scientific platform for scientists and experts 
to protect nature and environment in Palestine through local, regional and global 
cooperation. 

 Back ground and objective: ECOPAL FORUM was established following intensive 
meetings between Palestinian scientists and eco activists in 2017, to meet the 
challenges of dangers facing nature in Palestine. The beauty, biodiversity and culture 
of Palestine need urgent plan and activities to protect such treasures. The Palestinian 
ECOPAL FORUM is looking for national and global cooperation to lead projects and 
measures for conservation of nature. It is aimed to join Palestinian culture with 
conservation of nature. The experience and knowledge will be employed for active 
programs dealing with nature in sustainable approaches. 

Founders & Administration: The founders of ECOPAL FORUM are group of scientists, 
academics, NGOs representatives. The members of administration are: 

	· Al-Quds University represented by Dr Khaled Sawalha – Chairman. 
	· Wild Life Society of Palestine represented by Mr. Imad Al-Atrash – Secretary. 
	· Dr Issa Adwan–Representing Palestinian Environmental Quality Authority 
	· Members: Dr Raed Al-Kowni - Annajah University (Nablus) & Dr Rolla Jadallah 

– Arab American University of Jenin. Dr Samer Jarrar – Palestine Academy.
	· Palestine vision: ECOPAL FORUM is looking for bright future for nature of 

Palestine through fruitful cooperation with regional and global partners. 
Despite challenges , occupation and dangers facing nature, we are hopeful 
to overcome obstacles to work actively for protection of nature in the Holy 
Land.

 Nature & History of Palestine:

 There is diversity of ecosystems in Palestine to include: ideal Mediterranean 
environment in coastal and midland mountains,  semi dry of eastern slopes, 
dry and hot climates in Jordan valley and Dead Sea area (Lowest land under 
sea level) making it unique and enjoyable environment. Ideal dry environment 
in south towards Negev desert. All natural  sites have valley, wadi, and hills 
are covered with beautiful green cover, ranging from small scale forests to 
grassland. However, Palestine enjoys rich biodiversity in both flora and fauna.    

Palestine is the country of Holy Land where religions of Christianity and Islam 
have holy shrines and natural heritage sites. Palestine is the land of milk and 
honey.
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Detailed Objectives:

1) Work among University staff and students to increase environmental 
awareness and hold training for conservation of nature.

2) Conduct projects on protection of nature, biodiversity & environment, 
awareness, ecotourism, landscaping,

3) Hold eco natural paths in coordination with EQA, Ministry of Agriculture and 
local authorities.

4) Conduct scientific meetings, seminars, conferences, exhibitions and 
campaigns to protect nature.  

5) Link between Palestinian heritage and culture with nature, to mobilize local 
communities for conservation of natural resources.

6) Coordinate with national and global agencies for protection of nature, work 
locally to achieve globally.

Role of Academia & Community: The founders and community institutions are 
doing local activities for conservation of nature. Palestinian scientists provide 
advice, lead field trips, supervise students to do natural surveys in nature 
in cooperation with local NGOs to document data from nature. Palestinian 
Universities have established gardens, museums and parks to do natural activities. 
There is strong cooperation with local authorities in many Palestinian towns and 
villages to welcome, guide, and protect nature. Special coordination is under 
way between ECOPAL FORUM and Network Most Beautiful Villages of Palestine 
to encourage protection of natural heritage sites and to activate eco tourism 
nationally and globally.

Dangers Facing Nature in Palestine: 

1) Over and excessive use of natural resources by local people and investors.

2) Urbanization of cities and towns: miss planning and management.

3) Pollution: of many forms solid wastes, sewage & dust and climate change.

4) Israeli occupation: settlements, separation wall, military activities and siege.      

Action Plan: The proposed activities of ECOPAL FORUM will include –

1) Arrange regular events in Universities, NGOs/ Local councils for protection 
of nature.

2) Establish local eco groups and clubs in schools, universities and societies.

3) Promoting ecotourism in Palestine by conducting eco tours in recognized 
paths in Palestinian nature.
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4) Establishing web page and data base, conduct surveys on Palestinian wild life 
using university students under supervision of scientists and experts. This is 
in support for capacity building in conservation of nature.

5) Establish network of botanic gardens & natural reserves in Palestine, and to 
coordinate regionally and globally.

6) Conduct projects in relation to nature: i.e. biodiversity, national parks, natural 
& historic sites.

