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 اإلهداء: 
 

 إلى من لم أستطع أن أحقق أمنيته في حياته، والدي رحمه اهلل.
 

 إلى من بها أكبر وعليها أعتمد، إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها... أمي.
 

 إلى من تعجز كلمات الشكر أن توفيه حقه، إلى رفيق دربي، إلى من لم تكل  أنامله عن تقديم يد العوون
 زوجي محمد.  ،لي، إلى من أضاء شموع األمل في طريقي

 
 د.ولؤي وزيأبنائي، إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 

 
 إلى من يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني، إخوتي وأخواتي.

 
 إلى أختي الغالية أروى لتعبها معي في العمل الميداني.

 
 تضنوتوني بيد حانية وشجعتني على إكمال تعليمي. إلى أسرة زوجي التي اح

 
 إلى شموع األمل التي ال تنطفئ، أساتذتي الِكووورام.

 
 إلى صديقاتي وزميالتي المقربات، لدعمهم وتشجيعهم المتواصل. 

 
 إلى كل من له فضل علي ممن علمني، أو أرشدني أو قدم لي النصح.

 
 لكم جميعًا وأدامكم اهلل للعطاء. كلمة صغيرة باألحرف كبيرة بالمعنى، شكراً 

 
 ايناس "محمد سعيد" عبدالرحمن فـر اح

 
 
 



 ب

 
 
 
 
 
 
 رارــــإق
 
مت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة ألبحاثي د  أنها ق   ،أنا مقدم هذه الرسالة ووووور  وووأق

قدم لنيل درجة ووأي جزء منها لم ي  شارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو ستثناء ما تم اإلإالخاصة، ب
 ألي جامعة أو معهد. 

 
 .............................التوقيع:

 
 اح فر  عبد الرحمن يناس "محمد سعيد" إ
 

.............................التاريخ:



 ج

 ر ــر والتقديــالشك
 

تقدم بالشكر هلل أواًل، ثم أتقدم الحمد هلل رب العالمين الذي أعانني على استكمال هذا الجهد المتواضع وأ
وهي الصرح العلمي  ،شرف دراسة الماجستير فيهاني وووالتي منحت ،جامعة القدس إلىبالشكر والتقدير 

 . ه األكاديمية واإلداريةتيهيئبالمستدامة معهد التنمية  إلىالوحيد في مدينة القدس، والشكر 
 

 ووقتهِ  تهِ اوخبر  ومعرفتهِ  الذي لم يبخل علي بعلمهِ  ،زياد قنام نسان الدكتوراإل إلىالشكر والتقدير 
 .باإلشراف على الدراسة

 
رفع مسستوى صدق والذين ساهمت مالحظاتهم وآراؤهم في  ،راموالشكر الكبير لألساتذة المحكمين الكِ 

      ز القطب، م. ثابت يوسف، أ. أيمن الظاهر،وووتود. عبد الوهاب الصباغ، د. مع: الدراسةهذه داة أ
 .ةن  ومد القأح راهيم، م.بم. أمجد إ عادل ريان،د. 
 

من عصام الخطيب  الدكتوراألستاذ  الممتحن الخارجي :المناقشة عضوي لجنةوالشكر الجزيل إلى 
مالحظات ه من الما قدمالقدس. ة عجاممن  وز القطوبووتومعالدكتور الممتحن الداخلي و  بير زيت، جامعة

التي ساهمت في ، ووضع التوجيهات القيمة ،الع على الدراسةِ طلإلهتمام ا  و وقت علمية قيمة، ومن 
خراجها بأفضل صورة علمية ممكنة.   إغناء الرسالة وا 

 
 من كافة الوزارات البيئي األثورتقييم ل الوطنية لجنةالجميع أفراد  إلىكما وأتقدم بالشكر والتقدير 

 المحليةالبلدية و مجالس الرؤساء لى جميع ا  و  .تمعلوماالوقت و والذين لوووووم يبخلوا علووووي بال ،والمؤسسات
لى أعضاء المجالس المحلية، و الذين تمت مقابلتهم ، والشكر إلى أصحاب المشاريع وأصحاب المكاتب ا 

 . وقتهم ومعلوماتهمهتمامهم و إلمنحي  ،اإلستشارية
 
عمي المستمر والسماح تقدم بالشكر الجزيل لدائرة العلوم الحياتية في جامعة القدس بكافة أعضائها لدأو 

 ي.دراستلي بإكمال 
 

 ايناس "محمد سعيد" عبد الرحمن فر اح 



 د

 التعريفات
 

 :التعريفات النظرية
 

كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط  : البيئي األثـر
 (.0222تطويري )وزارة شؤون البيئة، 

يتم دراسة ومراجعة اآلثار البيئية المحتملة العملية التي بموجبها  : التقييم البيئي
للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية )وزارة شؤون 

 (.0222البيئة، 
عملية فكرية وتجريبية وتحليلية من أجل التعرف، التكهن، والتفسير  : البيئي األثـرتقييم 

عد اإلنشائية حول اآلثار البيئية للمشاريع التنموية على كافة الص  
عتبار كافة البدائل الممكنة للمشروع مع األخذ بعين اإل ،والقانونية

واقتراح وسائل منعية ووقائية وعالجية تأهيلية لهذه اآلثار بما يضمن 
 (.0202البيئية واستدامتها )قنام، والبيطار، سالمة األنظمة

ن مشروع مقترح والبيئة التي ي وراد تنفيذه عبارة عن وثيقة تقيم العالقة بي : تقدير أثـر البعد البيئي
فيها. وتشمل الوثيقة على التأثيرات المتوقعة للمشروع في تلك البيئة، 

الالزمة لمنع التأثيرات الضارة اإلجراءات وكذلك على قائمة م فصلة ب
 (.0991منها )حمد، 

والمرافق  تقييم منظم ودوري لإلدارة البيئية فيما يخص المنشآت : التدقيق البيئي
والنشاطات القائمة، بغرض حماية وسالمة البيئة )وزارة شؤون البيئة، 

0222.) 
  األثـردراسات تقييم 

 البيئي
دراسات تنبؤية لمشروعات أو نشاطات تنموية ذات تأثير سلبي  :

يجابي ختيار ا  لتحديد البدائل المتاحة، وتقيويم تأثيرها البيئي، و  محتمل وا 
تأثيرات البيئية األقل سلبية واقتراح وسائل تخفيف أفضل البدائل ذات ال

 (.0222من التأثير السلبي )الحجار، و العزيزي، 
   

  الموافقة البيئية
 

 وفقًا في تنفيذ مشروعِه دءالموافقة التي تمنح لصاحب المشروع للب :
و غير مشروطة أن تكون مشروطة أوهي إما ، لنظام المتبعاحكام إل

وزارة البيئي المناسبة للمشروع. ) األثوريم وات تقيءإجرل بعد استكما
 (.0220شؤون البيئة،



 ه

ر وثألو الجهة المسؤولة لتقييم اأمتطلبات مكتوبة تصدر عن الوزارة  :  الشروط المرجعية
ل كووش، تغطي تنفيذ التقييم واالستشارات التي يجب القيام بها، البيئي
عبارة عن ناتج دراسة  وهي، ات الناتجة عن الدراسةووع المعلوموون

 (.0220وزارة شؤون البيئة، ل. )المجا
 

 .هذه التعريفات خاصة بالباحثة والدراسة  جرائيةإلالتعريفات ا
 
   

على أساس  ،اإلقتصاديةو  ،جتماعيةإلوا ،البيئيةبعاد أللالجدوى  : منظور تنموي
ستخدمت للتعبير عن هذه األبعاد في أ  المؤشرات المختلفة التي 

سات التقييم التي قدمت لوزارة البيئة، وحصلت المشاريع التنموية درا
 إليها. في هذه الدراسة على الموافقة البيئية استناداً  المبحوثة

وهي الوضع المتوقع في ظل )حالة مرجعية  بين حالتين: قياس م قارن : دراسة تقييمية
وضع كما البيئي( والوضع القياسي )ال األثورغياب إعداد دراسة تقييم 

مدى تحقق األبعاد البيئية لقياس  وذلكهو بعد إعداد الدراسة(، 
الدراسات  إلعدادواالجتماعية، المفترضة نظريًا نتيجة  اإلقتصاديةو 

 الموضوعية المختلفة. طيني بظروفهِ البيئية، في الواقع الفلس
نتيجة لمتأثرين ل االجتماعياقع ر الو وثتعكس تأالمؤشرات التي مجموع  : الُبعد االجتماعي

 المشروع التنموي.تنفيذ 
ر الواقع االقتصادي للمتأثرين نتيجة ومجموع المؤشرات التي تعكس تأث : الُبعد االقتصادي

 تنفيذ المشروع التنموي.

لمتأثرين بار البيئة الطبيعية المحيطة ومجموع المؤشرات التي تعكس تأث : الُبعد البيئي
 نتيجة تنفيذ المشروع التنموي.

تقييم ل الوطنية لجنةال
 البيئي األثـر

 ،تحضير أو الموافقة على الشروط المرجعيةمهمتها  اللجنة التي :
 البيئي األثورتقييم  دراساتو أ ،التقارير التفصيلية بمراجعةت عنى و 

البيئي. وهي  األثورورفع التوصيات بقرارات التقييم  ،للمشروعات
الواقعة في مدينة رام و وزارات كافة ال ممثلين عنعضو  02مكونة من 

 .اهلل
بشكل  قتصادي، بيئي(إجتماعي، إمؤشر تنموي ) يحققها الجدوى التي : الجدوى النسبية

من  البيئي للمشروع نسبة لغيرهِ  األثورنتيجة إعداد دراسة تقييم  نظري



 و

 المؤشرات في نفس المجال. 
قتصادي، بيئي( على إماعي، جتإالجدوى التي حققها مؤشر تنموي ) : الجدوى الواقعية

 البيئي للمشروع نسبة لغيرهِ  األثورأرض الواقع نتيجة إعداد دراسة تقييم 
 من المؤشرات في نفس المجال.

 مجموع القيم التي أ عطيت للمعيق من المبحوثين. : شدة المعيق
ميع مجموع القيم التي أ عطيت لجميع معيقات المجال الواحد من ج : شدة مجال المعيقات

 المبحوثين.
الشدة اإلجمالية 

 للمعيقات
مجموع القيم التي أ عطيت لكافة المؤشرات التي صنفت كمعيقات من  :

 جميع المبحوثين.
 x 022شدة مجال المعيقات( ÷ )شدة المعيق  : نسبة شدة المعيق
نسبة شدة مجال 

 المعيقات
 x 022الشدة االجمالية للمعيقات( ÷ )شدة مجال المعيقات  :



 ز

 الملخص
 

، واسووتهدفت تقيوويم 0202ار موون العووام وووويأو  0202موون العووام  حزيوورانأ جريووت هووذه الدراسووة بووين شووهري 
 0222تم إعدادها بين عامي  ،البيئي ألربع مشاريع تنموية األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 

شووواماًل لكووول مووون أعضووواء  . وقووود اعتمووودت الدراسوووة المووونهج الوصوووفي، وجووواءت المعاينوووة مسوووحاً 0200و 
(، وأصوووحاب المشووواريع التنمويوووة 01البيئوووي مووون كافوووة الووووزارات وعوووددهم ) األثووووراللجنوووة الوطنيوووة لتقيووويم 

التوي أعود ت هوذه الدراسوات، كمووا  اإلستشواريةلوى أصوحاب المكاتووب إضوافة إل(، وبا2المبحوثوة وعوددهم )
، والرموون والطيبوة. ولتحقيوق أهوداف وجاءت المعاينة قصدية ألعضاء من المجالس المحليوة ألبوو ديوس

( مفتوحة. وقد 2و ) ( فقرة مغلقة10المقابلة كأداة لجمع البيانات والتي جاءت في )إستخدام الدراسة تم 
موون المحكمووين ذوي الخبوورة فووي مجووال التقيوويم  ةتووم التأكوود موون صوودقها موون خووالل عرضووها علووى مجموعوو

(، SPSS)اإلجتماعيوةرزموة البورامج اإلحصوائية للعلووم البيئي. وتم تحليل وعرض البيانات باإلسوتعانة ب
 كسل.إلوببرنامج ا

 
جدي وأظهرت نتائج الدراسة بحسب المبحوثين بأن إعداد دراسات التقييم البيئي للمشاريع التنموية م  

وبمستوى كبير بشكل عام في الواقع الفلسطيني. وكان أبرز محاور هذه الجدوى تحقيقًا المجال  تنموياً 
ختيار الموقع األكثر ا  وتطبيق وسائل األمن والسالمة للمجتمع، و  ،بالصحةاإلهتمام خصوصًا و  ،يالبيئ

اإلهتمام يليه المجال اإلجتماعي متمثاًل في  ،بجودة الموارد الطبيعية ووفرتهااإلهتمام تناسبًا للمشروع، و 
قتصادياً متأثرين. و حتياجات المجتمع المحلي، وحماية حق الإبالصحة العامة للمجتمع، ومراعاة   ا 

جاءت أبرز مجاالت تحقيق هذه الجدوى متمثلة في تطبيق المواصفات المطلوبة من جودة السلعة أو ف
قتصاد الوطني في مجال المشروع، حتياج األساسي وخدمة اإلإلالخدمة، باإلضافة إلى توفير ا

ستخدام و   التكنولوجيا النظيفة. ا 
 

ة الزمنية الالزمة لتقييم الدراسات من قبل اللجنة الوطنية لتقييم وعلى الجانب اآلخر جاءت "طول الفتر 
البيئي، وضعف  األثورالبيئي، وضعف المشاركة المجتمعية، والتكلفة العالية إلعداد دراسات تقييم  األثور

 وراألثستشارية مؤهلة إلعداد دراسات تقييم إالتشريعات والقوانين البيئية الفلسطينية، وندرة وجود مكاتب 
 البيئي، كأهم المعيقات التي تعيق تحقق الجدوى التنموية. 

 
ستمرار في إعداد دراسات واستنادًا إلى مقترحات المبحوثين ونتائج الدراسة، تووصي الدراسة بضرورة اإل

 البيئي للمشاريع التنموية، ولكن في ظل العمل على زيادة الوعي المجتمعي والمؤسسي األثورتقييم 
التي تضمن مشاركة مجتمعية ناجحة، والعمل على تقليص اإلجراءات تخاذ كافة ا  يم، و بأهمية التقي



 ح

البيروقراطية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التشريعات والقوانين البيئية، وتحسين مستوى الرقابة اإلجراءات 
 ستشارية قانونية مؤهلة إلعداد الدراسات.إوالتفتيش، والعمل على ترخيص مكاتب 



 ط

Studies of Environmental Impact Assessment on the Palestinian Level, 
Evaluation Study 
 
Prepared by: Inas M.S. Abdel Rahman Farrah 
 
Supervisor: Dr. Ziad Saleh Qannam 
 
Abstract: 
 
This study was conducted between June 2013 and May 2014, targeting studies of 

environmental impact assessment prepared between 2004 and 2012 for four development 

projects. The study adopted the descriptive approach, based on comprehensive sampling 

form each of the members of the National Committee for Environmental Impact 

Assessment from varies representatives (17 members) from different ministries, owners of 

the studied development projects (4), in addition to directors of consulting offices who 

prepared the studies, beside purposive sampling from members of the local councils of 

Abu Dis, Rammon, and Taybeh. An interview guide composed of 55 questions, 51 open 

and 4 closed, was used as the main study tool, the validity of which was tested by experts 

in the field of environmental impact assessment. Data was analyzed using the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), and presented using Excel. 

 

The results according to the respondents showed that the preparation of the environmental 

assessment studies is highly feasible in terms of development, which mainly appears in the 

environmental field health issues concerning application of security means, safety of 

community, and selection of the suitable project loction, as well as in the Social field in 

respect of public health consideration of the local community needs, protecting the rights 

of those affected; Economical feasiblility appears mainly in the quality assurance of the 

product or services, support of the national economy in the area of the project and the use 

of clean technology.  

 

On the other hand, the length of time needed to evaluate the studies by the National 

Committee for Environmental Impact Assessment, the weakness of community and public 

participation, in addition to the high cost of the preparation of environmental impact 

assessment studies, weak Palestinian environmental laws and legislation; are the most 

important obstacles that hindered the Achievment of this feasibility. 

 

Finally, the study recommends the continues preparation of the environmental impact 

assessment studies under actual efforts to increase the community awareness, promoting 

community participation, reduction of bureaucratic procedures, improvement of legislation 

and environmental laws in addition to training qualified consulting officies in preparation 

of the environmental studies. 
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 الفصل األول 
______________________________________________________ 

 أساسيات الدراسة 
 

  المقدمة 3.3
 

نتيجة للتحديات البيئية العالمية واإلقليمية والمحلية التي تجتاح العالم، والتي في مقدمتها التدهور 
ستمراره في ظل بيئة نظيفة إلى المتسارع في البيئة ومواردها، وسعيًا من الجنس البشري للحفاظ ع

وسليمة بكِمها ونوعها، كان ال ب ووووود  من إيجاد آلية وأدوات تساعده على ذلك. وهو ما استقرت عليه 
من ضرورة إعداد دراسات تقييم أثووووور بيئي للمشروعات التنموية  ،والتشريعات الوطنية ،تفاقات الدوليةإلا

كانت اإليجابية أو أح اآلثار البيئية للمشروعات التنموية، سواء بمختلف أشكالها، دراسات تبين وتوض
البيئي للمشاريع شرطًا  األثوروس بل تخفيفها. فقد بات إجراء دراسات تقييم  التنمويةالسلبية للمشاريع 

وتمويل  ،أساسيًا لجميع الجهات المانحة العالمية والعربية والمحلية، للموافقة على تقديم الدعم المالي
لمشاريع التنموية بمختلف مجاالتها. وشرطًا أساسيًا للموافقة على منح ترخيص بعض المشاريع ا

التنموية من قبل جهات الترخيص. فالهدف البيئي للمشروع هو تطوير برامج تنموية وليس منعها أو 
اآلثار  زتعزيإعاقتها، وذلك عن طريق التعرف على اآلثار السلبية واإليجابية للمشروع، والعمل على 

اإليجابية، واإلقالل إلى أدنى حووود ممكن أو تجنب اآلثار السلبية. وهذا هو أساس التنمية المستدامة 
 (. 0222)الحجاز والعزيزي، 

 
جتماعيوووووووة ومعنويوووووووة، فهوووووووي ت عتوووووووووبر ا  مووووووووارد ماديوووووووة وبشووووووورية و  األثوووووووورإعوووووووداد دراسوووووووات تقيووووووويم يتطلوووووووب 

يجابيووووووًا لكافووووووة أطووووووراف عمليووووووة التقيوووووويم موووووون مجوووووواإلسووووووتثمار ، ويفتوووووورض أن يكووووووون هووووووذا اً سووووووتثمار إ ديًا وا 
مؤسسووووووات رسوووووومية وأهليووووووة ومجتمعيووووووة. وفووووووي األسوووووواس لمالووووووك المشووووووروع وممولووووووه، وهووووووو مووووووا و ِجووووووووووود  

والسياسوووووووووية  اإلجتماعيوووووووووةو  اإلقتصووووووووواديةالتقيووووووووويم ألجلوووووووووه نظريوووووووووًا. غيووووووووور أن الظوووووووووروف الموضووووووووووعية 
فيهووووا بووووال اإلسووووتثمار ها، وبالتووووالي يكووووون وغيرهووووا، قوووود ال تسوووومح لدراسووووات التقيوووويم هووووذه بتحقيووووق أهووووداف
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سوووووتمرار فيوووووه، بووووول علوووووى العكوووووس قووووود يكوووووون منفووووووووورًا إلعائووووود حقيقوووووي يحفووووووووز األطوووووراف المختلفوووووة علوووووى ا
 لهم ومحفزًا على تجاوز األنظمة المماثلة، وسببًا في فقدان الثوقة بين أطراف التقييم.

 
البيئوووووي، فمنهوووووا  األثوووووورت عووووودة فوووووي تقيووووويم وقووووود تركوووووزت الجهوووووود البحثيوووووة السوووووابقة فوووووي التطووووورق لمجووووواال

لووووووى مجوووووال مبوووووواد  تقيووووويم   األثووووووورمووووون تطووووورق إلووووووى مجوووووال المشوووووواركة المجتمعيوووووة وس ووووووبل تعزيزيهوووووا، وا 
لوووووى مجوووووال تطووووووير منهجيوووووة لتقيووووويم  البيئوووووي. فوووووي حوووووين جووووواءت هوووووذه الدراسوووووة لت لقوووووي  األثوووووورالبيئوووووي، وا 

تقيوووويم للجوووودوى التنمويووووة إلعووووداد البيئووووي، وهووووو  األثووووورالضوووووء علووووى جانووووب مختلووووف موووون جوانووووب تقيوووويم 
والبيئيووووووة وتبيووووووان الم عيقووووووات  اإلجتماعيووووووةو  اإلقتصوووووواديةالبيئووووووي فووووووي مجاالتهووووووا:  األثوووووووردراسووووووات تقيوووووويم 

 .المؤسسية والمجتمعية التي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية للدراسات
 

 اإلحووووووتاللللموووووووارد الطبيعيووووووة جووووووراء سوووووويطرة  ونتيجووووووة لخصوصووووووية الواقووووووع الفلسووووووطيني موووووون محدوديووووووة
سووووووتخدامها إعليهووووووا، إضووووووافة إلووووووى أن السوووووولطة الوطنيووووووة الفلسووووووطينية تسووووووعى موووووون خووووووالل  اإلسوووووورائيلي

لسياسووووووة التقيوووووويم البيئووووووي الفلسووووووطينية للتقليوووووول موووووون اآلثووووووار البيئيووووووة. إضووووووافة إلووووووى قوووووووة عووووووزم اإلنسووووووان 
توووووي علوووووى حمايوووووة البيئيوووووة الفلسوووووطينية. ورغوووووم كووووول التحوووووديات والتهديووووودات ال الفلسوووووطيني فوووووي تصوووووميمهِ 

فوووووي فلسوووووطين، أو قلوووووة الووووودعم الموووووالي  الموجوووووودةقلوووووة المووووووارد الطبيعيوووووة  سوووووواء مووووون ناحيوووووة ،تواجهوووووه
الموجووووووه للمشوووووواريع التنمويووووووة، كووووووان ال ب وووووووووووود  موووووون إعووووووداد دراسووووووة تقيوووووويم أكوووووواديمي موضوووووووعي إلعووووووداد 

 وعائداتووووووه علووووووى المسووووووتوى الفلسووووووطيني،اإلسووووووتثمار البيئووووووي، تبووووووين واقووووووع هووووووذا  األثوووووووردراسووووووات تقيوووووويم 
، وتقوووووديم توصووووويات إيجابيوووووة اإلسوووووتثمار لتصوووووحيح المسوووووار إن كوووووان هوووووذا بهووووودف السوووووعي  غيووووور مجوووووودت

 إن كان على عكس ذلك. اإلستثمار محفوووزة لكافة األطراف لمواصلة هذا 
 

 مشكلة الدراسة 1.3
 

جتماعياً تكمن المشكلة البحثية في تقييم الجدوى التنموية )بيئيًا، و  قتصادياً و  ا  ات تقييم (، إلعداد دراسا 
 البيئي لمشاريع تنموية، كانت قد حصلت على الموافقة البيئية في الواقع الفلسطيني.  األثور

 
 مبررات الدراسة 1.3
 

 تتمثل مبررات الدراسة فيما يأتي:
 
  المتزايد بالقضايا البيئية في الواقع الفلسطيني، م ْنعكسًا عبر المؤتمرات وورش العمل اإلهتمام 
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وقدت وت عقد باستمرار من قبل مختلف المؤسسات الرسمية واألكاديمية. منها مؤتمر البيئية التي ع  
، "آفاق وتحديات التنمية في فلسطين" :في جامعة القدس بعنوان 0200ار وويأالتنمية الذي ع قد في 

"الطاقة وحماية البيئة في التنمية  :والمؤتمر السنوي الذي تعقده جامعة بوليتكنك فلسطين بعنوان
لمستدامة"، إضافة إلى تنامي البرامج األكاديمية والمراكز البحثية المعنية بالبيئة، في ظل تزايد ا

توشدد السلطة الفلسطينية، ومؤسسات التمويل الدولية العربية واألجنبية على ضرورة حصول 
 المشاريع المختلفة على الموافقات البيئية. 

  راضي عبر العمل الجاد على إعداد مخطط مكاني متكامل ستخدامات األا  المتزايد بالبيئة و اإلهتمام
 حماية للبيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة.  هدفه  

  البيئي،  األثورالنقص في الدراسات التي تطرقت إلى تقييم الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم
  مراجعة الباحثة للدراسات السابقة. والذي أظهرته  

 
 أهمية الدراسة  4.3
 

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي:
 
  األثورتعتبر هذه الدراسة إضافة لما سبقها من دراسات، حيث أن الدراسات السابقة تناولت تقييم 

مباد  التقييم البيئي  نعكاساتإالبيئي في مجاالت المشاركة المجتمعية في عملية التقييم، وتبني 
لتضيف ب عدًا جديدًا، هو تناولها لتقييم الجدوى على إدارة المشاريع، في حين جاءت هذه الدراسة 

إلى هذه  ستناداً إالتنموية إلعداد دراسات التقييم لمشاريع حصلت على موافقة بيئية في الواقع 
 الدراسات.

  من المتوقع أن تكون هذه الدراسة في حال إنجاز ها، وسيلة مساعدة لكافة أطراف التقييم على
اإللتوزام دوى التنموية إلعداد دراسات التقييم، وبالتالي تحسين مستوى تجاه رفع الجإتحسين أدائهم ب

 بإعدادها، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الفلسطينية وبالتالي التنمية المستدامة.
  تأتي هذه الدراسة في وقت تحظى فيه البيئة على المستوى المحلي بأهمية خاصة، سواء في ورش

)الوارد ذكرها سابقًا تحت بند مبررات الدراسة(، وفي وقت ظهور  العمل أو بالمؤتمرات المحلية
ستراتيجيات البيئية، مثل استراتيجية الوعي والتعليم البيئي، والتي خرجت إلى حيز الوجود في إلا

المتدهورة، وفي بيئة ت هدد مواردها البيئية  اإلقتصاديةغم من األوضاع . على الر  0202بداية عام 
 وغيره. اإلحتاللخطورة كعوامل في قمة ال

 راكم معرفي لدى الباحثة في وووورغبة شخصية لدى الباحثة، حيث ستعمل هذه الدراسة على إحداث ت
 البيئي خصوصًا، مما يساعدها في التحول من وظيفتها  ورووواألثمجال العلوم البيئية عمومًا، وتقييم 
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 كاديمية في جامعة القدس.أاإلدارية إلى وظيفة 
 

 اف الدراسةأهد 5.3
 

 تتمثل أهداف الدراسة في:
 
  البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة، فوي  األثورتقيوويم الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقيوووويم

 .اإلقتصادية، االجتماعيةالمجاالت: البيئية، 
 .وعلى  التعرف على م عيقات تحقيق إعداد دراسات التقييم البيئي للجدوى التنموية المتوقعة لها

 الوسائل الكفيلة بتعزيز تحقيق للجدوى المتوقعة لها.
  األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم التعرف على الفروق في إجابات المبحوثين حول 

 ستوناد لمتغير صفة المبحوث.، باإلالبيئي
 

 أسئلة الدراسة  1.3
 

ومجموعة من األسئلة  ،اسة في سؤال رئيسبناًء على األهداف المذكورة سابقًا، فقد تمثلت أسئلة الدر 
البيئي، للمشاريع  األثورالفرعية: أما السؤال الرئيس فهو: ما الجدوى التونموية إلعداد دراسة تقييم 

 التنموية المبحوثة، من وجهة نظر المبحوثين. أما األسئلة الفرعية فوتوتمثل فيما يأتي: 
 
  البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة، من وجهة نظر  ألثوراما الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم

 :المبحوثين في
 

o ؟جتماعيإلالجانب ا 
o قتصادي؟ إلالجانب ا 
o  الجانب البيئي؟ 

  ما هي الم عيقات المؤسسية التي واجهت تحقيق إعداد دراسة التقييم البيئي للمشاريع التنموية
 المبحوثة للجدوى التنموية المتوقعة منها؟

 للمشاريع التنمويةوي الم عيقوووات المجتمعية التي واجهت تحقيق إعداد دراسة التقييم البيئووووي موووا هو 
 المبحوثة للجدوى التنموية المتوقعة منها؟



5 

  الم عيقات الخارجية التي واجهت تحقيق إعداد دراسة التقييم البيئي للمشاريع التنموية هي ما
 قعة منها؟المبحوثة الوصول للجدوى التنموية المتو 

  ما هي الوسائل الكفيلة بتعزيز تحقيق إعداد دراسة التقييم البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة
 للجدوى التنموية المتوقعة منها؟

  البيئي  األثورهل هناك فروق في إجابات المبحوثين حول الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم
 .)صفة المبحوث( ر الجهة التي ينتمي إليها المبحوثللمشاريع التنموية المبحوثة، ت عزى لمتغي

 
 هيكلية الدراسة  7.3
 

ومحتويات  .فصول متبوعة بقائمة للمراجع ومجموعة من المالحق من خمسةمكونة الدراسة  جاءت
 الفصول هي على النحو اآلتي: 

 
 راسة، وتم التطرق فيه لعرض عام من مقدمة، مبررات الد : أساسيات الدراسة،الفصل األول

 مشكلتها، أهميتها، أهدافها، أسئلتها.

 األدبيات الخاصة عن إلى وتم التطرق فيه  : اإلطار النظري والدراسات السابقة،الفصل الثاني
البيئي  األثورالبيئي، ونبذة بسيطة حول عن الدراسات التقييم  األثورحول دراسات تقييم 

 األثوردراسات سابقة تضمنت مفهوم تقييم للمشاريع التنموية المبحوثة. كما وتم التطرق إلى 
 البيئي والتعقيب عليها. 

 جراءات الدراسة، ومجتمع الدراسة،  : منهجية الدراسة، وتناول فيهالفصل الثالث منهجية وا 
  وعينة الدراسة، والمتغيرات، واألداة المستخدمة في الدراسة والحدود والمحددات.

 استعرض فيه نتائج تحليل البيانات، ومناقشتها، و  ،اومناقشته : نتائج الدراسةالفصل الرابع
 باإلضافة إلى تلخيص مصنف ومبوب للنتائج.

 تاجات والتوصيات التي توصلت إليها الدراسةوونووستالفصل الخامس وتم التطرق فيه لإل. 

 ستعانة بها في الدراسة، متبوعًا إلوجاء بعد الفصول أعاله، قائمة بالمراجع العلمية التي تم ا
المالحق والتي تناولت بدورها: )أسماء المحكمين، أسئلة المقابلة، وأية أشكال أو جداول تم ب

 .(إعدادها خالل الدراسة
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 الفصل الثاني
________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

سوتناد ألهوم موا ورد فوي الدراسوات واألدبيوات العربيوة، ويتناول هذا الفصل القسم النظري مون الدراسوة باإل
ناول مقدمة لما بعده من أجزاء، يليوه الجوزء الثواني ووويأتي هذا الفصل في خمسة أجزاء، الجزء األول ويت

البيئووي، أمووا الجووزء الثالووث يوتوووناول تقيوويم  األثووورالووذي يبحووث فووي الجوودوى التنمويووة إلعووداد دراسووات تقيوويم 
ي التشريعات الفلسطينية، والجزء الرابع يتونواول الم عيقات التي تحول دون تحقيوق الجودوى البيئي ف األثور

البيئووي وس ووبل تعزيزهووا، كمووا اسووتهدف الجووزء الخووامس واألخيوور موون  األثووورالتنمويووة إلعووداد دراسووات تقيوويم 
الدراسوووة  هوووذا الفصووول، بعوووض الدراسوووات السوووابقة المحليوووة، والعربيوووة، واألجنبيوووة ذات العالقوووة بموضووووع

  متبوعًا بتعقيب على هذه الدراسات.
 

 المقدمة  3.1
 

أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضايا 
 الحالية واألجيال ونوا الحاضر، فالمخاطر الناجمة عن التلوث البيئي تؤثر على األجيالووتوالم لِّحة في وق

قتصادياً و  تماعياً إجالقادمة، ) (. لذا أصبح من الضروري معرفة أسباب التلوث سياسياً وصحيًا وحتى  ا 
 ومنعها أو التحفيف منها. 

 
ومع تعاظم وتزايد األخطار البيئية التي ت هدد كوكب األرض دفعت الدول وهيئات المجتمع الدولي إلى 

هد اابقضايا البيئة، وعزز اإلهتمام  لدولي من أجول الحوْد من تدهور البيئة، لقناعة بضرورة تضافر الج 
هتمام خاص بالمشاكل البيئة، أهمها برنامج األمم إمما نتج عنه إنشاء هياكل مؤسسية دولية تولي 

 (. 0202، المتحدة للبيئة )سلطة جودة البيئة
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مام كبير هتإوتستفيد فلسطين كغيرها من الدول من عالقات فع الة وجيده مع الهيئات الدولية التي تولي 

حق أي مواطن فلسطيني أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنه، وأن من  بالمشاكل البيئية، ألن
 .نيفلسطين، فهو حق أساسي ومتطلب لجميع المواطنين الفلسطيني يعيش في حياة كريمة في وطنهِ 

(. لذا وجب 0999)المجلس التشريعي،  1ِفل قانون البيئة الفلسطيني هذا الحق في المادة رقم وقد ك  
أن تعمل كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات األهلية ومنظمات المجتمع المدني واألفراد 
على تحقيقه، من أجل حماية الشعب الفلسطيني واألرض والماء والهواء والتاريخ والثقافة والحضارة. 

ق حماية للبيئة وللموارد وفي بعض دول العالم يتم تخصيص مبالغ كبيرة من ميزانياتها، لتحقي
 الطبيعية. 

 
وتم التأكيد على حق حماية البيئة والموارد الطبيعية وغيرها من الحقوق في كثير من المعاهدات 

الذي كان و كهولم لمؤتمر األمم المتحدة، و المواثيق الدولية، والتي على رأسها إعالن ستالمؤتمرات و و 
تمخض عنه إنشاء "برنامج األمم المتحدة للبيئة". و ، 0910 بالبيئة البشرية في العاماإلهتمام محوره 

عالن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية أكبر  تشهد حيث ،(0990)ريودي جانيرو في العام في  وا 
قمة عالمية من أجل البيئة والتقدم، وذلك من خالل تحديد حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق في 

تخاذ تدابير لمنع إيتم  أنه ينبغي أنوالمتعلقة بالبيئة: المؤتمر م مباد  كان من أهو قضايا البيئة، 
ع وقد التدهور البيئي، حيث توجد تهديدات بأضرار خطيرة.   األثورعلى والدة مفهوم تقييم ذلك شج 

من  ورخاءًا لكل بني البشر، ،وأمناً  ،سوف يكون موطنًا أكثر عدالً ن العالم أالمؤتمر  وأكدالبيئي. 
توجيه التعليم نحو التنمية المستديمة، وزيادة الوعي العام لمختلف قطاعات الجمهور نحو البيئة  خالل

 (.0991، وقضاياها )باربرا
 

 األثوربموضوع البيئة وتقييم اإلهتمام وينوفرد الوضع الفلسطيني البيئي عن باقي دول العالم في درجة 
وزاف الجائوور للموارد الطبيعية، والتلوث المباشر وغير ستوونوإلالبيئي للمشاريع التنموية، وذلك بسبب ا

 ، فمن تلويث مصادر المياه بالتخلص غير المراقب من المياهِ اإلسرائيلي اإلحتاللالمباشر من قبل 
العادمة في الوديان من قبل العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، إلى التلوث الصادر من 

 الفلسطينية. ي الجو، أو بدفوون نفاياتها السامة في األراضي والمياهِ المصانع التي تبعث بسمومها ف
 

(، بأن األسباب التي أدت إلى تدهور الوضع البيئي الفلسطيني ال تقتصر على 0200) سحقإويؤكد 
عتبر وحده، بل يوجد العديد من الممارسات التي يقوم بها اإلنسان الفلسطيني وت   اإلسرائيلي اإلحتالل
عاقة التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد خاطئة بيئ يًا، وتعمل على تدهور الوضع البيئي وا 
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أهمل اإلنسان الفلسطيني أرضه، التي ورثها عن اآلباء واألجداد، ولم يكترث بها مما أدى إلى إلحاق 
وتصريف المياه  الضرر فيها، كإلقاء النفايات في الشوارع واألماكن العامة، والحرق المفتوح للنفايات،

العادمة في األودية، وغيرها من الممارسات التي تضر بالبيئة الفلسطينية، باإلضافة إلى تهميش 
 المشاركة المجتمعية في عملية التنمية. 

 
ومع زيادة التقدم العلمي والتكنولوجي، زادت فرص إنشاء المشاريع التنموية وزادت فرصة إحداث التغير 

ًا بيوزاف للمصادر الطبيعية، أو بإحداث تلوث للبيئة مما يؤثر سلونوويعي، سواء باستالطباإلخالل البيئي و 
 .(0221)الحلفي، على الكائنات الحية جميعها 

 
ضعف ناتج عن زدياد التغيير فيها، وهو إنسان بالبيئة هو السبب في إلوبوي ون عوض اهلل أن  تحكم ا

األزمات  في زدياد المخاطر البيئية، وزيادةإماًل في ، الذي ي عتبر عانسانإللدى االوازع األخالقي 
فراد المجتمع. والعكس تمامًا أحتكار بين إلنانية والجشع واألنتشار مباد  اإجتماعية، إضافة إلى إلا

جتماعي إلستقرار اعن اإل لبيئي فضالً ستقرار افكلما سما اإلنسان أخالقيًا وروحيًا، كان ذلك أدعى لإل
 (.0200عوض اهلل،)
 

وعن  اإلسرائيلي اإلحتالل عنوقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية للتقليل من اآلثار البيئية الناجمة 
المشاريع التنموية األخرى الفلسطينية، وذلك من خالل إقرارها إلصدار قانون البيئة الفلسطيني ولسياسة 

 ية، وتقليل اآلثار السلبية للمشاريع. زاف الموارد الطبيعوونوووالتقييم البيئي الفلسطينية، لضمان عدم است
 

البيئي، كان ال ب ووود  من التعريف  األثورلحديث عن األبعاد التنموية لدراسات تقييم باوقبل التطرق 
 البيئي ودراساته. األثوربالمفاهيم األساسية لتقييم 

 
  (المفهوم والخطوات)البيئي  األثـرتقييم  1.1
 

بيئي من أكثر المفاهيم التي تم تعريفها، وتوضيحها لما له من األهمية. وقد ال األثوريعتبر مفهوم تقييم 
البيئي  األثورتطرقت وزارة الشؤون البيئة لتعريفه، إضافة إلى تعريف عدة مفاهيم خاصة بموضوع تقييم 

يجاد الطرق لتجنب وتقليل اآلثار السلبية وتعزيز الفوائد اإليجابية للمشاريع التنمو   ية. نحو توضيح وا 
العمليوووة التووووي بموجبهووووا يووووتم دراسوووة ومراجعووووة اآلثووووار البيئيووووة (: "0222وزارة شووووؤون البيئووووة )فقووود عرفتووووه 

 المحتملة للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية".
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بأنه "عملية  ،(0202ام والبيطار )تعريف كلت من قوون   منهاوهناك العديد من التعريفات لهذا المفهوم 
كرية وتجريبية وتحليلية من أجل التعرف، التكهن، والتفسير حول اآلثار البيئية للمشاريع التنموية على ف

عد اإلنشائية والقانونية مع األخذ بعين االعتبار كافة البدائل الممكنة للمشروع، و  قتراح وسائل ا  كافة الص 
 نظمة البيئية واستدامتها".منعية ووقائية وعالجية تأهيلية لهذه اآلثار بما يضمن سالمة األ

 
ا تهدف الدراسة إلى تناوله وشرحه، (، تعريفًا ي عبر عم  0202وترى الباحثة أن تعريف قنام والبيطار )

بها العمود اإللتوزام ويعود ذلك لكون التعريف جاء مفصاًل بشرح المفاهيم والقيم األساسية التي يمثل 
 ت التقييم البيئي.متوقع إلعداد دراساى التنموية الالفقري األساسي لتحقيق الجدو 

 
  وخطوات إعدادها البيئي األثـردراسة تقييم مفهوم  1.1
 

يجابي لتحديد البدائل المتاحة، وتقييم  هدراسة تنبؤي لمشروعات أو نشاطات تنموية ذات تأثير سلبي وا 
وسائل تخفيف من التأثير قتراح ا  و  ،سلبية لختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية األقا  تأثيرها، و 
 .(0222الحجاز والعزيزي، ) السلبي

 
التقرير الذي يقدمه صاحب المشروع لسلطة جودة البيئة البيئي هي  األثوروأما إجرائيًا فإن دراسة تقييم 

بناًء على طلب األخيرة، يلوتوزم فيه ببيان ما تشترطه الشروط المرجعية إلعداد الدراسة، ويتم التوضيح 
المحتمل حدوثها أثناء وبعد تشغيل  ،اإلقتصاديةو  ،جتماعيةإلة وايالبيئ ،يجابيةإلوا أثيرات السلبيةفيه الت

إجراءات التخفيف. ويتم بتبيان اإلهتمام وتحديد البدائل المتاحة مع تأثيراتها المحتملة، مع  .المشروع
 ستشاري".إلإعداد الدراسة من قبل المكتب ا

 
 ( 0.0بإيجاز يوضحها شكل ) البيئي ألثورادراسات تقييم خطوات إعداد 
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 (0222، والحجاز والعزيزي،0200البيئي )قنام  األثور: خطوات إعداد دراسات تقييم 0.0شكل 
 

البيئي للمشاريع  األثورلى تفصيل عملية تقييم إقد سعت سياسة التقييم البيئي الفلسطينية وكانت 
المشاريع القائمة والمنوي تطويرها، بداية من ذكر كافة و أسواء المقترحة  ،التطويرية التنموية

مرورًا بتشكيل لجنة للتقييم البيئي األهداف والمباد  لسياسية التقييم البيئي الفلسطينية، التعريفات، 
ر البيئي للحصول على موافقة وووإلى قائمة بالمشاريع التي تطلب تقديم دراسة تقييم أثوتحديد مهامهم، 
 في الباحثةوووستكت لى متطلبات التقييم للمشاريع القائمة.إنتهاًء ا  و الجهات المختصة. والترخيص من 

دارية التي تقوم من خاللها عملية اإلاإلجراءات ، ومهامها، و الفلسطينية بالذكر حول لجنة التقييم البيئي
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حتياج في إسس النظرية من لما لهذه األ .البيئي األثوروالوثائق المتعلقة بعملية تقييم  يالبيئ األثورتقييم 
  البيئي. األثورتقييم دراسات تقييم 

 
 البيئي األثـرفي عملية تقييم  المشاركةالجهات  4.1
 

البيئي على طرف واحد هو معد  الدراسة فقط، بل على عدة  األثورال تقوم عملية إعداد دراسات تقييم 
شرة. وتقوم هذه العالقة بناًء على أطراف، تسود بينهم إما عالقات مباشرة أو عالقات غير مبا

إجراءات إدارية وفنية تمر من خاللها إعداد الدراسة. واألطراف ذات العالقة تتكون من )مالك 
البيئي، سلطة  األثورتقييم الوطنية للجنة الفراد المجتمع، أالدراسة،  دْ عِ ستشاري م  إلالمشروع، المكتب ا

 البيئي الفلسطينية. األثورتقييم الوطنية للجنة لاجودة البيئة(. وسيكون الحديث بداية عن 
 

  :الفلسطينية البيئي األثـرتقييم ل اللجنة الوطنية .3.4.1
 

الوزارات  ( فيو المدرياتأ)اإلدارة العامة ( في سياسة التقييم البيئي الفلسطينية 6حددت المادة رقم )
ويكون رئيس اللجنة ومقررها  ون البيئةوزارة شؤ لتقييم البيئي وهي الجنة  يشكلونوالمؤسسات الذين 

الحكم المحلي، و ، (قتصاد الوطنيإلاصبح اسمها أوالحقًا )الصناعة، : الوزاراتممثلي عضاء واأل منها،
والحقًا  سلطة الطاقة(.و سلطة المياه، و التخطيط، و السياحة واآلثار، و الصحة، و الزراعة، و المواصالت، و 

)ملحق  (.0999)وزارة شؤون البيئة، .، وزارة الدفاع المدني(ولالبتر وزارة العمل، هيئة تم إضافة 
0.0.) 
 

