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  ملخص ابلعربية 
  
ٔاهنا تساعد يف حتسني ٕادارة املوارد املائية من خالل حيث  ،هدافالاختدم مجموعة متنوعة من  بشلك عام ؤرشاتامل

القياسات والقمي مجموعة من تتألف مؤرشات إالدارة املتاكمةل للموارد املائية من . سـياسة تقيمي ٔافضل للموارد املائية
ٔاهنا تساعد  .وقتعىل مر ال هافشل او  االتغريات يف ظروف موارد املياه وهجود ٕادارهتا وجناهحواكب تواليت  ،املسـمتدة

الصحة البيئية صعيد عىل ذكل  ، واالآثر النامجة عنات علهياعام والضغوط بشلك عىل قياس حاةل املوارد املائية
د املياه ر موا من التدابري والسـياسات اليت هتدف ٕاىل حامية سـبالً وأالمه من ذكل، تظهر هذه املؤرشات . والبرشية

  .واحملافظة عىل اسـتدامهتا
املتاكمةل  ادارة املياه املتاكمةل  يف الضفة الغربية اعامتدا عىل مؤرشات ادارة املياه مؤرشاتمت تطوير  يف هذا البحث،

، ابٕالضافة ٕاىل مؤرشات املياه )2007( تمنية املوارد املائية يف دول الاسكوا يف منطقة إالسكوا اليت نوقشت يف تقرير
مت وقد  ).2007(اليونسكو -أالمم املتحدةمن قبل مؤرشات اسـتدامة املوارد اجلوفية يف كتاب  مت عرضها اجلوفية اليت 

 .قية وتوفر البياانت املتوفرة للضفة الغربيةمصدااملتاكمةل لتتناسب مع  ادارة املياه مؤرشات تطوير
 .DPSIR)( الاسـتجاابت- اتالتأثري  - احلاةل -الضغوط -املوهجة ٔاو ادلافعة القوى اعامتدا عىل ٕاطار مت حتليل وضع املياه

، مؤرشات الادارة وتوفر الزتويداملؤسسـية،  ؛ متكني البيئة وأالدوارويه ٕاىل ٔاربع مجموعات تؤرشاامل هذه مت تصنيف
  .ومؤرشات الصحة وحامية البيئة ،ايةامحلمؤرشات و ٕادارة الطلب 

للضفة  من مجموع املوارد املائية املتجددة %100 تقارب النتاجئ الرئيسـية لهذا البحث ٕاىل ٔان تغذية املياه اجلوفيةتشري 
من مجموع  %0.033فقط  واليت تشلكاملياه العادمة املعاجلة  تنحرص يفيف حني ان املوارد املائية غري التقليدية  الغربية

يف الضفة  املسـتخرجةنصيب الفرد السـنوي من موارد املياه  فانوعالوة عىل ذكل،  .ملسـتخرجة سـنوايً املوارد املائية ا
  .مرتمكعب سـنواي للك فرد 50هو الغربية 

 ،%90شلكت  عرب شـباكت توزيع املياه نسـبة جيدة للساكن اذلين تصلهم مياه الرشب الضفة الغربيةيف حني حققت 
فامي .  ويه من اقل نسب دول الاسكوا% 31يف حني شلكت نسـبة الساكن املتصلني خبدمات الرصف الصحي فقط 

ان يف الضفة الغربية، يف حني ٔان العديد من دول العامل قد اعمتدت مؤخرا هذا تاثن فقط يتعلق املنظامت اجملمتعية، هناك 
وتظهر الاحصاءات ان نصيب الفرد من اسـتخدام املياه يف . التشاريك يف التعامل مع قضية املياه النوع من الهنج

مرتمكعب  102تشلك يف حني ٔانه يف ادلول اجملاورة أالخرى  نوايمرت مكعب للك فرد سـ  45الزراعة ليست سوى 
   .للك فرد سـنواًي مثل الاردن

 
  