7) Cooperation with leading associations nationally, regionally and globally for 
conservation of nature.

Achieved actions and activities- ECOPAL Forum has managed to do the following:

1) Foundation meeting at Palestine Wild Life Society – Beit Sahour – 2016
2) First Scientific one day meeting held at Arab American University – Jenin in 

2017, where scientific presentations from experts, scientists and students 
were offered.

3) Establishing conference at Al-Quds University in early 2018, where 
representatives of governmental and NGOs participate in the opening 
ceremony of ECOPAL.

4) Media interviews on nature of Palestine and role of ECOPAL.  
5) Holding scientific seminar at An-Najah University (Nablus) in 2018 during the 

week on environment, to mobilize university students for conservation of 
nature.

6) Conduction field trips / ecotourism for university students to nature where 
collection of botanical specimens was performed.

7) Advising Bachelor and Master students for their graduation seminars in 
relation to nature.

8) Writing proposals to secure funding for ECOPAL, or members of the Forum. 
9) Publication of book: biodiversity of Jenin area with focus iris national flower.

Projects of ECOPAL

ECOPAL managed to apply for 4 projects to CEPF / Birdlife International in year 
2019. Two of them were successful, the first on biodiversity in historic olive fields 
in Jenin lead by Dr Raed Al-Kowni of Al-Najah University. The second on the 
conservation of the Palestinian national Iris flower lead by Mr. Imad Al-Atrash of 
the Palestine Wild Life Society. Both projects are going on despite Corona crisis 
with almost all members of ECOPAL participation. Other applications of projects 
are underway seeking funds form donors. 
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Conference: Challenges of environment in the Arab region

Focus on status of Palestinian environment

 By Dr Khaled Sawalha – ksawalha@staff.alquds.edu

Coordinator of Conference & Chairman of ECOPAL Forum

 Jerusalem / Amman: In cooperation between Al-Quds University, The Arab Academic
 and Scientists Union, Palestine Academy and ECOPAL Forum,  the conference was
 concluded following successful regional event held virtually at Al-Quds University
 on 28th November  starting the opening ceremony at 10:00 morning with invited
 persons and participants reached 88 individuals. The conference was concluded
 at 18:00 pm. The welcome speech was offered by president of Al-Quds University
 as host institute, followed by President of the Economic Arab League Office, then
 Chairman of Palestinian Environmental Quality Authority, and representative of
 Palestine Academy. The opening ceremony was ended by invited main speaker: Prof.
 Jamal Khatib from Arab Beirut University in Lebanon, who delivered a very skilled
 .lecture on his experience of applied engineering in relation to environment

The conference covered the topics and themes in three formal sessions, which are 
approved by the scientific committee:

1) Status of environment in the Arab region: climate change, pollution,  environmental 
awareness, role of governmental and NGOs to protect environment.

2) The effect of Israeli occupation on environment of Palestine: contributions included 
the effect of settlements, separation wall, siege and Israeli restriction on water for 
Palestine.

3) Success stories for protection of environment and innovation: where presentations 
covered issues of waste recycling, use of environmental indicators, applied eco 
agriculture and importance of using botanic gardens for conservation of biodiversity. 

The final concluding remarks and recommendations of the conference included: 
importance of social and environmental responsibility, activate environmental 
education and awareness, adopt legislation for protection of environment, support 
innovation to solve environmental problems,  conservation of biodiversity, respect 
and support Palestine’s right in the natural recourses and water justice and end the 
Israeli occupation. The last recommendation is to organize regular conference every 
two years.
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Application of Nanotechnology in Pharmaceutical Waste Management

Alaa Yousef Ghidan, PhD 

Nanotechnology and Microbiology, Research and Development Center, The Higher 
Council for Science and Technology, Amman, 11941, Jordan.