يجوز للجنة إشراك عضو أو أكثر من أية جهة رسمية حسب ما تستدعيه طبيعة وموقع بحيث 
  وتعتبر اللجنة مسؤولة عن تنوفيذ المهام التالية: .المشروع المطلوب تقييمه بيئياً 

 
 سات التقييم البيئي.التأكد من كفاية دراسة المجال لدرا .0
 تحضير و / أو الموافقة على الشروط المرجعية لدراسات التقييم البيئي. .0
 .البيئي( األثوردراسات تقييم  )المقصود بالتقارير: مراجعة تقارير التقييم البيئي .2
 رفع التوصيات بقرارات التقييم البيئي للوزير أو من ينيبه. .2
 اريع بشروط الموافقة البيئية.زام المشوومساعدة الوزارة في ضمان الت .1
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 :اإلستشاريةالمكاتب . 1.4.1
 

ذات ن تكون أي فترض  ،و مؤسسات علميةأستشارية إمكاتب  البيئي األثوردراسات تقييم يقوم بإعداد 
وفقًا للشروط المرجعية  ،البيئي األثورتقييم  وقادرة على إعداد دراساتخبرة عالية في الشؤون البيئية 

ستشاري بتعيين إلفيقوم المكتب ا ،وذلك حسب نوع المشروع التنموي سلطة جودة البيئة. التي تحددها
ولكل فريق  .(بيئة، اقتصادمن عدة أفراد من تخصصات )هندسية، جيولوجية،  عادة فريق بحثي يتكون
رائط )إعداد الخريطة الجيولوجية للمنطقة المنوي إقامة المشروع التنموي فيها، والخ مهام خاصة منها:

جراء الجدوى و التفصيلية الالزمة،  عداد التوصيات والمقترحات الالزمة لتفادي سوء اإلقتصاديةا  ، وا 
  (.0991، )المنهراوي و حافظ (.قتصاد الوطنيإلختيار المكان لتجنب إهدار األموال وحماية اإ
 

ترخيص محدد  متلكتالتي  اإلستشاريةنه ال يوجد قائمة محددة بأسماء المكاتب أهذا والجدير ذكره 
 (.0202، )سلطة جودة البيئة البيئي األثورعداد دراسات تقييم إب
 

البيئي في  األثورالتي تقوم بإعداد دراسات تقييم  ،اإلستشاريةقائمة بأسماء أشهر المكاتب  وفيما يلي
 : (0226كما أوردها )عامر،مناطق الضفة الغربية 

 
 لس.ومقرها في ناب ،المجموعة العالمية معالم 
 ومقره في رام اهلل. ،مركز الهندسة والتخطيط 
  ومقرها في بيت لحم.  ،للتنمية واالعمار اإلستشاريةالمجموعة 
 ومقرها في رام اهلل. ،دسة والبيئةنالدار العالمية لله 
 ومقره في الخليل. ،مكتب العرين الهندسي 
 ستشارات الهندسية مركز اإلCEC، .ومقره في طولكرم 
 
 المبحوثة هي:  ةالبيئي للمشاريع األربع األثورالتي أعدت دراسات تقييم  شاريةاإلستالمكاتب و 
 
 البيئي لمصنع طالء بروفيل االلمنيوم. األثوروقام بإعداد دراسة تقييم  ،ستشاراتمكتب أوربيت لإل 
 ة البيئي لمحطة الريحان لمعالج األثورستثمار العقاري، وقام بإعداد دراسة تقييم شركة الريحان لإل

 المياه العادمة. 
  البيئي لمحطة  األثورجمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية، وقامت بإعداد دراسة تقييم

 الرمون لمعالجة مياه الصرف الصحي.الطيبة و 
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  البيئي لمحطة القدس لتعبئة  األثورستشارات اإلدارية: وقام بإعداد دراسة تقييم جلوبال لإلمكتب
 .الغاز

 
  :لمستثمر(المالك )ا. 1.4.1

 
بصفته طرف من صاحب المشروع التنموي والذي ستصدر رخصة إنشاء المشروع بإسمه، ودوره 

هو تسليم طلب الترخيص إلى الجهات البيئي،  األثوربإعداد دراسات تقييم  العالقةطراف ذات األ
لمالية واإلدارية واالدراسة، وتدبير التسهيالت الفنية  ستشاري ليعد  إلر المكتب اختياإالمختصة، ومن ثم 

)سلطة جودة البيئة،  ستشاري. ومن ثم تسليم النسخة النهائية للدراسة للجهات المختصة.للمكتب اإل
0999.) 

 
  الجمهور:. 4.4.1

 
هتمام أو يتأثر من إبأنه كل شخص طبيعي أو معنوي له  :تعرفه سياسة التقييم البيئي الفلسطينية

 البيئي في: األثورية إعداد دراسات تقييم يكمن دوره في عملالنشاط التطويري ف
 
 تقديم المعلومة وبكل أمانه . 
 ستشاري قبل إعداد وأثناء إعداد دراسات تقييم إلالمشاركة في الجلسات التي ت قام من قبل المكتب ا

 البيئي.  األثور
 

لحق في ا أصحابمن  الجمهور ال يقتصر فقط على المتأثرين بشكل مباشر من المشروع، بل يشاركه  
عالم إلالبيئي، ا األثورالبيئي كلت من: الحكومة، مستشاري تقييم  األثورالمشاركة في عملية تقييم 

المحلي، قادة المجتمع، منظمات غير حكومية مهتمة، باحثين ومختصين في شؤون البيئة، المجالس 
 .(0202والبيطار، البلدية والقروية )قنام، 

 
  ارة االقتصاد(:. وزارة / سلطة مختصة )وز 5.4.1

 
البيئي، ولكن عند إضافة الجهات التي  األثورتلك هي الجهات المشاركة في إنجاز إعداد دراسة تقييم 

قتصاد المختصة والتي تمثل وزارة اإل ت قدم لها الدراسة للحصول على الترخيص فهناك الوزارة / السلطة
وصناعية  ةقدمة معظمها مشاريع تجاريفي الواقع الفلسطيني في غالب األحيان، كون المشاريع الم
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نباء أل)وكالة احيث يتمحور دور هذه الوزارة فيما يلي: قتصاد، ختصاص وزارة اإلإوترخيصها من 
 .(0200ا الفلسطينية،وووووووووالمعلومات وف

 
 طاعات قدراسة الجدوى الصناعية والتأكد من مستوى جودة اإلنتاج وعدم تضرر أي من ال

 الجديد. اإلستثمار   ة والموزانة بين األضرار والمكاسب كنتيجة لهذا ة المختلفيالصناع
 نحاء أللمواطنين، مع مراعاة توزيع الصناعات على مختلف ستخدام زيادة فرص العمل واإل

 فلسطين. 
  لى رأيها إلى الجهات الرسمية المعنية للوقوف إترخيص المشاريع الصناعية، وتوجيه الخطابات

 الصناعية وهذه الجهات هي:  حول ترخيص المنشآت
 

o البلديات والمجالس القروية في داخل حدودها التنظيمي. 
o وزارة الحكم المحلي خارج حدود الهيكل التنظيمي للبلديات. 
o  البيئي األثورسلطة جودة البيئة للمشاريع التي تتطلب تقييم. 
o دائرة صحة البيئة \وزارة الصحة. 
o  بالنشاط الزراعيوزارة الزراعة للمشاريع ذات الصلة. 
o سلطة المياه للمشاريع ذات الصلة. 
o الهيئة العامة للبترول للمشاريع ذات الصلة. 
 
في حال كان  ،أو المشروع التنموي ،قامة المنشأةإصدار الترخيص إل االقتصادحق وزارة من هذا و 

أو من  ،المشروع البيئي المقدم من قبل مالك األثورتأخير في رد سلطة جودة البيئة على دراسة تقييم 
 .(0220)سياسة البيئة الفلسطينية،  ينوب عنه.

 
 البيئي  األثـردارية في نظام تقييم إلدور الجهات ا 5.1
 

كل ما يتعلق بإجراءات الحصول  1وفرت سياسة التقييم البيئي الفلسطينية في البنود الثالثة للمادة رقم 
نت قائمة المشاريع التي تتطلب إجراء تقييم لألثر على الموافقة البيئية للمشاريع التنموية، حيث بي

ويبين الشكل التوضيحي  .(0.0)ملحق  البيئي لها، ونوعية الدراسات المطلوبة لكل نوع من المشاريع
اإلدارية المفروض اتباعها اإلجراءات في البيئي في  األثورتسلسل مشاركات أطراف عملية تقييم ( 0.0)

 في سياسة التقييم البيئي الفلسطينية.  ةوالمذكور  البيئي. ألثوراتقييم  تأثناء إعداد دراسا
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عداد دراسة إلاإلدارية اإلجراءات في البيئي  األثورتسلسل مشاركات أطراف عملية تقييم . 0.0شكل 

  (.0220التقييم الفلسطينية، عن سياسة  م عدالً ) البيئي األثورتقييم 
 
  البيئي األثـردراسات تقييم  الجدوى التنموية إلعداد 1.1

  
رفاهية تهدف إلى التي بدورها و  ،الوصول إلى التنمية المستدامةهو إن هدف أي مشروع تنموي 

عائم نسجام بين ثالث دإلالتوافق واويتم تحقيق التنمية المستدامة من خالل . الشعوب وضمان حقوقها
ستغالاًل عشوائيًا. إستغاللها إحماية البيئة، بما تحتويه من موارد طبيعية وعدم أواًل: هي: رئيسية 

التنمية لضمان حماية حقوق األجيال القادمة من الموارد الطبيعية والتمتع ببيئة نظيفة. ثانيًا: 
من  ،قتصاديالنمو اإل لثًا:ثا تلبية متطلبات أفراد المجتمع. بضرورةاإلهتمام من خالل  ،جتماعيةاإل

يستشارالمكتب اإل اداالقتص -الوزارة المختصة    سلطة جودة البيئة مالك المشروع    

طلب الترخيصيقدم مالك المشروع   

نخيلالت –طلب تقييم المشروع وتصنيفه بيئياً    

طلب تقديم 
ةالموافقة البيئي   

   أولي بيئي كشف

  بيئي  تنخيل

   اء الرأي عبر استمارة الموافقة البيئيةإبد

 اإلجراءات رفض أو موافقة مشروطة أو استكمال 

  رأي نهائي

عداد دراسة تقييم األثـر البيئي حسب الشروط طلب إ
 المرجعية

 التقرير البيئي

 مراجعات وتعديالت

أو بالرفض قةقرار نهائي بالمواف   

  البيئي األثـرإعداد دراسة تقييم 

 التقرير البيئي
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دراسات تقييم  نسجام من خالل إعدادويتم هذا التوافق واإل .قتصاد األخضرفلسفة اإلإستخدام خالل 
للتعبير عن  التي ت ستخدم ،المؤشرات المختلفةبحيث ت عد على أساس  ،للمشاريع التنمويةالبيئي  األثور

 للموافقة على منح تراخيص المشاريع التنموية كشرط ت قدم الدراساتو  ،الدعائم الرئيسية الثالث
 (.0991شتيه وحمد، ا  ، و 0222، وزارة شؤون البيئة، 0200)الجوزي، 

 
أهداف تحقق من خاللها الجدوى التنموية عناصر و التنموية الثالث و الدعائم أ ولكل ب عد من األبعاد

 : على النحو اآلتيمفصلة وهي  ،البيئي األثورعداد دراسات تقييم إل
 

  :البيئيد ــع. البُ 3.1.1
 

د البيئي من خالل وجود ووعالبيئي في مجال الب   األثورتتحقق الجدوى التنموية من إعداد دراسات تقييم 
 (0222) الحجاز والعزيزي،كما أوردها كل من  البيئي، األثوردراسة تقييم العناصر اآلتية في هيكلية 

  على النحو اآلتي:وهي 
 
 وفيما إذا كانت الموقع والتخطيط،  تتحقق الجدوى التنموية عند تبيانيطة: حيث وصف البيئة المح

كان  ذاإوتحديد بالموقع المقترح،  النوع من المشاريعهذا إقامة مثل هناك قيود مفروضة على 
 علىيساعد  والوصفالمشروع يتوافق مع استراتيجيات وزارة التخطيط قصيرة األمد وطويلة األمد. 

و أعن وجود أي آثار تاريخية واكتشاف مثاًل  ،تيار الموقع المناسب قبل البدء بالبناءخإب المقدرة
، أو عن وجود أي عناصر أو موارد قتراب منهاممنوع اإلومناطق زراعية  ،محميات طبيعية

 يجب الحفاظ عليها.تأثر من المشروع وبالتالي ومن المحتمل أن تطبيعية 
 
 المتابعة البيئي من خالل  األثورعداد دراسات تقييم إلوى التنموية المتابعة والمراقبة: تتحقق الجد

مذكورة  ولم تكنتضر بالبيئة  أهداف المشروع وأية خطوط للتوسعات المستقبليةوالمراقبة حسب 
الوقت باإلهتمام و باإلضافة إلى متابعة الجدول الزمني المقترح إلنشاء المشروع  ،في الدراسة
 إضافة إلى أن المراقبة والمتابعةفترة الضجيج المتوقعة.  كي ال تزيدالمشروع  نشاءالمحدد إل

أسلوب و  المرتقبة للتنبؤات والتوقعاتبدقة وفقًا  مراقبةالخطة تصميم  فيساعد مالك المشروع ت
  .استدامة المشروع وبالتالي يضمن ،تقديم التقارير

 
  تنموية في يحقق الجدوى الوهذا  :له التابعةالوصف والرسم التخطيطي للمشروع المقترح والمرافق

الطبيعية  والموارد ،مساحة األرض المنوي إقامة المشروع عليهامعرفة  المجال البيئي من خالل:
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قع المتأثرة بالمشروع. والرسومات الهندسية والتخطيطية للمشروع توضح موقع كل من المرافق ومو 
 .لطبيعية الحالية والمتوقعة من المشروعلى الخصائص اإضافة إ الخدمات التي سيؤديها المشروع.

وخطوط المياه ومعدات مكافحة فا  من تضرر كوابل الكهرباء، ص البنية األساسية للموقع خو فح
هتمامات الجمهور. إوالكشف عن أي مخالفات تؤثر على  ،الحرائق، والمنظر العام للمشروع

راءات التخفيف، حيث يساعد المالك ويمكن تعديل الخطط والرسومات البديلة للمشروع، وفقًا إلج
لى البديل إو بعد التشغيل واللجوء أنشاء الفة أثناء اإلخحدوث أي ملعلى متابعة المشروع تفاديًا 

 خر فورًا دون أخذ وقت وجهد ودراسة أخرى.اآل
 
  ستخدام تهالك الجائر لها و سبتقليص هدرها ومنع اإل ستدامة الموارد الطبيعيةإباإلهتمام  البدائلا 

ختيار الموقع األفضل دون ا  و  ،المواقع البديلةإستخدام ان الموارد الطبيعية، إضافة إلى تسد مك
بدائل اإلدارة وممارسات التشغيل وتعديلها عند الحاجة وفقًا إستخدام من البدائل، كذلك  غيرهِ 

ضافة إلى ذلك  األثورفي دراسة تقييم  إلجراءات التخفيف المذكورةِ  لجدوى تتحقق االبيئي. وا 
 ا.وماذا سيحدث لو لم يتم تنفيذه ،الدراسةبديل إلمكانية عدم تنفيذ ال التنموية من الدراسة في ذكر

يجابية(. وبالطبع ال ب وووود أن يكون هناك عملية لها ن كل من تلك البدائل إ آثار بيئية )سلبية وا 
ستخدام و تسوية بين اإليجابيات والسلبيات،   ائلية اإليجابية وتجنب البداآلثار البيئ البدائل ذاتا 

 ثار السلبية. اآل اتذ
 
  عتماد منع التلوث بالتركيز على تطبيق القوانين والتشريعات و واتخاذ  والمقاييس، المواصفاتا 

والتي تؤثر على الموارد البيئية  ،معايير المنع والتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة للمشاريع
نسان من النواحي الطبيعية إلؤثر على صحة اي التلوث نألدنى حد ممكن، أإلى الطبيعية 

وزيادة اآلثار االيجابية للمشاريع وهو أساس التنمية  .ةوالصحية، وتقليل المخاطر الكامن
تغيير نوعية المياه أو لتلوث. فتبين الدراسات معرفة المصادر المحتملة المؤدية لو المستدامة. 

 .نشاء المشروع أو تلويث لجودة الهواءإفي منطقة تلويثها أو هدرها، إن وجد مصدر للمياه 
 

 الُبـعد االجتماعي:. 1.1.1
 

 : جتماعي في عدة مجاالت منهاإلعد االبيئي في الب   األثورتتحقق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 
  واتخذتهه قانون البيئة الفلسطيني، وووور حق المجتمع في حياة كريمة وصحية، هو حق أقتعزيز 

تقع على عاتق من أجل تحقيق األمن البيئي، وهذه مسؤولية البيئي هدفًا لها  األثوردراسات تقييم 
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وطبيعة عالقته بالبيئة ومواردها ووفقًا  كل حسب مهنته ووظيفته ؛الجميع أفرادًا ومؤسسات
على  لمحافظةباحماية البيئة والحفاظ عليها يعود نتائج وفوائد لتخصصها العلمي والمهني، ألن 
ستقرار التنمية  ،عناصر الحياة ومكوناتها البيئية  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةلضمان إستمرار وا 

 (.0200، محمود)
 
 :جنبًا كأداة للمحافظة على الصحة البيئي  األثوردراسات تقييم  تعمل كأداة للمحافظة على الصحة

تؤدي إلى تحسين نوعية  والتي ،إلى جنب مع تحقيق التنمية، فتعزز السالمة والصحة العامة
وما تعززه من استدامة للموارد وحماية للبيئية الطبيعة تنعكس بالضرورة على  ،الحياة للمواطن

قوض األنظمة البيئية أو أحد والب عد االجتماعي. فهي تضمن بأن مشروعات التنمية المقترحة ال ت
الذين  ؛ومعيشة المجتمعاتالحياة أسلوب والتي بدورها تؤثر على  ،المصادر الحرجة بالبيئة

وهي بذلك تعتبر حماية لحقوق الفرد والمجتمع، وحماية  .يعتمدون على تلك المصادر في حياتهم
 (. 0200للمواطن من المخاطر )محمود، 

 
 ق يتحق تحقق الجدوى التنموية من خالل البيئي األثوردراسات تقييم جتماعية: تحقيق العدالة اإل

جتماعي، ستقرار اإلال يمكن تطبيقه إال على أرضية اإلن هذا هدف نبيل، جتماعية، وألالعدالة اإل
 .(0220 )الخولي، نتماء المجتمعيإلستثمار في المستقبل يقوم على الحس باإفحماية البيئة 

 
  فوائد ومكاسب لعدة أطراف أولها تحقق  البيئي األثوردراسات تقييم كاسب لعدة أطراف: مفوائد و

الجهات ه وبين ي الفائدة لصاحب المشروع في أنها تعزز الثقة ما بينوتأت ،لصاحب المشروع
كما وأنها  .من خالل تقديم كافة المعلومات بشفافية، فتتحقق الثقة والتعاون فيما بينهما ،المسؤولة

تحقق التأكد من تفصيل ملكية الموقع، أو إيجار أرض الموقع. باإلضافة إلى أنها تعزز الثقة ما 
الجمهور بعد إنشاء المشروع، وذلك أن المشروع قد تم ترخيصه رسميًا فهذا يطمئن و  المالكبين 

الجمهور من المشروع وما يخفيه من آثار بيئية، باإلضافة إلى تخفيض تكاليف التخفيف 
والتعويض والتأهيل لآلثار المحتملة. وتكمن مشاركة المستثمر في المشروع في تقديم المال 

 .(0202)قنام والبيطار،  تنموي ناجح الوقت في إنشاء مشروعو 
 
 تخاذ القرارإالجهات الحكومية من  من خالل تمكين :راخيصتالعدل وعدم المحاباة في منح ال، 

ستراتيجيات وزارة التخطيط إستراتيجيات القائمة مثل ق مع اإلوووفحص فيما إذا كان المشروع يتواف
، في منح تراخيص للمشاريع ةالعدل وعدم المحاباق وود. وهذا يحقووود وطويلة األموووووقصيرة األم

 يووتعط يووفه السياسي، والتفاعل ستقرارلإل القرار، وهذا ضمان تخاذإفي  الديمقراطية زوووتعزي
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 جميع نووووبي التنسيق السياسات وبذلك تعزيز وفي رار،وووووووالق صنع في للمشاركة فرصة الجمهور
 والتعليم، والخاص. والمساهمة في التوعية واألهلي الحكومي الصعيد على المختصة الجهات
ن بعض الجهات الداعمة تطلب ضرورية مشاركة أوالشعبية. خاصة  المهنية القدرات وبناء

 )الحجاز والعزيزي، لتنمية المستدامةلوبالتالي تحقيق البيئي  األثورالجمهور في عملية تقييم 
0222.) 

 
 للمجتمع، ةوالعافي السالمة العامةالصحة و باإلهتمام ل من خالوذلك  :جتماعيتحقيق الِسلم اإل 

المتوقعة أيضًا لتحقيق  اإلجتماعيةوهو من المؤشرات  .اآلفات واألخطار وبالتالي نجاة أفراده من
 (.0220البيئي )الشرق األوسط،  األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 

 
 لتحقيق الجدوى التنموية في  ةالمؤشرات المتوقعمن  ،شيدالشفافية والمساءلة والحكم الر  تحقيق مبدأ

الشفافية تعتبر نقيض للسرية، وتعني فالبيئي.  األثورمجال الب عد االجتماعي إلعداد دراسات تقييم 
إماطة الستار عن األفعال عن قصد، وتنطوي على حرية تدفق المعلومات والكشف عنها 

 األثوركافة المعلومات والبيانات الخاصة بتقييم  والمصداقية ووضوح التشريعات، بحيث تكون
ناول المعنيين بها، بحيث توفر هذه الدراسات المعلومات وما تحمله والبيئي للمشروع التنموي في مت

من اإليجابيات أو السلبيات للمشروع، فمن متطلبات تحقيق الشفافية هي وجود وقوانين وأنظمة 
التي تتطلب إصالح سوء التصرف وبشكل سليم، وأنها  ؛اتوتعليمات تسمح بالوصول إلى المعلوم

تحقق العدالة في وضع الجميع تحت طائلة التشريعات واألنظمة والقوانين، فهي تحقق 
 (.0200الديموقراطية والعدالة )السليم،

 
  :البيئي من خالل  األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم تتحقق تعزيز المشاركة المجتمعية

)أفراد المجتمع، أصحاب المشروع ومموليه ومنفذيه، مستشاري  :زيز المشاركة المجتمعية منتع
ة العالقة، المجالس البلدية( في البيئي، المنظمات غير الحكومية المهتمة وصاحب األثورتقييم 

هتمامات الجمهور الذي هو إت الرسمية، وذلك من خالل مراعاة تخاذ القرار بالمشاركة مع الجهاإ
أقدر على تلمس حاجاته، والعمل على توفر تشاور فاعل بين كافة المعنيين. وجميع هذه الفئات 
بإمكانها المساعدة في تحديد انعكاسات اآلثار البيئية للمشروع بكافة أنواعها على الحياة 

للمجتمع، بما في ذلك التأثيرات على صحة الناس، حيث يمكن لهذه  اإلقتصاديةو  اإلجتماعية
ت اقتراح وسائل تخفيفية، ومنعية، وتعويضية، وتأهيلية، وهذا يؤدي إلى تحسين تصميم الفئا

 .(0221و )أبو القيران، ،(0202)قنام، والبيطار  المشروع المقترح
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 كما البيئي األثوروعلى الرغم من ذلك ال زال هناك من ال يرغب في إشراك العامة في عمليات تقييم 
  :( لألسباب التاليةAregbeshola, 2009أوردتها )

 
  تردد بعض المهندسين والخبراء في السماح للعامة بالمشاركة نتيجة لعدم الثقة بما يمكن أن تحققه

 المشاركة، وتدني التقدير لخبراتهم وآرائهم.
  ستبعاد الجمهور. إع واألكثر فعالية واألقل تكلفة، يرى البعض أنه من األسهل واألسر 
  مشاركة الجمهور في آخر األولويات نتيجة للتوجه في توفير  تضعقلة الموارد وضيق الوقت

 النفقات، مما يحول دون مشاركة العامة. 
 

 الُبعــد االقتصادي:. 1.1.1
 

وقد يتساءل ، البيئي األثورعداد دراسات تقييم الجدوى التنموية إلأبعاد من الثالث واألخير الب عد التنموي 
 بيئة؟قتصاد بالالبعض ما هي عالقة اإل

 
البيئوووووة السوووووليمة مرتبطوووووة فعالقوووووة قويوووووة  ،قتصووووواد والبيئوووووةالعالقوووووة بوووووين اإل أن(، 0220)بوووووين الخوووووولي 

 ،الحكوموووووووووة بووووووووواألموال الالزموووووووووة لحمايوووووووووة البيئوووووووووة قتصووووووووواد القووووووووووي يمووووووووود  ألن اإلو قتصووووووووواد مزدهووووووووور، إب
بوووووات وقووووود  .قتصووووواد الضوووووعيف يوووووؤثر توووووأثيرًا سووووولبيًا علوووووى جوووووودة البيئوووووة ومعالجوووووة المواضووووويع البيئيوووووةاإلو 

، فوووووي الوقوووووت ذاتوووووه اقتصوووووادية واجتماعيوووووة متشوووووابكهبيئيوووووة و الووووودول الناميوووووة تواجوووووه مشووووواكل  معروفوووووًا أن
ذكر الخوووووولي أنوووووه مووووون األفضووووول للووووودول يوووووو أنوووووه ال يمكووووون معالجوووووة المشوووووكالت البيئيوووووة دفعوووووة واحووووودة، و 

أي عموووول ينووووتج عنووووه أثوووور بيئووووي  مقابوووول أن توقووووف اإلقتصوووواديةعمليووووات التنميووووة فووووي تووووأخير الناميووووة ال
قتصوووووووادية ومؤسسوووووووية إاتبووووووواع سياسوووووووات ه مووووووون الضوووووووروري نوووووووأويقتووووووورح  ال يمكووووووون إصوووووووالحه.و سووووووولبي 

عامووووووة، توووووودخل فووووووي اإلطووووووارات الماليووووووة والتسووووووعيرية والتشووووووريعية، فالتوووووودابير الماليووووووة هووووووي فووووووي صوووووويغة 
الضووووورائب وحووووووافز الحيووووواة التوووووي توووووؤدي إلوووووى تووووودهور بيئوووووي، وتنطووووووي علوووووى دعوووووم موووووادي وتسوووووهيالت 

 .ط بديلة تخافظ على البيئةضريبية بهدف تعميم أنما
 

 قتصادي من خالل: عد اإلالبيئي في الب   األثورتتحقق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 
  وهو المكسب المادي والمعنوي  البيئي المكسب األهم لصاحب المشروع األثورتحقق دراسات تقييم

إلى المكسب المادي من  تظر من المشروع، والذي سيؤول إلى صاحب المشروع. إضافةوالمن
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من خالل  تقليص المخالفات المتوقعة لصاحب المشروعجراء تقليص الخسارة المادية المتوقعة 
 (.0202)قنام والبيطار، قتصادية للمشروع من خبراء اقتصاديين إإعداد دراسة جدوى 

 
 ة إضافة إلى العمل على تخفيض النفقات وزيادة األرباح وذلك من خالل وضع خطة تنمي

للمشروع المنوي إقامته، باإلضافة  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةاقتصادية في الدراسة: وتبين الجدوى 
قتصادي لصاحب المشروع وللمنطقة في حال فشل إإجراءات التخفيف: حيث سيكون عبء إلى 

ثر سلبي أالمشروع. وكلفة معايير البحث عن وسائل التخفيف، وكلفة التأهيل في حال وجود 
 (.0202قنام والبيطار، متوقع )

 
 حيث يساعد التخطيط المالي السليم بشكل  (:جمالية )الكلية ما أمكنعمل على تقليص الكلفة اإلال

مثل للموارد الطبيعية الكامنة والمتاحة، وذلك للتخفيف من ِحووود ة ألعام على تحقيق االستغالل ا
لها والوصول إلى ندرتها. حيث ستغالإ الناتجة عنها مثل اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالمشاكل 
عادة توزيع الدخول  ،جتماعيإلفي تقليص الكلفة يحقق التوازن ااإلهتمام  وذلك من خالل توزيع وا 

بين المناطق. وتحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحسن مستوى السكان ونوعية حياتهم من 
 (. 0221روف، ناول األفراد )الخاوون يكون سعر الموارد الطبيعية في متأخالل 

 
  م سيتم سحب العمالة من أماكن أخرى لصالح أذا كانت أنشطة المشروع ستمنع البطالة إتبين فيما

المشروع الجديد، وتقدير الخسارة التي سيتحملها المجتمع جراء إقامة المشروع الجديد، والمتمثلة 
 (.0202يطار، )قنام، والب في خسارة االنتاج في المشاريع التي تم سحب منها العمالة

 
  تبين فيما إذا كانت يتعارض المشروع مع الطلب الحالي للسوق على الخدمات المقدمة على

 المستوى المحلي واإلقليمي، إضافة إلى تأثير المشروع على المرافق األخرى للدولة.
 
  كيز جتماعية جديدة والقدرة على تحسين التدفقات التجارية مع التر ا  قتصادية و إتفيد في خلق فرص

نتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، دعم االبداع والمقصود به البحث ا  على السلع والخدمات البيئية، و 
قتصادي، ق الكثير من التقدم في الب عد اإلتحق العلمي والتطوير ونقل التكنولوجيا. إضافة إلى أنها

، وبهذا يةاإلقتصادفهي تساهم في توفير شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية والصدمات 
تجنب المجتمع من العديد من المخاطر مثل تأثير تغيير المناخ وتفاقم ندرة المياه وتدهور خدمات 

 (. 0202النظام البيئي )سلطة جودة البيئة، 
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 البيئي  األثـردراسات تقييم  إلعدادطار التشريعي والقانوني اإل 7.1
 

تفاقيوات ذات الصولة البيانات والمواثيق والمباد  واإلتبنى المجتمع الدولي العديد من القرارات و استجابة ل
بدعم مباد  وأهوداف العديود مون  فلسطين زمتوتوال .تفاقيةإتجاوزت المائة والتي نسان والبيئة، إلبحقوق ا

التشوريعات والقووانين الفلسوطينية والتوي كوان مون بجواءت و التي تهتم بالبيئوة وحمايتهوا، تفاقيات الدولية اإل
وموا جواء فوي رسوالة . منوه 11نعكس في نص المادة إوهو ما ، 0999للعام  1البيئة رقم  أهمها: قانون

زاف وووووونوستإنسوان وكوبح إلسلطة جودة البيئة من دعمها لصيانة البيئة وحمايتهوا والمحافظوة علوى صوحة ا
الوووعي  وتعزيووز ،ومكافحووة التصووحر والحيلولووة دون تفوواقم ظوواهرة التلوووث ،منووه دْ والمصووادر الطبيعيووة والحوو

 (.0202،وضمان تحقيق تنمية بيئة مستدامة" )سلطة جودة البيئة ،البيئي
 

لسنة  0وقانون رقم  ،بشأن المصادر الطبيعية 0تم إصدار قانون رقم  إضافة إلى إصدار قانون البيئة،
، وقانون 0991لسنة  00بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، وقانون إنشاء سلطة الطاقة رقم  0991

أراضي السلطة  هتواجهنظرًا لما ، 0222لسنة  0، وقانون الزراعة رقم 0222لسنة  2ياه رقم الم
، اإلسرائيلي اإلحتاللالتحديات البيئية الناتجة عن ممارسات الكثير من الوطنية الفلسطينية من 

 .من مصادرة للموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينيةبصورها المتعددة 
 

 البيئي: األثـرور والقانون الفلسطيني ذات العالقة بعملية تقييم . مواد الدست3.7.1
 

 )وزارة شؤون البيئة، ذات العالقة ممكن تلخيصها فيما يأتي مواد الدستور والقانون الفلسطينيأهم 
0220): 

 
 وتلتوزم  ،ت التاريخية ملك للشعب الفلسطينيآ(: والتي تؤكد أن الثروات الطبيعية والمنش02) المادة

 دولة بالمحافظة عليها وينظم القانون االستغالل األمثل لها. ال
 إلى أن البيئة المتوازنة النظيفة هو هدف تسعى الدولة إلى من الدستور، فأشارت  (01) ما المادةأ

 بها تحت طائلة القانون.اإلخالل تحقيقه، والحفاظ عليها هي مسؤولية رسمية ومجتمعية ويقع 
 هي البيئة المتوازنة النظيفة أن المادة أقرت  حيث ،ي الفلسطينيساساألمن القانون  (:22) المادة

نسان، والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر حق من حقوق اإل
مسؤولية وطنية. حيث تشكل هذه المادة مرجعًا يتم من خالله تحديد مدى التقارب  هي والمستقبل

اإلنسان في العيش في بيئة نظيفة. واعتبارها مسؤولية وطنية تقع  ما بين سياسات التنمية وحق
 على كاهل الجميع. 
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 هم المفاصل الحيوية التي عالجها أفهو يلقي الضوء على  ،وبالحديث عن قانون البيئة الفلسطيني
 عطاء وزارة البيئة الحق في متابعتها، والتيإزة ممنوحة للقانون من حيث والقانون والتي تعتبر مي

الخاص  0220( لعام 6البيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم )جودة عطيت صالحياتها لسلطة أ  
 .بيت لحم ،(، ورقة بحثية مقدمة الى المؤتمر الرابع0202، البيئة )عالونةجودة  بإنشاء سلطة

 
 " حددت أهداف قانون البيئة 0999لعام  1" من قانون البيئة الفلسطيني رقم 0المادة رقم ،

وحماية الصحة العامة والرفاه  ،طينية نصيًا" حماية البيئة من التلوث بكافة أشكالهالفلس
وتشجيع التنمية المستدامة  ،جتماعيةقتصاية واإلدخال أسس حماسة التنمية اإلا  ، و عياالجتما

جيال القادمة، الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق بما يراعي حق األ ،للمصادر الحيوية
خيرًا تشجيع ونشر أوتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية، و  ،الحساسيةذات 

 بمشاكل البيئة. المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري
 
  عتبار تشجيع التحول إلى راخيص، عند الترخيص يؤخذ بعين اإلحول منح الت: 26المادة رقم

عطاء األولوية لمنح  ،مليات األقل ضررًا على البيئةو العأالمشاريع التي تستخدم المواد  وا 
كيد على ضرورة التعاون أ. وتم شرح التاإلقتصاديةنمية وتراخيص لتلك المشاريع وفقًا ألسس الت

بين الوزارة مع الجهات المختصة على تحديد النشاطات والمشاريع التي يجب عليها أن تأخذ 
 . 21، و 21وذلك بالمادة رقم  موافقة بيئية مسبقة للحصول على تراخيص

 
  :المبادئ البيئية والتنموية في القوانين الفلسطينية. 1.7.1

 

 (:0202من أهم المباد  البيئية والتنموية كما أوردها )قنام والبيطار، 
 

  نسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة. إحق كل 
 والحفاظ على  اإلقتصاديةوارده الوطن الطبيعية من مياه وتربة وغابات وهواءه وم تحماية ثروا

 تراثه الحضاري والتاريخي. 
  نحو البيئة في كافة  مسؤوليتها مجتمعيةوالهلية األرسمية و المؤسسات والضرورة تحمل كافة األفراد

 المجاالت. 
 بمشاكل البيئة.  ضرورة تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة، وزيادة الوعي الجماهيري 
 دارتهامواقع األ ضرورة تحديد ، وفق معايير ومواصفات ومباد  نشطة التنموية المختلفة وا 

 ستدامة. اإل
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  جتماعية، وتشجيع التنمية المستدامة واإل اإلقتصاديةإدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية
 للمصادر الحيوية، بما يراعي حق األجيال القادمة. 

 

والتي كان من أهم  ،لبيئي بعد أن تفاقمت المشكالت البيئيةجاءت السياسة الفلسطينية للتقييم اكما و 
  على النحو اآلتي:( 0991)ها اشتيه وحمد اكما أوردأسبابها 

 

 ستهالك وخصوصًا في دول العالم الثالث وما يصاحب عدد السكان وتصاعد معدالت اإل زديادإ
 ذلك من تلويث للبيئة. 

 يؤدي إلى إنقراضها  ، مماخصوصًا الموارد الحيةستغالل المفرط لمصادر الثروة الطبيعية و اإل
 ات البرية والغابات.كاألسماك والحيوانلعدم وجود الفرص الكافية لتكاثرها 

  الرعي الجائر وتكثيف زراعة المحاصيل مما يضر بالتربة ويستونوزفها ويعرضها للتعريه ويحرمها
 من قدرتها على تعويض خصوبتها. 

 وهي  حديثة تمتاز الصناعة المتقدمة السائدة اآلن بأنها صناعة جملةاآلثار السلبية للصناعة ال
عتماد لمواد ومعالجتها، والثانية هي اإلستخراج المعادن ومختلف اإتقوم على ثالث دعائم أولها 

زدحام السكان في المدن ومراكز إوالثالثة  .الكبير على الطاقة وبخاصة من الوقود الحفري
 التصنيع. 

 األسمدة الكيميائية والمبيداتإستخدام لجوفية جراء التوسيع في ه اتلوث الميا. 
 همال ال حمد، و شتية، إقضايا البيئية في خطط التنمية. )النقص في التخطيط الشامل بوجه عام وا 

0991). 
 

 :مدى كفاية التشريعات البيئية الفلسطينية. 1.7.1
 

وسياسة التقييم البيئي الفلسطينية  ،يقانون البيئة الفلسطينكل من إصدار نه تم أبات معروفًا 
ستراتيجيات الخاصة إلوغيرها من ا ستراتيجية البيئية القطاعية،إل، واستراتيجية البيئية الفلسطينيةإلوا

للشعب بهدف توفير سواء الخاصة بقطاع المحاجر والكسارات، أو الخاصة بقطاع الصرف الصحي، 
 و األوبئة أو التلوث. ولكن السؤال هنا لماذا ماأمراض الفلسطيني بيئة صحية وسليمة وخالية من األ

 زال هناك تلوث وبيئة غير صحية يعيشها المواطن الفلسطيني؟ 
ن تنفيذ قانون البيئة الفلسطيني واجهه الكثير من العقبات أ ،جابة عن هذا السؤال أوضح عرقوقلإل

البيئة في فلسطين. عدم توفير  الداخلية والخارجية منها: عدم وجود خطة عمل واضحة للتعامل مع
 ذ لذلك.وونفوون ت  أعدم توفر الميزانيات لتغطية األنشطة والفعاليات التي يمكن  الكوادر المؤهلة لذلك.
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راضي بأشكالها المختلفة )من خالل التدمير الممنهج ومصادرة األ اإلحتاللضغوطات وممارسات 
لمياه، وتدمير الحياة البرية والتنوع الحيوي، ودفن كبر من مصادر االزراعية، والسيطرة على الحصة األ

قامة المناطق الصناعالنفايات المشعة داخل األ  .راضي الفلسطينية(ة في األيراضي الفلسطينية، وا 
 

العوامل التي أدت إلى ضعف التشريعات البيئة الفلسطينية هي الممارسات التي يقوم بها أيضًا بين 
 :نسان الفلسطيني من خاللإلا
 ستونوزاف المياه وتحويل األراضي الزراعية إلى إالجائر للموارد الطبيعية من خالل ستخدام اإل

 مناطق صناعية وسكانية. 
 إقامة المناطق الصناعية في مناطق قريبة من المناطق السكنية مما يؤدي إلى زيادة التلوث.  
  ة من المصانع الكيميائية. عدم وجود آليات للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة خاصة الصادر

ن وجد بعضها يكون عالي التكلفة.  وا 
  .التلوث الصادر عن المصانع والسيارات 
  وبالطبع ممارسة قطع االشجار وتجريف األراضي الزراعية والذي أثووور  بيئيًا على التنوع الحيوي

 .(0229)عرقوق،  والبيئي في فلسطين
 

 ،البيئي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية األثورييم واقع تشريع تق عامر عن جهة نظرو من أما 
 وغياب حدودها القصوى، في وتلويث الطبيعية للثروات نهب يعاني من الفلسطيني الشأن أن أشار إلى

 متطور، قانون على صياغة العمل إلى البيئة جودة خالل من الفلسطينية السلطة وزمووأل القانوني للفكر
 جاء أنه القانون هذا يميز ما البيئة. ولكن لحماية وذلك والقانونية، والفنية العلمية المفاهيم يضم وحديث
 تفصيلية إدارية وتعليمات وقرارات في لوائح التفصيالت وترك ،البيئة لحماية العام التشريعي باإلطار
 .(0226، )عامروتنفيذية 

 
ستجابة ألضرار بيئية إات البيئية توضع شريعويمكن القول أن قانون حماية البيئة ما زال ضعيفًا، فالت

بحماية  أن معظم النصوص التشريعية الفلسطينية المتعلقة وليست استباقية وذات رؤية مستقبلية. حيث
ويغيب عن هذه  قانون البيئة، ستثناءإالبيئة الفلسطينية بشكل متخصص ب إلىالبيئة لم توجه مباشرة 

في متعلقة بالبيئة، مما جعل تلك النصوص غير كافية تحديد المخالفات الب النص الخاص النصوص
وذلك يعود إلى جتهاد في بعض الحاالت، لى اإلإاللجوء و العصر، نا الحالي خاصة بعد تطورات وتوووق

أي أن الصورة الكاملة لحالة البيئة الفلسطينية غائبة عن أذهان  غياب دور التوعية واإلعالم البيئي.
المؤثرات على  ا جوانب من البيئة وفق تصور محدود ألنواع وطبيعووةبعضهتناول  المشرعين، حيث

 تطرق بشكل مباشر في تشريعاته إلىين قانون حماية البيئة لم أفمن الواضح البيئة وحدود تأثيرها. 
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الحية: البرية  التلوث، والغالف الجوي وطبقة األوزون من التفكك، وحماية الكائنات حماية الهواء من
عناصر حماية التربة والحماية  إلىباإلضافة  ،هددات البيئيةالحيوانية والنباتية، من كافة الم  والبحرية، 

اهر الخلل البيئي، مثل مظ زيادة إلىمن آثار الضوضاء. وقد أدى عدم كفاية التشريعات البيئية 
ملحها، وتلوث ة وتوووتدهور خصائص الترب الرقعة المتصحرة، ختفاء الغطاء النباتي، وزيادةا  ضمحالل و إ

 (. 0221)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  ومياه الشرب، وغيرها الهواء
 

المؤتمر الفلسطيني األول للتوعية والتعليم البيئي في له  ةمداخلفي  (0202) وأوضح النائب فايز السقا
 ًا في تعزيز التشريعاتنه ما زال هناك قصور أ، إال البيئية نه رغم العديد من القوانينأ 0202عام 

لسنة  2وتطويرها والعمل على تفعليها وتطبيقها. من هذه القوانين، قانون الدفاع المدني رقم  البيئية،
. وبالرغم من الجمود الذي يعاني منها 0999بعام  02، وقانون المدن والمناطق الحرة رقم 0991

ومن العديد من  ،ذل من قبل الكتل النيابيةذلت وت بب  ن جهود أال إ، 0221المجلس التشريعي منذ تموز 
تفاقيات وقيع على تلك اإلتبالعديد من اللقاءات اإلقليمية والدولية، وتمت المطالبة بالالنواب بالمشاركة 

 المزيد من اآلليات لحماية البيئة.لى إنحباس الحراري وتدعو ات الدولية التي تنبه الى خطر اإلوالتعاقد
 

نية ا(، تبين أن معظم المناطق السك0202-0200عوام )اتيجية القطاعية لألستر إلى اإلوبالرجوع 
فة تمت وتركز فوق أراضي زراعية، وفي السنوات األخيرة شهدت المنطقة موجة بناء مكثوالفلسطينية ت

ن قطاع الصناعة يشكل مصدرًا من أستراتيجية إلوكان واضحًا في ا .معظمها فوق هذه األراضي
يئي في فلسطين بأشكاله المختلفة، حيث نتج عن ذلك القطاع الملوثات الصناعية مصادر التلوث الب

ستراتيجية بوضوح المشاكل إلالكيميائية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة والغازية، وقد أشارت ا
)سلطة جودة  والفجوات التي يقع فيها المشاريع التنموية في قطاع الصناعة وهي على النحو اآلتي

   :(0202ة، البيئ
 
  .ضعف اإلطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم هذا القطاع وعالقته بحماية البيئة 
  بالقوانين والتشريعات والمواصفات والتعليمات البيئية ذات العالقة. اإللتوزام ضعف 
  .ضعف في الرقابة الرسمية على هذا القطاع وخاصة البيئة منها 
 لمواد المستخدمة وسميتها والنفايات الناتجة عن العمليات ضعف في نظام الرقابة الذاتي على ا

 الصناعية وطريقة التخلص منها. 
 نتشار المنشآت الصناعية بشكل عشوائي ومشتت في كافة المناطق وعدم تركيزها في مناطق إ

 صناعية متخصصة، مما يعيق عمليات الرقابة والتفتيش عليها. 
 عة النظيفة والصديقة للبيئةضعف في تبني ودعم وتطوير مفاهيم الصنا.  
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تورد الباحثة الجزء اآلتي من تقرير الربع األول عن  ،مثلة على ضعف التشريعات البيئيةومن األ

من خالل التشريعات السارية ومدى التقيد بها الحظ ديوان الرقابة عدم كفاية . المحاجر والكسارات
دى الى تداخل الصالحيات والمسؤوليات ما بين التنظيم القانوني لقطاع الكسارات والمحاجر، الذي أ

 ى الكسارات المرخصة وغير المرخصةعل مالجهات ذات العالقة، مع عدم إجراء كشف ميداني بانتظا
 (:0202)ديوان الرقابة اإلدارية والمالية، حزيران،

 
 للحصول ف الجهات المعنية التي يجب التنسيق معها عر  قتصاد: ال يوجد قانون واضح ي  وزارة اإل

قتصاد بالتجديد التلقائي لتراخيص صناعة الحجر فقات قبل الترخيص، قيام وزارة اإلعلى الموا
 على الرغم من الموافقات المشروطة لكل من وزارتي الزراعة والبيئة. 

  ستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة. لم إلدراج منشأة صناعة الحجر ضمن الخطة اإوزارة البيئة: عدم
 عداد مقترح ودراسة مبدئية بهذا الشأن. إشرطة متخصص بالبيئة بالرغم من  يتم إنشاء

  دراج المناطق الخاصة بالكسارات والمحاجر ضمن المخطط الهيكلي إوزارة الحكم المحلي: عدم
بعض منشآت صناعة  المخططات الهيكلية. يتم منحإعتماد مدن الصناعية، وتأخر الوزارة في لل

 كما هو الحال في منطقة جماعين.  ،نقلة بالرغم من كونها ثابتةوومتالحجر تراخيص لكسارات 
  حكام التعهد العدلي الموقع لصالح وزارة الزراعة من قبل مالك المحجر إنفاذ إوزارة الزراعة: ال يتم

 عادة تأهيل المواقع المذكورة. و الكسارات إلأ
 

للمشاريع البيئي  األثـرت تقييم تحول دون تحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسامعيقات  8.1
 التنموية.

 
ودراسة ، (0221) وعلى الدراسات السابقة ومنها دراسة عريقات ،دبياتطالع على األمن خالل اإل

قابالت مع أعضاء موعلى نتائج الدراسة المستخلصة من ال (0200، ودراسة ياسين )(0226) عامر
عيقات التي تحول دون تحقيق احثة مجموعة من الم  استخلصت الب(، 0202) البيئي األثورلجنة تقييم 

 فيما يلي: مبينة  البيئي، وهي األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 
  لى إممكن تسميتها معيقات إدارية و  ،المؤسسيةتصنف المعيقات  :المؤسسية / اإلداريةالمعيقات

 خمس أنواع مبينة على النحو االتي: 
 

o  وتتمثل فيما يلي:و الوزاراتأالمؤسسات ب الخاصةالمعيقات ، 
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  عدم وجود فترة زمنية محددة لتقديم التقرير المبدئي األولي أو التفصيلي من قبل صاحب

ترة زمنية محددة لدراسة التقرير المبدئي أو والمشروع لسلطة البيئة، وبالمقابل توجد ف
 التفصيلي والرد عليه.

   عتمد لفحص مكان المشروع والخرائط الجيولوجية نقص في عدد أفراد الطاقم الفني الم
 وتوابعها. 

  البيئي. األثورضعف التنسيق بين الوزارات المشتركة في لجنة تقييم 
  البيئي. األثوراإلدارية بين أعضاء لجنة تقييم اإلجراءات البيروقراطية في 
  يزية وليس بالعربية البيئي باللغة االنجل األثورتسليم التقارير التفصيلية أو دراسات تقييم

 كما هو مطلوب، مما يأخذ وقت أطول من قبل أعضاء اللجنة لدراساتها.
 نقص في األجهزة الالزمة إلجراء فحوصات بيئية فيزيائية معينة 
 خالل الفترة الزمنية )إن طالت(، ما بين تقديم  أحيانًا يحدث تغييرات في أرض الموقع

 الزمة لمنح الترخيص.الاإلجراءات طلب الترخيص واإلنتهاء من 
 .عدم وجود مناطق صناعية معينة إلقامة المشاريع التنموية فيها 
  البيئي، والتي تنعكس آثارها على قرارات  األثورنقص الخبرة في بعض أفراد لجنة تقييم

 البيئي. األثوراللجنة، والذي سببه التغيير المستمر في أفراد لجنة تقييم 
 البيئي والتي تأتي بلسان الوزارات التي  األثورة تقييم تضارب المصالح بين أعضاء لجن

 يمثل كل عضو لجنة عنها.
 غياب التخطيط االستراتيجي طويل األمد. 
  البيئي. األثورناسقة مع سياسات تقييم والوزارات غير متو أولويات المؤسسات 

 
  اإلستشاريةالمكاتب الخاصة بالمعيقات: 

  البيئي، حيث يعتمد بعضها  األثوراد دراسات تقييم ستشارية مؤهلة إلعدإعدم وجود مكاتب
ختالف الصفات البيولوجية إن دراسات أخرى مجهزة، بالرغم من على نسخ معلومات م

 والفيزيائية للمواقع.
 البيئي. األثوررتفاع تكلفة إعداد دراسات تقييم إ 
 البيئي. األثورة عدد الخبراء بعملية تقييم وقل 

 
o  يعات والقوانين الفلسطينيةالتشر ب الخاصةالمعيقات: 
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  ضعف التشريعات والقوانين 
 .تطبيق القوانين بحذافيره وليس روح القانون 

 
o  والتفتيشالرقابة عمليتي ب الخاصةالمعيقات: 

 
   قلة فعالية عمليتي الرقابة والتفتيش 
 ستخدامها في )عدم وجود أجهزة معينة ال؛ عدم توفر اإلمكانيات الالزمة إلجراء التفتيش

 عملية التفتيش(. 
  .نقص توفر األدوات الالزمة لعملية الرقابة 
  عدم وجود مختبرات فيزيائية وجيولوجية تابعة لسلطة جودة البيئة لتسهيل عمليتي الرقابة

 والتفتيش.
 
o  المعلومات والبياناتالخاصة بالمعيقات: 

 
 .نقص المعلومة الخاصة بالمواد الكيميائية المستعملة في بعض الصناعات  
 عدم توفر مخططات هيكلية الستخدامات األراضي. 
  .نقص بعض المعلومات حول النتائج المتوقعة للمشروع 

 
 البيئي  األثورتنوعت المعيقات المجتمعية ما بين الوعي بعملية تقييم  :المعيقات المجتمعية

 والمشاركة المجتمعية وهي على النحو اآلتي: 
 

o البيئي.  األثورتقييم  عدم وجود الوعي التام بأهمية موضوع 
o آراء المختصين. عخوف المجتمع من اآلثار السلبية قبل سما 
o  البيئي األثورقلة مشاركة المجتمع بجلسات تقييم.  
o ق وراء العشائرية والعائلية يؤثر على المشاركة المجتمعيةااالنسي.  
o  .تضارب المصالح بين صاحب المشروع والجمهور القريب 
o مؤسسات الحكومية. عدم وجود الثقة بال 

 
 مع المؤسسية والمجتمعية إال أن بالرغم من قلة المعيقات الخارجية مقارنة  :المعيقات الخارجية

 آثارها جم ة، وهي على النحو اآلتي:
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o ومصاردته لكثير من األراضي مع الموارد الطبيعية اإلسرائيلي اإلحتالل. 
o ندته السياسية. أجي يخدم شتراط الممول األجنبي على موقع ونوع المشروع الذإ 
o ت اويؤثر على سير إعداد دراس ،يعرقل ويمنع دخول المعدات المستوردة اإلسرائيلي اإلحتالل

 البيئي. األثورتقييم 
o البيئي،  األثورستشاريين أجانب إلعداد دراسات تقييم إإستخدام راط الممول الخارجي على شتإ

  ني.المجتمع الفلسطيواقع ينقصهم فهم غالبهم ما و 
 
 الدراسات السابقة 9.1
 

دراسوات محليوة،  شوملتو  ،البيئوي األثووردراسات تقييم الدراسة بعض الدراسات السابقة في مجال  تناولت
وبنواء أداة الدراسوة  ،سوتعانة بهوا فوي اإلطوار النظوريوالتوي مون خاللهوا توم اإل ،أجنبيوةو  خارجيوةودراسات 

 تعقيبًا على الدراسات السابقة. وتناولتكما 
 

 . دراسات محلية: 3.9.1
 
  في الواقع الفلسطيني  البيئي األثوربعنوان: "المشاركة المجتمعية في تقييم  دراسة :(0200)ياسين

 األثورالتعرف على واقع المشاركة المجتمعية في تقييم  إلىوقد هدفت الدراسة . "وسبل تعزيزها
المشاركة والوسائل الكفيلة بتعزيزها، ات هذه م عيقوالتعرف على  ،الفلسطينيعلى المستوى  البيئي
 االستبانة والمقابلة الشخصية كأداة للدراسة،إستخدام وتم  ،الدراسة المنهج الوصفي عتمدتوقد ا

كمقياس لألهمية وشدة نسبيه، والمقياس  02مقياسين: األول عالمة من  إلىند االستبيان ووقد است
وتم إجراء الدراسة  ث عنصر الدراسة المبحوث.الثاني: مقياس ليكرت الثالثي لقياس مستوى حدو 

وجاء مبحوثيها ضمن عينات  في الضفة الغربية، 0200شهري شباط وتشرين الثاني ما بين 
 ،دفية من ذوي العالقة بالتقييم البيئي من العاملين في سلطة جودة البيئةوأخرى ص   ،قصدية

 اإلستشاريةالحكم المحلي، والمكاتب  واللجان اإلقليمية للتخطيط والتنظيم والبناء في مدريات
قيادات مجتمعية سبق لها  إلىمشاريع ر خصت بيئيًا، إضافة  أصحابدراسات التقييم، و  إلعداد

أن األهمية النسبية لعناصر نتائج الدراسة  المشاركة في عملية التقييم البيئي. وكان من أهم
ما في قيم المتوسطات الحسابية، أف المشاركة المجتمعية جاءت جميعها متقاربة مع تفاوت ضعي

( وهو مستوى 0.06-0.19كبيرة من المستوى األول ) إلىبدرجة متوسطة واقع حدوثها فجاء 
وقد أوصت تطوير وتحسين وتكريس الموارد والجهد لذلك من وجهة نظر الباحثة.  إلىيحتاج 
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يجاد تشريعات وقواني ن تضمن مشاركة مجتمعية الدراسة بضرورة تعميم للتقييم البيئي عمومًا وا 
واسعة في كافة مراحل التقييم وتطوير استراتيجية وطنية للمشاركة المجتمعية وخلق إعالم مساند 

 للمشاركة المجتمعية.
 
  بين  دارة المشاريعإفي  البيئي األثوردور تبني مباد  وقيم تقييم " بعنوان:دراسة  :(0221)عريقات

التعرف على سياسات تبني مباد  وقيم تقييم  إلىت الدراسة وقد هدف. "اتم عيقعوامل النجاح وال
ات هذا م عيقنجاح وأهم إالتعرف على أهم عوامل  إلىعلى إدارة المشاريع، إضافة  البيئي األثور
وأوجه تفاعل  ،البيئي األثورفهم المبحوثين للمقصود بتقييم  :أهداف فرعية منها إلىإضافة  .الدور

نعكاسات تبني مباد  وقيم البيئي األثوردراسات وسياسات تقييم  ومشاركة هذه المؤسسات في ، وا 
على إدارة المشاريع والمؤسسات، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في هذه  البيئي األثورتقييم 
الدراسة في الفترة الواقعة ما بين هذه جريت أ  و ستبانة كأداة للدراسة. واستخدمت اإلكما  .الدراسة

كل من مدراء المشاريع البيئية في  ل  ، ومث  في الضفة الغربية 0221ونيسان  0221شهري أيلول 
ورؤساء اللجان اإلقليمية للتخطيط والتطوير في  ،مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية

حيث تكون وموظفي سلطة جودة البيئة في رام اهلل مجتمع هذه الدراسة.  ،ريات الحكم المحلييدم  
ة من ثالث مجتمعات جزئية، ومدراء المشاريع البيئية في مؤسسات شبكة المنظمات مجتمع الدراس

ريات الحكم يورؤساء اللجان االقليمية للتخطيط والتطوير في مد ،مؤسسة 01البيئية وعددها 
العالقة  أصحابو  ،رام اهلل –لجان وموظفي سلطة جودة البيئة  1ريات ويمد 1المحلي وعددها 

وعددهم غير محدود. وجاءت عينة الدراسة صدفية لكل من مديري المؤسسات  يئيالب األثوربتقييم 
ريات الحكم المحلي. وعينة قصدية لموظفي سلطة جودة يالبيئية ورؤساء اللجان اإلقليمية في مد

وكان . 12، وبلغ حجم عينة الدراسة الكلي البيئي األثورالعالقة بتقييم  أصحاب –رام اهلل  –البيئة 
ن  ،البيئي األثورتائج الدراسة: التفاوت الواضح في تعريفات المبحوثين لمفهوم تقييم من أهم ن وا 

من الخبرات اإلستفادة  هي توفر قاعدة بيانات متطورة و  البيئي األثورأهم مباد  وقيم تقييم 
شراك الجميع و باألاإللتوزام و المتراكمة،   من التغذيةاإلستفادة  نظمة والقوانين والمواصفات وا 

في  البيئي األثورمن توصيات هي: ضرورة تبني مباد  تقييم  الدراسة به خرجت ما وأهم .الراجعة
كافة مجاالت العمل المؤسسي، خصوصًا في المؤسسات البيئية لما لها من إيجابيات عديدة 

وتبني مبدأ  ،تساهم في نجاح المؤسسات، وضرورة العمل وتعميق مفاهيم التخطيط االستراتيجي
في عملها، كما أوصت الباحثة  البيئي األثوريز بمختلف أشكالها المؤسساتي، ليتم تبني تقييم التحف

في العمل المؤسسي،  البيئي األثورناول التجارب الناجحة لتبني مباد  تقييم ووتوبدراسات مقترحة ت
ن المفردات العمل وغيرها مقيادية وضغوط  طأنما البيئي األثورناول عالقة تبني تقييم وتووأخرى ت

 المؤسساتية. 
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  بعنوان: "البيئة الفلسطينية بين تحديات التنمية الشاملة ومخاطر التلوث". دراسة :(0221)الدبس 

 التعرف على تحديات التنمية الشاملة للبيئة الفلسطينية ومخاطر تلوثها، إلىوقد هدفت الدراسة 
طبيعية في فلسطين، وقد استخدم المنهج وذلك من خالل مراجعة تحليلية لتعريف البيئة والموارد ال

لية  اآلثارأنه ال يمكن دراسة هم نتائج الدراسة: أه، وكانت من دراساتالوصفي في  البيئية المح 
والوطنية دراسة مثمرة، إال إذا وضعت في إطار الدراسة العامة لمجمل األوضاع البيئية 

 اإلقتصاديةضاع بالمقارنة مع البيئات جتماعية، ومدى تطور أو تخلف تلك األو إلاو  اإلقتصاديةو 
المحيطة، وما يترتب على ذلك من ضرورة خلق نوع من التوازن في مستوى تطور اإلجتماعية
إننا في فلسطين ال نواجه مشكالت بيئية  وبينت الدراسة .المتجاورةاإلجتماعية اإلقتصاديةالبيئات 

 األثورالي فإن منهجية ومعايير قياس ناتجة عن تطور صناعي مثل باقي الدول الصناعية، وبالت
يجب أن تكون مختلفة عن تلك المطبقة في الدول  في فلسطينالتي يجب أن تطبق  البيئي

بشكل  الربط لذا يتم، الصناعية، بحيث تراعي خصوصية خلق عملية التنمية الشاملة السليمة بيئياً 
حتى ال يؤدي التطبيق و بدون اآلخرى، نمووال يمكن ألحداهما أن تو بين التنمية والبيئة، ما دائم 

يات مأخوذة عن دول صناعية متطورة  إعاقة التنمية الشاملة  إلىالحرفي لحماية البيئة بمنهج 
ن تحقيق مهمات التنمية و وحتى ال يكون التعامل مع التنمية متسرعًا وعشوائيًا وضارًا بالبيئة.  ا 

يتداخل فيها المشروع الوطني الفلسطيني مع  ، هي عمليةفلسطينالشاملة والحفاظ على البيئة في 
 .ستقلت ونمت منذ قرونإاعي، بخالف الدول الغربي ة التي المشروع االقتصادي االجتم

  
  ،وقد هدفت . "في فلسطين البيئي األثورفعالية نظام تقييم "بعنوان: دراسة  ،(0221)أبو القيران

الفلسطيني ورفع فاعليته، وذلك من خالل  البيئي األثورفي تحسين نظام تقييم  اإلسهام إلىالدراسة 
الفلسطيني من تشريعات وترتيبات إدارية ومراحل  البيئي األثورتقييم  ممراجعة تحليلة لمكونات نظا

ستبانتين كأداة إواستعان الباحث ب .هدراساتوقد استخدم المنهج الوصفي في إجرائية لعملية التقييم. 
العاملين في الوزارات الحكومية المعنية والبلديات ومجالس  لىإاألولى كانت موجهه  :للدراسة

التخطيط المحلية، المعاهد البحثية والجامعات، المنظمات غير الحكومية والشركات الهندسية 
خرى مهتمة في قضايا الحفاظ البيئي، وقد تكونت أوأطراف  ،العاملة في مجال البيئة اإلستشارية

فيها من ثالثي ورباعي وخماسي. واألستبانة الثانية كانت موجهة من تسع محاور تباين المقياس 
المشاريع ومدراء المشاريع والمؤسسات الصناعية القائمة والمشمولة بقانون تقييم  أصحاب إلى

في فلسطين.  البيئي األثورستطالع آرائهم حول جوانب نظام تقييم إل ،في فلسطين البيئي األثور
قانوني راسخ  أساس إلىالفلسطيني يستند  البيئي األثور: إن نظام تقييم وكان من أهم نتائج الدراسة

النواحي متمثاًل في  ،البيئي األثوريضمن المرجعية القانونية لجوانب هامة في سياق دراسات تقييم 
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التدقيق البيئي للمشاريع والمنشآت  إلى، إضافة البيئي األثورالرقابية المتعلقة بتنفيذ دراسات تقييم 
أنها . اإل أن هذه الجوانب تبين من خالل الدراسة البيئي األثورقائمة والمشمولة في قانون تقييم ال

والنابع من األحوال السياسية الطاغية  ،عف في التطبيق والممارسة العملية لهاضتعاني من 
انون حترام سيادة القإفيما يتعلق بالجو السائد من عدم خاصة  ،وعواقبها على المستوى الداخلي

 ةمتوفر  معاييربعض الن أكما وأظهرت في نتائج الدراسة لتطبيقه.  ةوعدم وجود آليات راسخ
ظم المساندة مثل الن   البيئي األثورضبط الجودة والنظم الداعمة في أنظمة تقييم  خاصة في

التقييم  للمشاريع التطويرية ونظام البيئي األثوروالتدقيق على كل من مستويي عملية تقييم  ،للمتابعة
للمشاريع  وةوويالبيئ اآلثاربناء القدرات والتدريب المتخصص في تقييم  إلىالبيئي ككل، إضافة 

 التطويرية. 
 
  بما يتالئم مع حاجة المجتمع  البيئي األثوربعنوان: "تطوير منهجية لتقييم دراسة (، 0226)عامر

 ، والوصولالبيئي األثور لتقييم منهجية تطوير إلى. وقد هدفت الدراسة "الفلسطيني التنموية والبيئية
 مقارنة بدراسة لقياماو ، ماوتشجيعه جتماعيواإل قتصادياإل التطور تحقيق في تساهم منهجية إلى
 المنهجية مالمح تحديدو  هذه الدراسات، منهجية وتقييم المتوفرة البيئية والتقارير الدراسات بين

 المشاركة إبراز أهميةباإلضافة إلى ينية، الفلسط الناحية من لألوضاع والمالئمة الخاصة
، البيئي األثور تقييم منهجية جتماعي وفيواإل قتصادي،اإل والتطور التونمية، تشجيع في المجتمعية

ستشارية تقوم إالضفة الغربية، وقد مثلت مكاتب  م في0226في العام  وقد أ جريت هذه الدراسة
 لدراسة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي واستعانعينة ا البيئي األثوربإجراء دراسات تقييم 

، كما )أداة الدراسة( التي تكونت من عشر محاور ةستبانبنظام ليكرت الخماسي في بناء اإل
ستخدم أداة المقابلة كأداة إضافية للدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة: رصد العديد من نقاط ا  و 

وأن هذه السياسة واجهت العديد من الصعوبات  .ينيةالضعف في سياسة التقييم البيئي الفلسط
المشاركة  إلىالميدانية نتيجة خضوع األراضي الفلسطينية لإلحتالل الصهيوني، لم يتم التطرق 

عدة توصيات فيما يتعلق بتطوير  إلىالمجتمعية فيما بعد إقامة المشاريع. وقد خلصت الدراسة 
بما يتواءم مع حاجات المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية، الفلسطينية  البيئي األثورمنهجية تقييم 

قتراحات لتطوير  ،اإلستشاريةحيث شملت هذه التوصيات اقتراحات لتطوير عمل المكاتب   آليةوا 
وتصنيف الموافقات بما يرتقي بمنهجية التقييم  ،الحصول على الموافقات البيئية على المشاريع

 البيئي في فلسطين.
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 :خارجيةراسات . د1.9.1
 

 Nadeem (0202): البيئي لمشروعات التنمية  األثور"مشاركة الجمهور في تقييم  بعنوان: دراسة
وقد هدفت الدراسة إلى تقييم الممارسة الحالية لممارسة المشاركة  .في والية البنجاب. باكستان"

النقل والقطاع الصناعي في  البيئي لمشاريع األثوروتأثيره على عملية صنع القرار في تقييم  ،العامة
ستراتيجية البحث النوعي والكمي في المراجعة المنهجية إباكستان. وقد استخدم الباحث  -ابالبنج

نى التحتية للنقل لألدب التربوي، وتكونت عينة الدراسة من أربع مشاريع تنموية في مجال الب  
 ستخدم الباحث المقابلة كأدةا  راسة، و ن في الدمنهج تحليل المضمو إستخدام والتنمية الصناعية، وتم 

 ي أنالبيئي في الباكستان وه األثورعملية تقييم في  ةللدراسة. وقد كشفت النتائج إلى أنه يوجد ثغر 
المشاركة المجتمعية تتم بعد شراء الموقع وقبل البدء بالبناء بالمشروع التنموي، وأن هذا يؤثر سلبًا 

تخاذ قرارات وال إن المشاركة تتم بعد أير على القرارات، خاصة على فعالية المشاركة العامة والتأث
ن إشراك الخبراء التقنيين والمنظمات غير الحكومية في عملية تقييم   األثوريمكن الرجوع عنها. وا 

قد خلصت الدراسة إلى يجابية، وال سيما في البلدان النامية. و إالبيئي يمكن أن يكون له أثر أكثر 
ستماع لمخاوف إلتسم بالمساواة خالل اووومها: أنه يجب توفير بيئية مناسبة وتمن أه عدة توصيات

ختيار موقع المشروع إالبيئي قبل  األثورعامة الشعب، وضرورة إشراك العامة في عملية تقييم 
 التنموي وليس بعد اختيار الموقع. 

 
 Aregbeshola (0229):  فاعلة أداة البيئي راألثو تقييم في العامة المشاركة" :بعنواندراسة 

على  التعرف إلى الدراسة هدفت وقد .الحديد سكة أفريقيا، جنوب .المستدامة التنمية لتحقيق
 جو مشروع في البيئي القرار اتخاذ عملية في هذه المشاركة تحسين وكيفية المجتمعية المشاركة

 مكون الدراسة مجتمع كانو ، 0229وأيلول – أيار بين ما الفترة في الدراسة هذه جريتأ  ترين. وقد 
 ةالباحث تاستخدمو  قصدية،ة كعين اً مبحوث52 فاستهدا تم وقد الجمهور المتأثر من المشروع. من
بة في ه في تحديد مشاركة العامة والمتغيرات مستوى الوعي والرغيفظبتو  الكمي المنهج الدراسةفي 

 والموضوعات القيم فهمفي المنهج النوعي إستخدام المشاركة ونوعية المشاركة. إضافة إلى 
 أفراد مع للدراسة كأداة بمحاورها الخمسةاالستبانه  ةالباحث تواستخدم. والتصورات واالهتمامات

 إشراك يتم لم : أنهالدراسة نتائج أهم من وكان .الخماسي ليكرت مقياسإستخدام ب الدراسة مجتمع
 لم المعلوماتو  متأخرة، أوقات في إشراكهمبل تم  للمشروع والتصميم التخطيط مرحلة في العامة
 ،البيئي القرار تخاذإ على الحقيقي التأثير له يكن لم العامة ومساهمة وكافيه، واضحة تكن
 أشارت وكذلك المشاركين، لدى البيئي الوعي مستوى رفع في المتأخرة المشاركة ساعدتبالمقابل و 

 إلىصت الدراسة لوقد خ .القادمة فترةال في المجتمعية المشاركة عمليه في نمو وجود إلى النتائج
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ينبغي تشجيع المرأة والشباب على المشاركة في صنع القرارات البيئية،  عدة توصيات من أهمها:
سبوع، كي إلوعقد اجتماعات استطالعية متكررة في عدة أوقات حول المشاريع التنموية في نهاية ا

شر معلومات عن المشاريع التنموية عبر يتمكن الجميع من المشاركة المجتمعية، وأنه ينبغي ن
 .ةوسائل اإلعالم وخاصة الصحف حسب رأي الباحث

 
 منهج مقترح لقياس التكاليف الناجمة عن اآلثار البيئية للمنشآت " بعنوان:دراسة  ،(0222) زهران

 لى تقديم منهجإوقد هدفت الدراسة  ،الصناعي في المملكة" الصناعية/ دراسة تطبيقية على القطاع
والعوائد البيئية لمنشآت القطاع الصناعي بالسعودية، وتطبيق هذا  فونموذج مقترح لقياس التكالي

النموذج المقترح على إحدى منشآت القطاع الصناعي للوصول إلى مؤشرات أداء حقيقية أو معدلة 
سعودية  أختيرت منشأة أسمنتبيئيًا تكون أكثر فائدة لمتخذي القرارات على كافة المستويات، وقد 

كأداة  ت الشخصيةالمقابالاستعان بو  ،واستخدم الباحث المنهج التطبيقيلتكون عينة الدراسة، 
 ير وووالفك اإلطار في الموجودة القصور مظاهر أحد يتمثل :للدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة

 هوووتواج يلتا المشاكل من لعدد قاطعة إجابات تقديم على مقدرته عدم في لعلم المحاسبة الحالي
 اإلقتصادية الوحدات تحدثه الذي البيئي التلوث تكلفة قياس المثال سبيل على ومنها المحاسب،

وأنه ال بو وووود من توافر المعلومات الكمية والمالية  .بالبيئة الضارة األنشطة لبعض ممارستها نتيجة
تم التمكن من قياس عن أضرار التلوث الصناعي، عن طريق القياس الكمي لتلك األضرار لي

تكاليف األضرار ويمكن الحصول على المعلومات المالية عن أضرار التلوث عن طريق القياس 
الذي يقوم على ترجمة العالقات المادية بين كميات التلوث واآلثار العكسية األضرار، و المالي لتلك 

 وكان من أهمالمجتمع. التي تلحق بعناصر ؛ الناتجة عنها إلى قيم مالية تمثل تكاليف األضرار
نموذجًا مقترحًا لقياس األداء االجتماعي البيئي لمنشآت القطاع الصناعي  تقدم انهأنتائج الدراسة 

و المستدام، أيعتمد على مقاييس ومؤشرات مثل الربح البيئي حيث في المملكة العربية السعودية 
. وقد خلصت يف والمنافع االجتماعيةستثمارات المعدل بيئيًا، وقياس التكالومعدل العائد على اإل

لكي تشمل من الضرورة توسيع مجاالت القياس المحاسبي الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها: 
زام المشروعات ووووووووقياس تكاليف األضرار الناتجة عن تلوث المشروعات الصناعية، ومن الضرورة إل

 والصلبة والسائلة الغازية ية المخلفاتونوع كمية الصناعية بتقديم تقارير دورية مفصل فيها:
 وتحليلها عينات ذوأخ على األرقام مبنية تكون وبحيث الصناعية العملية في وحدة كل عن الناجمة
 المخلفات، إنتاج خفض أو منع حيث من الصناعية العملية تحسين حول وتقديم مقترحات مخبرًيا،

  .به والمناطق المحيطة للمصنع الداخلية البيئة في الملوثات مستوى عن ومعلومات
 
 



36 

  البيئي: األثـرتقييم دراسات طالع عليها وذات صلة بموضوع تم اإلجنبية أ دراسات. 1.9.1
 
 Bhushal (0202): البيئي، نقص بالموارد البشرية". أكدت  األثور"قسم تقييم  :بعنوان دراسة

لزامية ت جرى قبل البدء في تنفيذ مشروع البيئي في نيبال، هي عملية إ األثورأن عملية تقييم  الدراسة
تنموي كبير، إال أنه قد تم تقليصها لتكون مجرد إجراء شكلي، حيث أن القسم الخاص في وزارة 

البيئي في جميع أنحاء البالد يقتصر على  األثورالبيئة والمسؤول عن اإلشراف على عملية تقييم 
البشرية أدى إلى تلقي العديد من الشكاوى  موظفين إثنين فقط، وهذا النقص الحاد في الموارد

ة لدى وزارة البيئة إلى وجود الني   المقالةبخصوص التأخير في الحصول على الموافقة، وأشارت 
البيئي للمشاريع التنموية، كما وأشارت  األثورللتخطيط إلنشاء دائرة مستقلة لدراسة تقارير تقييم 

البشرية أدى إلى إقامة العديد من المشاريع التنموية بدون إلى أن النقص الحاد في الموارد  المقالة
البيئي المعتمدة، باإلضافة إلى أن الحكومة لم تكن قادرة على  األثورالحصول على موافقة تقييم 

نية التحتية والموارد. وأن إقامة هذه المشاريع أدت إلى اتخاذ إجراءات ضدهم بسبب ضعف الب  
أن معظم تقارير تقييم  الدراسةليين وأصحاب المشاريع. فيما بينت وجود نزاعات بين السكان المح

وهي مجرد إجراء شكلي،  ،وتعتمد على النسخ واللصق ة،البيئي التي تصل للقسم هي مكرر  األثور
 والتقارير ليست واضحة تمامًا. وأنهم يواجهون صعوبات في التغلب على هذه القيود.

 
 O'Faircheallaigh (0202): البيئي: الغرض،  األثورنوان: "مشاركة الجمهور وتقييم بع دراسة

في السنوات األخيرة زادت الحاجة إلى تعزيز مشاركة  .واآلثار، والدروس لصنع السياسة العامة"
عتبار المشاركة كمدخل لصناع القرار. وغالبًا ما إالبيئي، وقد تم  األثورالجمهور في عملية تقييم 

البيئي كمتلقن للمعلومات من قبل صناع القرار، من خالل  األثوريم يشارك الجمهور في عملية تقي
دور الجمهور اآلن المشاركة  تلقيه لتفاصيل المشاريع المقترحة وتأثيرها المتوقع، في حين أصبح

قتراح لألفكار إمات تصف المخاوف واآلمال، تقديم في تقديم المعلومات لصناع القرار، معلو 
ارد، وهذا يمكن أن يساعد في تأمين تنفيذ سلس للمشاريع، فالمشاركة والمفاهيم والحلول والمو 

على بدائل عتماد بتكار، مما يتيح لصناع القرار اإليمكن أن تكون مصدرًا لإلبداع واإلالجماهيرية 
تقديم  للمواطنينلم تكن موجوده بالحسبان. وتعتبر المشاركة الجماهيرية وظيفة تعليمية، فالسماح 

تجاه مجتمعهم جنبًا إلى جنب إلتوزامات منهم اء باإلومصالحهم وللمجتمع ككل، يعتبر وفنظرة ثاقبة ل
مع الحقوق، وترتبط بالمواطنة. بالمقابل لزيادة المشاركة العامة في بعض األحيان مفصلية سيئة، 
مما يجعل األمر أكثر صعوبة لتحديد كيفية متابعته بشكل فعال. فهناك تحليل محدود من اآلثار 

لمترتبة على أشكال ودرجات مختلفة من المشاركة العامة في صنع القرار العام بناء على تقييم ا
البيئي، وناقشت  األثورأغراض مختلفة لمشاركة الجمهور في تقييم  الدراسةالبيئي. وميزت  األثور
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في آثارها على عملية صنع القرار. بعد ذلك توجهت على بعض نماذج عامة من المشاركة العامة 
البيئي، وكشفت عن تجربة  األثورصنع السياسة للنظر في كيفية النهج إلى المشاركة في تقييم 

  البيئي حول فائدة هذه النماذج. األثورتقييم 
 
 Elsa Joa˜o (0220): البيئي". تقي م  األثورأدوات القياس على تقييم كيف تؤثر "بعنوان:  دراسة

النتائج التي  الدراسة البيئي، حيث قدمت األثورلى نتائج تقييم ثير النطاق الجغرافي عأت الدراسةهذه 
البيئي لمقترح شق  األثوربيانات من أماكن جغرافية مختلفة لتقييم إستخدام تم الحصول عليها ب

أنظمة برنامج إستخدام طريق سريعة في جنوب شرق إنكلترا. حيث تم التعامل مع البيانات كميًا ب
في حين تم التعامل النوعي مع البيانات من خالل مختصين في  ،(GISالمعلومات الجغرافية )

إلى أن التغيير في المقاييس يؤدي إلى التغير في  الدراسةحيث خلصت  البيئي. األثورنظام تقييم 
، فإن عدد المنازل المتأثرة بتلوث الهواء الجوي الناتج البيئي. على سبيل المثال األثورنتائج تقييم 

حيث أن أدنى تغيير في المقاييس المتبعة يؤدي  ، يتغير بتغير المقياس المستخدم.عن شق الطريق
ختيار إ ةضرور إلى  الدراسةالبيئي. وتوصي  األثورعلى دقة نتائج تقييم إلى إنعكاسات مهمة 

 البيئي المستقبلية. األثوردراسات تقييم المقياس المناسب خالل إعداد 
 
 Hashim (0996): إنشاء طريق  دراسة حالة -البيئي في ماليزيا األثورتقييم بعنوان: " دراسة

بشكل عام في  البيئي األثورجديد في ماليزيا". تطرقت المقالة إلى أهمية وخطوات عملية تقييم 
، وقد تم التطرق إلى دراسة حالة تقييم مشروع شق طريق جديد في ماليزيا، طريق من شأنه ماليزيا

تين، ولكن يجب أن يمر من خالل المناطق الجبلية والحرجية، وقد أن يقلص فترة السفر بين منطق
بينت المقالة وصف للحالة الطبيعية والفيزيائية والبيئية للمنطقة، واألثار المحتمل حدوثها جراء شق 
الطريق سواء اإليجابية أو السلبية، إضافة إلى التطرق إلى سرد لتدابير إجراءات التخفيف المختلفة 

: أن الطريق الجديدة التي سيتم إنشاؤها الدراسةكان من أهم التوصيات التي خرجت بها وتقييمها. و 
نتباه إلى اآلثار المحتملة نتيجة تطور ستعبر من خالل تضاريس جبلية تغطيها الغابات، ويجب اإل

بعمليتي الرقابة اإلهتمام لى المدى البعيد. ومن الضروري المشروع، خاصة حماية الحياة البرية ع
والتفتيش بشكل مستمر، وهي عملية مشتركة ما بين الوكاالت وسلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة 

البيئي للطريق، ومع هذا ينبغي أن تؤخذ  األثورللتأكد من العمل بما هو موجود في تقرير تقييم 
 عتبارات في حساب الفوائد ككل من إنشاء الطريق الجديدة.كافة اإل

 

 



38 

 :لدراسات السابقةتعقيبًا على ا .4.9.1
 

 البيئي األثوردراسات تقييم  في موضوعتناولت من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي 
 ها، حيث تناول بعضغالبية الدراسات قد تشابهت في موضوعها مع هذه الدراسةن أ، تبين السابقة

ومالئمتها البيئي  األثوريم ومباد  ومتطلبات لنجاح تقيونظام، البيئي كمنهجية  األثورتقييم موضوع 
(، 0221 ،عامر)، كدراسة ، والمعيقات التي تواجه المشاركة المجتمعية وسبل تعزيزهاللواقع الفلسطيني

 فيما(. Hasem,1996و ) (،0221بو القيران، أ)و(، 0221)الدبس، و(، 0221 ،عريقاتو )
هميتها وكيفية أ، و ةالمجتمعي موضوع المشاركةفي تناولها خر من الدراسات الجزء اآل تشابهت مع
(، Bhushal,2010ودراسة ) ،(Aregbeshola 2009)كدراسة ذ القرار البيئي، اتخإتحسينها في 

ن المشاركة أالبيئي وهو  األثور( والتي اكتشفت وجود ثغرة في قانون تقييم ,0202Nadeem)ودراسة 
  .ي عليها، وليس قبل الشراءلتنمو المجتمعية تقوم بعد شراء األرض المنوي إقامة المشروع ا

 
في كما المنهج الوصفي  تفي المنهج حيث أ ستخدمت السابقة اهذه الدراسة مع الدراس تشابهتوقد 
)ياسين، كل من العينة القصدية مع دراسة  ستخدامهاإبكما وتشابهت  .الدراسات السابقة معظم

العينة الصدفية مع  ستخدامهاإهت ب، وتشاب(و زهران Aregbeshola،عامر أبو القيران، ،عريقات
. وتشابهت الدراسة مع كل من الدراسات في اختيارها العينة القصدية ،(و عريقات )ياسين دراسة

ستخدمت الدراسات إ، بينما المقابلة كأداة للدراسةإستخدام في  ، و زهران(Nadeem)ياسين، 
 اة لدراساتهم.الستبانه لتكون أدا( Aregheshola )عريقات، أبو القيران، عامر،

 
، عامرعريقات،  ،بو القيرانأ)كل من دراسة مع نتائج الدراسة واتفقت نتائج 

Nadeem،Aregbesola)  التي تضمن  في التشريعات والقوانين البيئيةفي التوصل إلى وجود ضعف
ت تفقا  و  .عالميةالتوعية اإلإستخدام ب ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعيةوفي  .المشاركة المجتمعية

بجانب الب عد البيئي مع دراسة  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةباألبعاد اإلهتمام نتائج الدراسة في ضرورة 
 الدبس. 

 
غالبية الدراسات السابقة في ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية توصيات الدراسة مع توصيات تفقت ا  و 

، البيئي األثورمية إعداد دراسات تقييم ، وزيادة الوعي البيئي بأهالبيئي األثوربكافة مراحل عملية تقييم 
تفقت مع دراسة عامر بخصوص تحسين آلية الحصول ا  ، و وضرورة تعزيز التشريعات والقوانين البيئية

  البيروقراطية.اإلجراءات على الموافقات البيئية على المشاريع والتي أهمها تقليص 
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طار إلمنها في ااإلستفادة  و ى نتائج الدراسات دت الدراسة من الدراسات السابقة في التطرق إلااستفوقد 
عداد نفردت الدراسة في تناولها للجدوى التنموية إلإوقد  .داة الدراسةأفي توظيف من ثم النظري و 

( في اإلقتصاديةجتماعية، إلالبيئي من منظور تنموي في مجاالته الثالث )البيئية، ا األثوردراسات تقييم 
ات المؤسسية والخارجية والمجتمعية التي تحول دون تحقيق هذه الجدوى، الواقع الفلسطيني. والمعيق

 بل تعزيزها.والبحث في س  
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 
 

 منهجية الدراسة
 

المعالجووووة  باإلضووووافة إلووووى، وحوووودودها وأداتهوووواجراءاتهووووا يتنوووواول هووووذا الفصوووول وصووووفا  لمنهجيووووة الدراسووووة وا  
 في تحليل البيانات.  أ ستخدمتاإلحصائية التي 

 

 الدراسة إجراءات 3.1
 

 ةمنهج يقوم على شرح ووصف لواقع ظاهر حيث أنه  ،المنهج )الوصفي( اعتمد في إنجاز هذه الدراسة
ومات وربطها بالمتغيرات المختلفة، وتحليل هذه المعل ،معينة كما هي، ومن ثم جمع معلومات عنها

 شكللا يوضحها ،البحثيةواألنشطة اإلجراءات موجز (. 0222، التحيز أثناء الوصف )نبهان بعيدًا عن
(0.2).  

 
 .(0202)الباحثة، التفصلية لهيكلية الدراسةاإلجراءات  :0.2شكل 
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 التفصيلية كما تمت في الدراسة:اإلجراءات وفيما يأتي 
 
 إلعداد الجزء النظري من هذه الدراسة ولتعميق الباحثة بموضوعها، قامت : بياتمراجعة األد

بمراجعة العديد من الكتب، والدراسات البحثية السابقة، والعديد من التقارير والمنشورات المؤسسية، 
االطالع على باإلضافة إلى طينية، سياسة البيئية الفلسلاقانون البيئة الفلسطيني، و وكذلك مراجعة 

والمؤسسات ذات العالقة بموضوع  ،قتصادإلووزارة ا ،لسلطة جودة البيئة لكترونيةإلالصفحات ا
 األثوردراسات تقييم  مجموعة منل إجراء تحليل مضمونهذا باإلضافة إلى البيئي.  األثورتقييم 
 ثةالمبحو ، )المشاريع التنموية مشاريع تنموية تم الحصول عليها من سلطة جودة البيئةلالبيئي 

 موضوع البحث(.
 عداد دراساته، قامت الباحثة األثورلتعميق المعرفة بواقع تقييم ستطالعية: المقابالت اإل  البيئي وا 

البيئي في  األثورتقييم الوطنية للجنة البإجراء مجموعة من المقابالت االستطالعية مع بعض أفراد 
  رام اهلل.

  :تحديد مجتمع المبحوثين، والذي جاء صغيرًا ""قريب و  المبحوثةبعد مراجعة الدراسات أداة الدراسة
ديد المقابلة تم تحللميزات النسبية للمقابلة قياسًا بغيرها من األدوات، مبحوث"، ونظرًا ألن  22من 

ستطالعية، بيات، والمقابالت اإلدلى مراجعة األدليلها ع، واعتمد في بناء لتكون أداة الدراسة
   "موضوع الدراسة". المبحوثة البيئي األثورودراسات تقييم 

  وبعد مراجعة المشرف لها، سئلة المقابلةالنسخة األولية ألفحص صدق األداة: بعد إعداد ،
عينة مع  مقابالتلى إجراء إهذا باإلضافة ، خبرةالختصاص و إلذوي امن على محكمين وعرضها 
قتراحات المقدمة من واإل وبعد األخذ بالمالحظاتالبيئي،  األثورمن أعضاء لجنة تقييم  تجريبية

 .أسئلة المقابلة بشكلها النهائي والبدء بإجراء المقابالتعتماد إلتجاه المحكمين، تم اإل
  مع األطراف : بعد إنجاز دليل المقابلة، تم إجراء العديد من المقابالت المعمقة مقابالتالإجراء

سلطة ممثلي جمع البيانات من  حيث تم. المبحوثةالمشاركة في كل مشروع من المشاريع التنموية 
أعضاء لجنة التقييم البيئي و ، للتخطيط والتنظيمقليمية اللجنة اإلعن  نممثليو جودة البيئة، 

م المحلي، وزارة العمل، وزارة ، وزارة الحكوزارة الطاقة: )وزارة التخطيط، عن نوهم ممثلي ،المركزية
 ،صحة، وزارة السياحة واآلثار، وزارة المواصالت(قتصاد، الدفاع المدني، وزارة الزراعة، وزارة الاإل

التي أعدت الدراسات  اإلستشارية، والمجالس المحلية والمكاتب يعر االمش يباإلضافة إلى مالك
 .ن عن المجتمعات المحلية ذات العالقةوقيادات مجتمعية وممثلي المبحوثة،للمشاريع التنموية 

  بات مفتوحة، كان ال ب د من إيجاد وسيلة تسمح بمقارنة لكون اإلجا اإلجابات: نظراً ترميز تبويب و
ستخراج كلمات مفتاحية من اإلجابات المختلفة. إلوعليه تم اللجوء  .اإلجابات واحتساب تكرارها

ختالف إجابات المبحوثين. وبعد ذلك تم إلكلمات في قياس توافق وتماثل أو على هذه اواعتمد 
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ا بالكلمات" إلى إجابات كمية، بإعطاء كل إجابة رقم، بما تحويل اإلجابات الكيفية "المعبر عنه
 يسمح بإدخال هذه البيانات إلى البرامج اإلحصائية، وبالتالي يسمح بتحليلها إحصائيًا.

 إلى برنامج  المجموعة بواسطة المقابلة والتي تم ترميزها تحليل البيانات: تم إدخال البيانات
إلحصائية أهمها: اختبار التوزيع ختبارات ااإل ، وتم إجراء مجموعة منSPSSاإلحصائي 

حتساب المتوسط الحسابي والمنوال إ، بطرقه الثالث: )األعمدة مع خط المنحنى الطبيعي الطبيعي
جراء و ، (والوسيط ستخدام و ، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية) التحاليل الوصفية:ا  ا 

  .ماستبعادهإتم  نالذيو  TNR ختبار العنقوديإلوا ،(Factor Analysisختبار التحليل العاملي إ
 نتهاء من التحليل اإلحصائي، وألغراض عرض نتائج تحليل عرض النتائج ومناقشتها: بعد اإل

وسائل العرض من أشكال، ومن ثم  إلعدادكسل إلالبيانات التي تم جمعها، تم توظيف برنامج ا
كما وتم . هاوالتعرف على األسباب الكامنة وراء تمت مناقشة النتائج في محاولة لتفسير العالقات

 تحت بند تلخيص النتائج.  تصنيف وتبويب النتائج
 ستخالص إتم المبوبة والمصنفه نتائج الدراسة تلخيص ستناد إلى إلستنتاجات والتوصيات: بااإل

  .نيت عليها التوصيات والمقترحاتوتاجات، والتي بدورها ب  وونواالست
 

 حدود الدراسة 1.1
 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:
 

  :في أعدت ألربع مشاريع تنموية البيئي  األثورالدراسة دراسات تقييم  غطتالحدود الزمانية
الفترة ما بين في  ء هذه الدراسةإجرا وتم .0200وعام  0222عام ين أ عدت ما بالفترة الواقعة 

 . 0202وآيار  0202حزيران 
  :والبيرة قدس ورام اهللالمحافظتي الحدود المكانية. 
  :التي  ،ن عن كافة األطرافيممثل فيثلت حدود الدراسة البشرية ومجتمعها تمالحدود البشرية

)وزارات،  (0.2، )جدول دراسات التقييم البيئي للمشاريع المبحوثة إعداد أو تقييمشاركت في 
  ستشارية، مالكين، جمهور(.إمكاتب 

 
 محددات الدراسة  1.1
 

والبيئية للتقييم البيئي، كما وردت في  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةراسة بمؤشرات األبعاد تحددت الد
، والتي كانت موضوع أسئلة المقابلة حسب ما ورد في الشروط المرجعية وما ب نيت المبحوثةالدراسات 
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جودة  البيئي، والتي تم الحصول عليها من قبل مكتب سلطة األثورعليه من مؤشرات في دراسات تقييم 
 البيئة في مدينة رام اهلل.

 
 صعوبات الدراسة  4.1
 

 أثناء إعدادها لهذه الدراسة، وفيما يلي بعضها:وعقبات  صعوباتواجهت الباحثة عدة 
 
  سببها الرئيس و البيئي الم ْنجزة للمشاريع التنموية،  األثورالحصول على دراسات تقييم الصعوبة في

، اإلستشاريةالجهات المالكة لنسخ تلك الدراسات )المكاتب شبه المبالغ فيه من قبل اإلهتمام 
.... سلطة جودة البيئة(. وذلك ربما للحفاظ على الملكية الفكرية لمحتوى هذه .مالكي المشاريع،

 رواألثوتقييم به ادى نالمبالغ فيه مع مبدأ الشفافية الذي اإلهتمام لدراسات. بالرغم من تنافي هذا ا
 البيئي. 