Abstract

  A pharmaceutical effluent is one of the main pollutants with a lot of challenges to 
be treated globally. Chemical pollutants such as: waste product from pharmaceutical 
industry left contaminants in the environment. Most of these contaminants are  
dangerous and contained a lot of  toxicity, flammable, risky and  nuisance-smelling come 
out of   laboratories  and hospitals’ materials  with  negative impact to the environment 
, wild life ,surface and underground water , If they are not treated with efficient  
methods. Some treatments routes are well known as  treatments of  the harm wastes, 
however they suffer from many side-effects  such as cost and being environmental 
benign. Recently; nanotechnology is introduced as one of the most effective method 
to reduce the impact of pharmaceutical pollutants on the environment. Among them 
nanofiltration membranes, carbon nanotubes (nano sorbent materials) and biogenic 
Nanoparticles are most promising. Studies have proven that nanotechnology methods 
have a fundamental role in reducing the impact of these pharmaceutical pollutants on 
the environment which affect our health in better way.
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Organic fertilizer and biostimulants can promote the growth of young olive trees

Leen Almadi1, Nicola Cinosi1, Mona Mazeh1, Elissa Daher1, Michele Tucci2, Franco 
Famiani1,*

1 Dipartimento di ScienzeAgrarie, Alimentari e Ambientali, UniversitàdegliStudi di 
Perugia, Via Borgo XX  Giugno 74, 06121 Perugia, Italy

2IstitutoAgronomicoMediterraneo di Bari, Via Ceglie 9, 70010 Valenzano (BA), Italy

* Corresponding author: franco.famiani@unipg.it

Abstract

  In 2019-2020 trials were carried out in order to evaluate the effects of an organic 
fertilizer (Grena “olivo special”) and two biostimulants (Idrogrena and Idrogrena 
Energy) on the growth and physiology of olive trees. Growth was estimated in terms 
of both diametral increase of the main stem and of the total height of the trees. The 
experiments were carried out using potted trees. The effects of the organic fertilizer, 
reported to have also a biostimulant action, and the two biostimulantswere evaluated 
along with those of the fertilizer urea used as control. The organic fertilizer was all 
supplied at the beginning of the experiment. Urea and biostimulants were supplied 
weekly through fertigation and the latter also through foliar treatments. The organic 
fertilizer, compared with the control, was effective in promoting the growth of young 
olive trees. The addition of biostimulants, through fertigation and foliar treatments, 
to trees supplied with the organic fertilizer seemed to have a further positive effect 
on the growth of the trees. An attempt to evaluate the relative effects of the applied 
fertilizer and biostimulantswas made.
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Spatiotemporal trends of aridity and its effect on agricultural production in the West 
Bank, Palestine.

AbdelfattahRasem Hasan1,2,*, and Hanan A. Jafar1,2

1Water and Environmental Studies Institute, An-Najah National University, P.O. Box 7, 
Nablus, Palestine

2Civil Engineering Department, An-Najah National University, P.O. Box 7, Nablus, 
Palestine

*Corresponding Author (mallah@najah.edu; +970597511514, P.O. Box 7, Nablus, 
Palestine)

Abstract

 Palestine is one of the most vulnerable countries in the Middle East region. Besides its 
political and socio-economic situation, Palestine is under the threat of desertification 
as the whole are of the country applies to the UNEP (The United Nations Environment 
Programme) definition of drylands, which based on the aridity index (the ratio 
between the average annual precipitation and the potential evapotranspiration). This 
research has two main objectives. The first one aims to investigate the spatial and 
temporal trends in the aridity index in the West Bank, Palestine, and to define the 
hotspot areas where the aridity index is the lowest. The second objective is to assess 
the impact of aridity on the agricultural production in the West Bank in general and 
the hotspot areas in particular.  

 To achieve the first objective, a big climatic dataset was analyzed to obtain the annual 
precipitation and evapotranspiration for the past three decades using R software. 
Then, the aridity index was calculated based on the estimated precipitation and 
evapotranspiration. The GIS software (Arc-Map) was used to investigate the spatial 
and temporal trends in aridity and to create a map of aridity for each decade. Following 
that, hotspot areas were defined according to the GIS maps. Regarding the second 
objective, data related to the agricultural production was collected from the official 
reports of the Ministry of agriculture, Palestinian Central Bureau of Statistics and 
other resources. A link was established between the aridity index and the agricultural 
production to assess its impact on the production.

 The data analysis is still under process; however, it is expected to see an upward 
trend in aridity during the past three decades with a spatial expansion in the areas 
of low aridity index. Moreover, it is expected to see a reduction in the agricultural 
production, especially at hotspot areas. 
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 The Impact of Environmental Pollution on Public Health in Light of the COVID-19
Pandemic in Fragile and Conflict Settings: Reflections from the Gaza Strip

Dr. SamerAbuzerr

 Quality Improvement and Infection Control Unit, Ministry of Health, Gaza, Palestine

Abstract

  The COVID-19 pandemic is a global public health threat of serious concern especially 
in conflict settings that face fragility and lack adequate resources and capacities. The 
Gaza Strip is a 365-km2 strip of land at the coast of the Mediterranean Sea that has 
been under Israeli occupation for 53 years. It suffers from a blockade imposed by the 
occupation, environmental deterioration, confiscation of lands, demolition of houses 
and hospitals, restrictions on movement, lack of control over natural resources, and 
financial constraints. Gaza’s population is consequently living in a poor humanitarian 
situation with high rates of unemployment, poverty, over-crowdedness, and a weak 
health system. This makes Gaza particularly fragile and affects its ability to effectively 
respond to the COVID-19 pandemic. Besides, the intra-Palestinian division between 
the West Bank and the Gaza Strip has adversely affected the national response with 
problems in health system governance, financial and human resources, capacity and 
technologies, research, and coordination. The pandemic is expected to deepen the 
fragility of Gaza’s systems, which are already overstretched beyond their limits. This 
will hinder its’ capacity to deal with the pandemic and other pre-existing pressing 
humanitarian needs. Therefore, this review aims to comprehensively explore the 
impact of environmental pollution on public health in light of the covid-19 pandemic in 
the Gaza strip. To collect data to help in objectives fulfillment, two main data collection 
methods were followed; 1) an extensive reviewing and referring to local institutional 
websites, reports, factsheets, and other national, regional, and international English 
and Arabic documents, statistics, and studies released by unions and representative 
groups, WHO, OCHA, clusters, and Palestinian ministries, and 2) in-depth interviews 
with six representatives of related Palestinian governmental institutions and NGOs. 
The experts were asked about their views and perceptions regarding the impact of 
environmental pollution on health in Gaza in light of the spread of the COVID-19 
pandemic. We have addressed key issues including water, sanitation, hygiene crisis, 
solid waste management crises, soil pollution, coastal and marine pollution, and air 
pollution, and climate change.
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Selection Core-set of National Environmental Indicators in Palestine

Yousef M. Subuh1. Hasan S. Manasrah2. Khaled M. Sawalha3

1: Palestinian Engineer’s Association, Hebron. 

Yousef-subuh@hotmail.com

2: Palestine Polytechnic University, Hebron. Hassan.sawalha@gmail.com

3: Al-Quds University, Jerusalem. Palestine. ksawalha@staff.alquds.edu

Abstract

 Environmental systems are complex and need scientific efforts for understanding. 
Decision makers are facing real challenges in tracking environmental progress and 
drawing environmental policies based on the huge and discrete environmental data. 
To reduce the complexity of this issue, reliable assessment tools are needed to be 
developed for evaluating environmental information, trends, conditions and policies. 
Environmental indicators are widely recognized as assessment tools for monitoring 
and measuring environmental impact. With the help of environmental indicators, 
environmental policy makers can basically track changes in the environment 
through selecting key physical, chemical, biological or socio-economic parameters. 
Environmental indicators can be classified into various categories including direct and 
indirect indicators, which cover all aspects of environmental system.

 In Palestine, this study provides detailed work to identify the environmental 
indicators. The main environmental themes applicable to the environmental state 
in Palestine include, atmosphere, land, water, biodiversity and waste. The indicators 
were classified into major and sub-indicators. The work includes a total number 
of  61 indicators. Examples are: Land use in agriculture or rangeland, total amount 
of pesticides used, soil erosion, desertification, water quality and quantity, solid 
waste and wastewater quantity, air quality, rain and temperature profile, status of 
biodiversity (flora & fauna), quality of coastal marine water, level of environmental 
awareness and status of energy resources. This work was performed in coordination 
with  the Environment Quality Authority – Palestine (EQA) and other related agencies.