 سبب الرئيس هو عدم وجود سكان الف المجتمعية المشاركة في تقييم الدراسات، و قلة األطرا
 عداد الدراسة.إبالقرب من المشاريع التنموية حين مقييمين 

 
 ذات تأثير محِدد في النتائجعوامل  5.1
 

 رت على نتائج الدراسة ما يلي: ومن العوامل التي أث
 
 محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية  ختالف قطاعات المشاريع )محطة تعبئة الغاز،إ

 الريحان، مصنع طالء األلمنيوم، محطة معالجة المياه العادمة في الرمون والطيبة(. 
  .تداخل صالحيات المؤسسات وعدم وضوح األدوار 
 تسبب في نسيان حيثيات التقييم بالنسبة للمبحوث. ووالمشاركة في وقت بعيد )ماضي( ت 
 خبرة والتخصص بين أعضاء لجنة التقييم. تفاوت عدد سنوات ال 
 .أهمية المشاركة وجديتها من قبل الجمهور 
 .الثقة بين أطراف المبحوثين 
  أن يتم التقييم ليتم الحصول على الترخيص )مصالح الكلفة  اإلستشاريةمن مصلحة المكاتب

 توتونافى مع مصالح الجمهور. 
 نازل عن أمور كثيرة مقابل نشاط االقتصاد ووضل التأولويات أطراف العالقة "المبحوثين". بعضهم يف

 / الطغيان السائد على التقييم. اإلقتصاديةالنظرة  الوطني.
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 جات وعلى متالك األفراد للمعلومات تكون ضعيفة، وبالتالي أي ضعف بالدراسة يعود على المخر إ
 على أرض الواقع.القراءة العامة للموجودة 

 
 

والتي تم تقييم دراسات تقييم  ؛المشاريع التنموية األربعه موضوع الدراسةوفيما يلي يتم سرد نبذه عن 
 (.0.2البيئي الخاصة بها كما هو موضح بالجدول رقم ) األثور
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 األثوردراسات تقييم عداد التي تم تقييم الجدوى التنموية إل المبحوثةالمشاريع التنموية : 0.2جدول 
 :*هذه الدراسةفي  البيئي لها

 

 انــــمحطة الريح مصنع االلمنيوم الموضوع الرقم
محطة الطيبة 

 والرمون
الشعلة لتعبئة محطة 

 الغاز

 موقع المشروع 3

في المنطقة الصناعية 
غرب مدينة رام  جنوب.

اهلل، وتحديدًا بين مكب 
النفايات الصلبة الخاص 
بالبلدية ومحطة تنقية 

 .المياه العادمة

من أرض مستأجره 
األوقاف االسالمية 
محاذية لضاحية 

الريحان غرب مدينة رام 
 اهلل، 

شرق بلدتي رمون 
والطيبة الواقعة في 
الجزء الشرقي من 
محافظة رام اهلل 

 والبيرة.

في  2حوض رقم 
منطقة الحرائر في 

الجهة الشرقية من بلدة 
 ابو ديس.

عداد إسنة  1
 الدراسة

 م0222 م0200 م0200 م0200

 روعهدف المش 1

توفير المنتج الفلسطيني 
البديل )طالء بروفيل 

وبالمواصفات  (االلمنيوم
العالمية وبأسعار 

 .منافسة

التخلص السليم بيئيًا 
من النفايات السائلة 
الناتجة من النشاطات 
 المختلفة في الضاحية.
معالجة مياه الصرف 

 .الصحي

حماية البيئة 
 ،والصحة العامة
وتعزيز األمن 

فير وتو  ،والسالمة
فوائد ملموسة للشعب 

  ،الفلسطيني

ول المشروع الحيوي األ
والذي  ،في المنطقة

 ،يوفر سلعة أساسية
وهي الغاز المسال 

و الغاز أ)غاز الطبخ 
البيتي( بطريقة سهلة 
 وبأسعار مناسبة.

4 
المكتب 

 الهندسي معد  
 الدراسة

مكتب اوربت 
 لالستشارات الهندسية

شركة الريحان 
 يلالستثمار العقار 

جمعية مهندسي 
الصرف الصحي 

 الفلسطينية

جلوبال لالستشارات 
 اإلدارية

   بلدية رام اهلل الريحان شركة شركة الع مري مالك المشروع 5
 )الطيبة والر مون(

محمد عيسى شحاده او 
 من ينوب عنه

 خدمات مياه وزراعة مياه وزراعه صناعي قطاع المشروع 1

الفترة الزمنية  7
 تراوحت ما بين تسعة أشهر إلى إثونوتي عشر شهراً  ةإلعداد الدراس

8 

الجهات التي 
مثلت المجتمع 
في عملية 
 #المشاركة

 بلدية رام اهلل
أصحاب الصحاب 
األراضي الزراعية 

 القربية 

أصحاب األراضي 
الزراعية القريبة وأعضاء 

 المجلس المحلي
 المجلس المحلي

 (.0.2) ، يمكن مراجعة ملحقالمبحوثةالبيئي  األثورة ودراسات تقييم المعلومات عن المشاريع التنمويلمزيد من  *
ال ترتقي فعليًا لما  في إعداد الدراسات، الجهات التي مثلت الجمهور في عملية المشاركة، والتي تم مشاركتها فعلياً  #

و أجتمع المدني، حيث لم يتم سرد مشاركة جهات االعالم، ومؤسسات الم .02يجب كما ورد في اإلطار النظري ص 
  البيئي للمشاريع المبحوثة. األثورباحثين ومختصين في دراسات تقييم 
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 الدراسة اةأد 1.1
 

المقابلة الشخصية مع األطراف التي شاركت في التقييم البيئي للمشاريع المبحوثة،  الباحثووة ستخدمتإ
ولصغر حجم مجتمع  ،لمالءمتها تم بناؤها لتحقيق أغراض الدراسةحيث كأداة رئيسية لجمع البيانات. 

يتطلب إجراء مقابالت حيث  فراد العينة،أل طبيعة الوصف الوظيفيلو  ،الدراسة وعينة الدراسة
 شخصية. 

 
 داة الدراسة:أتصميم . 3.1.1

 

البيئي  األثوردراسات تقييم و  ،البيئي األثورتقييم أسئلة المقابلة األدبيات السابقة ل تصميم في ستعانةاإل تم
 قسمة إلىم  أسئلة المقابلة  وجاءت .التي تم الحصول عليها من سلطة جودة البيئة الفلسطينية بحوثة،الم

بل التعزيز المقترحة( وهي المعيقات وس  و بعاد التنموية، مؤشرات األو ، تعريفية)بيانات  أجزاء ثالث
  .(0.2في الجدول ) موضحه

 
 .واعها: محاور أسئلة المقابلة وعدد الفقرات وأن0.2جدول 

 
 النوع الفقرات المحور الرقم
 مفتوحة 0مغلقة و  1 1 .تعريفية بيانات 3

الجدوى النسبية  01 .البيئي األثوردراسات تقييم  إلعداداإلجتماعيةالجدوى مؤشرات  1
 والجدوى الواقعية

 06 .البيئي األثوردراسات تقييم  إلعداد اإلقتصاديةمؤشرات الجدوى  1
الجدوى النسبية 

 جدوى الواقعيةوال

 00 .البيئي األثوردراسات تقييم  إلعدادمؤشرات الجدوى البيئية  4
الجدوى النسبية 
 والجدوى الواقعية

5 
ات المؤسسية التي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية م عيقال

 .البيئي األثوردراسات تقييم  إلعداد
 سؤال مفتوح 1

1 
ق الجدوى التنموية التي تحول دون تحقياإلجتماعيةات م عيقال

 .البيئي األثوردراسات تقييم  إلعداد
 سؤال مفتوح 1

7 
ات الخارجية التي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية م عيقال

 البيئي األثوردراسات تقييم  إلعداد
 سؤال مفتوح 1

8 
دراسات تقييم  إلعدادلتعزيز الجدوى التنموية مقترحة وسائل 
 حسؤال مفتو  1 البيئي. األثور
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 :مقاييس األداة وتصنيفات متوسطات المبحوثين. 1.1.1
 

تم تصنيف المتوسطات الحسابية ووضع مقاييس لكل من  ،لتسهيل تصنيف إلجابات المبحوثين
الجدوى النسبية والواقعية وشدة المعيقات وأولويات المقترحات، وتفاصيل المقاييس مبينة على النحو 

 اآلتي:
 

 نسبية: الجدوى المقياس . 3.1.1.1
 

جتماعي، إ، وهو مقياس نسبي يعبر عن تحقيق مؤشر تنموي )02المقياس األول: عالمة من 
في نفس  البيئي للمشروع نسبة لغيره من المؤشرات األثورقتصادي، بيئي( نتيجة إعداد دراسة تقييم إ

لمتوقع ن المؤشر الحاصل على هذه العالمة هو أكثر مؤشرات المجال اأتفيد  02المجال. عالمة 
تعكس  0البيئي قياسًا بغيره من مؤشرات مجاله، بينما عالمة  األثورتحققه نتيجة إعداد دراسة تقييم 

ستنادًا إلى هذا القياس إطات الحسابية إلجابات المبحوثين وتصنيف المتوسأقل المؤشرات تحققًا. 
 (.2.2يظهر في الجدول )

 
لمبحوثين حسب المقياس األول )معدل عن تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات ا :2.2جدول 

 (. 0229قنام،
 

 األثـردرجة االنعكاس النسبي للمؤشر على دراسة تقييم 
 البيئي 

 
 القيمة الدرجة المتوسط الحسابي

 ارتفاع كبيرة جداً  9.00-30

رات
ؤش
بالم

سة 
لدرا
ر ا
 تأث
شدة

 

 
 كبيرة 8.00-8.99

 متوسطة 7.00-7.99

 ضعيفة 1.00-1.99

 ضعيفة جداً  1.00أقل من 
 فاضانخ
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 الجدوى الواقعية: مقياس  .1.1.1.1
 

البيئي للمشاريع  األثورر إعداد دراسات تقييم وووالمقياس الثاني: مقياس يهدف إلى قياس نوع ومستوى أث
درجات(، أثر  1ة كبيرة )أثر إيجابي بدرج المبحوثة على المؤشرات التنموية المختلفة في الواقع.

درجات(،  2درجات(، ال تأثير ) 1ر إيجابي بدرجة ضعيفة )وودرجات(، أث 6إيجابي بدرجة متوسطة )
ر سلبي بدرجة كبيرة ووور سلبي بدرجة متوسطة )درجتين(، وأثووودرجات(. أث 2أثر سلبي بدرجة ضعيفة )
 (. 2.2اس يظهر في جدول )جابات المبحوثين تبعًا لهذا المقيإ)درجة واحدة(. وتصنيف 

 
جابات المبحوثين، حسب المقياس الثاني )معدل عن قنام، إل: تصنيف متوسطات الحسابية 2.2جدول 

0229.) 
 

 االتجاه الدرجة المتوسط الحسابي

 إيجابي إيجابي كبويوووور 1.00-7.00
  إيجابي متوسط 5.00-5.99 

  إيجابي ضعيف 4.03-4.99
 ووووووودمحايووووو   4.00

  سلبي ضعيف 1.00-1.99

 سلبي متوسط 1.00-1.99

 سلبي سلبي كبويووور 3.00-3.99
  

 
 : . مقياس شدة المعيقات وأولوية المقترحات1.1.1.1

 

 األثورلتحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم  لمواجهة م عيقللتعبير عن شدة ال 1عالمة من 
تعبر عن المعيق األشد، أو  1في مواجهة هذه المعيقات. العالمة  ة المقترحالبيئي، أو تعبر عن قدر 

لمواجهة المعيقات. وتصنيف  تعني المعيق األضعف والمقترح األسوأ 0 المقترح األفضل، والعالمة
 (.1.2المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين تبعًا لهذا المقياس يظهر في الجدول )
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وقيمة ووزن القترح لوسائل التعزيز في  توسطات الحسابية لشدة المعيقالم تصنيف: 1.2جدول  
 (.0229)معدل عن قنام،  بحسب المقياس الثالث مواجهة الم عيقات

 
 البيئي  األثـرشدة المعيق في إعداد دراسة تقييم 
 أو شدة األولوية للمقترحات

 

 القيمة الدرجة المتوسط الحسابي

 كبيرة جداً  4-5
 

 ارتفاع

 شدة
رات

ؤش
بالم

سة 
لدرا
ر ا
تأث

 

 
 كبيرة 1-4
 متوسطة 1-1
 ضعيفة 3-1
 انخفاض ضعيفة جداً  0-3

 
 صدق األداة 7.1

  
، (0.2)ملحق  ختبار صدق أداة الدراسة بعرضها على ثمانية من ذوي الخبرة والتخصصإقد تم ل

ستطالعية من المبحوثين إضها على عينة عر ضافة إلى باإلوالذين أبدوا بعض المالحظات حولها. 
  (.2.2)ملحق  النهائيداة الدراسة بشكلها أخراج إتم الممثلين، وبعد إجراء التعديالت، 

 
 : التحليل اإلحصائي للبيانات. 3.7.1

 

، كان ال اإلجابة عن أسئلة الدراسةستخدامها في إحصائية المالئمة والواجب إلا ختباراتاإللمعرفة نوع 
أولها  :نيتقيطر إستخدام فحص نوع توزيع البيانات )طبيعي، غير طبيعي(، وتم لذلك جراء إمن  ب د  

تساوى تن أالمفترض حيث  ،المتوسط الحسابيبالمنوال و بالثانية هي مقارنة الوسيط، و  (،طريقة األعمدة
  في حال التوزيع الطبيعي للبيانات. قيمها
 

نحو اليمين أحيانًا، وأخرى نحو  إزاحة للمنحنى الطبيعي لقد ظهر من خالل الرسم لمجموع البيانات،
اليسار، وأحيانًا أخرى عدم تماثل في المنحنى في إشارة إلى توزيع غير طبيعي للبيانات. أمثلة 

 (.0.2توضيحية بينها شكل )
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 عمدة مع خط منحنى التوزيع الطبيعي طريقة األ 

 
 .عمدةأللتوزيع الطبيعي بطريقة ااختبار إمن نتائج توضيحية : أمثلة 0.2شكل 

 
  :قيم  ن تكونأحتى يكون التوزيع طبيعي يجب و مقارنة المتوسط الحسابي مع الوسيط والمنوال

في  ظهرما وهو  ،لجميع الفقرات المتوسط الحسابي مساوية بقيم الوسيط وبقيم المنوال
 .(2.2)ملحق

 طبيعي.توزيع غير  ن توزيع البيانات هوأستنادًا إلى ما سبق، يمكن القول إ
 

 معالجة بيانات الدراسة: . 1.7.1
 

 تية: ة البيانات التي جمعت بالنقاط اآللخص معالجوتوت
 
إلجابات المبحوثين عن مؤشرات األبعاد نحرافات المعيارية إلحتساب المتوسطات الحسابية، واإتم  -

نحرافات المعيارية إلنتائج ا ستبعادإتم ، وقد ، البيئية(اإلقتصاديةجتماعية، إلالتنموية الثالث )ا
معنوية نحرافات المعيارية على قياس فروق إلتقارب قيمها، وعدم تأثير الفروق البسيطة في ا بسبب

 بين المتوسطات الحسابية المتقاربة للمؤشرات التنموية المختلفة.
لجدوى قتراح وسائل تعزيز اإما محور المعيقات المؤسسية، واالجتماعية، والخارجية، ومحور أ -

جابات المختلفة ستخراج كلمات مفتاحية من اإلإالبيئي، فقد تم  األثوردراسات تقييم  إلعدادالتنموية 
وبعد ذلك جابات في مجموعات بحسب ورود الكلمات المفتاحية منها إلتصنيف هذه ا ثمثين و للمبح
 جابات. حتساب تكرار اإلإتم 

أزاحة 

نحو 

 اليمين

 عدم تماثل
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 مجتمع الدراسة وعينتها 8.1
  

عملية تقييم إعداد او تقييم دراسات في  شاركت التي طرافممثلين عن األاسة وعينتها تمثل مجتمع الدر 
 ة.المبحوثالبيئي للمشاريع التنموية األربعه  األثور

جابة. المجتمع ستعدادهم لإلا  أما عينة الدراسة فجاءت متباينة ومتنوعة بحسب المبحوثين، وعددهم و 
 .(6.2) والعينة مبينان في جدول

 

 : مجتمع الدراسة وعينتها6.2 جدول
 

 مجتمع الدراسة

 نوع العينـــة
عدد أفراد 
العينة التي 
محطة القدس  المبحوثــــون تم مقابلتها

 لتعبئة الغاز
محطة ضاحية 

 الريحان

محطة رمون 
 والطيبة
 

مصنع طالء 
بروفيل 
  االلمنيوم

لجنة الأعضاء 
 األثورتقييم ل الوطنية

 البيئي
 01 *مسح شامل √ √ √ √

قليمية اإللجنة ال
 للتخطيط والبناء

 2 *صدفية √ √

 1 *صدفية  رمون والطيبة  بو ديس أ المجلس المحلي

 دائرة الهندسة في بلدية رام اهللممثل عن   البلدية
 

 0 *صدفية

 مالك المشروع
محمد عيسى 
شحاده او من 
 ينوب عنه

شركة الريحان 
لالستثمار 
 العقاري

م. يحيى 
 البرغوثي 

د خليل السي
 العمري

 2 *مسح شامل

 ستشاريالمكتب اإل
جلوبال 

لالستشارات 
 اإلدارية

شركة الريحان 
لالستثمار 
 العقاري

جمعية 
مهندسي 
الصرف 
الصحي 
 الفلسطينية

مكتب 
اوربت 

لالستشارات 
 الهندسية

 2 *مسح شامل

 2 قصدية √ √ √ √ عالقه أفراد ذوي

  .البيئي في المؤسسة األثورب العالقة بدراسة تقييم ختصاص من أصحاهو ألفراد اإل المسح الشامل:*
  .ستعداد باإلجابةمن لدية الرغبة واإل العينة الصدفية:*
 .فراد تم التوجه لمقابالتهم عن قصد كونهم متأثرين من المشروع المبحوثأ العينة القصدية:*
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 صائص مبحوثي الدراسة خ 9.1
 

الفئة أو الجهة التي في هذه الدراسة من حيث:  خصائص المبحوثيننتائج ملخص ألهم فيما يلي 
، والجنس، العمر بالسنوات، الدرجة العلمية، التخصص العلمي آلخر مؤهل علمي، عدد ينتمي إليها

سنوات الخبرة في مجال العمل البيئي، المشاريع التي شارك المبحوث أو كان طرفًا في تقييم أو إعداد 
 البيئي.  األثوردراسة تقييم 

 
 :بحسب فئاتهمالمبحوثين  توزيع. 3.9.1

 
الجهة التي إلى ستنادًا إ نظر الباحثة وجهة منفي ثالث مجموعات وذلك  ينتم تصنيف صفة المبحوث

 وهي على النحو اآلتي:ينتمون إليها، 
 
البيئي في اللجنة الوطنية لمراجعة  األثوردارية(: تضم جميع أعضاء لجنة تقييم إلالفئة المؤسسية )ا -

والوارد  وزارة ومؤسسة 02والتي تتكون من ممثلي  ، ومقرها في محافظة رام اهلل،البيئي األثور تقييم
قليمية للتخطيط عضاء من اللجنة اإلأضافة إلى ، باإلذكرها في سياسة تقييم البيئي الفلسطينية

 والبناء(.
 

عن البلدية أعضاء المجلس المحلي في مكان إقامة المشروع، أو ممثل ن: تضم يفئة المتأثر  -
من  بالقربلى عدم وجود سكان إسببه يعود المشاريع المبحوثة. )قلة العدد  قريبون منسكان و 

، هذا والجدير ذكره البيئي للمشاريع المبحوثة األثورقامته عند إعداد دراسة تقييم إالمشروع المنوي 
مشروع ل البيئي األثورييم خالل إعداد دراسة تق ستشارتهمإ، ولم يتم نينه تمت مقابلة أشخاص متأثر أ

بالشارع الذي يؤدي  ة الغاز، ولكن يقطنونطعلمًا أن مكان سكنهم بعيد عن موقع مح .تعبئة الغاز
و أسواء سيارات التابعه للمحطة،  لى محطة الغاز وتمر من خالله سيارات تعبئة الغاز يومياً إ

 (.المنزليستخدام لإلغاز  عبواتسيارات شخصية تحمل 
 

القائمة على إعداد دراسات تقييم  اإلستشاريةتضم مالكي المشاريع والمكاتب : نيتفيدفئة المس -
 البيئي للمشاريع األربعه المبحوثة.  األثور

 
 المبحوثين بالنسبة لمتغير صفة المبحوث وألي جهة يتبع. توزيع (.1.2جدول )الظهر ويهذا 
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 : صفة المبحوث حسبالمبحوثين  توزيعيبين  1.2جدول 
 
 % العدد  % المبحوث متغــيـــرال

 

صفة 
 المبحوث

 الفئة المؤسسية
 اإلدارية

51.3% 

 5.1 2 موظف سلطة جودة البيئة
يئيالب األثورعضو لجنة التقييم   *3 7.7 

البناءعضو لجنة إقليمية للتخطيط و   **3 7.7 
 5.1 2* وزارة االقتصاد

 2.6 1 وزارة الحكم المحلي
زراعةوزارة ال  1 2.6 

 2.6 1 وزارة الصحة
 2.6 1 وزارة التخطيط

 2.6 1 وزارة السياحة واآلثار
 2.6 1 وزارة العمل

 2.6 1 الدفاع المدني
 2.6 1 وزارة المواصالت

 2.6 1 هيئة البترول
واإلسكانوزارة االشغال   1 2.6 

 2 2 سلطة المياه الفلسطينية#
 2 2 طة الطاقة#سل

 المستفيدون
 مالكي المشاريع

 اإلستشاريةأصحاب المشاريع 
20.5% 

 10.3 4 مالك المشروع

 10.3 4 المكتب الهندسي

 %28.2 المتأثرون
 5.1 2 بلدية رام اهلل

 10.3 4 متأثر من المشروع
 12.8 5 عضو مجلس محلي

  .لطة المياه الفلسطينيةمن س لم يتسنى للباحثة مقابلة عضو اللجنة  #
يتم دعوتها عند الحاجة لكن عمليًا البيئي،  األثوراللجنة الوطنية لتقييم : نظريًا يجب أن تكون موجود في # سلطة الطاقة

 كثر على هيئة البترول.أعتماد . حيث يتم اإلضئيل جدًا حسب آراء اللجنة، واحتياجها فقط
 .في وزارة االقتصاد مقابلة كليهماث فتم * تصادف وجود عضو اللجنة القديم والحدي

ديس وواحد في بلدية رام أبو ثنين في مجلس محلي إقليمية للتخطيط والبناء عضاء من اللجنة اإلأ** تم مقابلة ثالث 
 اهلل.
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 :. توزيع المبحوثين بحسب التخصص العلمي1.9.1
  

بية المبحوثين يحملون وفيما يخص التوزيع حسب التخصص العلمي للمبحوثين، يظهر أن غال
)مدنية، كيمياء صناعية، بحرية، مياه وبيئة، معمارية، حاسوب،  اتخصص الهندسة بكافة أنواعه

فيما كان نصيب حملة تخصص اإلدارة  ،66.7%غابات(، فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية وهي
نوعت ما بين وباقي التخصصات العلمية ت. 15.4%وحصل على نسبة مئوية  ،في المرتبة الثانية

والخدمة االجتماعية، ومبحوث واحد  ،والحقوق ،وعلم نفس ،وعلوم سياسية ،والصحة العامة ،اآلثار
 وكان عضو مجلس محلي.  ؛الثانوية العامة أو التوجيهي من حملة شهادة %0.6 بنسبة ضئيلة وهي

 
التقييم إلى تنوع (. وتعزو الباحثة التنوع في التخصصات في أعضاء لجنة 2.2كما يظهر بالشكل )

الوزارات التي يعملون بها. كما أنه من الطبيعي أن يتم الربط بين عملية التقييم والتخصصات الهندسية 
التنموية في الواقع الفلسطيني عمومًا هي إنشائية، أو تشغيلية صناعية،  بأنواعها كون غالبية المشاريع

البيئي لهذه المشاريع  األثوري تقييم دراسات تقييم وبالتالي ترتبط بالهندسة بأنواعها أكثر من غيرها ف
  و الصناعية.أنشائية إلا

 
مبحوث نوعت ما بين ووتوفأما حصول حملة تخصص اإلدارة على المرتبة الثانية ضمن التخصصات، 

ثرين من أأعضاء مت ةوثالث ،عضو مجلس محلي(سلطة جودة البيئة ومالك المشروع و )واحد من 
  المشروع.
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1 2 3 4 5 6 7 8 

موظف 
سلطة جودة 
 البيئة 

عضو لجنة 
 التقييم البيئي 

عضو لجنة 
إقليمية للتخطيط 

 والبناء 
عضو مجلس  الحكم المحلي  االقتصاد 

 الصحة  الزراعة  محلي 

10 11 12 13 14 15 16 17 
مالك 
 المشروع 

المكتب 
 االستشاري 

متأثر من 
الدفاع  العمل  السياحة واآلثار  التخطيط  المشروع 

 المدني 
بلدية رام 
 اهلل 

18 19 20 
     

سلطة  المواصالت 
 البترول 

االشغال 
 واالسكان 

 : توزيع المبحوثين بحسب تخصصهم العلمي وفئة المبحوثين التي ينتمون إليها.3.2شكل      
 

 جنس: الحسب بالمبحوثين  توزيع. نتائج 1.9.1
 

. فيما 82.1%لنتائج أن نسبة الذكور من بين المبحوثين كانتوبالنسبة لمتغير الجنس، أظهرت ا
نتان من أعضاء لجنة التقييم البيئي التي تم وثإناث . وكان عدد اإل17.9%شكلت اإلناث ما نسبته 

عضو، وعضو اللجنة الثالثة هي من سلطة المياه والتي لم تتمكن الباحثة من  01مقابلتهم من أصل 
البيئي،  األثورمن نتائج الدراسة ضعف تواجد وتمثيل النساء في لجنة تقييم  ويتضح إجراء مقابلة معها.

 نحووبالتالي ضعف مشاركتهن في صنع القرار، وهذا ال يتماشى مع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية 
ستراتيجية إلا عبراإلجتماعي  النوع ستراتيجيةإبينته أيضًا كما التنوع الجندري داخل أعضاء اللجان. 

 وتعزيز تمثيلهنلقطاعات، في جميع االنساء اك رشإأهمية  حول(، 0201-0202قطاعية )ال

ينفئة المبحوث  
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وترى (. 0202المستدامة )وزارة شؤون المرأة، التنمية اإلقصادية واإلجتماعية  لتحقيق ومشاركتهن
ضعف تمثيل المرأة قد ال يظهر تأثيره السلبي بوضوح في اللجان الفنية والتقنية، بينما في الباحثة 

ة سيكون غيابهن ذا أثر أكبر بالتأكيد وهناك ضرور  اإلقتصاديةواألولويات واآلراء  اإلجتماعيةلقضايا ا
 لوجودهن لتعظيم فائدة التقييم.

 
 عمر:ال حسببالمبحوثين بالنسبة  توزيع .4.9.1

 
من وكانت من نصيب الفئة  23.1%وفيما يخص عمر المبحوثين بالسنوات كانت أعلى نسبة هي

سنة  16سنة والفئة العمرية التي كان أعمار المبحوثين فيها  01 وأقلها كانت أقل من ،نةس 21 -20
وي الحظ أن متوسط أعمار أعضاء لجنة التقييم من . 2.6% فأعلى فكالهما حصال على نسبة قيمتها

أن هذه النتيجة منطقية، ألنها وزارة عمرها الزمني األعمار المتوسطة، ومن وجهة نظر الباحثة 
ن تعيين أفراد اللجان جاء من الكادر الشاب أبافتراض . 0220توسط، حيث تم إنشاؤها في العام م
 حديثي التخرج" بعد تأسيس سلطة جودة البيئة."
  

 الدرجة العلمية: بحسبالمبحوثين  توزيع. 5.9.1
 

الوريوس فقد كانت أعلى نسبة هي من نصيب حملة درجة البك ،وفيما يخص الدرجة العلمية للمبحوثين
مبحوث، فيما تلتها فئة حملة شهادة الماجستير في الدرجة الثانية حيث  02بعدد  51.3%بنسبة

، والدبلوم العالي، ةوتلتها الفئات من حملة درجة الدكتورا ،41.0%حصلت على نسبة مئوية مقدارها
المبحوثين من  فيما لم يكن من ضمن .2.6%وشهادة الثانوية العامة بنسبة مئوية متساوية مقدارها 

الواضح في أن القائمين على عملية التقييم اإلهتمام حملة الدبلوم المتوسط. واضح من هذه النتيجة 
ورهم كعضو لجنة تقييم أثر ماجستير، وهو ما يعزز دالبكالوريوس و ال متعلمون من حملة البيئي أغلبهم

متالك إوبالتالي  ،تعليم حاجة إلىن التقييم البيئي علم متخصص وبأ. و تخاذ القرار المناسبا  بيئي و 
 .2.2ظهر في الشكل يكما  الشهادات شرط واجب في القائمين عليه
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 .الدرجة العلمية حسبالمبحوثين  توزيع: 3.2شكل   
 

  :عدد سنوات الخبرة في المجال البيئي حسببتوزيع المبحوثين . 1.9.1
 

التوزيع كما هم في المجال البيئي، فقد ظهر وفيما يخص توزيع المبحوثين بحسب عدد سنوات الخبرة ل
 .1.2الجدول هو مبين في 

  
 : توزيع المبحوثين بحسب عدد سنوات الخبرة في المجال البيئي.1.2جدول  
 

 عدد سنوات الخبرة في مجال
 العمل البيئي

% النسبة المئوية عدد السنوات الفئة   
سنوات فأقل  2  10 25.6 
سنوات  2-6  4 10.3 
سنوات  1-9  6 15.4 
سنة  02-00  5 12.8 
سنة  02-01  7 17.9 
سنة فأكثر  06  7 17.9 

 
سنوات فأقل على أعلى نسبة مئوية من بين  2وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة حصلت فئة 

جمالي الفئات، ومن وجهة نظر الباحثة، هذا يدل على أنه يتم تبديل إمن  %01.6المبحوثين بقيمة 
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لجنة التقييم من وقت ألخر، مما يضعف من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، حيث يعتمد  أعضاء
  البيئي على تراكم الخبرة وضرورة تناقلها. األثورتقييم 

 
المشاركة في إعداد أو تقييم دراسات التقييم البيئي للمشاريع  حسببالمبحوثين  توزيع. 7.9.1

 التنموية 
 

البيئي للمشاريع  األثورن بحسب مشاركتهم في إعداد أو تقييم دراسات تقييم يظهر توزيع المبحوثي
 . (9.2)التنموية المبحوثة واضحًا في الجدول 

 
 : توزيع المبحوثين حسب المشاركة في عمليات التقييم البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة.9.2جدول 

 

عدا
و ا
م ا
قيي
ي ت

ًا ف
طرف

ت 
 كن
 او
كت
شار

ي 
 الت
ريع
شا
الم

يم 
تقي
سة 

 درا
د

ثـر
األ

ال 
لها
ي 
بيئ

 

 العدد الفئة
النسبة 
 المئوية%

 7.7 3 بو ديس. أ –محطة غاز القدس 
 5.1 2 رام اهلل.  –مصنع طالء برفيل األلمنيوم 

 10.3 4 محطة تنقية مياه الصرف الصحي في ضاحية الريحان. 
 15.4 6 محطة معالجة المياه العادمة شرقي بلدتي الرمون والطيبة.

كن أشارك او أكن طرفا  في تقييم أي من المشاريع أعاله ألم 
 / لكنني متأثر.

11 28.2 

 5.1 2 شاركت في تقييم جميع المشاريع المذكور.
لمنيوم ومحطة تنقية ضاحية ألمحطة غاز القدس ومصنع ا

 2.6 1 الريحان. 

 5.1 2 ومحطة تنقية ضاحية الريحان.  مصنع األلمنيوم
األلمنيم ومحطة ضاحية الريحان ومحطة الرمون  مصنع

 12.8 5 والطيبة. 

 5.1 2 محطة ضاحية الريحان ومحطة الرمون والطيبة. 
محطة غاز القدس ومصنع بروفيل االلمنيوم ومحطة بلدتي 

 الرمون والطيبة.
0 2.6 
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 محدودة بعوامل محددة هي: (9.2في الجدول )النتائج 
 
  شراك إلم يتم  ،البيئي لمشاريع ضاحية الريجان ومحطة تعبئة الغاز األثوريم عداد دراسة تقيإعند

و متأثرين بالقرب من المنشآت عند أالبيئي بسبب عدم وجود سكان  األثورالمجتمع في عملية تقييم 
 .بناؤها

 راضي أولكن يوجد  ،ما محطة الريمون والطيبة فال يوجد ايضًا سكان بالقرب من المحطةأ
من  ةمجاورة كانت خاليزراعية رض أعادة زراعتها في ا  تم خلع االشجار مكان المحطة و و  ،زراعية
 ر. األشجا

 قام في منطقة صناعية وال يوجد سكان بالقرب من المنطقة. لمنيوم فهو م  ما مصنع طالء األأ 
  عاله، كن طرفًا في تقييم أي من المشاريع أأزيادة عدد المبحوثين في فقرة "لم أكن مشاركًا او لم

وقلة عدد المبحوثين في الفقرات األخرى يدل على التغيير المستمر في أعضاء اللجنة الوطنية 
 البيئي. األثورلتقييم 
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 الفصل الرابع
_____________________________________________ 

 ومناقشتها نتائج الدراسة
 

 .الدراسة أسئلة إجابةتمثلة بشكل رئيس في نتائج الدراسة، والم لنتائج عرضاً  الفصل هذا يتضمن
 

  البيئي للمشاريع التنموية األثـرالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم  3.4
 

البيئي"، تظهر ملخصة فيما  األثورنتائج إجابة السؤال البحثي "ما الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 هو أدناه:

 
 

 البيئي: األثـرتقييم وى التنموية إلعداد دراسات . قراءة عامة في الجد3.3.4
 

جتماعية، لكل من الجدوى النسبية والجدوى الواقعية لألبعاد اإلوالدرجة  العامة المتوسطات الحسابية
 (.0.2) جدولالعرضها يوالبيئة  ،اإلقتصاديةو 
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ألبعاد التنموية )االجتماعية، لللجدوى النسبية والواقعية : المعدل العام للمتوسطات الحسابية 0.2جدول 
  .، والبيئية(اإلقتصاديةو 

 

 األبعاد التنموية
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية

معدل المتوسطات 
معدل المتوسطات  الدرجة الحسابية

 الدرجة الحسابية

 ايجابي كبير 6.26 كبيرة 1.22 البعد البــيئـــي
 توسطايجابي م 1.90 متوسطة 1.96 البعد االجتماعي
 ايجابي كبير 6.221 متوسطة 1.12 البعد االقتصادي

 إيجابي كبير 6.005 كبيرة 8.01 المتوسط الحسابي
 

البيئي، فقد جاء المتوسط الحسابي العام  األثورفيما يتعلق بالجدوى النسبية إلعداد دراسات تقييم 
توسطات الحسابية للجدوى النسبية ، أي بدرجة نسبية كبيرة، أما الم1.20لمجمل األبعاد التنموية بقيمة 

 1.96 بدرجة كبيرة. و 1.22 ( فجاءت على التوالياإلقتصاديةجتماعية، و إلاالبيئية، لألبعاد التنموية )
  .درجة متوسطةب، 1.12وبدرجة متوسطة، و

 
وهذا التسلسل في المتوسطات النسبية يبدو منطقيًا في أن التقييم نظريًا يجب أن يحقق جدوى بيئية 

شكل رئيس، كون التقييم يركز على حماية البيئة الطبيعية في المقام األول، في ظل عدم إغفال ب
 وهو ما تعكسه المتوسطات الحسابية. اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةلألبعاد 

 

أي (، 6.221جاء المتوسط الحسابي العام لمجمل األبعاد التنموية )ففيما يتعلق بالجدوى الواقعية، أما 
قريبة من المتوسط فجاءت  ،، وأما المتوسطات الحسابية لألبعاد التنمويةية وبدرجة كبيرةجدوى إيجاب

 تقريبًا.ومتساوية العام 
 

ذا ما تم مقارنتها بما ورد في دراسات تقييم  البيئي للمشاريع  األثوربحسب النتائج الواردة في الجدول، وا 
قع أن تكون تحققت في واقع الحال بأعلى الجدوى البيئية من المتو أ.  ما يلي: يالحظالمبحوثة، 

كدت على الجوانب البيئية والقضايا المرتبطة بالبيئة الطبيعية بالحد ركزت وأالمستويات، كون الدراسات 
لم تشتمل الدراسات على وجود مشاركة مجتمعية فعلية، وتحقق الجدوى االجتماعية: ب.  .األقصى
ؤدي إلى تحقق يغياب المشاركة  وبالتاليركة المجتمعية، مشروط ومبني على المشااإلجتماعيةالجدوى 
مرتفعة نسبيًا قياسًا بما هو متوقع ( 5.92) النتيجةجاءت ، لذا المجتمعية بالواقع بالحد األدنى الجدوى

   بحسب ما ورد في الدراسات.
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، وأن صادياً إقتكثر استفادة يكون المجتمع هو الطرف األمن المتوقع أن  :اإلقتصاديةمن الناحية ج. 
 من وجهة النظر جاءت مرتفعة اإلقتصادية فالجدوى الدراسات تتعارض مصالحهم مع الواقع. أصحاب
غريبة في ( 6.221النتيجة ) منخفض، فتبدوكان فعليًا ن عدد المشاركين من المجتمع أل ،في الواقع

 اللجنة الوطنية للتقيم البيئي، أعضاءولكن من قبل  ،اإلقتصاديةعلى تحقيق الجدوى  ؤكدْ وووي   ، فأنْ الواقع
 األثوروليس عملية تقييم  اإلقتصاديةن المشروع حقق الجدوى أيعتقدون فهم  منظورهم اقتصادي،ألن 

مما يعني  والمنع. معايير التخفيفتجاهلت فعليًا الدراسات ، ألن اإلقتصاديةالبيئي التي حققت الجدوى 
الفات وكلفة التعويض والتأهيل في حال تطبيق فاعل بطريقة تحمي من المخ عد  أن الدراسات لم ت  

للقوانين البيئية، وحدوث اعتراضات متوقعة من مجتمع تم تجاهل مشاركته. كما أن تخصصات 
 .اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةالمبحوثين بعيدة عن العلوم 

 
 اإلجتماعيوووةويوووة )لجووودوى النسوووبية والجووودوى الواقعيوووة لألبعووواد التنمالتفصووويلية ل نتوووائجالوفيموووا يلوووي سووورد 

 البيئي. األثوروالبيئية( إلعداد دراسات تقييم  اإلقتصاديةو 
 

 اإلجتماعيةنتائج تقييم المؤشرات  1.4
 

إلعداد دراسات االجتماعية الجدوى  تقييماإلجابة على سؤال الدراسة الفرعي األول حول في إطار 
، للمؤشرات المختلفةى النسبية والواقعية المتوسطات الحسابية لكل من الجدو تم احتساب التقييم البيئي، 

 (. 0.2( و الجدول )0.2ويظهران في الشكل )
 

مؤشرات في الب عد التنموي االجتماعي إلى ثالثة ال نتائج تصنيفولتسهيل عرض ومناقشة النتائج تم 
ترتيب المؤشرات في ( يدل على 0.2وأرقام المؤشرات في الجدول ) ،مجموعات. )حسب صفاتها(

 في أداة الدراسة، وهي على النحو اآلتي:  الب عد االجتماعيمجال 
 
 مؤشران إثنان وعددها ،تضم المؤشرات التي تعنى بالقيم التي تخص المجتمع :القيم المجتمعية.    
  البيئي والحقوق،  األثورمفاهيم وحقوق: تضم المؤشرات التي تعني بالمفاهيم الخاصة بعملية تقييم

 عددها سبعة مؤشرات. و 
  عالقات: وتضم المؤشرات التي تعني بالعالقات بين صاحب المشروع وجهات الترخيص من

  عددها خمسة مؤشرات.جهة، وعالقة صاحب المشروع مع الجمهور من جهة أخرى، و 
 

سواء في  اإلجتماعية( وجود تقارب بين المتوسطات الحسابية للمؤشرات 0.2يظهر في الشكل )
من  9.21و 6.92ى الواقعية، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين الجدوى النسبية أو في الجدو 
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حيث بلغ المعدل العام للمتوسطات الحسابية للجدوى النسبية للمؤشرات في الجدوى النسبية،  02أصل 
البيئي فقد تحققت للمشاريع  األثورما الجدوى الواقعية إلعداد دراسات تقييم أ(. 1.96)االجتماعية 
تراوحت المتوسطات الحسابية في الجدوى رجة متوسطة من وجهة نظر المبحوثين، حيث التنموية بد

 .(1.90) جاء والمعدل العام للمتوسطات الحسابية 1من أصل  6.22و 1.10الواقعية ما بين 
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.جتماعيالب ووعوود اإلالنتائج المتعلقة بالجدوى النسبية والواقعية لمؤشرات : 0.2شكل 

 للمجموعة: المتوسط الحسابي
 70.5 :الجدوى الواقعية 40.8 الجدوى النسبية

الجدوى 
:ةالنسبي

507. 

الجدوى 
: الواقعية

7057 

4078لجدوى النسبية: ا   

80.6 :الجدوى الواقعية   
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(، أن مجموعة مؤشرات القيم المجتمعية، قد حصلت على أعلى متوسط 0.2ي الشكل )كما ويظهر ف
( على التوالي وبدرجة كبيرة في كالهما، 6.00، 1.16حسابي في الجدوى النسبية والجدوى الواقعية )

وكان المؤشر صاحب النصيب األعلى من التأييد وصاحب أعلى متوسط حسابي، هو مؤشر الصحة 
في الجدوى النسبية النظرية، وهي قيمة عالية جدًا وأعلى من المعدل  9.21وبقيمة  العامة للمجتمع

العام. وأيضًا حقق الجدوى التنموية واقعيًا بدرجة كبيرة، حيث حصل على أعلى متوسط حسابي في 
( وأيضًا أعلى من المعدل العام للجدوى الواقعية، وهي قيمة إيجابية كبيرة. 6.22الجدوى الواقعية )

هذه النتيجة تدل على أن المبحوثين أكدوا على وجود مؤشر الصحة العامة في الدراسات المبحوثة و 
نعكاسات اآلثار البيئية للمشروع بكافة أنواعها على الصحة المجتمعية، بما في ذلك إساعد في تحديد 

طار إلالبيئي في ا األثوردراسات تقييم مفهوم وهو ما أكدته جميع تعريفات  التأثيرات على صحة الناس.
 النظري. 

 
( أن مجموعة مؤشرات المفاهيم والحقوق المجتمعية حصلت على المرتبة 0.2كما وي الحظ من الشكل )

 ،ستجابة،ستدامة، وتعزيز اإلالثانية ضمن المجموعات الثالث، بما تحويه من مؤشرات )تعميم ثقافة اإل
البيئي،  األثوربالمشاركة المجتمعية بعملية تقييم اإلهتمام حتياجاتهم، و إباإلهتمام وحماية لحقوقهم و 

وتحقيق القيم المجتمعية بالديموقراطية باختيار المشاريع المناسبة للمجتمع، وتحقيق الشفافية بما تحمله 
الدراسات من معلومات سواء إيجابية أو سلبية عن المشروع، وتعزيز مفهوم الرقابة وحماية حق 

ن مؤشر نشر فكر المشاركة جاء بدرجة متوسطة نظريًا وبمتوسط أل المتأثرين(. وتبين من الشك
(، وحقق الجدوى التنموية على أرض الواقع بمستوى إيجابي متوسط، وهو مستوى 1.62حسابي بلغ )

(، والنتيجة تعارض ما جاء في 1.11بحاجة إلى تطوير وتحسين، حيث بلغ المتوسط الحسابي له )
البيئي،  األثورضرورة من ضروريات إعداد دراسات تقييم  المجتمعية اإلطار النظري من أن المشاركة
والتي جاء فيهما أن واقع حدوث  (،Aregbeshola(، ودراسة )0200وتؤكد نتيجة دراسة )ياسين، 

 .المشاركة المجتمعية جاء بدرجة متوسطة
 

ات من معلومات سواء ن توفره الدراسأوما جاءت به نتائج الجدوى الواقعية لمؤشر الشفافية وما يجب 
أكانت إيجابية أو سلبية، تؤكد على أن الجدوى التنموية لم تتحقق كما هو متوقع، فقد اتجه المبحوثون 
إلى أن وجود هذا المؤشر في الدراسات سيحقق الجدوى التنموية بدرجة كبيرة وكان قد بلغ المتوسط 

حقق وجود هذا المؤشر في الدراسات  (، أما على أرض الواقع، فقد1.29الحسابي للجدوى النسبية )
 المبحوثة بدرجة إيجابي متوسط، وهو مستوى يحتاج إلى تحسين.
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مقارنة مع مؤشر "تحقيق قيم مجتمعية" حصل على درجة ضعيفة في الجدوى النسبية وبالرغم من أن 
عام (، هي قيمة أدنى من المعدل ال6.92ضمن المجموعة وبمتوسط حسابي قيمته )باقي المؤشرات 

(، إال أنه حقق الجدوى التنموية وبدرجة إيجابية متوسطة 1.96البالغ )اإلجتماعيةإلجمالي المؤشرات 
أقل من المعدل العام للمتوسطات الحسابية هي قيمة (، و 1.10) بلغ بمتوسط حسابي للجدوى الواقعية

لك وجمهور المستفيدين كافة. وتطابقت النتيجة مع نتيجة مؤشر العالقة بين المااإلجتماعيةللمؤشرات 
( في الجدوى 1.10من فئة مؤشرات العالقات المجتمعية، حيث حصل أيضًا على متوسط حسابي )

 الواقعية. 
 

وي الحظ أن قيمة المتوسط الحسابي العام للجدوى النسبية لمجموعة المؤشرات التي تعني بالعالقات 
نتائج أدنى من المعدل العام لمتوسطة و وكالهما بدرجة (، 1.11(. وللجدوى الواقعية )1.19بلغت )

لمؤشرات االجتماعية، فيعتقد المبحوثون أن هذه المؤشرات تهتم بالعالقات الخاصة الجدوى التنموية ل
فقط بفئة المستفيدين )مالك المشروع وصاحب المكتب الهندسي(، سواء في عالقاتهم مع المؤسسات أو 

للمتأثرين من وجود هذه المؤشرات في دراسات تقييم  عالقاتهم مع الجمهور، وأنه ال يوجد مصلحة
البيئي. وأن المؤشرات األخرى تأخذ درجة من األهمية أكبر من وجهة نظر المبحوثين، لذا  األثور

 أخذت المنحنى األقل في قيمة المتوسطات الحسابية. 
 