 Each of the selected indicators is evaluated according to the SMART criteria (specific, 
measurable, achievable, relevant and time-bound); to give solid base for evaluation 
of environmental status in Palestine.
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Purification of biogas using activated carbon obtained from local biomass wastes 

Hassan Sawalha1,*, Maher Maghalseh2, Janna Qutaina1, Kholoud Junaidi1 and Eldon 
R. Rene3

1 Mechanical Engineering Department, Palestine Polytechnic University, P.O. Box: 
198, Wadi Al-Haria, Hebron, Palestine

2 Electrical Engineering Department, Palestine Polytechnic University, P.O. Box: 198, 
Wadi Al-Haria, Hebron, Palestine

3 Department of Environmental Engineering and Water Technology, IHE Delft Institute 
for Water Education, P.O. Box 3015, 2601 DA Delft, The Netherlands

*Corresponding author:

Abstract

 The objective of the present study was to purify biogas from hydrogen sulfide (H2S) 
using activated carbon.  The activated carbon was obtained through pyrolysis of locally 
available biomass wastes (almond shells, eucalyptus and coffee grains). The biomass 
wastes pyrolyzed at 500°C and chemically activated with potassium hydroxide and 
zinc chloride. The obtained activated carbon was packed in a fixed bed column and 
raw biogas was continuously flowed through the bed. Upon passage through the 
activated carbon bed, the H2S was adsorbed onto the porous particles. The type of 
the biomass strongly affected the H2S removal efficiency. For instance, eucalyptus 
gave the highest adsorption capacity (i.e. removal efficiency) of (~ 690 mg hydrogen 
sulfide/g adsorbent) followed by almond (230 mg hydrogen sulfide/g adsorbent) and 
coffee grains (22 mg hydrogen sulfide/g adsorbent). Furthermore, the adsorption 
efficiency and capacity obtained with potassium hydroxide as an activation agent was 
higher than zinc chloride.  The breakthrough time was 180 min with KOH, compared to 
70 min with ZnCl2. The adsorption hydrogen sulfide and removal efficiency increased 
with increasing the bed height. The main conclusion of this study is that synthesized 
activated carbon from local biomass wastes could be effectively used in removing 
hydrogen sulfide of biogas. 
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water managers and consumers are in the dark about the causes of shortages and 
about future prospects.  Although there may be need for confidentiality over certain 
issues, there could be gains in terms of more realism in planning and in terms of 
public confidence and support. There would be advantages to a more open approach, 
moving towards a national partnership on water

3. Incentives for PWA to negotiate on water resources with Israel are formed and 
constrained by the wider political.

 PWA is responsible for dealing with Israel on water and on related riparian issues 
e.g. Red/Dead, but faces multiple constraints from Article 40, Joint Water Committee, 
movement by settlers, Area C.  PWA is conscious that water resources form part of 
a wider dialogue about rights and statehood and hence is constrained by a series of 
political economy issues.  Essentially, dialogue on water is framed within a number of 
non-negotiable Palestinian polices:

• Article 40 is temporary and the allocations given in it were temporary, for a five 
year interim period.

• No action should legitimize the existence of settlements in the West Bank.
• Palestinian rights to West Bank water resources include the groundwater underlying 

the land, surface water arising on the land and a fair share of the Jordan River 
water.

• Palestine has the right to develop, allocate and use these water resources as it 
chooses.

• Palestine seeks the highest possible level of water autonomy (i.e. independence 
from water imported from Israel) and it limited by first amount 47 MCM/year and 
any other amounts with different price. 

These policies underlie the incentive structure motivating PWA’s negotiations with 
Israel.  As most of these policies are directly contrary to Israeli policy, it is not surprising 
that there has been little agreement on water in recent years.

4. There are also political economy constraints in water resources regulation

  Under Article 40, Israel and the PA are supposed to regulate groundwater development 
and abstraction jointly. The JWC was to license any new development and joint 
monitoring teams were to regulate abstractions in the West Bank.  This cooperation 
broke down a decade ago.  Israel alone now regulates all water development and 
abstraction in Area C.  Development and abstraction in Areas A and B are only loosely 
controlled by the PWA.  When settlements are visibly enjoying considerable water 
resources, PWA has a sense of accountability to the Palestinian public and has scant 
incentive to crack down on unlicensed well drilling or water abstractions within Area C.
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Water supply and sanitation 

• In the West Bank, there has been a rapid increase in access to improved water in 
previously under-served governorates, bringing overall access to high levels.

•  By contrast a sharp deterioration in access to improved sources of drinking water in 
the Gaza Strip during the last two decades, taking levels down below those observed 
in low-income countries.

• Although Gaza is also where the highest poverty rates are observed, there is no 
strong correlation between income or poverty and access to improved water in 
Palestine.

• In Gaza, the overwhelming factor driving deteriorating access is the plummeting 
water quality associated with the salinization of the aquifer.

• Access to improved sanitation is very high in both West Bank and Gaza, and follows 
the typical pattern of rural areas catching up with urban ones.