ية الخاصة والمؤشر الذي يمس الجمهور مباشرة، وهو اطالع الجمهور على المعطيات التفصيل
ن وجوده في الدراسات يحقق الجدوى أبالمشروع وبيئته، فقد جاءت نتائجه من وجهة نظر المبحوثين 
(، وهو ما تم تحقيقه على أرض 1.16التنموية بدرجة متوسط في الجدوى النسبية وبمتوسط حسابي )

د ووووكأوهو ما  وسطة.( وبدرجة إيجابية مت1.62الواقع، فقد بلغ المتوسط الحسابي للجدوى الواقعية )
  على نتيجة مؤشر تحقيق الشفافية.

 
 ةولتفصيل النتيجة أكثر تم اختيار بعض المؤشرات التي وجد فيها بعض التباين أو االختالف موضح

 (. 2.2( و)0.2( و )0.2( والملحقات )0.2في الجدول )
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وجود فروق في إجابات المبحوثين حول  ،هذا وفي إطار اإلجابة عن السؤال األخير من أسئلة الدراسة
تعزى لمتغير الجهة التي ينتمي إليها المبحوث، تم تصنيف  حول الجدوى التنموية للمشاريع المبحوثة،

فئة ، و 02وعددهمفئات المبحوثين إلى ثالث مجموعات وهي على النحو اآلتي: )الفئة المؤسسية 
 (.1المستفيدين وعددهم فئة ، و 00المتأثرين وعددهم

 
بحسب وجهة االجتماعية : المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية والواقعية لبعض المؤشرات 0.2ول جد

 الرقم يدل على رقم المؤشر حسب ما ورد في أسئلة المقابلة(*) نظر فئات المبحوثين.
 

 الجدوى المؤشرات االجتماعية الرقم*
 جابات المبحوثينالمتوسطات الحسابية إل

 المجموع المستفيدون ونالمتأثر  المؤسسية

 .حتياجات المجتمعستجابة إلتعزيز اإل 0
 1.22 7.38 8.27 8.10 النسبية
 6.02 6.21 6.01 6.01 الواقعية

1 
ستراتيجية الوطنية الخاصة تطبيق الخطط اإل
 .بقطاع المشروع

 7.85 6.75 8.18 8.10 النسبية
 1.91 1.21 6.26 1.91 الواقعية

 اعي )تقبل الجمهور للمشروع(.الِسلم االجتم 02
 8.08 7.63 8.18 8.20 النسبية
 5.79 5.50 5.27 6.20 الواقعية

 .تعزيز مفهوم الرقابة 02
 8.23 7.50 8.82 8.20 النسبية
 6.05 5.63 5.82 6.35 الواقعية

 .المساهمة في نشر فكر المشاركة 2
 1.62 6.50 8.73 7.50 النسبية
 1.11 1.12 6.01 1.11 الواقعية

9 
الشفافية )توفير المعلومات وما تحمله من 

 .االيجابيات أو السلبيات للمشروع
 8.49 8.00 9.36 8.20 النسبية
 5.90 5.63 6.09 5.90 الواقعية

طالع الجمهور على المعطيات التفصيلية إ 01
 .)خاصة بالمشروع الم قي م وبيوئووتوه(

 7.56 6.38 8.00 7.80 النسبية
 1.62 1.11 1.10 1.21 الواقعية

 .تحقيق قيم مجتمعية )الديموقراطية( 00
 6.90 6.75 8.00 6.35 النسبية
 5.51 5.63 5.45 5.50 الواقعية

0 
تعميم ثقافة االستدامة )المحافظة على الموارد 

 .طول فترة بأكثر كم وأفضل نوع(أل
 1.60 7.25 7.00 8.10 النسبية
 1.92 1.11 1.21 6.01 الواقعية

2 
التنموية  مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع
 )وزارات، مؤسسات، مجتمع مدني(.

 1.22 7.38 7.82 8.40 النسبية
 1.91 1.11 1.21 6.21 الواقعية

 .ق المتأثرين من المخاطرووة حووحماي 02
 8.85 8.25 8.91 9.05 النسبية
 6.00 5.88 4.73 6.75 الواقعية
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المبحوثين في فئاتهم الثالث  إجابات، إلى المؤشرات التي لوحظ وجود تباين في (0.2)الجدول  يشير
ختالف الرأي في إالجدوى النسبية والجدوى الواقعية، وقد وتم تصنيف المؤشرات حسب حول تحقق 

 تي:آلفئات المبحوثين الثالث، حيث كان على النحو ا
 
 حتياجات المجتمع، تطبيق الخطط إلستجابة إل)تعزيز ا : المؤشراتفئة المستفيدينختالف في إلا

ستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع المشروع، السلم االجتماعي وتعزيز مفهوم الرقابة(، ي الحظ اإل
من مالكي المشاريع وأصحاب المكاتب ) فئة المستفيدينجابات المتوسطات الحسابية إلن أ

يعود إلى أن هذه المؤشرات ال قد ، وذلك األدنىحول تحقق الجدوى النسبية هي  (اإلستشارية
أكبر  المكسب المادي حيث يمثل عليهم،وأنها تشكل عبء  ،تصب في مصلحة فئة المستفيدين

أما واقعيًا، فقد ، لذا أجابوا على ضعف أهمية وجود هذه المؤشرات في الدراسات. مطالبهم
ستجابة إلحتياجات للمؤشر تعزيز اإلتشابهت إجابات الفئات الثالث لتحقيق الجدوى الواقعية 

 اً المجتمع وجاءت جميعها بدرجة إيجابية كبيرة. أما بالنسبة لتحقيق الجدوى التنموية واقعي
 حيثللمؤشرين السلم االجتماعي وتعزيز مفهوم الرقابة، فقد جاءت النتائج مختلفة عما هو متوقع، 

وى التنموية بدرجة إيجابية كبيرة، بينما ن المؤشرين قد حققا الجدأت الفئة المؤسسية إلى هاتج
رض الواقع ألى أن المؤشرين قد حققا الجدوى التنموية على إوالمتأثرين اتجهت فئة المستفيدين 
  بدرجة إيجابية متوسطة.

 

 المساهمة في نشر فكر المشاركة، والشفافية وتوفير التالية ختالف في فئة المتأثرين: المؤشرات اإل(
كانت الجمهور على المعطيات التفصيلية(، طالع ا  مجتمعية. و شر تحقيق قيم المعلومات، ومؤ 

، فمن وجهة هي األعلى الجدوى النسبيةحول تحقق فئة المتأثرين المتوسطات الحسابية إلجابات 
على  ةكبير بصورة يجابيًا إالبيئي تنعكس  األثورنظرهم وجود هذه المؤشرات في دراسات تقييم 

تصب في مصلحتهم على األغلب ية إلعداد الدراسات. فهذه المؤشرات تحقيق الجدوى التنمو 
  .خاصة مؤشر تحقيق قيم مجتمعية

 ما مؤشر المساهمة في نشر فكر المشاركة والشفافية في توفير المعلومات واطالع الجمهور على أ
 فوجودها في الدراسات يحقق هدف هام من أهداف إعداد دراسات تقييم ،المعطيات التفصيلية

فئة المتأثرين إلجابات كانت قيم المتوسطات الحسابية البيئي وهو المشاركة المجتمعية. وقد  األثور
. وهذا يعزز أن فئة المستفيدين، سواء أصحاب المشاريع ق الجدوى النسبية هي األعلىقحول تح

نجاح ال يعتقدون أن فكرة المشاركة المجتمعية تؤثر بشكل كبير على  اإلستشاريةأو المكاتب 
إعداد الدراسات. بينما يؤيدها أعضاء لجنة التقييم وأفراد المجتمع، والتي هي من أهم أهداف 

نه من الضروري أن يتم مشاركتهم أن يالبيئي. فيما كانت وجهة نظر فئة المتأثر  األثورعملية تقييم 
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ًا بشكل مباشر تخاذ القرار في منح الترخيص للمشاريع التنموية، حيث هم أكثر األطراف تأثر إفي 
وهو ما تأكد حدوثه على أرض الواقع ألي مشروع. وهم من سيقع عليهم الضرر في حال حدوثه. 

من وجهة نظر فئة المتأثرين، فقد كانت نتائج الجدوى الواقعية لهذه الفئة هي األعلى مقارنة مع 
  إجابات الفئة المؤسسية وفئة المستفيدين.

البيئي للمشاريع  األثورا تم ذكره سابقًا كون دراسات تقييم وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى م
المبحوثة تم إعدادها قبل وجود التجمعات السكانية حولها، خاصة مشروع محطة تعبئة الغاز 

  ومشروع محطة ضاحية الريحان.
 

 كانت فيها المتوسطات الحسابية و اإلدارية: المؤشرات التي أختالف في الفئة المؤسسية اإل
)تعميم ثقافة  تحقق الجدوى النسبية هي األعلى:حول و اإلدارية أفئة المؤسسية ال اتإلجاب

االستدامة والمحافظة على الموارد، ومؤشر مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع التنموية سواء 
وزارات، أو مؤسسات أو مجتمع مدني، وأخيرًا مؤشر حماية حق المتأثرين سواء الفرد، المجتمع، 

في المتوسطات النتائج العالية وتعزو الباحثة مؤسسة من المخاطر المتأتية من المشروع(. أو ال
كانت نابعة من  إجابات الفئة المؤسسية أو اإلداريةإلى أن الحسابية للجدوى النسبية والواقعية، 

بواقع موقعهم البيئي  األثوروالمعرفة التراكمية من قراءة أعداد كبيرة من دراسات تقييم  ،واقع التجربة
بالمحافظة على الموارد هو من أهم أهداف اإلهتمام فمؤشر تعميم ثقافة االستدامة و  الوظيفي.

البيئي، والذي أقرته جميع القوانين والسياسات البيئية الفلسطينية لذا من  األثوردراسات تقييم 
 ر من غيرها. هذا المؤشر هي أعضاء لجنة التقييم أكثتؤيد تحقق الطبيعي أن الفئة التي 

 
ن )مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع التنموية سواء مشاركة مؤسسات يالمؤشر  بخصوصأما 

فكانت أو وزارات ومجتمع مدني ومؤشر حماية حق المتأثرين من أفراد ومؤسسات ومجتمع(، 
الفئة  أن بسبب ؛عاليةالجدوى النسبية  جابات الفئة المؤسسية حول تحققإلالمتوسطات الحسابية 

لما له من أهمية في ضرورة وجود تعاون ومشاركة بين  ،ة أيدت وجود هذا المؤشريالمؤسس
البيئي، والتي تتمثل بداية من  األثورصاحب المشروع والفئات المؤسسية بأنواعها في عملية تقييم 

، ستالم الشروط المرجعيةا  تقديم طلب الحصول على رخصة إلى التواصل مع سلطة جودة البيئة و 
موافقة والترخيص، فجميع المعامالت تتطلب البتسليم التقرير النهائي والحصول على ًا وانتهاء

ن المتوسطات الحسابية إلجابات الفئة أوالجدير ذكره التعاون ومشاركة المؤسسات والوزارات. 
  المؤسسية أو اإلدارية حول تحقق الجدوى الواقعية للمؤشرات الثالث كانت أيضا  هي األعلى.



70 

  اإلقتصاديةنتائج تقييم المؤشرات  1.4
 
إلعداد  اإلقتصاديةالجدوى  تقييم واقع اإلجابة عن الفرع الثاني من السؤال األول، حول إطار في

 ةالمتوسطات الحسابية لكل من الجدوى النسبية والواقعيتم احتساب البيئي،  األثوردراسات تقييم 
 .(0.2) ظهران في الشكل. النتائج والتصنيف يةللمؤشرات المختلف

 
 :ت كما يأتيائج، تم تصنيفها ضمن أربع مجموعاولتسهيل قراءة النت

 
 عددها أربعة مؤشرات.و قتصاد الوطني، جموعة تضم المؤشرات التي تخدم اإلم 
  وعددها سبعة ، (اإلستشاريةالمالك والمكاتب  )المستفيدين:فئة مجموعة تضم المؤشرات التي تخدم

 مؤشرات. 
 وعددها ثالثة مؤشرات.تضم المؤشرات التي تخدم فئة المتأثرين،  مجموعة  
  ،وهي مؤشران.مجموعة تضم المؤشرات التي تخدم البيئة 
 

( 1.19و  6.16( أن المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية تراوحت ما بين )0.2ي الحظ من الشكل )
قتصادي للجدوى النسبية، بلغت قيمته ، وأن المتوسط الحسابي العام لمؤشرات الب عوود اال02من أصل 

         نوووا بيوووووة للجدوى الواقعية تراوحت مووو)وبدرجة متوسطة(، وأن المتوسطات الحسابي 1.12
وهي  ،(6.221، والمتوسط الحسابي العام للجدوى الواقعية بلغت قيمته )1( من أصل6.21و  1.10)

 .ابية في هذه المجموعة متقاربةوقد جاءت نتائج المتوسطات الحس .قيمة متوسطة
 

التكنولوجيا الحديثة" من مجموعة المؤشرات التي تخدم البيئية على أعلى إستخدام وحصل مؤشر "
(، وهو مؤشر مطلوب توفيره في ظل التقدم 1.19متوسط حسابي في الجدوى النسبية وبقيمة )

قتصاد األخضر )التنمية بدون اإل لىالتكنولوجي في وقتنا الحاضر، وهو الذي يحقق هدف الوصول إ
جمالية للمشروع في ن من نصيب مؤشر تقليص الكلفة اإلآثار بيئية سلبية(، وأدنى متوسط حسابي كا

( وهي قيمة متوسطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وجود هذا المؤشر 6.16الجدوى النسبية، بقيمة )
تقليص اآلثار  فياإلهتمام ما باقي المؤشرات. ف فه مقارنةالبيئي قيمته ضعي األثورفي دراسات تقييم 
ستخدام السلبية للمشروع و  للمشروع هو الهدف األساسي  ،التكنولوجيا الحديثة ذات الضرر األقل للبيئةا 

جمالية للمشروع. وقد أيدت هذه النتيجة أن نفس المؤشر حصل على أدنى حتى لو زادت التكاليف اإل
 (. 1.10ة أيضًا وبقيمة )متوسط حسابي في الجدوى الواقعي
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 .قتصاديإلمؤشرات الب وعد ا: النتائج المتعلقة بالجدوى النسبية والواقعية ل0.2شكل 

 المتوسط الحسابي للمجموعة

.806الجدوى الواقعية:،5048ية: لجدوى النسبا  

 

 

 المتوسط الحسابي للمجموعة

7048الجدوى الواقعية:،5077لجدوى النسبية: ا  

 

 

 المتوسط الحسابي للمجموعة

 4086لجدوى النسبية: ا

80.4الجدوى الواقعية:   

 

 

ةالمتوسط الحسابي للمجموع  

 ..40لجدوى النسبية: ا

8068الجدوى الواقعية:  
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قتصاد ة لمجموعة المؤشرات التي تخدم اإلوبالمقارنة مع قراءات المتوسطات الحسابية للجدوى الواقعي
وأعلى بقليل من المتوسط الحسابي ، 6.02الوطني، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة قيمة 

(، وكانت المتوسطات الحسابية لجميع مؤشرات 6.221والذي بلغ ) اإلقتصاديةإلجمالي المؤشرات 
(. وكما يبدو أن جميع المؤشرات في 6.01-6.01هذه المجموعة متقاربة جدًا حيث تراوحت ما بين )

دراسات له يجابي كبير، وهو يحقق ما أ عدت إهذه المجموعة، حصلت على متوسطات حسابية بقيمة 
والقدرة على  ،قتصادية جديدةإالبيئي تفيد في خلق فرص  األثورالبيئي من إن دراسات تقييم  األثورتقييم 

نتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، ا  تحسين التدفقات التجارية مع التركيز على السلع والخدمات البيئية، و 
(. 0202، سلطة جودة البيئةونقل التكنولوجيا ) ،لبحث العلمي والتطويربداع والمقصود به اإلدعم ا

ختيار بعض المؤشرات التي و جد  فيها تباين في المتوسطات الحسابية إلجابات الفئات إللتوضيح تم و 
سؤال  اإلجابة عن وهذا يأتي في إطار ،المختلفة من المبحوثين من مؤسسات ومستفيدين ومتأثرين

  (.6.2( و )1.2و ) (2.2) اتملحقال( و 2.2) كما هو مبين في الجدول. الدراسة األخير
 

بحسب وجهة  اإلقتصادية: المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية والواقعية لبعض المؤشرات 2.2جدول 
 )الرقم يدل على رقم المؤشر حسب ما ورد في أسئلة المقابلة( نظر فئات المبحوثين.

 

 الجدوى اإلقتصادية المؤشرات الرقم
 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

 .كلفة التأهيل 2
 6.64 6.00 7.55 6.40 النسبية
 1.22 2.12 1.10 1.62 الواقعية

 .مدخالت المشروع 2
 7.79 7.13 8.18 7.85 النسبية
 6.02 6.62 1.90 6.21 الواقعية

 .لفة االجمالية للمشروعتقليص الك 02
 6.56 6.00 7.09 6.50 النسبية
 1.10 1.21 1.11 1.11 الواقعية

 .إدارة رأس المال 00
 7.05 7.63 8.18 6.20 النسبية
 1.10 6.22 1.90 1.12 الواقعية

 تسويق المخرجات )خدمة/ سلعة...(. 02
 7.46 8.25 8.00 6.85 النسبية
 6.22 6.62 1.12 1.92 الواقعية

 .حتياج األساسي )سلعة/خدمة(إلتوفير ا 0
 7.90 8.13 8.73 7.35 النسبية
 6.20 6.62 6.21 6.01 الواقعية

6 
بالمشروع من قبل اإلستفادة  على اإلقبال 
 .الجمهور

 7.74 7.00 8.64 7.55 النسبية
 6.22 6.02 1.62 6.02 الواقعية
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وقد تم أعاله،  اإلقتصاديةالمبحوثين للمؤشرات  ( وجود تفاوت في آراء2.2يظهر في الجدول )
ختالف الرأي في فئات المبحوثين الثالث، وهي موضحة على النحو إتصنيف المؤشرات حسب 

 اآلتي: 
 
 لى نتيجة المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية للمؤشراتإبالنظر ختالف في فئة المتأثرين: اإل 

اإلستفادة  على اإلقبال جمالية للمشروع و الكلفة اإل)كلفة التأهيل ومدخالت المشروع وتقليص 
بين الفئة المؤسسية وفئة جابات واإل(، لوحظ وجود تقارب في اآلراء بالمشروع من قبل الجمهور

المستفيدين )مالكي المشاريع وأصحاب المكاتب الهندسية(، فمن وجهة نظر كال الفئتين أن أهمية 
وذلك من باب الخبرة في  ،باقي المؤشراتمع مقارنة  وجود هذه المؤشرات في الدراسات ضعيف

بالنسبة  اإلقتصاديةو اإلدارية ومن باب الخبرة في المؤشرات أتقييم الدراسات من فئة المؤسسية 
فئة المتوسطات الحسابية إلجابات لمالكي المشاريع وأصحاب المكاتب الهندسية، بينما كانت 

، وبعيدة نسبيًا عن آراء الفئتين المؤسسية األعلى حول تحقق الجدوى النسبية هي المتأثرين
فئة  لدى اإلقتصاديةه ال يوجد خبرة في المؤشرات وهنا ي الحظ أنوالمستفيدين، بالرغم من 

وتعزو ، مقارنة مع أعضاء لجنة التقييم ومالكي المشاريع وأصحاب المكاتب الهندسيةالمتأثرين، 
يسوا على تواصل مباشر بالمشروع وليس لديهم المعرفة ن المتأثرين لأالباحثة هذه النتيجة إلى 

بمكاسب فئات أخرى اإلهتمام نه ليس لديهم الدافع و أ. كما اإلقتصاديةالتفصيلية بمعطياته 
  ألنهم يعتبرونها أثمان مدفوعة من قبلهم )خسائر لهم(. ،إقتصادياً 

 
، إذ عكس ما قرأته الجدوى النسبيةتالجدوى الواقعية لمؤشر كلفة التأهيل نتيجة  فجاءتواقعيًا أما 

ن كانت أإجابات فئة المستفيدين تراجعت إلى إيجابي ضعيف بعد  أنكان االختالف واضحًا 
ن وجود مؤشر كلفة أفئة المستفيدين وجدت ن أحيث تبين  إيجابي كبير في الجدوى النسبية.

 كما كانت تتوقع. التأهيل لم يؤثر كثيرًا على تحقيق الجدوى التنموية على أرض الواقع
 

 جابات الفئة إلختالف واضحًا أن المتوسطات الحسابية ختالف في الفئة المؤسسية: ظهر اإلاإل
" و "توفير االحتياج األساسي تسويق المخرجات" ينلمؤشر ل المؤسسية حول تحقق الجدوى النسبية

وذلك مقارنة مع و خدمة" كانت هي األدنى، )وبدرجة ضعيفة( ومتوسطة على التوالي. أمن سلعة 
ظهور التقارب في إجابات فئة المتأثرين وفئة المستفيدين. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 

 األثورضعيف نوعًا في دراسات تقييم  من وجهة نظر الفئة المؤسسية وجود هذين المؤشرين
اسب إلى فئة يعودان بالفائدة والمك ناالمؤشر ، اإلقتصاديةالبيئي، مقارنة مع باقي المؤشرات 
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ولم تتأثر النتيجة في إجابات الفئة المؤسسية  المستفيدين والمتأثرين وال تتأثر به الفئة المؤسسية.
  المتأثرين والمستفيدين. تيفي الجدوى الواقعية، فكانت اإلجابة األدنى مقارنة مع إجابة فئ

 
  إجابات الفئات الثالث حول أما مؤشر إدارة رأس المال فظهر التباين في المتوسطات الحسابية في

تحقق الجدوى النسبية لهذا المؤشر وبمتوسطات حسابية متباعدة، علمًا أن المتوسطات الحسابية 
األدنى جاءت من إجابات الفئة المؤسسية، وهي وجهة نظر معقولة، حيث أن الفئة المؤسسية أو 

 لو اضطر صاحب المشروع أنهتمامها حتى إبالبيئة يأخذ النصيب األكبر من اإلهتمام اإلدارية 
يتكلف بمبلغ أعلى وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمجتمع، والمحافظة على الموارد الطبيعية. 

ن في فئاتهم الثالث أن وجود هذا المؤشر في الدراسات قد حقق و وعلى أرض الواقع، يرى المبحوث
 .الجدوى التنموية بدرجة متوسطة حيث ظهر فارق بسيط بين اإلجابات

 
 لمتوسطات الحسابية إلجابات الفئات حول تحقق الجدوى وبالرغم من وجود التباين في نتائج ا

طات الحسابية إلجابات الفئات الثالث حول تحقق الجدوى الواقعية سكانت نتائج المتو ، النسبية
ث حي ،من قبل الجمهوراإلستفادة  على اإلقبال ، والتباين الوحيد الظاهر كان في مؤشر مقاربة

   كانت نتائج المتوسطات الحسابية إلجابات فئة المتأثرين هي األدنى وبدرجة إيجابي متوسط.
 

 عد البيئي نتائج تقييم مؤشرات البُ  4.4
 
المتوسطات الحسابية لكل  حتسابإتم البيئي،  األثورالجدوى البيئية إلعداد دراسات تقييم  تقييمإطار  في

(. وفي 2.2في الشكل )النتائج والتصنيف يظهران  شرات المختلفة،للمؤ  من الجدوى النسبية والواقعية
ختيارها بسبب التباين الواضح في اإلجابات بين المبحوثين في الجدول إات التي تم بعض المؤشر 

 .(9.2( و )1.2( و )1.2المالحق )( ولمزيدًا من التفاصيل في 2.2)
 

 ت كما يأتي:ولتسهيل قراءة النتائج، تم تصنيفها ضمن ثالث مجموعا
 
 سبعة مؤشرات.ستدامة الموارد الطبيعية، وتضم إمجموعة  -0
 مؤشرات. يةثمانمجموعة التخطيط البيئي، وتضم  -0
 مؤشرات.  ةستمجموعة الوعي البيئي، وتضم  -2
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.الب ووعد البيئيالنتائج المتعلقة بالجدوى النسبية والواقعية لمؤشرات : 2.2شكل 

بي للمجموعةالمتوسط الحسا  

..80الجدوى الواقعية:،40.8لجدوى النسبية: ا  

 

 

 المتوسط الحسابي للمجموعة

80.8، الجدوى الواقعية:4065لجدوى النسبية: ا  

 

 

 المتوسط الحسابي للمجموعة

80.7الجدوى الواقعية:،4086لجدوى النسبية: ا  
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و  1.10المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية قد تراوحت ما بين )( أن قيم 2.2يظهر في الشكل )
وهي قيم ما بين متوسطة وعالية. وأن المعدل العام للمتوسطات الحسابية  02( من أصل 9.01

 1.29ا بين )وو(، وقيم المتوسطات الحسابية للجدوى الواقعية تراوحوووت م1.22للجدوى النسبية )
(. 6.26العام للمتوسطوووات الحسابية للجدوى الواقعية بلغت قيمته ) ، وأن المعدل1( من أصل 6.10و

 وبذا تكون الجدوى التنموية للمؤشرات البيئية قد تحققت على أرض الواقع وبمستوى كبير.
 

عد البيئي حصلت على متوسطات حسابية كبيرة مقارنة مع ومن المالحظ أن المجموعات الثالث في الب  
ن مجموعة التخطيط البيئي قد حصلت على أعلى متوسط أ وتبينقتصادي. جتماعي واإلإلالبعدين ا

( في الجدوى الواقعية، 6.21( في الجدوى النسبية و )1.60حسابي بين المجموعات الثالث وبلغ )
  البيئي. األثوردت من أجله دراسات تقييم عِ أ   وهو ماوهي قيم عالية. 

 
بالصحة العامة للمجتمع" اإلهتمام األمن والسالمة" ومؤشر "وسائل بتطبيق اإللتوزام وي الحظ أن مؤشر "

قد حصال على أعلى قيمة متوسط حسابي مقارنة مع باقي المؤشرات البيئية وقد بلغت قيمتهما 
البيئي، فهي تعتبر حماية  األثور( وهي قيمة عالية. وهذه النتيجة تعزز أهداف دراسات تقييم 9.01)

ة للمواطن من المخاطر، وتعمل كأداة للمحافظة على الصحة جنبًا إلى لحقوق الفرد والمجتمع، وحماي
جنب مع تحقيق التنمية، وتعزيز السالمة والصحة العامة يؤدي إلى تحسين نوعية المواطن كما أشار 

(. كما وقد حصال على متوسطي حسابيي في الجدوى الواقعية قيمتهما على التوالي 0200)محمود،
قا هدف وجودهما وًا قيمة عالية. ويدل هذا على أن هذين المؤشرين قد حق( وهي أيض6.10، 6.20)

 البيئي على أرض الواقع. األثورفي دراسات تقييم 
 

على أدنى المتوسطات حصل المؤشر "البحث عن بدائل الموارد"  ( أن2.2ويتبين من الشكل )
قيمة متوسطة وأدنى من المعدل وهي  ،(1.10الحسابية بالنسبة لباقي مؤشرات البعد البيئي. وبقيمة )

درجة إيجابية متوسطة على حصل في الجدوى الواقعية و العام للمتوسطات الحسابية للجدوى النسبية. 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى  ،(1.29حسابي )المتوسط وهو مستوى بحاجة إلى تحسين، حيث بلغ ال

بب نقص الخبرة لديهم عن ثقافة أهمية البحث عدم اهتمام المبحوثين بهذا المؤشر مقارنة مع غيرة بس
اإلطار  ، وذلك يتنافى مع ما جاء فيستونوزافه مع مرور الوقتا  المورد و إستخدام عن الموارد بدل 

 زافها. ونوستا  الموارد الطبيعية و إستخدام حث عن بدائل للموارد هو أفضل من النظري، في كون الب
تم اختيار بعض المؤشرات الفروق في إجابات المبحوثين، الدراسة حول  سؤالوفي إطار اإلجابة عن 

التي وجد فيها تباين في المتوسطات الحسابية إلجابات الفئات المختلفة من المبحوثين من مؤسساتية، 
  (.9.2( و )1.2( و )1.2وفي الملحقات ) (.2.2جدول )ال ومستفيدين، ومتأثرين كما هو مبين في
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بحسب وجهة  البيئيةمؤشرات اللبعض للجدوى النسبية والواقعية ية : المتوسطات الحساب2.2جدول 

 .)الرقم يدل على رقم المؤشر حسب ما ورد في أسئلة المقابلة( المبحوثينفئات نظر 
 

 الجدوى المؤشرات االجتماعية الرقم
 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

 .لموارد الطبيعية )وفرتها(كم ا 0
 8.05 7.38 7.82 8.45 النسبية
 6.01 6.21 1.10 6.01 الواقعية

 .البحث عن بدائل الموارد 1
 7.51 7.13 6.91 8.00 النسبية
 6.22 6.21 1.62 6.21 الواقعية

 .تأهيل الموارد البيئية 9
 7.82 7.00 7.82 8.15 النسبية
 6.22 6.01 6.22 1.91 الواقعية

 .البيئي األثورالوعي بأهمية دراسات تقييم  01
 7.92 8.13 8.00 7.80 النسبية
 6.22 6.21 1.11 6.01 الواقعية

 تقييم الجمهور لآلثار البيئية )أهمية، حجم(. 09
 7.46 7.50 8.00 7.15 النسبية
 1.29 1.11 1.01 1.11 الواقعية

02 
وعي مؤسسي/مجتمعي أكبر بالسياسات 

 طينية البيئية.الفلس
 7.59 7.88 7.64 7.45 النسبية
 1.90 6.01 1.12 1.92 الواقعية

00 
 شفافية معلوماتية حول المشاريع التنموية

 .)خصوصًا باتجاه الجمهور(
 8.08 7.50 9.18 7.70 النسبية
 6.22 6.02 6.22 6.22 الواقعية

 1وعددهم  فئة المستفيدين:2   00 وعددهم فئة المتأثرين: 0  02: الفئة المؤسسية وعددهم 0
 

وجود تفاوت في آراء المبحوثين في الجدوى النسبية والواقعية، وقد تصنيف (، 2.2يظهر في الجدول )
 :المؤشرات حسب اختالف الرأي في فئات المبحوثين الثالث، وهي موضحة على النحو اآلتي

 
 كم الموارد أي وفرتها، والبحث عن بدائل أن المؤشرات )و اإلدارية: أختالف في الفئة المؤسسية اإل

في الجدوى  الموارد، وتأهيل الموارد البيئة(، قد ظهر تباين واضح في آراء فئات المبحوثين
، فقد تباعدت آراء الفئة المؤسسية عن آراء كل من فئة المتأثرين وفئة المستفيدين من النسبية

لمؤسسية أجابت عن خبرة في مجال تقييم مالكي المشاريع وأصحاب المكاتب الهندسية، الفئة ا
البيئي، لذا كانت إجاباتها عالية مقارنة مع إجابات باقي المبحوثين، فجميع  األثوردراسات تقييم 

المؤشرات تبحث في الموارد البيئية وهو ما ال يعرف عنه الكثير من فئات المتأثرين أو مالكي 
فمن الواضح أن الفئة المؤسسية قد تلك المؤشرات، تقييم الجدوى الواقعية لنتائج ما أالمشاريع. 
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وجدت أن كل من المؤشرين "كم الموارد وتأهيل الموارد البيئي" لم يحققا الجدوى التنموية من 
جاء في اإلطار البيئي كما كان متوقعًا، وهو يتنافى مع ما  األثوروجودهما في دراسات تقييم 

 البيئي. ثوراألالنظري ومع أهداف إعداد دراسات تقييم 
 
يضًا متفاوته، ومن أالبيئي"، فقد كانت النتيجة  األثورما "مؤشر الوعي بأهمية دراسات تقييم أ

المستفيدين من و المتأثرين  تين الفئة المؤسسية واإلدارية قد اختلفت بالرأي عن فئأالالفت للنظر 
جابتهم حول تحقق إلبي المتوسط الحسا ، حيث كاناإلستشاريةمالكي المشاريع وأصحاب المكاتب 

ه من نأ(، وهي نتيجة تعتبر غريبة، حيث 1.12) الجدوى النسبية للمؤشر هو األدنى بقيمة
فئة المؤسسية أو اإلدارية أكثر الفئات اهتمامًا بمؤشر الوعي البيئي لما لها من ال ن تكونأالمتوقع 

و  1.11و  6.01ع ما بين )رض الواقأخبرة. فيما تباينت أيضا نتائج المتوسطات الحسابية على 
األعلى وباتجاه إيجابي كبير حول تحقق الجدوى الواقعية المتوسطات الحسابية وكانت  (.6.21

ن أوهذا من الممكن ، اإلستشاريةفئة المستفيدين من مالكي المشاريع وأصحاب المكاتب  إلجابات
مبالغة فيها  ةربما يعبر عن ثقن الوعي بأهمية هذه الدراسات بالنسبة لهم هو بديهي، و أي عزى إلى 

الجدوى التنموية على وبذا يكون وجود هذا المؤشر قد حقق  بأنفسهم ومعارفهم ووعيهم.لديهم 
 أرض الواقع بمستوى إيجابي كبير.

 

 كانت نتيجة مؤشر "تقييم الجمهور لآلثار البيئية من ناحية أهميتها ختالف في فئة المتأثرين: اإل
ة معلوماتية حول المشاريع التنموية )خصوصًا باتجاه الجمهور("، أن وحجمها"، "ومؤشر شفافي
حول  فئة المتأثرين من الجمهورعلى التوالي إلجابات  ،(9.01( )1.22المتوسطات الحسابية )
 ربما يعود ذلككال المؤشرين، أكثر الفئات اهتمامًا ب وأنهم ،هي األعلى تحقق الجدوى النسبية

يجابيًا على إالبيئي يعكسان  األثورهذين المؤشرين في دراسات تقييم يمانهم القوي أن وجود إل
فئة  جاءت المتوسطات الحسابية إلجاباتتحقيق الجدوى النسبية، أما بالجدوى الواقعية فقد 

لى عدم مقدرتهم الحصول إ. وذلك دليل على خيبة األمل، ربما يعود ذلك هي األدنى المتأثرين
أو السلبية المذكورة  ليتمكنوا من تقييم اآلثار البيئية اإليجابية ،لبيئيا األثورعلى دراسات تقييم 

 داخل الدراسات، ويعود على ضعف الشفافية على أرض الواقع.
  

 نتيجة مؤشر "الوعي المؤسسي / مجتمعي أكبر بالسياسات ختالف في فئة المستفيدين: اإل
أما في الجدوى الواقعية فظهر تباين واضح  الفلسطينية البيئية"، كانت متقاربة في الجدوى النسبية،

في اآلراء، التقارب كان بين آراء الفئة المؤسسية وفئة المتأثرين وكان يتجه إلى إيجابي متوسط 
 بينما فئة المستفيدين فكانت تتجه إلى إيجابي كبير.
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 المعيقات  5.4
 

عداد إلق الجدوى التنموية عن أسئلة الدراسة حول المعيقات التي تحد من تحقيفي إطار اإلجابة 
ها إلى ثالث أنواع وهي على النحو دراساتتم تصنيف المعيقات ليسهل البيئي،  األثوردراسات تقييم 

 اآلتي:
  

  .المعيقات المؤسسية / اإلدارية 
  .المعيقات المجتمعية 
  .المعيقات الخارجية 
 

المعيق ونسبة درجة الحدوث(  )نسبة شدة/ تم احتساب النسبة النظرية والنسبة الفعلية ومن ثم 
 والخارجية. ونتائج إجابات المبحوثين حسب المعادالت اآلتية:اإلجتماعيةالمؤسسية و للمعيقات 

 
 

 شدة المعيق = مجموع القيم التي أ عطيت للمعيق من المبحوثين.
 حوثين.شدة مجال المعيقات = مجموع القيم التي أ عطيت لجميع معيقات المجال الواحد من جميع المب

الشدة اإلجمالية للمعيقات = مجموع القيم التي أ عطيت لكافة المؤشرات التي صنفت كمعيقات من 
 جميع المبحوثين. 

 .x 022شدة مجال المعيقات( ÷ نسبة شدة المعيق= )شدة المعيق 
 .x 022الشدة االجمالية للمعيقات( ÷ نسبة شدة مجال المعيقات= )شدة مجال المعيقات 

 
 .مبينًا المعيقات األعلى نتيجة من وجهة نظر المبحوثين (1.2جاءت كما هو في الجدول )والنتائج 
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  : نتائج المعيقات المؤسسية، والمجتمعية، والخارجية1.2جدول 
 

  فئة المعيقات

 على أرض الواقع الشدة النظرية

 شدة المعيق
نسبة شدة 
المعيق نظريَا 

)%( 

درجة حدوث 
 المعيق

حدوث نسبة شدة 
المعيق على أرض 

 )%(الواقع 
 %26.1 221 %21.2 221 المؤسسية
 %21.1 099 %22.9 221 المجتمعية
 %01.1 001 %01.1 201 الخارجية

 %300 810 %300 3317 للمعيقاتالشدة الكلية 
 

(، أن المعيقات المؤسسية حازت على أعلى درجة في كل من شدة المعيق 1.2يظهر في الجدول )
( والنسبة الفعلية لشدة حدوث المعيقات المؤسسية %21.2ودرجة الحدوث، حيث بلغت النسبة )نظريًا، 

وجاء المعيق "طول الفترة الزمنية الالزمة  تقريباً  متقاربتان( وهما قيمتان %26.1على أرض الواقع )
الثانية في  ، وتالها في المرتبةوحدوثًا على أرض الواقعنظريًا التخاذ القرار" المعيق األكثر شدة 

المعيق "عدم وجود الوعي التام بأهمية  وجاء ،%21.1بنسبة مقدارها  ،الحدوث المعيقات المجتمعية
 ثم أخيرًا المعيقات الخارجية .األكثر شدة نظريًا وحدوثًا على أرض الواقع البيئي األثورموضوع تقييم 

" األكثر شدة اإلسرائيلي إلحتاللاواحتل المعيق " .%01.1بنسبة شدة الحدوث على أرض الواقع بلغت 
أن المعيقات المؤسسية هي صاحبة المرتبة األولى، يدل كون ونتيجة نظريًا وحدوثًا على أرض الواقع. 

 : توضحه النقاط اآلتيةأن هناك انسجام في النتائج 
 
 على رأس المعيقات لتحقق هذه الجدوى،  / اإلدارية من المنطقي أن تكون المعيقات المؤسسية

ستشاريين، وتمنح إلختيار اإإعداد الدراسات، وهي التي تضبط  هي التي تخطط وتحكم وتضبطف
 البيئي.  األثورالموافقات، وهي التي تدعم نجاح أو تعطيل دراسات تقييم 

 
  والوعي لتوزامه بما يرتبط بهذه العملية، ا  المجتمع، و المعيقات الخاصة بيأتي فعليًا في المرتبة الثانية

ن ابتعاد همية عملية التقييم البيئي التام بأ ومشاركته فيها، وتحمل مسؤولياته على أكمل وجه، وا 
هو أكبر  المجتمع وممثليه عن مختلف القيادات والمؤسسات المجتمعية عن تحمل مسؤولياتهم،

 البيئي.  األثورمعيق لتحقق الجدوى المنشودة من إعداد دراسات تقييم 
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 ستسالم لها سيوقف حياة المجتمع، ة في كافة مجاالت الحياة واإلشتركالمعيقات الخارجية هي م
ن نسمح لها بذلك، ونظرة المبحوثين تعتبر نظرة مسؤولية تعبر عن تحمل جاد أوال يجوز 

للمسؤولية ورؤيا ناقدة إيجابية تسعى لتحسين الوضع، لمجتمع يسعى للحرية والدولة المستقلة. لذا 
دائمًا المسؤولية، علمًا أنه المعيق األكبر، بل يجب أن  حتاللاإلال يجوز للفلسطيني أن يحمل 
  يبني ذاته على أحسن صورة.

 
 : / اإلدارية. نتائج المعيقات المؤسسية3.5.4

 
الرابع والذي يشير إلى "ما هي المعيقات  الفرعي من أسئلة الدراسة سؤالالفي إطار اإلجابة عن 

البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة المتوقعة  األثورت تقييم المؤسسية التي واجهت تحقيق إعداد دراسا
)المعيقات الخاصة  :إلى خمس أنوع من المعيقات اإلدارية / المؤسسية تم تصنيف المعيقاتمنها؟" 

، المعيقات المتعلقة بالتشريعات والقوانين، والرقابة اإلستشاريةبالوزارات، المعيقات الخاصة بالمكاتب 
المعيق ودرجة  شدةراج وستخإيرًا المعيقات المتعلقة بالبيانات والمعلومات(، حيث تم والتفتيش، وأخ

لمعيقات وأول المعيقات التي ا لدرجة حدوث والنسبة الفعلية نسبة شدة المعيقالحدوث، إضافة إلى 
 (. 6.2سيتم بحثها هي المعيقات المؤسسية وذلك في الجدول )

 
  .)ألقرب رقم صحيح( المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث شدةلالنسبة النظرية نتائج : 6.2جدول 

 

 التفاصيل المعيقات

 على أرض الواقع الشدة النظرية

 شدة المعيق
نسبة شدة المعيق 

 درجة الحدوث )%(نظريا  
نسبة شدة حدوث 
المعيق على أرض 

 )%(الواقع 

 المؤسسية

 60 016 60 062 الخاصة بالوزارات
 00 21 00 12 شاريةاإلستالمكاتب 

 9 01 00 26 التشريعات والقوانين
 00 26 00 12 الرقابة والتفتيش

 6 01 6 01 البيانات والمعلومات
 %300 105 %300 415 الشدة الكلية للمجال

وبنسب  ،و المؤسسات كانت األشد نظريًا وفعلياً أمن الواضح أن المعيقات المؤسيسة الخاصة بالوزارات 
في نسبة شدة حدوث المعيق على أرض  %60في نسبة شدة المعيق نظريًا و  %62لغت متقاربة ب

والمؤسسات فالوزارات ، من بين المعيقات المؤسسية حصولها على المرتبة األولى والسبب في، الواقع
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يئي، الب األثورالمخطط لعملية تقييم هي  ،البيئي األثورمتمثلة في أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم الرسمية 
من الرسمي لمشاركة العامة ضاوالشروط المرجعية، وهي المدقق الرئيس والاإلجراءات وهي التي تحدد 

هي روح وجسد عملية التقييم، وعليه فإن تقصيرها أو إخفاقها في دورها يضعها و في عملية التقييم، 
  .نظريًا على رأس هرم المعيقات المؤسسية

 
البيروقراطية، وتقديم االقتصاد على البيئة والمحسوبية تفقد ات اإلجراءعلى أرض الواقع فإن طول و 

البيئي فحواها وجدواها، وبالتالي تضع المؤسسات الرسمية على قمة هرم المعيقات  األثوردراسات تقييم 
 المؤسسية. 

 
بة أما باقي األطراف المؤسسية، فأداؤها قياسًا بالمؤسسات الحكومية، هامشيًا نسبيًا، ومحكومة برقا

هي محرك نجاح أو فشل هذه المؤسسات، لهذا أعطى الباحثون رسمية ومتابعة رسمية )فالجهة الوأداة  
 .(لها وزنًا هامشيًا كمعيقات سواء نظريًا أو واقعياً 

 
وللوقوف عن كثب حول المعيقات الخاصة بالوزارات التي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية إلعداد 

عتمادها ألقرب رقم إبالنسبة النظرية والفعلية  وضح نتائج( ي1.2الجدول )يئي، الب األثوردراسات تقييم 
  .صحيح

 
 . نتائج المعيقات الخاصة بالوزارات: 3.3.5.4

  
حسب رأي  المعيقات الناجمة عن المؤسسات، أو المعيقات اإلدارية،ب كذلكالمعيقات هذه تسمى و 

  .(1.2في جدول )رقم صحيح  ألقربوهي موضحه المعيق(.  عبروا عنالمبحوثين )الذين 
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 بالوزارات. الخاصةلمعيقات ا شدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة حدوث نسبة. أ. 1.2 جدول
 

 الم عيقات الخاصة بالوزارات الرقم

ن 
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أشا
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د ال
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علية
 الف
سبة

الن
 

جة 
در
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 إل
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حد
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ي 
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ج ات

عيق
الم

)%
(

 

 18 29 54 3 17 28 72 4 18 .لفترة الزمنية إلتخاذ القرارطول ا 0

 11 18 33 3 10 17 44 4 11 ضعف التنسيق بين الوزارات. 0

 8 13 24 3 7 12 32 4 1 تداخل الصالحيات بين المؤسسات. 2

 5 9 16 2 7 12 32 4 1 واألولويات بين الوزارات.اإلهتمام تضارب  2

تطبيق ومتابعة متطلبات عدم توفر الموارد البشرية ل 1
 البيئي. األثوردراسة تقييم 

4 3 12 5 3 3 12 6 4 

 3 5 10 2 3 6 15 3 5 عتبار.عدم األخد برأي اللجنة بعين اإل 6

 2 3 6 3 2 4 10 5 2 الفكر شخصي داخل المؤسسات وليس مؤسسي. 1

عدم وجود القدرة على السيطرة على المشاريع في  1
 ات ال قيمة لها.يجعل من الدراس Cمناطق

2 5 10 4 2 3 6 3 2 
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 . ب. النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات الخاصة بالوزارات1.2جدول تابع 
 

 الم عيقات الخاصة بالوزارات الرقم
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)%
(

 

وجود المحسوبية / التمييز ال يوجد عدل في  9
 تطبيق القانون.

3 3 9 3 2 2 6 3 2 

عدم توفر الموارد المالية لتطبيق ومتابعة متطلبات  02
 البيئي. األثوردراسة تقييم 

2 4 8 3 2 3 6 3 2 

التغيير المستمر ألعضاء اللجنة في كل فترة  00
 يضعف دور اللجنة.

2 2 6 2 1 2 6 3 2 

عدم القدرة على الحصول على المعلومة بسهولة  00
 من المؤسسات.

2 3 6 2 1 2 4 2 1 

عدم وجود توحيد في لجان الرقابة والتفتيش بين  02
 الوزارات.