• Despite high access to improved sanitation, the types of toilets vary between the 
West Bank and Gaza, with Gaza having much higher ‘flush to pipe sewage’ (82% of 
the population).

 On the other hand; PWA supply and demand, allocates water between sectors, 
programs investment for water resources development, negotiates project approvals 
with Israel in the Joint Water Committee (JWC), arranges donor financing and arranges 
for project implementation, these challenges can be summarized in the following 
points:

1. The history of the last 25 years demonstrates these challenging conditions.
 PWA has not been able to develop even all the water resources agreed under Article 
40. Dependence on water purchased from Israel has gone up; this is limited to 
quantities that not take the growth increment for the Palestinian. Moreover; PWA has 
not been able to regulate groundwater extraction, particularly in costal aquifer “Gaza” 
or aquifers at West Bank, and water allocations have become increasingly inadequate 
as demand has gone up much faster than supply. 

2. Water resources issues are sensitive tended towards confidentiality, not open and 
long delay for final negotiation.

 In the national and regional context, water resources and their development and 
allocation are sensitive and politicized issues.  PWA has tended, therefore, to share 
information only sparingly with other agencies, with service providers and with 
the population.  No annual report on the water sector has been made public, and 
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Main challenges of water sector in Palestine, in relation to the occupation 
violations.

Dr. SubhiSamhan
Director for Research and Development / Palestinian Water Authority

Abstract

 PWA is responsible for water resources development, preservation, allocation, 
regulation and police mandate for technical and management issues for water sector, 
in parallels PWA aim to decrease the cap for source access and utilization. But PWA 
faces enormous constraints and challenges, In line with its statutory responsibilities 
for water resources development and management, in doing this PWA faces enormous 
constraints:

• Very limited internal water resources under full authority (monitoring and control).

• Constraints imposed by Article 40, the JWC and movement and access restrictions 
due to military and occupation orders.

• The high cost and technical difficulty of developing new conventional and non-
conventional resources and resections for equipment. 

• Lack of adequate investment and reforming request for the water sector according 
to 2014 law. 

• Israeli restriction and long process for approval (15-20 years case of WWTP for Salfit 
and Nablus West).

• Israel government deduction from Palestinian taxes reaches to 85 NIS per year for 
wastewater discharged and inters the green line, as results they treat the wastewater 
in Isreal WWTP established by other deduction from Palestinian taxes and they used 
it as irrigation for forest and trees, or infiltrate to the ground water. 

 In this paper we will focus at the challenges of water supply and sanitation in Palestine 
from two perspectives.  The first is focused on the demand side and reviews outcomes 
in terms of access to services.  This is the subject of this first part of the report which 
looks in turn at the country context, and in particular at water supply and sanitation 
status, examining trends in relation to geographical location and wealth and incomes, 
and the relationship of WASH to other sectors, particularly health, these can be 
summarized in the following points:
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 Bio-plastics and edible films for food packaging

Mohammed Sabbah1*, Asmaa Al-Asmar2, NesreenMansor, Dana Yaseen
1 Department of Nutrition and Food Technology, An-Najah National University, Nablus, 
Palestine 
2 Analysis, Poison Control and Calibration Center (APCC), An-Najah National University, 
Nablus, Palestine     Corresponding author: m.sabbah@najah.edu 

Abstract

Currently, more than 300 millions tons of oil-derived plastics are produced each year, 
50% of which is for single us purpose. By 2050, there could be more plastic in the 
ocean than fish by the weight. Most of the food packaging available in the market is 
developed from synthetic traditional polymers such as polyethylene, polypropylene, 
or polystyrene causing health hazards due to migration of toxic additives into the 
consumables. Plastic degradation is very long process it required more than 50 years 
to fully degrade. Now a days, worldwide working to find out an alternative product to 
plastic that cannot pollute our environment it called “Bio-plastics” that could be bio-
based, biodegradable or both. Moreover, edible film is defined as a thin film obtained 
from hydrocolloid substances, which allow the film to be ingested without causing any 
adverse health problem to human. This films can be deposited on the food surfaces or 
between the food components. 
Edible films can be synthesized from different carbohydrates and/or protein such 
as pectin, chitosan, plant and animal proteins. In this work the attention was in the 
industrial by-product like the wastes that derived from the oily seed after the oil 
extraction it called defatted cake. Our attention was to find out the cheap protein 
or polysaccharide sources to use it to prepare the edible films. We intended to use 
the Nigella sativa defatted seed cake to extract the protein, which used to prepare 
the Nigella stevia protein films. Glycerol (30% w/w protein) as plasticizer was used to 
obtain good film properties because without plasticizer cannot form films. Recently, 
we find out that using only 2 % (v/v) grape juice is enough to obtained handleable films 
without glycerol. Moreover, microbial transglutaminase enzymes (20 U/g protein) 
that used as crosslinker showed an important strategies to improve the Nigella stevia 
protein films with promising properties. Pectin films with glycerol and nanoparticles 
were used to extend the strawberry shelf-life up to 8 days at refrigerated temperature. 
Moreover, chitosan and protein films under vacuum were used to extend the Nabulsi 
cheese shelf-life without salt up to 12 days under refrigerated temperature. 

In conclusion, using bio-plastic and edible films is a promising strategies to reduce the 
plastic food packaging that will help to reduce the environment pollutions. Nigella 
stevia protein, pectin and chitosan showed a positive effect to enhance food shelf-life. 
Nanoparticles, cross-linker, plasticizer, essential oil and may other materials have a 
potential effect on the functionally properties of the obtained materials.
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Biography of Dr. Samer Jarrar

Samer has a PhD in Plant Virology from the University of Bari 
in Italy, and an MSc in integrated PestManagement from the 
Mediterranean Agronomic Institute of Bari in Italy. His first 
degree was a. B.Sc. in Plant Production and Protection from 
the University of Hebron in Palestine. Before joining the team 
of Palestine Academy of Science and Technology (PALAST), 
Samer has worked as a free lace consultant with local and 
international Organizations, the last assignment was one year consultancy with 
the douche Maastricht School of Management as a senior consultant for the 
Palestinian Academic Agri-business Cooperation project. From 2014 – 2017 
hewas the Director of the Canaan Center for Organic Research and Extension 
(CORE), in Palestine. From 2002-2014, he was researcher and assistant to 
the Director of the Department of International Cooperation and Projects 
management in Bari, Italy (CIHEAM -IAM Bari). From 1996 to 2000 he worked 
in the Ministry of Education and local NGOs and has teaching experience as a 
part-time lecturer. His areas of interest are; plant pathology, agro-ecology and 
organic Farming, sustainable agriculture and rural development. He is married 
with two kids.
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Rola Jadallah

  is an assistant professor in biology at the Arab-American 
University of Jenin. my research has focused primarily on high-
risk diseases in the northern West Bank, including HPV, Hepatitis 
B, and other viruses.  I play role in founded the first Palestinian 
forensics lab in 1998.  I earned my PhD in Medical Microbiology 
in 2009 from Ein Shams University, Egypt.   I also completed a 
master’s degree in microbiology from An-Najah University, and 
bachelors in applied biology from Jordan University of Science 
and Technology.  In addition to teaching, in 2013 to I served  as the Assistant to the 
Vice President for Planning and Development and Director of Projects in AAUJ, a 
position that she continues to hold.  I were elected as  Deputy Mayor of the Arrabeh 
Municipality in 2012, and is involved in numerous community education projects 
and serves as Director of the Deep Democracy Institute, Palestine, which seeks to 
promote leadership and expertise in democracy facilitation, personal development, 
conflict resolution, and other topics.

	· PHD in Medical Microbiology /Ein-Shams University, Egypt, Fall Semester 2009. 

Thesis title: The role of human papillomavirus and Chlamydia trachomatics infections 
for cervical abnormalities west bank.

	· Certificate in teacher education programme for completing 270 hrs. awarded 
by UMASS university in America and higher education ministry –palestinian 
Authority 2014
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Life Sciences Department 

االســــم: د.عيــــــسى موســــــــى عــــــدوان

2007 دكتــــوراه فــــي الهنــــــدسة البيئيــــــة  – 2004

مــن كليــة الهندســة المدنيــة, جامعــة ليــل 1 للعلــوم والتكنولوجيــا- المختبــر 
ــحرور,  ــام ش ــور عص ــراف البروفس ــت إش ــة, تح ــاث البيئ ــي ألبح العلم

بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف. ليــل –فرنســا.

1998-1996ماجســتير فــي الهندســـــة الزراعيــة وعلــــم الوراثـــــة. 