1 4 4 2 1 3 3 2 1 

 الشدة الكلية للمجال
  

260 022%  
  

186 022%   
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حيوث توواجههم أثنواء تعواملهم موع المؤسسوات والووزارات  المعيقوات التوين من وجهوة نظورهم و المبحوث قدم
 المعيق "طوول الفتورة الزمنيوةأن ( 1.2هر في الجدول )ظويدرجة حدوثها على أرض الواقع. أشاروا إلى 

البيروقراطيوووة التوووي تأخوووذها الووووزارات موووا بوووين اسوووتالم طلوووب التووورخيص اإلجوووراءات  جوووراء" تخووواذ القووورارإل
صدار القرار، هو  نسوبة حيوث بلغوت ، حودوثًا علوى أرض الواقوعاألكثر و  نظرياً  ي شدة المعيقف األعلىوا 

 ياً . وهي أعلى نسبفي نفس المجال تاباقي المعيق مقارنة مع( %09) درجة الحدوث على أرض الواقع
من بين المعيقات الخاصوة بوالوزارات. وهوذا المعيوق  في نسبة شدة اإلعاقةمما توقعه المبحوثين، وأعلى 

حودث تغييورات كثيورة ت غالبواً  البيئوي. حيوث األثووريق الجودوى التنمويوة إلعوداد دراسوات تقيويم من تحق يحد
موون تسووليم طلووب التوورخيص لحووين إصوودار بتووداًء إ، التووي قوود تطووول أثنوواء الفتوورة الزمنيووة علووى أرض الواقووع

حوووف زيوووادة فوووي الز  منهوووا، علوووى مووونح التووورخيص بالموافقوووة أو الووورفضمووون قبووول الووووزارة المختصوووة األمووور 
و حتوى فوي أو التغييور فوي أعضواء لجنوة التقيويم أالعمراني والسوكاني بوالقرب مون مكوان إقاموة المشوروع، 

 سياسة الوزارات والتي تحدث عادة بسبب التعديل الوزاري بين فترة وأخرى. 
 

 األسباب يعود إلىطول الفترة الزمنية  السبب فيالبيئي  األثوراء اللجنة الوطنية لتقييم أعضويعزو 
 :اآلتية

  
 البيئي  األثورستشاري، حيث عادة ما يتم تقديم دراسة تقييم إلمالك المشروع أو صاحب المكتب ا

ناقصة من بعض المعلومات الهامة، والتي يأخذ مالك المشروع مدة زمنية طويلة لتسليم هذه 
 .المطلوب منه تالتعديال إجراء بعد جاهزاً  و لتسليم التقريرأ ،المعلومات

 عدد المشاريع أكبر مقارنة مع الكادر المسؤول. ،عملية التقييم ني الكادر المسؤول عالنقص ف  
 مما يأخذ وقت أطول من قبل صاحب المشروع باللغة اإلنجليزية البيئي األثوردراسات تقييم  تقديم ،

 لمراجعتها من قبل أعضاء لجنة التقييم. 
 

طول الفترة الزمنية إلى تعود  ،تب الهندسيةأما من وجهة نظر بعض مالكي المشاريع وأصحاب المكا
 األثورأعضاء لجنة تقييم البيئي، وعدم تواجد بعض  األثورالبيروقراطية في عملية تقييم اإلجراءات 

 البيئي.  األثورتقييم  يؤثر على طول الفترة الزمنية لعمليةالبيئي من وقت آلخر، مما 
 

ونسبة درجة حدوث ، نسبة شدة المعيقاترتبة الثانية في بالمالمعيق ضعف التنسيق بين الوزارات وجاء 
والسبب في ، مقارنة مع باقي المعيقات المؤسسية %01ت نسبة درجة الحدوث للمعيق غفقد بل لمعيقات

 المركزية داخل الوزارات.  حدوث هذا المعيق ربما يعود إلى
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فقد  ،"بين الوزارات واألولوياتم اإلهتما"تداخل الصالحيات بين المؤسسات" و "تضارب  انأما المعيق
جاءا بالمرتبة الثالثة والرابعة من بين المعيقات. وهما معيقان يؤثران سلبًا على تحقيق الجدوى التنموية 

 وزارة االقتصاد مثالً  ،إلعداد الدراسات من وجهة نظر المبحوثين، ودرجة حدوثهما أيضًا درجة متوسطة
صادي داخل الوطن حتى لو كان ذلك يعارض مصالح أفراد من مبادئها زيادة فرص النمو االقت

المجتمع، كما أنه في حال لم تبدي سلطة جودة البيئية رأيها بالمشروع في الفترة القانونية الالزمة 
نتظار رأي اللجنة الوطنية إدون  إلصدار القرار، من حقها أن تعطي الموافقة ومنح الترخيص للمشروع

  طة جودة البيئة.لو رأي سالبيئي، أ األثورلتقييم 
 
بالشدة النسبية النظرية والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث  %0وهي  المعيق الذي حصل على أدنى نسبةو 

حيث ذكره مبحوث  ،من بين المعيقات، هو "عدم وجود توحيد في لجان الرقابة والتفتيش بين الوزارات"
طلب األمر المراقبة والتفتيش على المشروع من ن تإ، والمقصود به وهو مالك ألحد المشاريع واحد فقط

لجنة بإرسال  وزارةكل  تقومفقتصاد، حة، وزارة اإلقبل أكثر من جهة مثل سلطة جودة البيئة، وزارة الص
للقيام إرسال لجنة مراقبة مشتركة بين الوزارات المعنية ب وهو يطالب ممثلة عنها،لمراقبة والتفتيش ل

أنه ال يشكل إعاقة في تحقيق  . ومن وجهة نظر الباحثةلى المشروع التنمويبأعمال الرقابة والتفتيش ع
  الجدوى التنموية.

 
 

  :اإلستشاريةالمكاتب ب الخاصةالمعيقات نتائج  .1.3.5.4
 

 األثورثاني أنواع المعيقات المؤسسية التي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 (. 1.2وهي موضحة بالجدول ) اإلستشاريةادرة عن المكاتب البيئي هي المعيقات الص
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 اإلستشاريةالمكاتب المعيق والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات الخاصة ب نسبة شدة: 1.2جدول 
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 6 47 18 3 1 56 30 5 6 البيئي. األثورالتكلفة العالية إلعداد دراسات تقييم  1

ندرة وجود مكاتب مؤهلة إلعداد الدراسات من ذوي  2
 التخصص والخبرة.

4 3 12 22 2 3 12 32 2 

دراسة تقييم  على الدراسات األجنبية في إعدادعتماد اإل 1
 .البيئي األثور

2 4 8 15 0 3 6 16 0 

  ،بعض المشاريع ال تتأثر بوجود دراسة تقييم أثر بيئي 4
 .)ال أهمية إلعداد الدراسة من عدمها(

1 4 4 7 0 2 2 5 0 

 الشدة الكلية للمجال
  

54 022%   
 

21 022%   
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(، يتبوووووووووين 1.2الجووووووووودول )الظووووووووواهرة فوووووووووي  اإلستشووووووووواريةمووووووووون واقوووووووووع المعيقوووووووووات الخاصوووووووووة بالمكاتوووووووووب 

النسووووبة الفعليووووة لدرجووووة الحوووودوث علووووى مووووع نتووووائج نسووووبة شوووودة المعيقووووات نظريووووًا خووووتالف فووووي نتووووائج اإل
التكلفووووووة العاليووووووة إلعووووووداد دراسووووووات تقيوووووويم  " المعيووووووق موووووون كوووووول   أرض الواقووووووع. وظهوووووور فووووووي الجوووووودول أن

البيئووووي  األثووووورتقيوووويم  "نوووودرة وجووووود مكاتووووب استشووووارية مؤهلووووة إلعووووداد دراسووووات المعيووووقو  ،البيئووووي" األثووووور
ودرجووووة  وفووووي ،شوووودة المعيووووق نظريوووواً قوووود حصووووال علووووى أعلووووى النسووووب فووووي  ،"موووون ذوي تخصووووص وخبوووورة 

، فمووووون وجهوووووة ( علوووووى التوووووالي%20و  %21) مقارنووووة موووووع المعيقووووات بووووونفس المجووووال حوووودوث المعيوووووق
 راألثووووووت تقيووووويم ايمنعوووووان تحقيوووووق الجووووودوى التنمويوووووة إلعوووووداد دراسووووو نالمعيقوووووا ننظووووور المبحووووووثين هوووووذا

وأن فووووووي إعووووووداد الدراسووووووات،  والكفوووووواءة لووووووديها الخبوووووورةئووووووي، فووووووال يوجوووووود مكاتووووووب هندسووووووية مختصووووووة البي
و النسووووخ عوووون دراسووووات أ عوووودت سووووابقًا مووووع تغييوووور بعووووض المعلومووووات أالنقوووول أسوووولوب معظمهووووا يعتموووود 

البيئوووووي عاليووووة جووووودًا،  األثووووورن التكلفووووة الماديوووووة لدراسووووات تقيووووويم أالبسوووويطة فووووي وصوووووف المكووووان، علموووووًا 
نهوووووا تأخوووووذ الوقوووووت والجهووووود الكبيووووور أو  ،ختصووووواص يقووووووم بإعووووودادهاا  ن فريوووووق كامووووول ذو خبووووورة و أبحجوووووة 

وال توجووووود أي مسووووواعد ماليوووووة  ،مووووون يتكفووووول بكامووووول التكلفوووووةوحوووووده إلعووووودادها، وأن مالوووووك المشوووووروع هوووووو 
وهوووووووو موووووووا ذا كوووووووان المشوووووووروع مووووووودعوم مووووووون جهوووووووات خارجيوووووووة. إممكووووووون أن تقووووووودمها أي مؤسسوووووووة، إال 

 .(0226كدراسة )عامر،  ةدراسات سابقباإلضافة إلى  العينة االستطالعيةأكدته 
 

تكون حيث البيئي،  األثورعلى الدراسات األجنبية في إعداد دراسة تقييم عتماد وتشير نتائج المعيق "اإل
. وهي %06ونسبة شدة المعيق ودرجة حدوثه عادة غير واقعية وال تنطبق على الواقع الفلسطيني" 

، الدبسوهو ما أكدته دراسة ) ،اإلستشاريةالمعيقات الخاصة بالمكاتب  قيمة ضئيلة مقارنة مع باقي
0221.)  

 
ويظهوووووور المعيووووووق "بعووووووض المشووووووواريع ال تتووووووأثر بوجووووووود دراسووووووة تقيووووووويم أثوووووور بيئووووووي )ال أهميووووووة إلعوووووووداد 

نسووووووبة شوووووودة المعيووووووق ونسووووووبة درجووووووة حدوثووووووه علووووووى  كوووووول موووووون فووووووي %1بنسووووووبة  (الدراسووووووة موووووون عوووووودمها
 المعيوووووووق وحصووووووول ،اإلستشوووووواريةالمعيقوووووووات الخاصووووووة بالمكاتووووووب بووووووأدنى مرتبووووووة بووووووين و  ،أرض الواقووووووع

البيئوووووي، وأنوووووه توجووووود جووووودوى  األثوووووورأهميوووووة إعوووووداد دراسوووووات تقيووووويم علوووووى هوووووذه النسوووووبة الضوووووئيلة يؤكووووود 
 تنموية من إعداد الدراسات.
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  :التشريعات والقوانينب الخاصةالمعيقات نتائج . 1.3.5.4
 

البيئي  األثورتنموية إلعداد دراسات تقييم ويق الجدوى المن المعيقات المؤسسية التي تحول دون تحق
 (.9.2موضحه في الجدول ) وجاءت النتائج، الفلسطينية التشريعات والقوانينب الخاصةالمعيقات 

أن وجود فرق نوعًا ما في قراءة نسبة شدة المعيقات نظريًا مع نسبة ، 9.2حيث يظهر في الجدول 
ضعف القوانين والتشريعات الموجوده حاليًا "ن المالحظ أن المعيق درجة حدوث المعيقات فعليًا. وم

وفي نسبة درجة الحدوث على ، البيئي" كان األعلى بنسبة الشدة نظرياً  األثورالخاصة بسياسة تقييم 
على التوالي(، وهو يؤكد ما جاء في األدبيات الخاصة  %10و  %60أرض الواقع من بين المعيقات )

في  اأشار  نوالذي ؛(0226( ودراسة )عامر، 0221سابقة كدراسة )أبو القيران، ومعظم الدراسات ال
 إلى الضعف في التشريعات وفي سياسة التقييم البيئي الفلسطينية. مانتائجه

 
أما المعيق تطبيق القانون بحذافيره وليس روح القانون، فجاءت نسبة شدة المعيق له نظريًا وواقعيًا 

مبحوث واحد فقط أشار إلى هذا المعيق. فمن وجهة نظر المبحوث أن صفر )ألقرب رقم صحيح(، و 
البيئي، ولم يوافقه  األثورتطبيق القانون يعتبر إعاقة في تحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 

 الرأي أي مبحوث آخر.
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 )ألقرب رقم صحيح(. وانينقلتشريعات والاالمعيق والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات الخاصة ب نسبة شدة: 9.2جدول 
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 ضعف القوانين والتشريعات الموجوده حاليًا الخاصة بسياسة 0
 البيئي. األثورتقييم 

7 4 28 61 6 2 14 52 1 

 2 44 12 3 2 35 16 4 4 عدم وجود سياسة متبناه ي عتمد عليها في التقييم. 0

 2 4 1 1 2 4 2 2 1 تطبيق القانون بحذافيره وليس روح القانون. 2
 الشدة الكلية للمجال

  
26 %100  

 
27 %100  
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 الرقابة والتفتيشعمليتي ب الخاصةالمعيقات نتائج . 4.3.5.4
 

البيئي كغيرها من  األثورأي عملية إدارية تتطلب رقابة أو تفتيش ليضمن نجاحها، وعملية تقييم إن 
عمليتي الرقابة والتفتيش ب الخاصةالعمليات اإلدارية التي تحتاج الى رقابة، وللوقوف على المعيقات 

 .حوهي ألقرب رقم صحي (02.2في الجدول ) تظهر النتائج
 

( أن المعيق األعلى حدوثًا وشدة هو "قلة فعالية عمليات الرقابة 02.2حيث يظهر في الجدول )
ضعف من يمما ( على التوالي. %61و  %62وبنسبة ) والتفتيش" أثناء التشغيل وبعد البدء بتنفيذه،

توجد رقابة  تحقيق الجدوى التنموية إلعداد الدراسات، حيث يتم منح الترخيص للمشروع التنموي، وال
البيئي وما هو على أرض الواقع. وهذا  األثورمستمرة للتأكد من تحقيق ما هو مكتوب في دراسات تقييم 

البيئي، حيث أن عدد المشاريع  األثورالمعيق ناتج عن قلة عدد الفنيين المختصين في لجنة تقييم 
(، 0221بو القيران، أبقة كدراسة )التنموية مقارنة بعدد الفنيين كثير جدًا. وهو ما أكدته دراسات سا

د على ضرورة وووو(، والذي أك0222د على ضرورة التدقيق البيئي للمشاريع. ودراسة )زهران، وووالذي أك
حول كمية المخلفات السائلة والغازية  ،تفعيل عمليتي الرقابة والتفتيش من خالل تقديم تقارير دورية

ذ عينات وتحليلها ووالصناعية للمشروع، ومن خالل أخوالصلبة الناجمة عن كل وحدة في العملية 
 مخبريًا في المختبرات التابعة لوزارة البيئة. 
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 عمليتي الرقابة والتفتيش عف ض  والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات الخاصة ب نظرياً  شدة المعيقنسبة : 02.2جدول 
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 1 67 02 2 1 64 32 4 8 قلة فعالية عمليات الرقابة والتفتيش للمؤسسات الرسمية. 0

زة رقابة )يتطلب وجود أجهمكانيات الالزمة إلجراء العدم توفر اإل 0
 ستخدامها بالتفتيش(.معينة إل

4 2 12 24 2 0 1 22 2 

 0 8 3 3 2 4 2 2 1 نقص توفر األدوات الالزمة لعملية الرقابة. 2

عدم متابعة الممول أحيانا مع المؤسسات لتطبيق مما هو موجود  2
 بالدراسات.

1 4 4 8 0 1 1 3 2 

 الشدة الكلية للمجال
  

12 %100  
 

26 %100  
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 :المعلومات والبياناتب الخاصةالمعيقات نتائج  .5.3.5.4
 

ول دون تحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات حالمعلومات والبيانات تنقص المعيقات الناجمة عن 
 (.00.2البيئي، وللوقوف عن كثب حول هذه المعيقات في الجدول ) األثورتقييم 

 
وهي المعيقات الخاصة بالمعلومات آخر مجاالت المعيقات المؤسسية،  00.2وي ظهر الجدول 

بين قيميتي النسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات  ( تساوي6.2سابقًا في جدول )والبيانات. وقد ظهر 
. داريةسبة لباقي المعقيات المؤسسة / اإل( بالن%6منخفضة ) وبقيمة مع نسبة شدة المعيقات نظرياً 

. وقد احتل مسها الكثير أثناء إعداد أو تقييم الدراسةولربما السبب يعود إلى أن هذه المعيقات ال يل
المعيق "قلة المعلومة خاصة المعلومات عن المواد الكيماوية المستعملة في الصناعات" المرتبة األولى 

، ومن وجهة على التوالي( %12و  %21بنسبة ) في نسبة شدة المعيق نظريًا وفي درجة الحدوث
عيق يؤثر على فهم المعلومة من قبل عضو لجنة التقييم بسبب عدم نظر المبحوثين أن وجود هذا الم

وجود الخبرة الكافية في المواد الكيماوية المستخدمة في بعض الصناعات، وبالتالي تؤثر على المدة 
 ( في دراسته.0222الزمنية الالزمة إلتخاذ القرار وعلى نوعية القرار. وهو ما أكده زهران )
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  .المعلومات والبياناتب نقصوالنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات الناجمة عن  سبة شدة المعيقن: 00.2جدول 
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 2 50 9 3 2 48 12 4 3 .المعلومات عن المواد الكيميائية قلة المعلومة خاصة 0  

عدم توفر مخططات هيكلية توزع استخدامات االراضي )من قبل وزارة  0
 الحكم المحلي(.

2 5 10 40 0 3 6 33 0 

 0 17 3 3 0 12 3 3 1 .نقص توفر معلومات كاملة عملية عن النتائج المتوقعة للمشروع 02
%022 01   الشدة الكلية للمجال    01 022%   
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 . نتائج المعيقات المجتمعية 1.5.4
 

للدراسة والذي دور حول "ما هي المعيقات المجتمعية التي في إطار اإلجابة عن السؤال الخامس 
واجهت تحقيق إعداد دراسة التقييم البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة للجدوى التنموية المتوقعة منها؟" 

البيئي، المعيقات  األثورالتي تحول دون تحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم من المعيقات 
يظهر في الجدول بجزيئيه  حيث (.00.2فراد المجتمع، وهي موضحة في الجدول )أالناجمة عن 

نتيجة نسبة شدة المعيقات نظريًا والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات المجتمعية، والتي أشار إليها 
 المبحوثين. 

 
البيئي" أعلى درجة في النسبة  األثوروقد س جل المعيق "عدم وجود الوعي التام بأهمية موضوع تقييم 

النظرية والفعلية لدرجة الحدوث، وذلك يعود لعدة أسباب منها: ال يوجد الوعي الكافي بعملية تقييم 
البيئة هو حديث نسبيًا، وتلقائيًا وجود البيئي لدى أفراد المجتمع، خاصة كبار السن، ألن موضوع  األثور

هذا المعيق سبب في خلق معيق مجتمعي آخر وبنسبة عالية نسبيًا وهو تخوف المجتمع من اآلثار 
السلبية للمشروع قبل سماع آراء المختصين، وبالتالي يؤدي إلى رفض المشروع فورًا، ورفض التعامل 

إليهم، والخوف من المشاركة بجلسات التوعية بتقييم  البيئي أو حتى االستماع األثورمع لجنة تقييم 
البيئي. مما يؤدي إلى عدم تحقيق  األثورالبيئي، والتي ت قام عادة قبل وأثناء إعداد دراسات تقييم  األثور

البيئي. وهو ما أكدته الكثير من األدبيات والدراسات  األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
 (.Aregbeshola, 2009ودراسة )( 0226( ودراسة )عامر، 0200دراسة )ياسين، السابقة، منها 
البيئي ولكن  األثور( فاكدت أيضًا على إشراك العامة في عملية تقييم Nadeem,2010أما دراسة )

للمشاركة ختيار الموقع، كي يكون إختيار موقع المشروع التنموي وليس بعد إقبل  يجب أن تكون
 ؤخذ بها.وزن وي المجتمعية
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 المعيقات المجتمعية والنسبة الفعلية لدرجة حدوث نظريًا  شدة المعيقنسبة .أ: 00.2جدول 
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 28.1 84 3 27.5 112 2 28 البيئي. األثورعدم وجود الوعي التام بأهمية موضوع تقييم  0

 17.1 51 3 16.7 68 4 17 ء المختصين.خوف المجتمع من اآلثار السلبية للمشروع قبل سماع آرا 0

 14.0 20 3 13.8 16 2 14 البيئي  األثورقلة المشاركة المجتمعية بجلسات التقييم  2

 9.0 27 3 8.8 36 4 9 تضارب المصالح بين صاحب المشروع والجمهور القريب. 1

 6.7 20 2 9.8 40 4 10 نسياق وراء العشائرية والعائلية يؤثر على المشاركة المجتمعيةاإل 2

 5.0 15 3 3.7 15 3 5 يجابية التي قد تؤدي اليها مخرجات المشروع.عدم وعي الجمهور باألمور اإل 6

 2.0 6 2 2.9 00 4 3 جتماعي من قبل صاحب المشروع.بموضوع الِسلْم اإلاإلهتمام  عدم 1

 2.7 8 2 2.9 12 3 4 عدم وجود الثقة بالمؤسسات الحكومية. 1

 2.0 6 3 2.5 10 5 2 في قطاع المشروع الواحد يؤدي إلى تقديم شكاوي كيدية.  غير الشريفة المنافسة 9

 3.0 9 3 2.2 9 3 3 ستغالل المجتمع وتأثير صاحب المشروع عليهم.إ 02
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 .ب(: نسبة شدة المعيقات نظريًا والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات المجتمعية.00.2جدول ) تابع
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نسياق وراء العادات والتقاليد والجهل واألمية جمعيها تؤثر على قرار لجنة اإل 00
 لترخيص.ا

2 3 6 1.5 3 6 2.0 

 2.0 6 3 1.5 6 3 2 عدم قدرة المجتمع للتعامل مع المعلومات والبيانات 00

 1.0 3 3 1.2 5 5 1 (عدم معرفة المجتمع بالمشروع. )يتفاجئوا ببدء العمل بالمشروع 02

 1.0 3 3 1.0 4 4 1 عدم تحقيق المشروع لنتائجة المعلنة في الدراسة. 02

 1.0 3 3 1.0 4 4 1 الدراسة(جودة صاحب المشروع ضئيلة، تؤثر على أمكانيات الوضع االقتصادي ) 01

 0.7 2 2 1.0 4 4 1 بالقوانين والتشريعات.اإللتوزام ضعف  06

 1.0 3 3 0.7 3 3 1 سه بأهمية تطبيق المعلومات الواردة في الدراسة.حساا  هتمام صاحب المشروع و إعدم  01

 1.0 3 3 0.7 3 3 1 ولويات المجتمع.أحماية البيئة ليست من  01

 0.7 2 2 0.5 2 2 1 .قلة فعالية ومستوى الرقابية الذاتية من قبل صاحب المشروع 09

%022 221   الشدة الكلية للمجال   099 022%  
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وجود عدة معيقات ناجمة عن تصرفات أفراد المجتمع تحول دون تحقيق ( 00.2ول )يظهر الجد

البيئي، منها تضارب المصالح بين صاحب المشروع  األثورت تقييم اعداد دراسالجدوى التنموية إل
ما أساسها وهدفها الربح، أوالجمهور القريب، فمصلحة صاحب المشروع تكون مصلحة شخصية 

دم وجود مشروع قريب من مكان سكناهم. إضافة الى وجود معيق االنسياق مصلحة الجمهور فهي ع
وراء العشائرية والعائلية يؤثر على المشاركة المجتمعية، فإذا كان صاحب المشروع من نفس العشيرة 

ذا كان صاحب المشروع يتبع إما أفراد المجتمع المتأثرين يوافقون على إقامة المشروع بالقرب منهم. أف
عداد إخرى، فعادة ما يسارعون برفض المشروع ورفض التعاون مع لجنة التقييم ومع فريق عشيرة أ

من  البيئي. إضافة إلى ذكر ثالثة من المبحوثين لوجود إلمكانية استغالل المجتمع األثورم دراسات تقيي
 بإعطاءهم رشاوي للسكوت عن الضرر الممكن.لهم صاحب المشروع  خالل

يعيق من عدم وجود الثقة بالمؤسسات الحكومية أن ه من المبحوثين أشاروا إلى أن أربعوالالفت للنظر 
والذي ربما نتج عن البيروقراطية في العمل  .البيئي األثورتحقق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 

همال رأي المجتمع حتى لو تمت عملية إ وهوالمؤسسي، وعن الفكر السائد بين أفراد المجتمع 
  كة المجتمعية في عملية التقييم البيئي.المشار 

 
 :. نتائج الُمعيقات الخارجية1.5.4

 
في إطار اإلجابة عن السؤال السادس من الدراسة حول "ما المعيقات الخارجية التي واجهت تحقيق 

ول والجد البيئي للمشاريع التنموية المبحوثة للجدوى التنموية المتوقعة منها؟ األثورإعداد دراسة تقييم 
 .بين نتائج اإلجابة عن هذا السؤال( ي02.2)
 

( نتائج المعيقات الخارجية، النسب المتقاربة بين نسبة شدة المعيقات نظريًا مع 02.2ي ظهر الجدول )
جاءت المعيقات الخارجية في المرتبة الثالثة في نسبة شدة . حيث نسبة درجة حدوثها على أرض الواقع

 المعيقات. المعيقات وفي نسبة درجة حدوث
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 الخارجيةوالنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات  نظرياً  المعيق نسبة شدة :31.4جدول   
 

 
 الرقم

 الم عيقات الخارجية
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(

وث 
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ث 
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ة ال
درج

x
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ث  
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جة 
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ة ل
علي
 الف
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خار

ت ال
عيقا

الم
 

)%
(

 

0 
مما أدى  A, B, Cراضي إلى مناطق وما ترتب عن تقسيم األ اإلسرائيلي اإلحتالل

ماكن قريبة من األ إلى عدم وجود مناطق صناعية كافية، فأغلب المناطق الصناعية
 السكنية والزراعية.

27 5 135 41.5 3 81 35.5 

جندته أشتراط الممول الخارجي على موقع المشروع ونوع المشروع بحيث يخدم إ 0
 السياسية.

12 4 48 14.8 3 36 15.8 

 13.2 30 3 12.3 40 4 10 لدخول الم عدات المستوردة. اإلسرائيلي اإلحتاللعرقلة  2
 6.6 15 3 6.2 20 4 5 لبعض المشاريع.عدم توفر الدعم المالي  2
 6.6 15 3 6.2 20 4 5 البيئي األثورعدم توفر الدعم المالي لتكلفة إعداد دراسات تقييم  1

6 
استشاريين أجانب من طرفهم وهؤالء ينقصهم إستخدام اشتراط الممول الخارجي على 

 5.3 12 3 4.9 16 4 4 فهم الواقع الفلسطيني. 
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 الخارجيةبة شدة المعيق نظريًا والنسبة الفعلية لدرجة حدوث المعيقات نس.ب: 31.4جدول 
 

 
 الرقم

 الم عيقات الخارجية

ن 
 ع
روا
أشا
ن 
الذي
ن 
وثي
مبح

د ال
عد

يق
لمع
ا

 

 الشدة الفعلية الشدة النسبية النظرية
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ق ا

معي
ر ال
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شدة
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لمع
ر ا
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رجة

د
x

عدد
ال

ات 
عيق
 للم

سبة
بالن
رية 

لنظ
ة ا
نسب
ال

  
ارج
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ية 
)%

(
وث 
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درج
 

ث 
حدو

ة ال
درج

x
عدد

ال
ث  
حدو

جة 
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ة ل
علي
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سبة
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جية
خار

ت ال
عيقا

الم
 

)%
(

 

 5.3 12 3 2.5 8 2 4 ضعف البنى التحتية للمناطق المتوفرة إلقامة المشاريع التنموية. 1
 3.9 9 2 4.6 15 5 3 عدم وجود تخطيط هيكلي لألراضي. 1

تدامة المشروع )محطة المعالجة تتطلب دفع سإتكلفة المشروع عالية وتؤثر على  9
 أقساط شهرية من قبل المستفيدين وهذا طول فترة تشغيلها(.

2 4 8 2.5 3 6 2.6 

 2.6 6 3 1.8 6 3 2 .وجود مخاطر تقنية 02

 0.9 2 2 1.2 4 4 1 االتفاقيات بين اسرائيل والسلطة حول األمور البيئية. 00

 0.9 2 2 0.9 3 3 1  .نقص البيانات التقنية 00

 0.9 2 2 0.6 2 2 1 عدم توفر أسواق لبعض المنتجات )السلع(. 02
 الشدة الكلية للمجال

  
201 022%  

 
001 022%  
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 األثووووووروأهوووووم المعيقوووووات الخارجيوووووة التوووووي تحوووووول دون تحقيوووووق الجووووودوى التنمويوووووة إلعوووووداد دراسوووووات تقيووووويم 
وموووووووا ترتوووووووب عليوووووووه مووووووون  ائيلياإلسوووووور  اإلحوووووووتاللالبيئووووووي، مووووووون وجهوووووووة نظووووووور المبحوووووووثين: هوووووووو وجوووووووود 

وأثووور  ،A, B, Cمصوووادرة للمووووارد الطبيعيوووة ومصوووادر لألراضوووي وتقسووويم لألراضوووي الوووى منووواطق 
سووووولبًا علوووووى تقلووووويص المنووووواطق السوووووكنية مموووووا أدى إلوووووى زحفهوووووا إلوووووى المنووووواطق الصوووووناعية كموووووا حووووودث 

 في المنطقة الصناعية في مدينة رام اهلل. 
 

ظريوووووووًا ودرجوووووووة حدوثوووووووه علوووووووى أرض الواقوووووووع بنسوووووووبة ن %20.1وجووووووواءت نسوووووووبة شووووووودة المعيوووووووق بقيموووووووة 
عرقلتوووووه لووووودخول المعووووودات المسوووووتوردة،  اإلسووووورائيلي اإلحوووووتالل. ومووووون المعيقوووووات التوووووي سوووووببها 21.1%

حتاجووووووت موووووودة سووووووتة إمثووووووال "محطووووووة معالجووووووة ميوووووواه الصوووووورف الصووووووحي فووووووي بلوووووودتي الرمووووووون والطيبووووووه 
 ناء. ما بين السماح للمعدات بالدخول ورفع الحجز عليها في المي ،شهور

 
شووووتراطه إوموووون ناحيووووة أخوووورحن أشووووار المبحوثووووون إلووووى وجووووود معيقووووات سووووببها الممووووول الخووووارجي: وهووووي 

حتوووول المعيووووق المرتبووووة الثانيووووة فووووي نسووووبة شوووودة إوقوووود  .علووووى نوووووع وموقووووع معووووين إلقامووووة المشووووروع عليووووه
المعيووووق نظريووووًا وفووووي نسووووبة درجووووة الحوووودوث علووووى أرض الواقووووع، فووووالممول يختووووار نوووووع المشووووروع الووووذي 

دم أجندتووووه، والووووذي معظمووووه توجووووه فووووي وقتنووووا الحووووالي إلووووى مشوووواريع تنمويووووة تخوووودم النوووووع الجنوووودري، يخوووو
إضووووافة إلووووى شوووورط أن يكووووون موقووووع المشووووروع فووووي محافظووووة أو مدينووووة معينووووة. وبووووالطبع يووووتم الموافقووووة 

وذلووووك بسووووبب عوووودم وجووووود  ؛علووووى شووووروط الممووووول فووووي سووووبيل الحصووووول علووووى دعووووم إلقامووووة المشوووواريع
 األثووووووورقامووووووة المشوووووواريع التنمويووووووة ودعووووووم مووووووالي لتكلفووووووة إعووووووداد دراسووووووات تقيوووووويم دعووووووم مووووووالي داخلووووووي إل

 ن في حدوث كل المعيقين على أرض الواقع. يالمبحوثبعض  البيئي. والذي أكده
 
 

(، حيث يبين نسبة شدة المعيقات مع النسبة 02.2ويمكن تلخيص نتائج كافة المعيقات في الجدول )
 . تالفعلية لدرجة حدوث كافة المعيقا
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 ألقرب رقم صحيحيبين ملخص نتائج المعيقات  :02.2جدول:   
 

  )%( نسبة درجة حدوث المعيق )%( نسبة شدة المعيق التفاصيل المعيقات

 المؤسسية

 60 62 الخاصة بالوزارات
 00 00  اإلستشاريةالمكاتب 

 9 00 التشريعات والقوانين
 00 00 الرقابة 

 6 6 تالبيانات والمعلوما
 %26.1 %21.2 نسبة شدة مجال المعيقات المؤسسية

 %21.1 %22.9 المجتمعية نسبة شدة مجال المعيقات 
 %01.1 %01.1 الخارجية نسبة شدة مجال المعيقات 
 %022 %022 الشدة اإلجمالية للمعيقات

 
  
التقييم البيئي  الوسائل الكفيلة بتعزيز تحقيق الجدوى التنموية المتوقعة من إعداد دراسة 1.4

 للمشاريع التنموية 
 

وسائل التعزيز المقترحة لتحقيق الجدوى التنموية إلعداد  لحو  البحثيفي ضوء اإلجابة عن السؤال 
ممكن  اقترح المبحوثون عدة وسائلفقد وأهمية حدوثها على أرض الواقع، البيئي،  األثوردراسات تقييم 

المتوسطات  حتسابإوقد تم البيئي،  األثوردراسة تقييم  أن تعزز تحقيق الجدوى التنموية من إعداد
 حسب المعادالت اآلتية: إلجابات المبحوثين األولوية ودرجة أهمية  حتساب شدةإثم  ،الحسابية

 
 من المبحوثين. قترح= مجموع القيم التي أ عطيت للم األولويةشدة 

المجال الواحد من جميع  وياتاألول= مجموع القيم التي أ عطيت لجميع  األولوياتشدة مجال 
 المبحوثين.

  
 

 .ب(.01.2).أ( و 01.2) ينوالنتائج جاءت كما هو مبين في الجدول
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اقترحها المبحوثون،  لوسائل تعزيزشدة األولوية وشدة األهمية و المتوسط الحسابي : .أ.01.2جدول 
 البيئي. األثورلتحقيق الجدوى التنموية من إعداد دراسات تقييم 

 

 
 رقمال

عدد وسائل التعزيز
ال

 

ي 
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

وية
ألول

دة ا
ش

بي 
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

 شدة
ية 
هم
األ

 

عالمية البيئية للمجتمع ضرورة زيادة التوعية اإل 0
 68.08 2.96 97.06 4.22 23 بما فيهم صاحب المشروع.

 22.22 2.75 45.96 3.83 12 تحسين مستوى فاعلية عمليات الرقابة. 0
 25.02 2.78 32.04 3.56 9 انين والتشريعات.تعزيز القو  2
وجود رؤيا فلسطينية واضحة للمشاريع  2

 االستراتيجية المنوي تنفيذها. 
8 3.38 27.04 2.88 23.04 

لجنة الفي  ن كافة التخصصاتشخاص مأ تعيين 1
 البيئي األثورتقييم الوطنية ل

6 4.00 02.22 2.83 16.98 

مكتوب في الدراسة  بين ما هو والحزماإللتوزام  6
 02.22 3.00 23.04 2.88 8 وما هو موجود على أرض الواقع.

ستشارية إتوجيه صاحب المشروع إلى مكاتب  1
 البيئي. األثوردراسات تقييم  إعدادذات خبرة في 

5 3.60 01.22 2.80 02.22 

د المدة الزمنية إلوووووزام المؤسسات في تحدي 1
الموافقة  تنهاء إجراءاإلالقصوى الالزمة 

 والحصول على الترخيص المطلوب. 
7 2.57 17.99 2.43 17.01 

قبل البدء بإعداد الدراسة ضروري البدء من  9
بالمشاركة اإلهتمام القاعدة قبل رأس الهرم )

 المجتمعية قبل المؤسسات( قبل إعداد الدراسة.
4 4.25 01.22 3.00 00.22 

تأهيل مكاتب استشارية متخصصة بإعداد  02
 البيئي.  األثوردراسات تقييم 

4 4.00 06.22 3.00 00.22 

زيادة نسبة رأس المال المخصص إلعداد  00
البيئي. بالنسبة لصاحب  األثوردراسات تقييم 

 المشروع.
5 3.20 06.22 2.80 02.22 

ضرورة توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد  00
 البيئي. األثوردراسات تقييم 

5 3.00 22.01  3.00 01.22 
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.ب.: المتوسط الحسابي وشدة األولوية وشدة األهمية لوسائل تعزيز، اقترحها المبحوثون 01.2جدول 
 البيئي. األثورلتحقيق الجدوى التنموية من إعداد دراسات تقييم 

 

 
 الرقم

عدد وسائل التعزيز
ال

 

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

وية
ألول

دة ا
ش

بي 
حسا
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وس
لمت
ا

 

 شدة
مية
أله
ا

 

ماكن ألرورة وجود مخططات هيكلية تبين اض 02
 الصناعية القامة المشاريع التنموية فيها.

3 4.00 00.22 3.00 9.22 

نشر قصص نجاع لمشاريع تنموية سابقة تم إجراء  02
عداد دراسات تقييم أثر بيئي لها مسبقًا.   9.22 3.00 00.22 4.00 3 وا 

لية ثناء عمأضرورة إشراك القطاع العام والخاص  01
 البيئي. األثورتقييم 

4 3.00 00.22 2.75 00.22 

 00.22 3.00 00.22 3.00 4 توفير الدعم المالي ألعضاء التقييم البيئي. 06
تخاذ القرار على إتعزيز دور لجنة التقييم البيئي في  01

 المستوى الوطني.
3 3.67 11.01 3.00 9.22 

اد كاديميين والخبراء في إعدزيادة مشاركة األ 01
 البيئي. األثوردراسات تقييم 

3 3.00 9.22 3.00 9.22 

 6.22 3.00 1.22 4.00 2 عضاء لجان التقييم بفترات متقاربة. أعدم تغيير  09
 1.22 2.50 1.22 4.00 2 واألبحاث.ضرورة توفير الدراسات  02
المساواة بين العاملين في نفس القطاع خالل دراسة  00

ث يكون الجميع ضمن البيئي بحي األثورتقييم 
 القانون )عدم وجود المحسوبية والعشائرية(.

2 3.50 1.22 2.50 1.22 

 6.22 3.00 1.22 2.50 2 تحديد صالحيات اللجان. 00
البيئية  األثورضرورة نشر نتائج دراسات تقييم  02

 .()الشفافية
1 4.00 2.22 3.00 2.22 

لتي ضرورة توفير قائمة واضحة ألنواع المشاريع ا 02
 تحتاج دراسة تقييم أثر بيئي.

1 3.00 2.22 3.00 2.22 

التنسيق بين المؤسسات بشكل أفضل مما هو  01
 عليه.

1 2.00 0.22 2.00 0.22 

 262.0 2.84 212.0 3.45  المعدل العام 
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 .البيئي األثورتقييم  قيق الجدوى التنموية إلعداد دراساتمقترحات كفيلة بتح 01.2الجدول  أظهر
الوضع من حسن ي نأمن الممكن بعض المقترحات  قترحها المبحوثون من منطلق أملهم بأناد وق

لمواجهة المعيقات التي تحول دون تحقيق الجدوى كمقترحات  ن يكون بعضها،أ، و الحالي القائم
 .البيئي األثورالتنموية إلعداد دراسات تقييم 

 
 ما يلي: يتبين  ،أ و ب(.01.2)للنتائج في الجدول من واقع قراءة الباحثة و 

 
 عالية وهي قيمة 1من أصل  (2.21بلغ )فقد  ،جاء بدرجة كبيرةللمقترحات  المتوسط الحسابي ،

 . 2( من أصل 0.12) ةن أهمية تطبيقها عاليأخاصة  ،وهي بحاجة إلى األخذ بها وتحقيقها
 
  عالم إلر وسائل اقترحوا ضرورة زيادة التوعية البيئية عبإ(، 02)أغلبية المبحوثين وعددهم

هذه التوعية من أهمية في نشر مفهوم تقييم لأصحاب المشاريع. لما توعية المختلفة بما فيهم 
 نواعه. أبمنع التلوث بشتى اإلهتمام البيئي بين أفراد المحتمع و  األثور

 
 ،قترح الثاني في األولوية، وقد حقق متوسط حسابي الم   تحسين مستوى فاعلية الرقابة والتفيش

ن أخاصة  واألخذ بهااإلهتمام وبدرجة أهمية كبيرة، تحتاج إلى  ( وبمتوسط حسابي2.12يمته )ق
عندما يعلم أنه فصاحب المشروع  ،(0.11) ها جاء بقيمة عاليةألهمية حدوثالمتوسط الحسابي 

سي راقب وي خالف في حال لم يلتوزم بما هو مكتوب في الدراسة على األغلب يتقيد بما هو موجود 
 الدراسات. في

 
  ن من وسوائل لتعزيوز الجودوى التنمويوة إلعوداد دراسوات و قترحها المبحوثإالمقترحات التي ومن أهم

ووووعف واضووووح  األثووووورتقيووويم  فووووي البيئووووي، هووووي تعزيووووز التشووووريعات والقوووووانين البيئيووووة لمووووا فيهووووا موووون ض 
ضوود والعموول علووى وضووع عقوبووات قاسووية ضوود المخالفووات التووي ترتكووب  .بسووبب قوودمها التشووريعات

 البيئة.
 
  اللجنة ومن الوسائل المهمة التي اقترحها المبحوثون هي ضرورة وجود أشخاص مؤهلين في

 البيئي، حيث أشار ثمانية من المبحوثين حول هذا المقترح. األثورالوطنية لتقييم 
 
  البيئي. األثوردراسات تقييم  إعدادستشارية ذات خبرة في إتوجيه صاحب المشروع إلى مكاتب 
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  النتائج تلخيص 7.4
 

 نتائج الدراسة:  ألهم اً فيما يلي تلخيص
 
  (، %66.1تخصص هندسة بأنواعها )من حملة تنوعت تخصصات المبحوثين وكانت األغلبية

باقي التخصصات ما بين )اآلثار، صحة عامة،  وتوزعت(، %01.2تخصص اإلدارة ) وحملة
 علوم سياسية، علم نفس، حقوق، خدمة اجتماعية(. 

 (. %25.6سنوات فأقل وبواقع ) 2نوات الخبرة لدى غالبية المبحوثين كانت عدد س 
 ( :من حملة شهاة البكالوريوس، وتالها %10.2توزع المبحوثين حسب المستوى العلمي كما يلي )

  ما باقي المبحوثين فتوزعوا بالتساوي ما بين حملة الدكتوراة،أ(، %20حملة درجة الماجستير )
 الثانوية العامة، ولم يكن أي مبحوث من حملة الدبلوم المتوسط. والدبلوم العالي و 

 ( 10.0غالبية المبحوثين من الذكور بواقع%)، ( 01.9فيما كانت نسبة اإلناث%.)  
  البيئي  األثورظهرت فروق في إجابات المبحوثين حول الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم

 ير الجهة التي ينتمي إليها المبحوث )صفة المبحوث(.للمشاريع التنموية المبحوثة، ت عزى لمتغ
 ( وبدرجة "إيجابي 6.005جاء المعدل العام لمتوسطات الجدوى الواقعية ألبعاد التنموية الثالثة )

لجدوى النسبية لألبعاد التنموية )االجتماعية، اجاء المعدل العام لمتوسطات كبير". فيما 
  .كبيرةوبدرجة  8.01، والبيئية( اإلقتصاديةو 

  بدرجة إيجابي لمؤشرات البعد البيئي في المرتبة األولى، و الجدوى الواقعية )واقع الحدوث( جاءت
  على من المعدل العام للمتوسطات الحسابية.أ، و (6.26وبمتوسط حسابي قيمته ) "كبير

 بيئي تقارب المتوسطات الحسابية للجدوى الواقعية للمجموعات الثالث الخاصة بمؤشرات الب عد ال
متقاربة جدًا وبفارق ضئيل. حيث جاءت المتوسطات الحسابية للمجموعات على النحو اآلتي: 

، وأخيرًا المتوسط 6.22، مؤشرات الوعي البيئي:6.02)مؤشرات استدامة الموارد الطبيعية: 
 (. 6.21الحسابي لمجموعة مؤشرات التخطيط البيئي:

  األكثر تحقيقًا في الب عد البيئي بمتوسط حسابي بلغ  بالصحة العامة للمجتمع، كان المؤشراإلهتمام
اإللتوزام ثم المؤشر "، ختيار الموقع األكثر تناسبًا"إ( وبدرجة إيجابي كبير، تاله المؤشر "6.10)

بتطبيق وسائل األمن والسالمة". أما أدنى مؤشر تحقيقًا للجدوى الواقعية فكان "تقييم الجمهور 
 (.1.29أدنى قيمة بالمتوسطات الحسابية لمؤشرات البعد البيئي ) لآلثار البيئي" حيث حصل على

   خيرة وبمتوسط حسابي ألعد االجتماعي في المرتبة الثالثة واجاءت الجدوى الواقعية لمؤشرات الب
 .وأدنى من المعدل العام للمتوسطات الحسابية "متوسط(، "وبدرجة إيجابي 1.90)بلغ 
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 عد االجتماعي، الب   مؤشراتلمجموعات الثالث للالواقعية وى الجدالتباين واضحًا في نتائج  جاء
تلتها المجموعة  ،(6.00) ومتوسط حسابي ،ولىالمرتبة األعلى القيم المجتمعية  حيث حصلت

(، ثم مجموعة مؤشرات 1.91وبمتوسط حسابي ) ،المفاهيم والحقوق المجتمعية في المرتبة الثانية
 .بدرجة ايجابي متوسط (1.11وبمتوسط حسابي بلغ ) ،يرةالعالقات المجتمعية في المرتبة األخ

 ،"على المؤشرات تحقيقًا للجدوى بمتوسط حسابي بلغأ جاء المؤشر "الصحة العامة للمجتمع 
ثم  ،" احتياجات المجتمع المحلي"المؤشر  بالترتيب، تاله وأعلى من المعدل العام ،(6.22)

ت تحقيقًا للجدوى التنموية فكانا "تحقيق قيم مجتمعية" دنى المؤشراأما أالمؤشر "تعزيز االستجابة". 
  (.1.10و "العالقة بين المالك وجمهور المستفيدين" بواقع متوسط حسابي )

 ( 6.221جاءت الجدوى الواقعية لمؤشرات الب عد االقتصادي في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي) 
  سطات الحسابية.وبدرجة "إيجابي كبير"، وأعلى من المعدل العام للمتو 

 ولى تحقيقًا للجدوى التنموية جاء مجموعة المؤشرات التي تخدم االقتصاد الوطني في المرتبة األ
(، ثم مجموعة 6.02(، تلتها مجموعة المؤشرات التي تخدم المتأثرين )6.02بمتوسط حسابي )

ؤشرات التي تخدم (، وأخيرًا مجموعة الم6.21المؤشرات التي تخدم البيئة في المرتبة الثالثة )
 (.1.16المستفيدين في المرتبة األخيرة )

 وبمتوسط اإلقتصاديةبالمرتبة األولى تحقيقًا للجدوى  "تطبيق المواصفات المطلوبة"حتل المؤشر إ ،
. تاله في المرتبة الثانية المؤشر "توفير االحتياج األساسي"، وبدرجة كبيرة (6.21حسابي )

دنى المؤشرات أ(. و 6.01المؤشر خدمة االقتصاد الوطني ) (، ومن ثم6.20وبمتوسط حسابي )
  (.1.10تحقيقًا للجدوى كان "تقليص الكلفة اإلجمالية للمشروع" وبمتوسط حسابي )

  جاءت نسبة شدة حدوث المعيقات على أرض الواقع، أعلى من نسبة شدتها نظريًا ولكن بفارق
 بسيط 

  في المرتبة األولى  دارية على أرض الواقعنسبة درجة حدوث المعيقات المؤسسية/ اإلجاءت
 (. %21.2نظريًا بنسبة مئوية بلغت قيمتها )تها نسبة شدبينما جاءت  (.26.1%)

 اإلجراءات ) الالزمة للحصول على ترخيص للمشروع التنموي، لمعيق طول الفترة الزمنيةجاء ا
تاله المعيق (، %09) ةبنسبو  كثر حدوثًا على أرض الواقعاألالبيروقراطية بين المؤسسات(. 