 جامعــة اإلقليــم الحــدودي الشــمالي الغربية الزراعية, بدرجة امتياز مع مرتبة الشــرف. باكســــتان

1992 – 1996 بكالوريوس في الهندســــة الزراعـــة.
 جامعــة اإلقليــم الحــدودي الشــمالي الغربــي الزراعية بدرجة جيد جدا. باكســتان

الخبـــــرات العمـــلية:

المديرالعام لالدارة العامة للمصادر البيئيـة في ســلطة جودة البيئــة:

- وضــع الخطــط المناســبة واعــداد الدراســات إلدارة المصــادر البيئيــة والتــي تشــمل األراضــي والميــاه 
والبحــار والتنــوع الحيــوي والمحميــات الطبيعيــة وحمايــة األراضــي مــن التلــوث والتدهــور ومصادر 

الطاقــة المتجــددة ومكافحــة التصحــر. 

- تطويــر وبنــاء نظــام المعلومــات البيئية ونظــم المعلومات الجغرافية واالستشــعار عن بعد.

- المشــاركة فــي وضــع السياســات الخاصــة بالمصــادر البيئيــة بالتعــاون مــع اإلدارات والجهــات 
ــة.  المعني

- المشــاركة فــي وضــع المــادة العلميــة الخاصــة بالتعليــم والتوعيــة واألعــالم البيئــي بمــا يتعلــق بحمايــة 
ــادر البيئية  المص
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Dr Khaled Sawalha

Biotechnology & Biodiversity

Associate  Professor of botany and related topics. Chaired 
Life Sciences Department and leading the botanical works 
of Al-Quds University Botanic Gardens. Consultant of 
governmental, national and local institutes. Participating in 
scientific conferences in the Arab World and Europe. Active 
member of many scientific and social societies. 

Research interests 

-  Plant tissue culture of economic plants.
-  Gene transfer to plant cells.
-  Active compounds of medicinal plants.
-  Conservation of biodiversity, i.e. Palestinian flora
-  Ecotourism and environmental awareness.
-  Botanic gardens: seed bank, herbarium.
-  Climate change: analysis and evaluation.
-  Agriculture: Bio-control of plant diseases.
-  Ethical values related to science and nature.

Lectures / Classes 
-  Botany: two separate courses on plant sciences.  
-  Biotechnology: introduction to bio applications.   
-  Medicinal plants: bio active secondary metabolites. 
-  Plant taxonomy: basics of plant classification. 
-  Biodiversity: principles and conservation approaches.  
-  Bioethics: moral values related to biosciences.   
-  Plant anatomy and pathology.

Publications 
Recent books 
- Plant biodiversity (Book in Arabic). Al-Quds University, Palestine. 2005.
- Co - author: Preliminary list of Palestinian flora in the West Bank. 2000.

Recent articles 

- Alkowni R. and Sawalha K. (2012). Biotechnology for Conservation of Palestinian 
Medicinal Plants. Journal of Agricultural Technology. 8(4): 1285-1299.

-  Co- author: Accumulation of essential oils by Agrobacterium transformed shoot 
cultures of   P. anisum. Plant Cell, Tissue & Organ Culture 40:209-215, 1995.  

Life Sciences Department 
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Mahmoud Rahil, Associate Professor
Personal information:

Date and place of birth:
1975 / Al-Faraa Camp – Jenin – Palestine

Social status:   Married

Permanent address:   Al-faraa Camp, Jenin – Palestine

For contact:    Voice: 0599-097842            E-mail: mrahail@yahoo.com

Educational background:

	· Ph.D. in Wastewater Reuse and Management – Faculty of Agriculture– Aristotle 
University of Thessaloniki – Greece (2002-2006). 

	· M.Sc. in Land and Water Resources Management – Mediterranean Agronomic In-
stitute of Bari – Italy. (1998-2000).

	· B.Sc. in Plant Production and Protection – Faculty of Agriculture – An-Najah Na-
tional university – Palestine (1994-1998).

Professional experience:

	· Associate professor, Faculty of Agricultural Science and Technology, Department of 
Environment and Sustainable Agriculture, Palestine Technical University-Kadoorie, 
2016-presnt. 

	· Dean, Faculty of Agricultural Science and Technology, Palestine Technical Universi-
ty-Kadoorie, 2014-2015

	· Assistant professor, Kadoorie Agricultural Research Center, Palestine Tech-
nical University-Kadoorie, 2009-2011.
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