ضعف التنسيق بين الوزارات، وتداخل الصالحيات بين المؤسسات، وأقل المعيقات الوزارية حدوثًا 
وذلك ضمن . %0كان "عدم القدرة على الحصول على المعلومة بسهولة من المؤسسات" بنسبة 

 مجموعة المعيقات الخاصة بالوزارات.
 البيئي" في المرتبة األولى في الحدوث  األثوردراسات تقييم  حتل المعيق "التكلفة العالية إلعدادإ

تاله المعيق "ندرة وجود مكاتب مؤهلة إلعداد دراسات (، %6) وبنسبة مئوية على أرض الواقع
رض الواقع كان "أن أ، وأقل المعيقات حدوثًا على "البيئي من ذوي الخبرة واالختصاص األثورتقييم 
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. وذلك ضمن مجموعة "من عدم إعدادها األثوراد دراسة تقييم بعض المشاريع ال تتأثر بإعد
 . اإلستشاريةالمعيقات الخاصة بالمكاتب 

 البيئي" في المرتبة األولى في  األثورحتل المعيق "ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بتقييم إ
ي عتمد تاله المعيق "عدم وجود سياسة متبناه  (،%1) وبنسبة مئوية الحدوث على أرض الواقع

ثم تطبيق القانون بحذافيره ال روح القانون في المرتبة األخيرة في الحدوث على  ،عليها في التقييم
 وذلك ضمن مجموعة المعيقات الخاصة بالتشريعات والقوانين الفلسطينية.أرض الواقع. 

 أرض  حتل المعيق "ضعف فعالية عمليتي الرقابة والتفتيش" في المرتبة األولى في الحدوث علىإ
وذلك تاله عدم توفير اإلمكانيات الالزمة إلجراء الرقابة والتفتيش. (، %1)وبنسبة مئوية  الواقع

 والبيانات. ضمن مجموعة المعيقات الخاصة بعمليتي الرقابة والتفتيش
 قلة المعلومة خاصة عن المواد الكيميائية" في المرتبة األولى في المرتبة األولى في حتل المعيق إ

  .على أرض الواقع، وذلك ضمن مجموعة المعيقات الخاصة بالمعلوماتالحدوث 
  (%21.1حدوث المعيقات المجتمعية على أرض الواقع في المرتبة الثانية ) درجةجاءت نسبة ،

 (. %22.9نظريًا ) تهانسبة شد وأعلى من
 بة األولى في البيئي" في المرت األثورعدم وجود الوعي التام بأهمية موضوع تقييم حتل المعيق "إ

(. %01وبنسبة مئوية ) المرتبة األولى في الحدوث على أرض الواقع ضمن المعيقات المجتمعية.
قلة "، والمعيق "خوف المجتمع من اآلثار السلبية للمشروع قبل سماع آراء المختصين"تاله المعيق 

"قلة فعالية  المعيق كان. وأقل المعيقات المجتمعية حدوثًا "مشاركة المجتمع بجلسات التقييم البيئي
 (.%0ومستوى الرقابة الذاتية من قبل صاحب المشروع" وبنسبة مئوية بلغت )

  أما المعيقات الخارجية، فاحتلت المرتبة الثالثة في نسبة شدة المعيق نظريًا، وبنسبة بلغت
 (. %01.1(. أما نسبة شدة حدوث المعيقات الخارجية على أرض الواقع فبلغت )01.1%)

 لألراضي في ومصادرة للموارد الطبيعية وما يترتب عليه من تقسيم  اإلسرائيلي اإلحتالل احتل
. تاله المعيق الحدوث على أرض الواقع أكثر المعيقات الخارجية حدوثاً  في ،المرتبة األولى

  .ختيار موقع المشروع ونوعه بحيث يخدم أجندتهإعلى اشتراط الممول الخارجي 
  ت االتي اقترحها المبحوثين لتعزيز تحقيق الجدوى التنموية من إعداد دراس وسائل التعزيزأهم من

  البيئي: األثورتقييم 
 

o عالمية البيئية للمجتمع بما فيهم صاحب المشروع. بالمرتبة األولىضرورة زيادة التوعية اإل 
 .التعزيز التي اقترحها المبحوثون ضمن وسائلليكون 

o بةتحسين مستوى فاعلية عمليات الرقا. 
o تعزيز القوانين والتشريعات الفلسطينية.  
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o يا فلسطينية واضحة للمشاريع التنموية المنوي تنفيذهاؤ وجود ر  مطلوب. 
o  البيئي األثورتعيين أشخاص من كافة التخصصات في اللجنة الوطنية لتقييم.  
o  والحزم بين ما هو مكتوب في الدراسة وما هو موجود على أرض الواقع.اإللتوزام 
o األثورصاحب المشروع إلى مكاتب إستشارية ذات خبرة في إعداد دراسات تقييم  توجيه 

 .البيئي
o  زام المؤسسات في تحديد المدة الزمنية القصوى الالزمة إلنهاء وووووواقترح المبحوثون بضرورة إل

 إجراءات الموافقة والحصول على الترخيص المطلوب.
o  بالمشاركة المجتمعية.اإلهتمام 
 

 تلخيص: 
( ملخص عام لعملية 2.2ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، ونتائج الدراسة، يقدم الشكل ) في

البيئي من إجراءات ومتطلبات الترخيص والمعيقات، التي تحول دون تحقيق الجدوى  األثورتقييم 
ا ستعزز من التنموية إلعداد الدراسات. إضافة إلى سرد ألهم وسائل التعزيز التي يعتقد المبحوثون أنه

 البيئي. األثورتحقيق الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم 
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 الفصل الخامس 
______________________________________________________ 

 
  اجات والتوصياتـتـنـستاإل
 

 ستنتاجات اإل 3.5
 
 بها الدراسة: تاجات التي خرجتونوستنتائج الدراسة، فيما يلي أهم اإل ستناد إلىباإل
 
  التكتم عليها، وال يتم نشرها  يتمالبيئي  األثورمن دراسات تقييم الحظت الباحثة أن كل دراسة

بالدراسات الماضية، لخفض مستوى الجدوى الخاصة  ةستفادة منها، وهي أحد العوامل المتوقعلإل
 و نقطة بداية. ستفادة حقيقة ال بالمعلومات وال بالتجربة وكأن كل مشروع هإحيث ال يوجد 

  زاء في التخصصات، حيث أنه من الواضح وجود تركيز في تخصص محدد وهو ووجتإهناك
جتماعي، وية له أبعاد ثالثة: البيئي، واإل)تخصص الهندسة(، بالرغم من أن تقييم الجدوى التنم

قتصاد م البيئي من تخصص علم االيقتصادي، وال يوجد أي فرد من أفراد اللجنة الوطنية للتقيواإل
 وعلم االجتماع.

  البيئي، وبالتالي ضعف مشاركتهن في صنع  األثورضعف تواجد وتمثيل النساء في لجنة تقييم
 .القرار

  البيئي تعزى لمتغير  األثورتتأثر إجابات المبحوثين حول الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم
  الجهة التي ينتمي إليها المبحوث.

  رتقاء نتيجة لوجود معيقات.للتطور واإل ةبيئي ذات جدوى تنموية إيجابية قابلال األثوردراسات تقييم  
  البيئي للمشاريع التنموية، أكثووور  األثوري مثل الجانب البيئي للجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم

 الجوانب تحقيقًا للجدوى التنموية مقارنة بالجانبين االجتماعي واالقتصادي. 
 يحقق الجدوى التنموية في الب عد البيئي. ،المناسب إلقامة المشروع عليهختيار الموقع إ 
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  المؤشرات التي يعكس وجودها في دراسات من للمجتمع من والسالمة ألبالصحة العامة وااإلهتمام
 البيئي بدرجة إيجابية كبيرة جدًا. األثورتقييم 

 لذي سينتج عن المشاريع، اهتمام أصحاب المشاريع بمصالحهم الشخصية وبالمكسب المالي ا
 .وتحقيق القيم المجتمعية حتياجات الخاصة بالمجتمع المحليباإلاإلهتمام من  أكثر

  في المشاريع التنموية لتحقيق الجدوى التنموية في التكنولوجيا الحديثة إستخدام يوجد توجه نحو
 ن التلوث.في تحقيق االقتصاد األخضر والتخفيف م وذلك لمساهمتهاعد االقتصادي، الب  

  من المنطقي أن تكون المعيقات المؤسسية / اإلدارية على رأس المعيقات لتحقق الجدوى التنموية
إعداد الدراسات، وهي  البيئي، فهي التي تخطط وتحكم وتضبط األثورمن إعداد دراسات تقييم 
راسات تقييم ستشاريين، وتمنح الموافقات، وهي التي تدعم نجاح أو تعطيل دالتي تضبط إختيار اإل

 البيئي.  األثور
  تقييم  دراساتتحقيق الجدوى التنموية إلعداد تضعف المؤسسات  بينالبيروقراطية اإلجراءات

 البيئي سلبيًا.  األثور
  البيئي للمشاريع  األثورالتي تقوم بإعداد دراسات تقييم  اإلستشاريةضعف الخبرة لدى المكاتب

البيئي للجدوى  األثورة التي تواجه تحقيق إعداد دراسات تقييم ت ووووووعد من أهم الم عيقات المؤسسي
 التنموية المتوقعة لها. 

  ضعف في التشريعات والقوانين البيئية الفلسطينية، بسبب قدمها مقارنة مع التقدم االقتصادي
 والتنموي.

 سببه عدم وجود أجهزة ومعدات ومختبرات بيئية. ضعف في عمليتي الرقابة والتفتيش 
  يربك أعضاء المعلومات والبيانات الخاصة بالمواد الكيميائية المستخدمة في بعض الصناعات قلة

 اللجنة الوطنية لعدم معرفتهم بها، ويؤثر على قرارهم.
 لدراسة.اجودة و على نوعية  إيجابياً تؤثر البيئي  األثورعداد دراسات تقييم إلالعالية المالية تكلفة ال 
 نعكس سلبًا على الجدوى التنموية، وبالتالي تعزيز المجتمعية إف في ممارسة المشاركة الضع

 البيئي.  األثورن يرتقي بمفهوم الجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم أالمشاركة المجتمعية ممكن 
  تحقيق الجدوى التنموية والتنمية عيق أكثر العوامل الخارجية التي ت اإلسرائيلي اإلحتالليعتبر

 ين. في فلسط المستدامة
  البيئي من قبل الحكومة، يعتبر من  األثورعدم توفر الدعم المالي لتكلفة إعداد دراسات تقييم

البيئي للمشاريع التنموية  األثورالعوامل الخارجية التي يمكن أن ت حفوووز تحقيق إعداد دراسات تقييم 
 للجدوى التنموية المتوقعة.
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 التوصيات  1.5
 

توصيات موجهه للمؤسسات ذات وقد صنفتها الباحثة با الدراسة: أهم التوصيات التي خرجت به
ألفراد  توصياتو  اإلستشاريةألصحاب المكاتب  وتوصياتألصحاب المشاريع  وتوصياتالعالقة، 
 .المحلي المجتمع

 
 البيئي:  األثورذات العالقة، ممثلة باللجنة الوطنية لتقيم  والوزارات توصيات للمؤسسات -0
 

 البيئي لكن في ظل بيئة إعداد مختلفة المطلوب  األثوراد دراسات تقييم االستمرار في إعد
 منها: 

 

o  البيروقراطية أقصر في الحصول على اإلجراءات تضمن المؤسسات الرسمية أن تكون
)تطوير اآللية الحالية في الحصول على الموافقة البيئية  ترخيص المشاريع التنموية.

 للمشاريع التنموية(.
o فيف المعيقات الناجمة عن المؤسسات.العمل على تخ 
o نسيق فيما بينها.وتوتوحيد الصالحيات بين الوزارات ذات العالقة، ورفع مستوى ال  

 
  تضمن تطبيق المخالفات ضد المخالفين من أصحاب المشاريع. إيجاد تشريعات وقوانين

  وتجبر المشاركة المجتمعية في كافة مراحل التقييم.
 والخبرة إلعداد دراسات تقييم  ستشارية قانونية تمتلك الكفاءةإ العمل على ترخيص مكاتب

  البيئي. األثور
 منها.ستفادة البيئي لإل األثورلى دراسات تقييم ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في عدم التكتم ع  
  قتصادية يئي عبر إضافة مهارات ذات أبعاد إالب األثورتطوير الكادر في لجنة تقييم

 . اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةر دمج كادر يضم التخصصات و عبأواجتماعية 
  مع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية  ليتماشىالبيئي  األثورزيادة تمثيل النساء في لجنة تقييم

واإلجتماعية قتصادية إلنمية اوووالتق لتحقينوع الجندري داخل أعضاء اللجان ووونحو الت
 المستدامة.

 البيئي من خالل: األثورتيش للجنة المركزية لتقييم تحسين القدرة الرقابية والتف 
 

o  إنشاء مختبر بيئي ومزودًا بالفنيين ذوي الكفاءة، وأن يحتوي على المعدات والموارد
ختبارات والقيام باألعمال المخبرية اإلالالزمة لمراقبة وقياس نوعية البيئة، إلجراء 
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امعات والمراكز البحثية في الجي ف المتاحةبدائل العلى عتماد . أو اإلالمطلوبة
 المؤسسات الفلسطينية.

o  إنشاء بنك للبيانات والمعلومات )خاصة الكيميائية( للتمكن من الحصول عليها بسهولة
 عند الطلب. 

o  زيادة عدد الكادر المسؤول عن الرقابة والتفتيش ليتماشى مع الزيادة في عدد المشاريع
 المقدمة لطلب الترخيص.

 

 لى جانب الشعب الفلسطيني في الحفاظ على البيئة إالدولي الوقوف  الطلب من المجتمع
 الفلسطينية من التلوث ومن مصادرة األراضي والموارد الطبيعية. 

 
 : اإلستشاريةتوصيات ألصحاب المكاتب  -0
 

  من خالل:  اإلستشاريةمطلوب تحسين وضع المكاتب 
o .توفير الكادر المطلوب صاحب الكفاءة العالية 
o  ع الدراسات من منطلق المسؤولية الوطنية والبيئية أكثر من منطلق تحقيق التعامل م

 .المكسب المادي من المالك
 

 : التنموية عير االمش ألصحابتوصيات  -2
 

 ن يفصح عن كافة التفاصيل الخاصة.أن يتعامل بشفافية في نقل المعلومة، بأ 
 خبرة مناسبة يستشاري ذيتوجه لمكتب إ.  
   حتياجات المجتمع من المشاريع التنموية. وقراطية في تحقيق متطلبات وا  الديمباإلهتمام زيادة 
  التكنولوجيا الحديثة في المشاريع التنموية لتقليل األخطار إستخدام من الضروري توظيف

 الناجمة عن المشاريع الصناعية.
  رتكاب المخالفاتالبيئة وعدم إ األثوردراسة تقييم  بما ورد فياإللتوزام من الضروري. 

 
 توصيات ألفراد المجتمع: -2
 

  ستماع والمشاركة بالجلسات التوعوية.البيئي، باإل األثورمساعدة فريق إعداد دراسات تقييم 
 .الرقابة والتبليغ عن وجود أية مخالفات تقع أثناء وبعد تشغيل المشروع 
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 توصيات لجميع أطراف العالقة:  -1
 
  عبر وسائل بأهمية عملية التقييم البيئي عن  ،ألفراد المجتمع ةالبيئي التوعيةالعمل على زيادة

  اإلعالم المختلفة.
  يجابيات ممارستها، والتعاون مع أفراد اللجنة توعية المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية وا 

 البيئي، بكافة المراحل.  األثورالوطنية لتقييم 
  دراسة. ضمان إحداث المشاركة المجتمعية بالشكل المناسب بكافة مراحل إعداد 
  البيئي. األثورتطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية أثناء إعداد دراسات تقييم 
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 ( .0222إبراهيم، م:)  التعليمي للدراسات البيئية للمخطط العمراني، المنهج-المرجعيالبحث 
أستاذ  بحث للحصول على درجة . مصر.القاهرة، التخطيطية والمعماريةمركز الدراسات 

  .مساعد
 www.cpas-egypt.com/Articles/Dr_M_Baki/Dr_M.../MOR20025.pdf 

 ورقة بحثية في المؤتمر الفلسطيني الواقع البيئي ومسؤولية الشباب(: 0200سحق، ج. )إ ،
 بيت لحم، فلسطين.  ،الثاني للتنمية والتوعية البيئية
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 شورة قدمت لسلطة جودة البيئة(، فلسطين.)دراسة غير منالغاز، 

 ( .0200الجوزي، ج :)ورقة عمل ق دمت في أهمية المحاسبة البيئية في استدامة البيئة .
ت التنمية المستدامة والعدالة في ظل رهانا اإلقتصاديةالملتقى الدولي حول سلوك المؤسسات 

 جتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورفله. الجزائر.اإل
 ،جتماعي لألزمة البيئيةن يدفع الثمن: اإلطار الثقافي اإلم (:0991) .باربرا جونستون ،
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 ومخاطر التلوث(: البيئة الفلسطينية بين تحديات التنمية الشاملة 1008: )الدبس، ر ،
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  فلسطين. اهلل،، رام بالقوانين واللوائح والمعايير البيئيةاإللتـزام 

وبة متابعة الدراسة وطلب التعديالت المطل

 من صاحب المشروع

تب إجراء التعديالت الالزمة من قبل المك

 االستشاري

نهائي راسة بشكلها التقديم الد

 لسلطة جودة البيئة 

منح الموافقة على 

ن الترخيص او الرفض م

 قبل مكتب سلطة جودة

 البيئة

لجنة تعيين أشخاص مؤهلين في ال

 الوطنية للتقييم

http://www.ao-academy.org/ar/2008/9/1674.html
http://www.ao-academy.org/ar/2008/9/1674.html
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=z6
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 فلسطين.

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشريةالشفافية (:0202) .السليم، ن ،. 
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http://www.hrdiscussion.com/hr33693.html
http://www.environment.pna.ps/ar/index.php?p=25
http://www.wildlife-pal.org/environment.htm
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 المؤسسية(. الجهات 1001من السياسة الفلسطينية للتقييم البيئي ) 1. المادة رقم 3.1ملحق 
 البيئي األثـرالوزارات( المسؤولة عن عملية تقييم )

 
 ،تفاق على إنشاء وبعد اإل 0996، وفي عام 0992عام  أ نشئت في تشرين األول سلطة جودة البيئة

رية التخطيط البيئي، يعدد من الوزارات والهيئات أنشأت سلطة فلسطينية للبيئة ونوقلت إليها والية ومسؤوليات مد
هيكل تنظيمي لسلطة جودة البيئة، فلم يتم الموافقة على هذا الهيكل أو على تنفيذه، غير أن وبالرغم من وضع 

جميع األنشطة التي بدأت في إطار مديرية التخطيط البيئي قد استمرت بجانب مهام إضافية. )وفي عام 
البيئة، كما  عين فخامة الرئيس ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وزير دولة شؤون 0991

ع ينت حكومة جديدة كاملة في ذلك الحين ترأس مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات األخرى، غير أن 
التعيينات في تلك الحكومة لم تعقبها واليات ومهام خطية محددة وتركت وظائف كل وزارة ومسؤولياتها لكل 

ما بين المؤسسات وداخلها، وخاصة فيما وزير على حدة، وأدى هذا إلى حدوث درجة كبيرة من التداخل في
يتصل بالقضايا البيئية المشتركة بين القطاعات، وما تبع ذلك من إعداد مذكرات تعاون واتفاقات للحد من 

 بتعيين حكومة جديدة، أ نشئت وزارة فلسطينية لشؤون البيئية.  0التداخل، وفي أعقاب المرسوم الرئاسي رقم 
بإنشاء سلطة جودة البيئة لتكون خلفًا لوزارة شؤون البيئة،  6الرئاسي رقم صدر المرسوم  0220وفي عام 

ولسلطة جودة البيئة ميزانيتها وهي مسؤولة أمام مجلس الوزراء، وقد ن قلت جميع مهام ومسؤوليات وسلطات 
 الوزارة السابقة إلى سلطة جودة البيئة، لما في ذلك كل ممتلكاتها وموظفيها. 

ر عدم وجود والية خطية كاملة لهذه السلطة، فمسؤوليتها األولى موضحة تماما في وبالرغم من استمرا
االستراتيجية الفلسطينية للبيئة، وفي قانون البيئة الفلسطيني، والقضايا البيئية الشاملة لعدة قطاعات تتطلب 

لديات والمنظمات غير مستويين من التنسيق والتهاون، هما: التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية الحكومية والب
الحكومية والقطاع الخاص )وفئات أخرى( ممن لهم صلة بالبيئة، والتنسيق بين الفلسطينيين والجهات المانحة 

 (.000التي تدعم األنشطة البيئية في األراضي الفلسطينية المحتلة. )ص
 

 وتخطيط إستخدام  : وهما المسؤوالن عنوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمجلس العالي للتخطيط
 األراضي، وعن وضع خطط الطوار  لحماية الموارد الطبيعية وخطط التنمية االقليمية. 

 

 :ومهمتها تولي إدارة النفايات الصلبةو ولذا فهي تشترك في إدارة وتمويل عمليات جمع  وزارة الحكم المحلي
نقل وتصريف النفايات البلدية، ومن النفايات الصلبة وتصريفها، وتركز البلديات ومجالس القرى على جمع و 

ناحية أخرى فإن وكالة األمم المتحدة لإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 
 مسؤولة عن هذه الخدمات في مخيمات الالجئين. 

 

 :ة، كما تشترك في تشترك من خالل إدارتها لسالمة البيئية في إدارة ومراقبة النفايات الطبي وزارة الصحة
 إدارة نوعية المياه واألغذية والمياه المستعملة، والنفايات الصلبة، ومكافحة اآلفات وما إلى ذلك. 
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 :دارته وبالمعايير البيئية، والموارد  وزارة الصناعة وتهتم بالنفايات الخطرة، ومكافحة التلوث الصناعي وا 
 الطبيعية واألمن الصناعي. 

 :الموارد الكيميائية الزراعية وحماية إستخدام بالمسؤولية عن اإلدارة البيئية في  وتضطلع وزارة الزراعة
 الطبيعية والتنوع البيولوجي. 

  :دارة التراث الثقافي. وزارة السياحة واآلثار  وترتكز على حماية وا 
 :الدفاع المدني وتشترك في إنقاذ القوانين البيئية.  وزارة الداخلية 
 وتهتم بالجوانب البيئية في تنظيم المرور والبنى التحتية.  ت:وزارة النقل والمواصال 
 :دارة موارد الطاقة. سلطة البترول  وترتكز على حماية وا 
  على ضرورة توفير فرص عمل تركز العمل:وزارة. 
 ،ن لم يرد ذكرها في اإل وزارة التربية والتعليم ستراتيجية البيئية، دور محدد كذلك عن طرق التثقيف البيئي وا 

ذكاء الوعي البيئي، وفضال عن هذا فهناك عدة سلطات أخرى ذات واليات ومهام تتصل بالبيئة ومن هذه  وا 
 السلطات سلطة المياه الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية. 

  .وهناك كذلك منظمات غير حكومية عديدة لها صلة بالبيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة 
 
 تطلبتــ يمن السياسة الفلسطينية للتقييم البيئي )قائمة المشاريع الت 7المادة رقم  :1.1ملحق 

 البيئي لها. األثـرإجراء تقييم  إجبارياً 
 .محطات توليد الطاقة الكهربائية )وتشمل التوربينات, والمحطات الفرعية وخطوط الضغط العالي( .0
 المحاجر والمناجم. .0
 المجاري الرئيسة.محطات معالجة المياه العادمة بما في ذلك خطوط  .2
 مصانع اإلسمنت. .2
 مكبات النفايات الصلبة. .1
 مكبات النفايات الخطرة. .6
 المنشآت التي تنتج أو تستخدم أو تخزن المواد الخطرة. .1
 الهبوط.المطارات ومدرجات  .1
   .الموانئ والمرافئ واألرصفة البحرية .9

 مصافي تكرير النفط. .02
 المدن والمناطق الصناعية. .00
 يسة.الخزانات والسدود الرئ .00
 الطرق الرئيسة. .02
 الحديد والصلب. .02
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دراجها في دراسات إ: معلومات تفصيلية عن المشاريع التنموية والعناصر البيئية التي تم 3.1ملحق 
 البيئي لها. األثـرتقييم 

 
 مشروع مصنع طالء بروفيل األلمنيوم  -3

 

  
 1031-30-1الباحثة( بتاريخ ) اهللرام  –الصناعية  المنطقة-الداخللمنيوم من مصنع طالء بروفيل األ 

إلنشاء مشروع مصنع  م كشرط0200العام  لمنيوم فياألالبيئي لمصنع طالء بروفيل  األثورأ ِعدت دراسة تقييم 
لطالء بروفيل األلمنيوم في المنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة رام اهلل، وتحديدًا بين مكب النفايات الصلبة 

المياه العادمة، وتقدر مساحة األرض المخصصة للمشروع ألفين ومائتي متر الخاص بالبلدية ومحطة تنقية 
 ،معبدةوشبكة طرق  ،واتصاالت ،وماء ،مربع، ويمتاز الموقع بتوفر البنية التحتية األساسية من شبكة كهرباء

األحياء من الخدمات التي تخدم كافة المشاريع الصناعية في المنطقة. وتمتاز المنطقة من خلوها من  وغيرها
 السكنية والمناطق البيئية. 

 
 أهداف المشروع: 

 
في المنطقة وتوفير المواد الخام اإلستثمار   وتشجيع  اإلقتصاديةالمساهمة في عملية التنمية  -0

 )بروفيالت األلمنيوم المطلية( للصناعات التكميلية القائمة على منتجات األلمنيوم. 
لمنطقة والمساهمة في التخفيف ولو بشكل نسبي من البطالة المساهمة في تشغيل األيدي العاملة في ا -0

 خرى. أة من جهة اإلسرائيليعلى سوق العمل عتماد تقليل اإلفي األيدي العامة في المنطقة من جهة و 
 توفير المنتج الفلسطيني البديل وبالمواصفات العالمية وبأسعار منافسة  -2
سة الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة المساهمة في مكافحة منتجات المستوطنات ودعم سيا -2

 المستقلة. 
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 ما يلي: لمنيوم إلى إقامة مشروع مصنع طالء بروفيل األالبيئي الخاصة ب األثورتطرقت دراسة تقييم 
 
  تفصيل شامل حسب الشروط المرجعية المستلمة من سلطة جودة البيئة مبينًا فيها: وصف للموقع، وطرق

  .دائل المقترحة للموقع، وبدائل الطرق الموصلة إليهالوصول إليه، والب
 

  بدائل التكنولوجيا المستخدمة، وبدائل إدارة النفايات، وبدائل توفير الموارد المائية، ومرافق ومكونات
في المشروع، والوضع البيئي الراهن، )أي قبل البدء بإنشاء المشروع( من اإلستثمار   المشروع، وحكم 
 .ية، والمناخ وجودة الهواء، والجيولوجيا، والموارد المائية واستخداماتهاناحية الطبوغراف

 
   .دراسة الهيدرولوجيا والتربة واستخدامات األرض والحياة البرية والغطاء النباتي 
 
  جتماعي والسكاني وشبكة الطرق من حيث مالمح الوضع اإل اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةوصف للحالة

 والكهرباء ومياه الصرف الصحي.  اإلقتصاديةلمباني والمساكن المأهولة والمنشآت والمواصالت والتعليم وا
 
  تفصيل لطبيعة عمل المشروع، ومراحل التأسيس والتشغيل، ومراحل التصنيع واإلنتاج، والبدائل

مدادات المياه والطاقة، ومتطلبات النقل والتشغيل، والعمال ة المستخدمة، والطاقة االنتاجية للمشروع، وا 
 المباشرة وغير المباشرة. 

 
  ،اآلثار البيئية المحتملة من حيث تأثير المشروع على جودة الهواء واآلثار البيئية السلبية إلنبعاث الغبار

البيئية التخفيفية. وفصلت الدراسة تأثير المشروع على اإلجراءات ر الضجيج على الصحة العامة و ووووووأث
البيئية التخفيفية. والتأثيرات المحتملة على الموارد الزراعية، ءات اإلجراالمياه السطحية والجوفية و 

البيئية التخفيفية. والتأثير على الحياة البرية والغطاء النباتي الطبيعي، والتأثير على البنية اإلجراءات و 
 التحتية، وحركة النقل والمواصالت. 

 
  عية للمنطقة، وأثووووور المشروع على مياه إمكانية تأثير المشروع على سمات المناظر الطبيباإلهتمام

 الصرف الصحي، وأثووووور المشروع على الصحة العامة، والسالمة المهنية.
 
   .خطة اإلدارة والمراقبة للقضايا البيئية 
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 إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية الريحان:  مشروع-1

  

 
 

المصدر:المدير  –غرب رام اهلل  –مياه العادمة في ضاحية الريحان محطة معالجة مياه الصرف الصحي ال
 0202-00-00  التنفيذي للمشروع في

 
، وهي 0200البيئي لمشروع محطة الريحان لمعالجة مياه الصرف الصحي في العام  األثورعدت دراسة تقييم أ  

سالمية محاذية األوقاف اإل حي في أرض مستأجره مندراسة إلقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الص
لى الجنوب  9لضاحية الريحان غرب مدينة رام اهلل، حيث تبعد ضاحية الريحان مسافة  كم عن وسط المدينة وا 

وتقع على أرض جرداء صخرية ومنحدرة  بو قش. وتشغل المحطة مساحة ثالث دونم ونصف.أالغربي لقرية 
 بشكل كبير وال تصلح للزراعة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي لضاحية الريحان في ضوء غياب الحل المركزي إلدارة وتم اللجوء إنشاء 
 معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة. 
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 أهداف المشروع: 
 

الدراسة أن للمشروع آثار بيئية إيجابية هامة كونه مشروعًا بيئيًا يساعد في حماية البيئة الفلسطينية بينت 
 واقتصادية وبيئة هامة تشمل: ويحقق فوائد اجتماعية 

 
  .التخلص السليم بيئيًا من النفايات السائلة الناتجة من النشاطات المختلفة في الضاحية 
 عادة اإلمع ستعمال ألغراض الري الزراعي يتماشى مع المواصفات الجة مياه الصرف الصحي وا 

 الفلسطينية. 
 لمياه القريبة من التلوث. الحووود من التلوث البيئي في المنطقة وحماية مصادر ا 
  تقليل انتشار الحشرات والبعوض وبالتالي تقليل خطر انتشار األمراض المنقولة بواسطتها والناتجة من

 مياه الصرف الصحي في حال عدم المعالجة الكاملة. 
  .المساهمة في التخفيف من العبء على المياه الصالحة للشرب والتي قد تستخدم ألغراض الري 
  قتصاد الوطني وللقائمين على المشروع أثناء فترة البناء ثم أيدي عاملة وعائدات إقتصادية هامة لإلتشغيل

 التشغيل. 
 ستقطاب الدارسين والباحثين والمتدربين من الجامعات يع البحث العلمي في هذا المجال وا  تشج

 والمؤسسات الفلسطينية المعنية بالموضوع. 
 

 ئي الخاصة بإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية الريحان إلىالبي األثورتطرقت دراسة تقييم 
 ما يلي: 

  
 ستشارات الجهات ذات العالقة بالمشروع، ودراسة خيارات المعالجة المتاحة دراسة تفصيلية حول إ

بيئي ال الدراسة الوضعوالممكن تنفيذها واستعراض الخيارات المتاحة لمكان المحطة وتقييم ذلك، وتناولت 
 القائم في منطقة العمل الخاصة بمحطة الصرف الصحي.

  الوضع البيئي لمنطقة الجوار من الناحية البيئية الطبيعية، والبنية التحتية، والبيئية الفيزيائية، والوضع
 .حول وجود أي آثار في المنطقةاإلهتمام االجتماعي، واالقتصادي، في المنطقة و 

 جراءات التخفيف. دراسة التقييم البيئي، وخطة اإل  دارة البيئية وا 
 

 فوائد المشروع: 
 

يشمل المشروع فوائد طويلة األمد تكمن في تطوير نظام معالجة متقدم، ينشأ ألول مرة في المنطقة حيث 
يساهم في تحسين ظروف السكان المعيشية، والصحية، واالجتماعية، ورفع مستوى الصرف الصحي، وتجنب 

الجوفية وتحسين جودة البيئة الطبيعية ودعم الثقافة البيئية لدى السكان في ضاحية التسبب في تلويث المياه 
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السيب المعالج، بناء على جودته العالية في أغراض الري الزراعي دون قيود إستخدام الريحان، كما ويمكن 
راعة الفلسطينية وفق الموافقة االلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكذلك معايير وزارة الز 

 سارية المفعول.
جتماعية، وكذلك السالمة المهنية في على الجوانب البيئية، اإلوتختم الدراسة مؤكده على أن المشروع يحافظ  

موقع اإلنشاء، حيث يمكن الحفاظ على مستويات التأثير، وذلك ضمن المستويات المطلوبة من خالل تطبيق 
 ة البيئية التي تعالج هذه المسائل بشكل صحيح. كافة إجراءات التخفيف ونظم اإلدار 

 
  إقامة محطة معالجة المياه العادمة لبلدتي الطيبة والرمون مشروع-1
 

  

  
 1031-30-1الباحثة في  - رام اهلل –محطة الطيبة والرمون لمعالجة مياه الصرف الصحي 
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مياه العادمة شرق بلدتي رمون والطيبة الواقعة معالجة ال مشروع محطةم إلقامة  0200أعدت الدراسة في عام 
قامتها في لج شبكات الصرف الصحي التي سيتم إفي الجزء الشرقي من محافظة رام اهلل والبيرة. والمشروع يعا

 منزل(.  0022شخص ) 1222البلدتين حيث سيستفيد من المشروع أكثر من 
 

من خالل التنمية البيئية وامتداد الزراعة الممول من يشمل مشروع تعزيز األمن الغذائي في الطيبة والرمون، 
االتحاد األوروبي، والمنفذ من قبل جمعية مهندسي الصرف الصحي على إنشاء مشروع متكامل إلدارة مياه 

 الصرف الصحي في بلدتي الطيبة والرمون. 
 

ر فوائد ملموسة للشعب صمم المشروع لغرض حماية البيئة، والصحة العامة، وتعزيز األمن والسالمة، وتوفي
 الفلسطيني، وتشجيع االقتصاد الفلسطيني، وتقوية البنية التحتية. 

 
  من:يتكون مشروع إدارة المياه العادمة في الطيبة والرمون 

 
( كم 02بناء شبكات مياه صرف صحي لكل من الطيبة ورمون، ويقدر طول خطوط التجميع بحوالي ) -0

 انش.  00-1من األنابيب بقطر 
محطة معالجة مياه عادمة، وسوف تقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي بالمستوى الثنائي  بناء -0

 )مرحلتين(. 
وحدة معالجة محلية )للمنازل المنفردة التي لم يتم ربطها مع الشبكات نظرًا لوقوعها  012بناء حوالي  -2

 في مناطق بعيدة عن النظام أو الحتياجها إلى الضخ(. 
 ًا من األراضي الزراعية. دونم 012استصالح  -2
 توزيع أنظمة ري وأشتال زراعية.  -1
 

ما  إلى والرمونلمشروع إقامة محطة معالجة المياه العادمة لبلدتي الطيبة البيئي  األثورتطرقت دراسة تقييم 
 يلي: 

 تقييم اآلثار البيئية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن بناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 
  كثر مالئمة إلقامة األ ختيار الموقعوقع على أساس المعايير البيئية وا  البيئي للم األثورفحص تقييم

 المحطة عليه. 
 دراسة المجال، ووصف البيئية المحيطة والخلفية القانونية، وتحليل البدائل وتحديد وتقييم اآلثار. 
  إجراءات التخفيف الموصي بها، واآلثار البيئية الهامة. 
  ة اإلدارة والمراقبة البيئية. خط 
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بو طة الشعلة( في منطقة الحرائر في أسمها الحقًا محأ أصبحمشروع إقامة محطة القدس لتعبئة الغاز )-4
  ديس.

 

  
 1031-33-10المصدر: الباحثة في  ديس. أبو-الغازمحطة الشعلة )القدس سابقًا( لتعبئة 

 
حرائر في الجهة في منطقة ال 2تعبئة الغاز في حوض رقم  إلقامة محطة 0222أعدت الدراسة في العام 

ول في المنطقة والذي يوفر سلعة بو ديس. ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الحيوي األالشرقية من بلدة أ
 أساسية وهي الغاز المسال )غاز الطبخ او الغاز البيتي( بطريقة سهلة وبأسعار مناسبة.

 
 ما يلي:  إلى ديس(أبو  –يئي لمشروع محطة الشعلة )القدس لتعبئة الغاز الب األثورتطرقت دراسة تقييم 

 
 عتبار اآلثار البيئية الناتجة عن هذا دم في المحطة والتي تأخذ بعين اإلتم تفصيل التكنولوجيا التي ستستخ

  .النوع من النشاطات
  ل وسلطة جودة البيئةأ ِعدت وفقًا للمواصفات وتعليمات السالمة المطلوبة من كل من هيئة البترو. 
 تم تفصيل العناصر البيئية الهامة ذات العالقة بالمشروع واستشارة جميع الجهات ذات العالقة بالمشروع 
 ووصف للبيئة ولموقع المشروع.  
 تم تفصيل أجزاء المشروع وما سيتم استخدامه والموصفات الخاصة بمدخالت المشروع بالكامل. 
  التخفيفيةاإلجراءات مة للمشروع و تقييم اآلثار المحتملة والها.  
 دارة البيئية. ي موقع المحطة وخطة المراقبة واإلباإلضافة إلى إجراءات السالمة العامة ف 
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 أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة / أسئلة المقابلة 1.1ملحق 
 

 الوظيفة اسم المحكم  الرقم
 جامعة القدس يئة في أستاذ مشارك في دائرة علوم األرض والب د. معتز القطب  0
 جامعة القدسأستاذ مساعد في معهد التنمية الريفية المستدامة في  د. عبد الوهاب الصباغ  0
 مختص بمناهج البحث العلمي واإلحصاء في جامعة القدس المفتوحة. د. عادل ريان  2
 موظف مسؤول في سلطة جودة البيئة. م. أيمن أبو الظاهر  2
 البيئي في سلطة جودة البيئة.  األثورو اللجنة الوطنية لتقييم عض م. ثابت يوسف  1
 سلطة جودة البيئة.  م. أمجد ابراهيم  6
 البيئي. األثوروزارة االقتصاد، عضو سابق في اللجنة المركزية لتقييم  م. أحمد ابو قنة  1
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 أسئلة أداة الدراسة / المقابلة بشكلها النهائي :1.1ملحق 

 
 س جامعة القد

 
 المحترم / المحترمة  -------------------حضرة األخ / األخت 

 )كتابة االسم والمؤسسة اختياري( ------------------اسم المؤسسة:  
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

 تحية وبعد،، 
ي من منظور البيئي في الواقع الفلسطين األثـردراسات تقييم تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول موضوع "

معهد التنمية  –، وذلك استكمااًل لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس : دراسة تقييمية"تنموي
 ماجستير بناء المؤسسات وتوونمية الموارد البشرية.  –الريفية المستدامة 

لها من  لذا ترجو الباحثة من حضرتكم التكرم باإلجابة عن أسئلة المقابلة بصدق وموضوعية، لما
وستعامل  همية في إثراء نتائج الدراسة. علمًا بأن اإلجابات ستستعمل ألغراض البحث العلمي فقطأ

 اهلل لخدمة العلم وأهله. وأدامكم تامة.بسرية 
 "مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم"

 الباحثـــــــــــة 
 ايناس فراح 

 البيئي للمشاريع التنموية اآلتية: ـراألثالمشاريع موضوع البحث: سيتم تقييم دراسات تقييم 

 4002: سنة إعداد الدراسة  ،(محطة القدس لتعبئة الغاز )ابو ديس -1

 4014سنة إعداد الدراسة:  االلمنيوم )المنطقة الصناعية رام هللا والبيرة(، مصنع طالء بروفيل -4

 4014سنة إعداد الدراسة:  ،)الريحان محطة معالجة مياه الصرف الصحي في )ضاحية -3

 4002محطة معالجة المياه العادمة ) شرق بلدتي رمون والطيبة(، سنة إعداد الدراسة:  -2
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   الجزء األول: بيانات عامة 
 لصحيحة باإلضافة إلى ملء الفراغ: ضع دائرة حول االجابة ا

  

 صفة المبحوث:-3

.موظف سلطة 3
 جوة البيئة

. عضو لجنة 1
ئيالتقييم البي  

. عضو لجنة 1
إقليمية للتخطيط 

 والبناء
اد. وزارة االقتص4 . وزارة الحكم 5 

 المحلي
. عضو مجلس 1

 محلي

. وزارة الزراعة7 ة. وزارة الصح8  . سلطة المياه 9 
 الفلسطينية

. مالك 30
 المشروع

. المكتب 33
 االستشاري

. متأثر من 31
 المشروع

---------حدد: غير ذلك/  .31      
 الجنس: -1

. ذكر3 . أنثى1    
 العمر بالسنوات: -1

سنة فأقل 01. 3 سنة 06-22. 1  سنة 20-21. 1   4 .26-22 
سنة 21-20. 5 سنة. سنة 26-12. 1   

سنة 10-11. 7 سنة فأكثر 16. 8    
 لدرجة العلمية:ا -4
ثانوية عامة فأقل.3 دبلوم متوسط.1  . بكالوريوس1  . دبلوم عالي4  . ماجستير5  . دكتوراة1   
 -------------------------------التخصص العلمي آلخر مؤهل علمي: -5
 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل البيئي: -1
سنوات فأقل 2 .3 سنوات 2-6 .1  سنوات 1-9. 1  سنة 02-00. 4  سنة 02-01. 5  رسنة فأكث 06. 1   
 البيئي لها:  األثـردراسة تقييم  تقييم أو إعدادالمشاريع التي )شاركت / كنت طرفًا( في  -7

 أبو ديس –محطة غاز القدس -0
 رام اهلل. –مصنع طالء بروفيل االلمنيوم في المنطقة الصناعية  -0
 حان.محطة تنقية مياه الصرف الصحي في ضاحية الري -2
تنمية الريفية من خالل ال محطة معالجة المياه العادمة شرق بلدتي رامون والطيبة وتعزيز األمن الغذائي -2

 .واإلرشاد الزراعي
 ................حدد: أكثر من مشروع من المشاريع أعاله/ -1
)على الرغم من كون المبحوث متوقع  .لم أشارك / لم أكن طرفًا أكن متأثرًا / في تقييم أي من المشاريع أعاله -6

 المشاركة / متأثر من المشروع(. 

http://www.palweg.org/index.php/ar/projects/57-enhancement-of-food-security-in-taybeh-and-ramoun1-through-rural-development-and-agricultural-extension
http://www.palweg.org/index.php/ar/projects/57-enhancement-of-food-security-in-taybeh-and-ramoun1-through-rural-development-and-agricultural-extension
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 الجزء الثاني من المقابلة:
في إعدادها/ أو كونك طرف في عملية تقييمها بيئيًا،  وء كونك متأثر بالمشاريع السالفة الذكر / أو مشاركتكفي ض .أ

أدناه )سلبوووووووووًا/ إيجابوووووووووًا( على إعداد التقييم البيئووووي )حسب وجهة اإلجتماعيةتحديد مستوى إنعكاس المؤشرات برجاء 
تعني ال تأثير بالتقييم.  :2تشير إلى أعلى انعكاس نسبي لهذه المؤشرات. والعالمة  :02ووة نظرك(. علمووووووًا بأن العالمووو

 مع مالحظة إمكانية إعطاء نفس العالمة ألكثر من مؤشر.
 ( لمستوى التأثر لكل من هذه المؤشرات كما هو على أرض الواقع نتيجة لعملية التقييم.Xووضع عالمة )

 
 الجدوى الواقعية

ةقة ظهرت لعملية التقييم البيئي للمشاريع المذكور مخرجات حقي  
"على أرض الواقع"   

الجدوى  
 النسبية 

ر ال تأثي تأثير إيجابي   تأثير سلبي  

االجتماعية المؤشرات الرقم  ضعيف متوسط كبير  ضعيف متوسط كبير ضع رقم  
تعميم ثقافة االستدامة )المحافظة على الموارد  3

 أفضل نوع(.ألطول فترة بأكثر كم و 
        

         تعزيز االستجابة الحتياجات المجتمع.  1
         .المساهمة في نشر فكر المشاركة 1
مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع التنموية  4

 )وزارت، مؤسسات، مجتمع مدني(.
        

العالقة بين المالك وجمهور المستفيدين من  5
 المشروع.

        

         قة بين صاحب المشروع وجهات الترخيص.الث 1
تطبيق الخطط االستراتيجية الوطنية الخاصة  7

 بقطاع المشروع.
        

         مراعاة احتياجات المجتمع المحلي. 8
توفير المعلومات وما تحمله من الشفافية ) 9

 (.االيجابيات أو السلبيات للمشروع
        

         )تقبل الجمهور للمشروع(.الِسلم االجتماعي  30
تحقيق قيم مجتمعية )الديموقراطية في تحديد  33

 االحتياجات،......(.
        

         الصحة العامة للمجتمع. 31
 / المؤسسة( حماية حق المتأثرين)الفرد / المجتمع 31

 من المخاطر المتأتية من المشروع.
        

         تعزيز مفهوم الرقابة  34
اطالع الجمهور على المعطيات التفصيلية إ 35

 )خاصة بالمشروع الم قيم وبيئته(
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في ضوء كونك متأثر بالمشايع السالفة الذكر / أو مشاركتك في إعدادها / كونك طرف في عملية تقييمها بيئيًا، برجاء ب.
ووًا/ إيجابوووووووووًا( على إعداد التقييم البيئووووي )حسب وجهة نظرك(.. أدناه )سلبووووووو اإلقتصاديةتحديد مستوى إنعكاس المؤشرات 

مع مالحظة  .تعني ال تأثير بالتقييم :2تشير إلى أعلى انعكاس نسبي لهذه المؤشرات. والعالمة  :02علمووووووًا بأن العالموووووة 
 إمكانية إعطاء نفس العالمة ألكثر من مؤشر.

 تأثر لكل من هذه المؤشرات كما هو على أرض الواقع نتيجة لعملية التقييم.( لمستوى الXووضع عالمة )

 
 الجدوى الواقعية

 مخرجات حقيقية ظهرت لعملية التقييم البيئي للمشاريع المذكورة 
 "على أرض الواقع"

الجدوى  
 النسبية

 تأثير سلبي  ال تأثير  تأثير إيجابي 

 ضعيف متوسط كبير  ضعيف توسطم كبير ضع رقم اإلقتصاديةالمؤشرات  الرقم
         توفير فرص عمل  3
         حتياج األساسي )سلعة/ خدمة(توفير اإل 1
         كلفة التأهيل. 1
         مدخالت المشروع.  4
ات الموقعة على صاحب المشروع المخالف 5

 البيئي(.)اإلخالل 
        

ل بالمشروع من قباإلستفادة على اإلقبال  1
 الجمهور.

        

قتصاد الوطني الفلسطيني في مجال خدمة اإل 7
 المشروع.

        

         في قطاع المشروعاإلستثمار تشجيع  8
         التطور االقتصادي في قطاع المشروع. 9
         تقليص الكلفة االجمالية للمشروع. 30
         التكنولوجيا النظيفة.إستخدام  33
         دارة رأس المال. إ 31
         توفير المعلومة نحو اتخاذ القرار )إدارة(. 31
         تسويق المخرجات )خدمة، سلعة...(. 34
المطلوبة )جودة السلع /  تطبيق المواصفات 35

 الخدمة(.
        

         كلفة إدارة المخلفات )جمع، نقل،......(. 31
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برجاء  ،ثر بالمشاريع السالفة الذكر / أو مشاركتك بإعدادها/ أو كونك طرف في عملية تقييمها بيئياً في ضوء كونك متأج. 
أدناه )سلبوووووووووًا/ إيجابوووووووووًا( على إعداد التقييم البيئووووي )حسب وجهة نظرك(. علمووووووًا  تحديد مستوى إنعكاس المؤشرات البيئية

مع مالحظة إمكانية  .تعني ال تأثير بالتقييم :2ى أعلى انعكاس نسبي لهذه المؤشرات. والعالمة تشير إل :02بأن العالموووووة 
( لمستوى التأثر لكل من هذه المؤشرات كما هو على أرض الواقع Xإعطاء نفس العالمة ألكثر من مؤشر. ووضع عالمة )

 نتيجة لعملية التقييم.

 
 الجدوى الواقعية

 التقييم البيئي للمشاريع المذكورة  مخرجات حقيقية ظهرت لعملية
 "على أرض الواقع"

الجدوى  
 النسبية

 تأثير سلبي  ال تأثير  تأثير إيجابي 

 ضعيف متوسط كبير  ضعيف متوسط كبير ضع رقم المؤشرات البيئية  الرقم
         المستدام للموارد. ستخدام ثقافة اإل 3
         كم الموارد الطبيعية )وفرتها( 1
         نوع الموارد الطبيعية )جودته(. 1
         بتطبيق وسائل األمن والسالمة.اإللتوزام  4
         بالمصادر الطبيعية.اإلهتمام  5
         اختيار الموقع األكثر تناسبًا للمشروع. 1
         البحث عن بدائل المورد. 7
         جمالية المنظر العام. 8
         موارد البيئية. تأهيل ال 9
         بالصحة العامة للمجتمع. اإلهتمام  30
الوقاية في التعامل مع الموارد إعتماد أسلوب  33

 البيئية. 
        

         إدارة المخلفات السائلة.  31
         إدارة المخلفات الصلبة. 31
         التخطيط البيئي.  34
         يئية )اآلثار البيئية للمشروع(وفرة المعلومة الب 35
         بالقرارات البيئية. اإللتوزام  31
         المساعدة على تقييم المهددات البيئية.  37
         البيئي األثورالوعي بأهمية دراسات تقييم  38
         حجم( ،تقييم الجمهور لآلثار البيئية )أهمية 39
عي أكبر بالسياسيات وعي مؤسسي / مجتم 10

 الفلسطينية البيئية 
        

شفافية معلوماتية حول المشاريع التنموية  13
 )خصوصًا باتجاه الجمهور(.

        

 



136 

 
 الجزء الثالث من المقابلة: 

برجاء ذكر أهم خمس ُمعيقات تحقق الجدوى التنموية إلعداد دراسة التقييم البيئي مرتبة تنازليًا حسب شدة  .أ
 متوسط، ضعيف(.  ،باالضافة إلى مستوى حدوثها على أرض الواقع: )كبير ها لتحقق الجدوى التنموية،إعاقت
 الُمعيقات المؤسسية: ترتيبًا تنازليًا حسب شدة االعاقة 

 الُمعيق )مرتبًا ترتيبًا تنازليًا(
 درجة حدوثه

 ضعيفة متوسطه كبيرة
    
    
    

  :الُمعيقات المجتمعية 

 مرتبًا ترتيبًا تنازليًا(الُمعيق )
 درجة حدوثه

 ضعيفة متوسطه كبيرة
    
    
    
    

  :الُمعيقات الخارجية 

 الُمعيق )مرتبًا ترتيبًا تنازليًا(
 درجة حدوثه

 ضعيفة متوسطه كبيرة
    
    
    
    
    

 األثـرة إلعداد دراسات تقييم برجاء ذكر أهم الوسائل التي تعتقد بقدرتها على تعزيز الجدوى التنموي .ب
 البيئية مرتبة تنازليًا: 

 )مرتبه ترتيبًا تنازليًا( وسائل التعزيز
 درجة أهميتها

 ضعيفة متوسطه كبيرة
    

    
    
    
 شاكرين لكم حسن تعاونكم,,,
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ل والمنوال )مثامقارنة المتوسط الحسابي مع الوسيط  –ختبار التوزيع الطبيعي إ: 4.1ملحق 
 جتماعي(. عد اإللمؤشرات البُ 

 

 جتماعيةالمؤشرات اإل الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية

المتوسط 
المتوسط  المنوال الوسيط الحسابي

 المنوال الوسيط الحسابي

تعميم ثقافة االستدامة )المحافظة على الموارد  1
 6 6.00 5.90 7 8.00 7.62 ألطول فترة بأكثر كم وأفضل نوع(.

 7 7.00 6.23 8 8.00 8.00 حتياجات المجتمع. ستجابة إلتعزيز اإل 2
 7 6.00 5.87 9 8.00 7.64 .المساهمة في نشر فكر المشاركة 3
مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع التنموية  4

 6a 6.00 5.97 9 8.00 8.03 )وزارت، مؤسسات، مجتمع مدني(.

دين من العالقة بين المالك وجمهور المستفي 5
 6 6.00 5.51 7 7.00 6.97 المشروع.

 6 6.00 5.69 8 8.00 7.54 الثقة بين صاحب المشروع وجهات الترخيص. 6
تطبيق الخطط االستراتيجية الوطنية الخاصة  7

 7 6.00 5.95 9 8.00 7.85 بقطاع المشروع.

 7 6.00 6.28 9 9.00 8.59 مراعاة احتياجات المجتمع المحلي. 8
توفير المعلومات وما تحمله من ة )الشفافي 9

 7 6.00 5.90 9 9.00 8.49 (.االيجابيات أو السلبيات للمشروع

 6 6.00 5.79 8 8.00 8.08 الِسلم االجتماعي )تقبل الجمهور للمشروع(. 10
تحقيق قيم مجتمعية )الديموقراطية في تحديد  11

 6 6.00 5.51 7 7.00 6.90 االحتياجات،......(.

 7 7.00 6.44 10 9.00 9.05 العامة للمجتمع. الصحة 12
/  حماية حق المتأثرين)الفرد / المجتمع 13

 9a 6.00 7.00 7 9.00 8.85 المؤسسة( من المخاطر المتأتية من المشروع.

 6 6.00 6.05 10 8.00 8.23 .تعزيز مفهوم الرقابة 14
اطالع الجمهور على المعطيات التفصيلية  15

 7 6.00 5.64 8 8.00 7.56 لم قيم وبيئته(.)خاصة بالمشروع ا

 اإلجتماعيةت الحسابي والوسيط والمنوال لمعظم المؤشرات امن المالحظ عدم تساوي المتوسط
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 جتماعيةلمؤشرات اإلالجدوى النسبية والواقعية ل: 3.4ملحق 
 

 جتماعيةالمؤشرات اإل الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية
 المتوسط الحسابي ابيالمتوسط الحس

تعميم ثقافة االستدامة )المحافظة على الموارد ألطول فترة بأكثر  1
 5.90 7.62 كم وأفضل نوع(.

 6.23 8.00 تعزيز االستجابة الحتياجات المجتمع. 2
 5.87 7.64 .المساهمة في نشر فكر المشاركة 3

سسات، مشاركة المؤسسات في تقييم المشاريع التنموية )وزارت، مؤ  4
 5.97 8.03 مجتمع مدني(.

 5.51 6.97 العالقة بين المالك وجمهور المستفيدين من المشروع. 5
 5.69 7.54 الثقة بين صاحب المشروع وجهات الترخيص. 6
 5.95 7.85 تطبيق الخطط االستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع المشروع. 7
 6.28 8.59 مراعاة احتياجات المجتمع المحلي. 8

توفير المعلومات وما تحمله من االيجابيات أو السلبيات الشفافية ) 9
 5.90 8.49 (.للمشروع

 5.79 8.08 الِسلم االجتماعي )تقبل الجمهور للمشروع(. 10
 5.51 6.90 تحقيق قيم مجتمعية )الديموقراطية في تحديد االحتياجات،......(. 11
 6.44 9.05 الصحة العامة للمجتمع. 12

/ المؤسسة( من المخاطر  اية حق المتأثرين )الفرد / المجتمعحم 13
 6.00 8.85 المتأتية من المشروع.

 6.05 8.23 تعزيز مفهوم الرقابة. 14

اطالع الجمهور على المعطيات التفصيلية )خاصة بالمشروع  15
 5.64 7.56 الم قيم وبيئته(.

 5.91 7.91 المجموع =
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  جتماعية، مفصلة فئات المبحوثينلنسبية والواقعية للمؤشرات اإلى االجدو : 1.4ملحق  
 

 الجدوى البيئية المؤشرات الرقم
 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

تعميم ثقافة االستدامة )المحافظة على الموارد  0
 .الطول فترة بأكثر كم وأفضل نوع(

 1.60 7.25 7.00 8.10 النسبية
 1.92 1.11 1.21 6.01 الواقعية

 .تعزيز االستجابة الحتياجات المجتمع 0
 1 7.38 8.27 8.10 النسبية
 6.02 6.21 6.01 6.01 الواقعية

 .المساهمة في نشر فكر المشاركة 2
 1.62 6.50 8.73 7.50 النسبية
 1.11 1.12 6.01 1.11 الواقعية

التنموية  سات في تقييم المشاريعمشاركة المؤس 2
 )وزارات، مؤسسات، مجتمع مدني(.

 1.22 7.38 7.82 8.40 النسبية
 1.91 1.11 1.21 6.21 الواقعية

العالقة بين المالك وجمهور المستفيدين من  1
 .المشروع

 6.91 7.13 7.00 6.90 النسبية
 1.10 1.62 1.10 1.22 الواقعية

 .وع وجهات الترخيصالثقة بين صاحب المشر  6
 1.12 7.13 8.00 7.45 النسبية
 1.69 1.21 1.21 1.91 الواقعية

تطبيق الخطط االستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع  1
 .المشروع

 7.85 6.75 8.18 8.10 النسبية
 1.91 1.21 6.26 1.91 الواقعية

 .مراعاة احتياجات المجتمع المدني 1
 8.59 8.63 9.09 8.30 النسبية
 6.28 6.38 6.64 6.05 الواقعية

الشفافية )توفير المعلومات وما تحمله من  9
 .االيجابيات أو السلبيات للمشروع

 8.49 8.00 9.36 8.20 النسبية
 5.90 5.63 6.09 5.90 الواقعية

 الِسلم االجتماعي )تقبل الجمهور للمشروع. 02
 8.08 7.63 8.18 8.20 النسبية
 5.79 5.50 5.27 6.20 الواقعية

00 
تحقيق قيم مجتمعية )الديموقراطية في تحديد 

 ......(.االحتياجات،
 6.90 6.75 8.00 6.35 النسبية
 5.51 5.63 5.45 5.50 الواقعية

 .الصحة العامة للمجتمع 00
 9.05 9.13 9.36 8.85 النسبية
 6.44 6.38 5.55 6.95 الواقعية

  .د/المجتمع/المؤسسة(حماية حق المتأثرين )الفر  02
 8.85 8.25 8.91 9.05 النسبية
 6.00 5.88 4.73 6.75 الواقعية

 .تعزيز مفهوم الرقابة 02
 8.23 7.50 8.82 8.20 النسبية
 6.05 5.63 5.82 6.35 الواقعية

01 
اطالع الجمهور على المعطيات التفصيلية 

 .)خاصة بالمشروع الم قي م وبيوئووتوه(
 7.56 6.38 8.00 7.80 النسبية
 1.62 1.11 1.10 1.21 الواقعية

 5.87الجدوى الواقعية=  7.91 الجدوى النسبية =
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 مفصاًل التكراراتاإلجتماعيةالجدوى النسبية والواقعية للمؤشرات  :1.4ملحق 
  

 المؤشرات االجتماعية الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية التكووورار

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 02 9 1 1 6 1 2 2 0 0
 5.90 7.62 1 6 02 00 0 2 0 * * * تعميم ثقافة االستدامة 1
 6.23 8.00 6 02 00 2 1 2 * * * * تعزيز االستجابة الحتياجات المجتمع. 2
 5.87 7.64 1 00 2 1 9 2 0 * * * .المساهمة في نشر فكر المشاركة 3
 5.97 8.03 6 00 02 2 1 0 * * * * لمشاريع التنمويةمشاركة المؤسسات في تقييم ا 4
 5.51 6.97 0 6 6 00 1 1 0 * * * العالقة بين المالك وجمهور المستفيدين من المشروع. 5
 5.69 7.54 2 1 02 1 0 2 0 0 * * الثقة بين صاحب المشروع وجهات الترخيص. 6

7 
تطبيق الخطط االستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع 

 شروع.الم
* * * 0 2 0 1 02 00 2 7.85 5.95 

 6.28 8.59 9 01 9 2 0 * 0 * * * مراعاة احتياجات المجتمع المحلي. 8
 5.90 8.49 00 00 1 2 0 0 0 * * * توفير المعلومات من االيجابيات أو السلبياتالشفافية  9
 5.79 8.08 6 1 01 1 2 0 * * * * الِسلم االجتماعي )تقبل الجمهور للمشروع(. 10
 5.51 6.90 0 2 1 02 1 2 0 * * 0 تحقيق قيم مجتمعية 11
 6.44 9.05 01 00 6 2 0 * * * * * الصحة العامة للمجتمع. 12
 6.00 8.85 02 02 9 2 * 0 * * * * حماية حق المتأثرين 13
 6.05 8.23 00 1 9 6 2 0 * * * * تعزيز مفهوم الرقابة. 14
 5.64 7.56 1 9 02 1 2 2 * 0 0 * معطيات التفصيليةاطالع الجمهور على ال 15
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 اإلقتصاديةالجدوى النسبية والواقعية للمؤشرات  :4.4ملحق 
 

 اإلقتصاديةالمؤشرات  الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 6.15 7.36 .توفير فرص عمل 1
 6.31 7.90 .ة/ خدمة(توفير االحتياج األساسي )سلع 2
 5.44 6.64 كلفة التأهيل. 3
 6.13 7.79 مدخالت المشروع. 4
 5.97 8.05 البيئي(.اإلخالل المخالفات الموقعة على صاحب المشروع ) 5
 6.03 7.74 بالمشروع من قبل الجمهور.اإلستفادة  على اإلقبال  6
 6.28 8.18 خدمة االقتصاد الوطني الفلسطيني في مجال المشروع. 7
 6.21 7.77 في قطاع المشروعاإلستثمار   تشجيع  8
 6.15 8.05 التطور االقتصادي في قطاع المشروع. 9
 5.51 6.56 تقليص الكلفة االجمالية للمشروع. 10
 6.18 8.79 التكنولوجيا النظيفة.إستخدام  11
 5.82 7.05 إدارة رأس المال. 12
 6.10 7.95 ر )إلدارة(.توفير المعلومة نحو اتخاذ القرا 13
 6.00 7.46 تسويق المخرجات )خدمة، سلعة...(. 14
 6.38 8.62 المطلوبة )جودة السلع / الخدمة(. تطبيق المواصفات 15
 5.90 7.87 كلفة إدارة المخلفات )جمع، نقل،......(. 06

 1.015 7.74 المعدل الكلي
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 المبحوثينمفصلة فئات  اإلقتصاديةللمؤشرات  الجدوى النسبية والواقعية :5.4ملحق 
 

 الجدوى اإلقتصادية المؤشرات الرقم
 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

 .توفر فرص العمل 0
 7.36 7.00 7.64 7.35 النسبية
 6.01 6.22 6.29 6.01 الواقعية

 .اسي )سلعة/خدمة(حتياج األستوفير اإل 0
 7.90 8.13 8.73 7.35 النسبية
 6.20 6.62 6.21 6.01 الواقعية

 .كلفة التأهيل 2
 6.64 6.00 7.55 6.40 النسبية
 1.22 2.12 1.10 1.62 الواقعية

 .مدخالت المشروع 2
 7.79 7.13 8.18 7.85 النسبية
 6.02 6.62 1.90 6.21 الواقعية

 .ى صاحب المشروعالمخالفات الموقعة عل 1
 8.05 7.38 8.36 8.15 النسبية
 1.91 1.02 1.12 6.21 الواقعية

 .من قبل الجمهوراإلستفادة  على اإلقبال  6
 7.74 7.00 8.64 7.55 النسبية
 6.22 6.02 1.62 6.02 الواقعية

 .خدمة االقتصاد في قطاع المشروع 1
 8.18 8.13 7.91 8.35 النسبية
 6.01 6.02 6.01 6.21 الواقعية

 .في قطاع المشروعاإلستثمار   تشجيع  1
 7.77 7.25 7.73 8.00 النسبية
 6.00 1.11 6.01 6.22 الواقعية

 .التطور االقتصادي في قطاع المشروع 9
 8.05 8.13 8.18 7.95 النسبية
 6.01 6.22 6.22 6.22 الواقعية

 .تقليص الكلفة االجمالية للمشروع 02
 6.56 6.00 7.09 6.50 النسبية
 1.10 1.21 1.11 1.11 الواقعية

 .التكنولوجيا النظيفةإستخدام  00
 8.79 8.50 8.91 8.85 النسبية
 6.01 6.01 1.10 6.21 الواقعية

 .إدارة رأس المال 00
 7.05 7.63 8.18 6.20 النسبية
 1.10 6.22 1.90 1.12 الواقعية

 قرار )إدارة(.توفير المعلومة نحو اتخاذ ال 02
 7.95 8.00 8.00 7.90 النسبية
 6.02 1.11 1.10 6.21 الواقعية

 تسويق المخرجات )خدمة/ سلعة......(. 02
 7.46 8.25 8.00 6.85 النسبية
 6.22 6.62 1.12 1.92 الواقعية

  .تطبيق المواصفات المطلوبة 01
 8.62 8.75 8.64 8.55 النسبية
 6.21 6.62 6.22 6.12 الواقعية

 ...(..كلفة إدارة المخلفات )جمع، نقل، 06
 7.87 7.88 7.73 7.95 النسبية
 1.92 1.11 1.21 6.02 الواقعية

 1.015الجدوى الواقعية =   7.74الجدوى النسبية = 
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 مفصلة بعدد تكرارات المبحوثين  اإلقتصادية: الجدوى النسبية والواقعية للمؤشرات 1.4ملحق 
 

 اإلقتصاديةشرات المؤ  الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية  التكرار

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 02 9 1 1 6 1 2 2 0 0 2
 6.15 7.36 0 2 01 02 1 0 0 * * * * .توفير فرص عمل 1
 6.31 7.90 1 1 00 00 0 0 * * * * * .حتياج األساسيتوفير اإل 2
 5.44 6.64 0 2 1 02 1 1 0 * 0 * 0 كلفة التأهيل. 3
 6.13 7.79 2 00 1 9 1 * 0 0 * * * مدخالت المشروع. 4

ات الموقعة على صاحب المشروع المخالف 5
 البيئي(.اإلخالل )

* * 0 * * 2 2 0 6 02 1 8.05 5.97 

6 
بالمشروع من قبل اإلستفادة  على اإلقبال 

 الجمهور.
* * * * * 0 1 02 00 6 1 7.74 6.03 

7 
قتصاد الوطني الفلسطيني في إلخدمة ا

 مجال المشروع.
* * * * * 0 0 1 02 00 1 8.18 6.28 

 6.21 7.77 6 1 02 1 0 0 0 * * 0 * في قطاع المشروعاإلستثمار   تشجيع  8
 6.15 8.05 6 1 06 6 2 * * 0 * * * التطور االقتصادي في قطاع المشروع. 9
 5.51 6.56 0 2 1 00 2 1 * 0 0 * 0 تقليص الكلفة االجمالية للمشروع. 10
 6.18 8.79 00 01 1 0 0 0 * * * * * التكنولوجيا النظيفة.إستخدام  11
 5.82 7.05 0 1 00 02 2 2 0 0 * * 0 إدارة رأس المال. 12
 6.10 7.95 0 00 01 2 2 0 * * * * * توفير المعلومة نحو اتخاذ القرار )إدارة(. 13
 6.00 7.46 2 1 02 02 2 0 0 0 * * * سلعة...(.تسويق المخرجات )خدمة،  14



144 

 مفصلة بعدد تكرارات المبحوثين  اإلقتصادية: الجدوى النسبية والواقعية للمؤشرات 1.4تابع ملحق 
 

 اإلقتصاديةالمؤشرات  الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية  التكرار

 حسابيالمتوسط ال المتوسط الحسابي 02 9 1 1 6 1 2 2 0 0 2

15 
المطلوبة )جودة السلع  تطبيق المواصفات

 / الخدمة(.
* * * * 0 * * 1 6 01 02 8.62 6.38 

 5.90 7.87 1 9 00 2 0 6 0 * * * * كلفة إدارة المخلفات )جمع، نقل،......(. 06
 1.015 7.74            المعدل الكلي
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 ت البيئيةمؤشراالجدوى النسبية والواقعية لل: نتائج 7.4ملحق 
 

 المؤشرات البيئية الرقم
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 6.00 8.21 المستدام للموارد. ستخدام ثقافة اإل 1
 6.15 8.05 كم الموارد الطبيعية )وفرتها( 2
 6.21 8.18 نوع الموارد الطبيعية )جودته(. 3
 6.31 9.15 ئل األمن والسالمة.بتطبيق وسااإللتوزام  4
 6.18 8.67 بالمصادر الطبيعية.اإلهتمام  5
 6.36 9.10 ختيار الموقع األكثر تناسبًا للمشروع.إ 6
 6.00 7.51 البحث عن بدائل المورد. 7
 5.67 7.69 جمالية المنظر العام. 8
 6.03 7.82 تأهيل الموارد البيئية.  9

 6.51 9.15 لمجتمع. بالصحة العامة لاإلهتمام  10
 6.13 8.56 الوقاية في التعامل مع الموارد البيئية. إعتماد أسلوب  11
 6.00 8.69 إدارة المخلفات السائلة.  12
 6.03 8.69 إدارة المخلفات الصلبة. 13
 6.03 8.46 التخطيط البيئي.  14
 5.97 8.62 .وفرة المعلومة البيئية )اآلثار البيئية للمشروع( 15
 6.15 8.90 بالقرارات البيئية. اإللتوزام  06
 6.10 8.36 المساعدة على تقييم المهددات البيئية.  01
 6.03 7.92 .البيئي األثورالوعي بأهمية دراسات تقييم  01
 5.49 7.46 .حجم( ،تقييم الجمهور لآلثار البيئية )أهمية 09
 5.92 7.59  .البيئية وعي مؤسسي / مجتمعي أكبر بالسياسيات الفلسطينية 02
 6.03 8.08 شفافية معلوماتية حول المشاريع التنموية )خصوصًا باتجاه الجمهور(. 00

 1.01 8.11 المعدل الكلي 
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 الجدوى النسبية والواقعية، للمؤشرات البيئية، موضحًا فيه تفاصيل المبحوثين .أ:8.4ملحق 
 

 الجدوى البيئية المؤشرات الرقم
 ت الحسابية إلجابات المبحوثينالمتوسطا

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

 .المستدام للمواردستخدام ثقافة اإل 0
 8.21 8.25 8.00 8.30 النسبية
 6.22 6.12 1.01 6.02 الواقعية

 .كم الموارد الطبيعية )وفرتها( 0
 8.05 7.38 7.82 8.45 النسبية
 6.01 6.21 1.10 6.01 الواقعية

 .نوع الموارد الطبيعية )جودتها( 2
 8.18 8.00 8.27 8.20 النسبية
 6.00 6.62 6.22 6.01 الواقعية

 .بتطبيق وسائل األمن والسالمةاإللتوزام  2
 9.15 9.00 8.82 9.40 النسبية
 6.20 6.01 6.29 6.21 الواقعية

 .بالمصادر الطبيعيةاإلهتمام  1
 8.67 8.50 8.73 8.70 النسبية
 6.01 6.02 6.01 6.01 الواقعية

 .ختيار الموقع األكثر تناسبًا للمشروعإ 6
 9.10 9.25 9.09 9.05 النسبية
 6.26 6.11 1.90 6.22 الواقعية

 .البحث عن بدائل الموارد 1
 7.51 7.13 6.91 8.00 النسبية
 6.22 6.21 1.62 6.21 الواقعية

 .جمالية المنظر العام 1
 7.69 7.00 7.64 8.00 النسبية
 1.61 1.11 1.01 1.12 الواقعية

 .تأهيل الموارد البيئية 9
 7.82 7.00 7.82 8.15 النسبية
 6.22 6.01 6.22 1.91 الواقعية

 .بالصحة العامة للمجتمعاإلهتمام  02
 9.15 8.88 9.18 9.25 النسبية
 6.10 6.11 6.11 6.22 الواقعية

  .ية في التعامل مع المواردالوقاإعتماد أسلوب  00
 8.56 8.50 8.73 8.50 النسبية
 6.02 6.21 1.90 6.01 الواقعية

 .إدارة المخلفات السائلة 00
 8.69 8.88 8.27 8.85 النسبية
 6.22 6.02 1.62 6.01 الواقعية

 .إدارة المخلفات الصلبة 02
 8.69 8.75 8.36 8.85 النسبية
 6.22 6.01 1.21 6.01 الواقعية

 .التخطيط البيئي 02
 8.46 8.50 8.27 8.55 النسبية
 6.22 6.01 1.12 6.02 الواقعية

 .وفرة المعلومة البيئية )اآلثار البيئية للمشروع( 01
 8.62 8.75 8.09 8.85 النسبية
 1.91 6.21 1.62 6.22 الواقعية

 .بالقرارات البيئيةاإللتوزام  06
 8.90 9.00 8.91 8.85 النسبية
 6.01 6.62 1.11 6.22 الواقعية
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 الجدوى النسبية والواقعية، للمؤشرات البيئية، موضحًا فيه تفاصيل المبحوثين .ب8.4ملحق 
 

 الجدوى بيئيةال المؤشرات الرقم
 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

 المجموع المستفيدون المتأثرون المؤسسية

 .هددات البيئيةالمساعدة على تقييم الم 01
 8.36 8.63 8.27 8.30 النسبية
 6.02 6.21 1.12 6.02 الواقعية

 
01 

 .البيئي األثورالوعي بأهمية دراسات تقييم 
 7.92 8.13 8.00 7.80 النسبية
 6.22 6.21 1.11 6.01 الواقعية

 تقييم الجمهور لآلثار البيئية )أهمية، حجم(. 09
 7.46 7.50 8.00 7.15 النسبية
 1.29 1.11 1.01 1.11 الواقعية

02 
وعي مؤسسي/مجتمعي أكبر بالسياسات 

 الفلسطينية البيئية.
 7.59 7.88 7.64 7.45 النسبية
 1.90 6.01 1.12 1.92 الواقعية

00 
 شفافية معلوماتية حول المشاريع التنموية

 .تجاه الجمهور(إ)خصوصًا ب
 8.08 7.50 9.18 7.70 النسبية
 2.22 6.02 6.22 6.22 الواقعية

 1.01مجموع الجدوى الواقعية =  8.11النسبية:  مجموع الجدوى  
 فئات المبحوثين:

 . 02الفئة المؤسسية واإلدارية وعددهم 
 .00فئة المتأثرين من أفراد المجتمع، مجالس محلية وبلدية، وعددهم 

معدة دراسات تقييم  اإلستشاريةوأصحاب المكاتب وهم أصحاب المشاريع التنموية االربعه المبحوثة  فئة المسفيدين:
 .1البيئي للمشاريع األربعة المبحوثة. وعددهم  األثور
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 ..أ: الجدوى النسبية والواقعية للمؤشرات البيئية موضحًا فيها عدد التكرارات لكل إجابة9.4ملحق 
 

 
 الرقم 

 
 البيئيةالمؤشرات 

 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية التكوورار
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 02 9 1 1 6 1 2 2 0 0 2

 6.00 8.21 1 00 02 2 0 0 0 * * * * المستدام للموارد. ستخدام ثقافة اإل 1
 6.15 8.05 1 1 01 2 1 0 * * * * * كم الموارد الطبيعية )وفرتها( 2
 6.21 8.18 1 00 00 6 2 0 * * * * * نوع الموارد الطبيعية )جودته(. 3
 6.31 9.15 06 01 2 * 0 * * * * * * بتطبيق وسائل األمن والسالمة.اإللتوزام  4
 6.18 8.67 02 02 00 0 0 * * * 0 * * بالمصادر الطبيعية.اإلهتمام  5
 6.36 9.10 01 00 2 1 * * * * * * * ختيار الموقع األكثر تناسبًا للمشروع.إ 6
 6.00 7.51 6 2 02 1 0 2 * 0 * * 0 البحث عن بدائل المورد. 7
 5.67 7.69 1 2 01 1 2 0 0 * * * * جمالية المنظر العام. 8
 6.03 7.82 1 1 02 1 1 0 * * * 0 * تأهيل الموارد البيئية.  9
 6.51 9.15 01 02 2 0 0 * * * * * * بالصحة العامة للمجتمع. اإلهتمام  10
الوقاية في التعامل مع إعتماد أسلوب  11

 موارد البيئية. ال
* * * * 0 0 0 6 1 1 01 8.56 6.13 

 6.00 8.69 01 02 2 2 0 0 * 0 * * * إدارة المخلفات السائلة.  12
 6.03 8.69 06 02 1 2 0 2 * * * * * إدارة المخلفات الصلبة. 13
 6.03 8.46 1 01 1 0 2 0 * 0 * * * التخطيط البيئي.  14
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 .والواقعية للمؤشرات البيئية موضحًا فيها عدد التكرارات لكل إجابة.ب: تابع الجدوى النسبية 9.4
 
 

 الرقم 
 

 البيئيةالمؤشرات 
 الجدوى الواقعية الجدوى النسبية التكوورار

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 02 9 1 1 6 1 2 2 0 0 2
 5.97 8.62 02 1 02 1 * 0 * * * * * وفرة المعلومة البيئية )اآلثار البيئية للمشروع( 15
 6.15 8.90 02 02 00 2 * * * * * * * بالقرارات البيئية. اإللتوزام  06
 6.10 8.36 1 00 00 1 0 0 0 * * * * المساعدة على تقييم المهددات البيئية.  17
 6.03 7.92 6 02 2 1 1 * 0 * * 0 * البيئي األثورالوعي بأهمية دراسات تقييم  18
 5.49 7.46 2 1 00 00 2 2 0 * * * * حجم( ،هور لآلثار البيئية )أهميةتقييم الجم 19
وعي مؤسسي / مجتمعي أكبر بالسياسيات  20

 الفلسطينية البيئية 
* * * 0 * * 2 02 9 00 0 7.59 5.92 

شفافية معلوماتية حول المشاريع التنموية  21
 )خصوصًا باتجاه الجمهور(.

* * * 0 * 0 0 9 00 2 02 8.08 6.03 

 1.01 8.11            المعدل الكلي 
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 :فهرس المالحق

 

الصفحة  عنوان الملحق رقم الملحق  

 002  .....................................................كتاب تسهيل المهمة 0.0

0.0 
البيئي كما وردت في  األثورالجهات اإلدارية المشاركة في عملية تقييم 

)أعضاء اللجنة البيئي  األثورالسياسة الفلسطينية لتقييم  من 6المادة 
 ...............................................البيئي األثورالوطنية لتقييم 

000 

0.0 
البيئي  األثورإجراء تقييم  قائمة المشاريع التي تتطلب إجبارياً 

 .........................................................لها............
000 

البيئي  األثورمعلومات تفصيلية عن المشاريع التنموية ودراسات تقييم  0.2
 ...............................................................المبحوثة

002 

 022 .........................أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة )أسئلة المقابلة( 0.2
 020 .......................................... .ئلة المقابلة بشكلها النهائيأس 2.2

2.2 
ختبار التوزيع الطبيعي )المقارنة بين المتوسط الحسابي والوسيط إنتيجة 

 ...................................عد البيئي(والمنوال/ مثال لمؤشرات الب  
021 

 021 ................جتماعيقعية لمؤشرات الب عد اإلبية والوانتائج الجدوى النس 0.2

ئات المبحوثين لمؤشرات نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصل حسب ف 0.2
 ...................................................... .جتماعيبعد اإلال  

029 

2.2 
عد ات الب  حسب التكرارات لمؤشر  نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة

 ............................................................جتماعياإل
022 

 020 ............... .قتصاديعد اإلسبية والواقعية لمؤشرات الب  نتائج الجدوى الن 2.2

1.2 
نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصل حسب فئات المبحوثين لمؤشرات 

 .......................................................قتصاديعد اإلالب  
020 

6.2 
عد نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة حسب التكرارات لمؤشرات الب  

 ............................................................قتصاديإلا
022 

ين لمؤشرات نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصل حسب فئات المبحوث 1.2
 ...........................................................عد االبيئيالب  

021 
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.أ2.1  
نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة حسب فئات المبحوثين لمؤشرات 

 ............................................................د البيئيووعالب  
026 

.ب1.2 ج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة حسب فئات المبحوثين تابع نتائ 
 ...................................................د البيئيووعلمؤشرات الب  

021 

.أ2.9  
د ووعلمؤشرات الب   نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة حسب التكرارات

 .................................................................البيئي
021 

.ب9.2  
د ووعلمؤشرات الب   تابع نتائج الجدوى النسبية والواقعية مفصلة حسب التكرارات

 ..................................................................البيئي
029 
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 فهرس الجداول 

رقم 
 الجدول

 الصفحة الجدول عنوان

ة المبحوثة التي تم تقييم الجدوى التنموية إلعداد دراسات المشاريع التنموي 0.2
 ..........................................الدراسة يالبيئي لها ف األثورتقييم 

21 

   
 26  ................................محاور أسئلة المقابلة وعدد الفقرات وأنواعها 0.2
   
ين حسب المقياس وووات المبحوثوووة إلجابوووووات الحسابيوووووووف المتوسطوووووووووتصني 2.2

  ....................................................................األول
21 

   
 تصنيوووووووووف المتوسطوووووووات الحسابيوووووة إلجابوووات المبحوثوووين حسب المقياس 2.2

  ...................................................................الثاني
21 

   

1.2 
رح ووووووووق وقيمة الوزن المقتوووووووووف المتوسطات الحسابية لشدة المعيووووتصني
ات إلجابات المبحوثين حسب ووووووز في مواجهة المعيقوووووووووول التعزيوووووووولوسائ

 ............................................................المقياس الثالث
29 

   
 10  ...................................................مجتمع الدراسة وعينتها 6.2

   
 12  ......................................توزيع المبحوثين حسب فئة المبحوث 1.2
   
 11  ...............المجال البيئي توزيع المبحوثين بحسب عدد سنوات الخبرة في 1.2

   
البيئي للمشاريع  األثورتوزيع المبحوثين بحسب المشاركة في عمليات تقييم  9.2

 .........................................................التنموية المبحوثة
11 

   
اد ووووواقعية لألبعة والو وووالحسابية للجدوى النسبي تاوووالمعدل العام للمتوسط 0.2

 ..................................................................التنموية
60 

   
اإلجتماعية المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية والواقعية لبعض المؤشرات  0.2

 ..............................................حسب وجهة نظر المبحوثين
61 
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 ع فهرس الجداولتاب

رقم 
 الجدول

 الصفحة الجدولعنوان 

 اإلقتصاديةالمتوسطات الحسابية للجدوى النسبية والواقعية لبعض المؤشرات  2.2
 المبحوثين.............................................  حسب وجهة نظر

  ...............................................المبحوثين

10 

   
 المتوسطات الحسابية للجدوى النسبية والواقعية لبعض المؤشرات البيئية 2.2

 المبحوثين............................................. حسب وجهة نظر
 ...............................................المبحوثين

11 

   
 12 ...........................ؤسسية والمجتمعية والخارجيةمنتائج المعيقات ال 1.2

   
نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات  6.2

 ..............................................................المؤسسية
10 

   
 يقاتنتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمع .أ1.2

 ......................................................الخاصة بالوزارات
12 

   
تابع نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث  .ب1.2

 للمعيقات الخاصة بالوزارات.
12 

   
ث للمعيقات نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدو  1.2

 ...........................................اإلستشاريةالخاصة بالمكاتب 
11 

      
نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات  9.2

 ...........................................الخاصة بالتشريعات والقوانين
92 

   
ج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات نتائ 02.2

 .............................الناجمة عن ضعف بعمليتي الرقابة والتفتيش
90 

   
نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات  00.2

 .....................................الخاصة بنقص المعلومات والبيانات
92 

   
نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات  .أ00.2

 ..............................................................المجتمعية
96 
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 فهرس األشكال

 
رقم 
 الصفحة الشكل عنوان الشكل

 02 ................................البيئي األثورخطوات إعداد دراسات تقييم  0.0
اإلدارية اإلجراءات البيئي في  األثورتسلسل مشاركات أطراف عملية تقييم   0.0

 ...........................................البيئي األثورإلعداد دراسة تقييم 
01 

 22 ....................................التفصيلية لهيكلية الدراسةاإلجراءات  0.2
 12 .........ختبار التوزيع الطبيعي بطريقة األعمدةإأمثلة توضيحية من نتائج  0.2
توزيع المبحوثين بحسب تخصصهم العلمي وفئة المبحوثين التي ينتمون  2.2

 ...................................................................هاإلي
11 

 11 ..................................توزيع المبحوثين حسب الدرجة العلمية 2.2
 62 ......جتماعيعد اإلالنتائج المتعلقة بالجدوى النسبية والواقعية لمؤشرات الب   0.2
 10 ......قتصاديعد اإللجدوى النسبية والواقعية لمؤشرات البً النتائج المتعلقة با 0.2
 11 ...........عد البيئيالنتائج المتعلقة بالجدوى النسبية والواقعية لمؤشرات الب   2.2
 002  ................................والمعيقات ووسائل التعزيزاإلجراءات أهم  2.2

 

الفعلية لدرجة الحدوث تائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة نتابع  .ب00.2
 ....................................................للمعيقات المجتمعية

91 

   
نتائج النسبة النظرية لشدة المعيق والنسبة الفعلية لدرجة الحدوث للمعيقات  02.2

 ...............................................................الخارجية
99 

   
 020  ..................................................ملخص نتائج المعيقات 02.2
   
 022  .........................نتائج شدة األولوية وشدة األهمية لوسائل التعزيز .أ01.2
   
 022  .....................تائج شدة األولوية وشدة األهمية لوسائل التعزيزتابع ن .ب01.2
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فهرس المحتويات   
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 

 أ ................................. ..............................................اإلهداء
 ب ................................................................................قرارإلا

 ج ......................الشكر والعرفان...................................................
 د التعريفات.............................................................................. 

 ز .........................................................ملخص البحث )باللغة العربية(
 ط ......................................................ملخص البحث )باللغة االنجليزية(

  
 3  ............................................الفصل األول: أساسيات الدراسة

   
 0 ...................................................................المقدمة .0.0
 0 ............................................................مشكلة الدراسة .0.0
 0 ...........................................................مبررات الدراسة .2.0
 2 .............................................................أهمية الدراسة .2.0
 2 ............................................................أهداف الدراسة .1.0
 2 .............................................................أسئلة الدراسة .6.0
 1 ............................................................هيكلية الدراسة .1.0

  1 ..................................الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات
 

 6 ....................................................................مقدمة .0.0
 1 .....................................البيئي )المفهوم والخطوات( األثورتقييم  .0.0
 9 ............................البيئي وخطوات إعدادها األثورمفهوم دراسة تقييم  .2.0
 00 ..............................البيئي األثورالجهات المشاركة في عملية تقييم  .2.0

 00 ................................البيئي الفلسطينية األثوراللجنة الوطنية لتقييم  .0.2.0
 00 .......................................................اإلستشاريةالمكاتب  .0.2.0
 02 .........................................................المالك )المستثمر( .2.2.0
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 02 ..................................................................الجمهور .2.2.0
 02 ....................................وزارة / سلطة مختصة )وزارة االقتصاد( .1.2.0
 02 ................. ...........البيئي األثوردور الجهات اإلدارية في نظام تقييم  . 1.0
 01 ..........................البيئي األثورالجدوى التنموية إلعداد دراسات تقييم  .6.0

 06 .............................................................يوووود البيئووووالب ع .0.6.0
 01 ..........................................................جتماعيإلالب عد ا .0.6.0
 02 ..........................................................قتصاديإلالب عد ا .2.6.0
 00 ................البيئي األثوراإلطار التشريعي والقانوني إلعداد دراسات تقييم  .1.0

 00 ............البيئي األثورمواد الدستور والقانون الفلسطيني ذات العالقة بتقييم  .0.1.0
 02 .............................المباد  البيئية والتنموية في القوانين الفلسطينية .0.1.0
 02 ....................................مدى كفاية التشريعات البيئية الفلسطينية .2.1.0
يم وووووداد دراسات تقيووووة إلعوووووووووويوووق الجدوى التنموووووول دون تحقيوووووات تحووووووومعيق .1.0

 ...............................................................البيئي األثور
01 

 22  ..........................................................الدراسات السابقة .9.0
 22 ............................................................دراسات محلية .0.9.0
 22  ...........................................................دراسات خارجية .0.9.0
 26 .................................................ذات صلة. أجنبية دراسات .2.9.0
 21  ...............................................تعقيبًا على الدراسات السابقة .2.9.0

 

 ..........................................منهجية الدراسة الفصل الثالث:
  

40 
 

 22  ..........................................................إجراءات الدراسة .0.2
 20  .............................................................حدود الدراسة .0.2
 20 ..........................................................الدراسة تمحددا .2.2
 22 .........................................................صعوبات الدراسة .2.2
 22  .........................................عوامل ذات تأثير محِدد في النتائج .1.2
 26  ...............................................................أداة الدراسة .6.2

 26 .......................................................تصميم أداة الدراسة .0.6.2
 21  .............................مقاييس األداة وتصنيفات متوسطات المبحوثين .0.6.2

 21  ....................................................الجدوى النسبيةمقياس  0.0.6.2
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 21  ....................................................مقياس الجدوى الواقعية 0.0.6.2
 21  ...........................................شدة المعيقات وأولوية المقترحات 2.0.6.2

 29 ..............................................................صدق األداة .1.2
 29 ................................................التحليل اإلحصائي للبيانات .0.1.2
 12 .....................................................معالجة بيانات الدراسة .0.1.2
 10  ....................................................مجتمع الدراسة وعينتها .1.2
 10  .................................................خصائص مبحوثي الدراسة .9.2

 10 .............................................توزيع المبحوثين بحسب فئاتهم .0.9.2
 12  .................................التخصص العلميتوزيع المبحوثين بحسب  .0.9.2
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