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  مي علي عبد الغني أبو ظاهر



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

نها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدمة الرسالة أ

باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيه درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  :....................... التوقيع

  

  مي علي عبد الغني أبو ظاهر 

  

  :.....................التاريخ



ب  

 شكر وتقدير 

  
والحمد اهللا ، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  . الذي وهبني الصبر والمقدرة حتى استطعت إنجاز هذا الجهد المتواضع

  

، والى معهد التنمية المستدامة لما أتقدم بالشكر والتقدير الى جامعة القدس ممثلة بإداراتها ودوائرها

  . قدموه ويقدمونه من مساعدة

  

وأتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان للدكتور زياد قنام حفظه اهللا ورعاه، مشرف الرسالة، لما 

  .  قدمه لي من توجيهات وإرشادات علمية

  

وليد حاليقة، . الخطيب، معصام . د( وأتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان الى لجنة التحكيم وهم 

عبد . يونس القواسمي، د. ريم خليل، م. مجدي الشمالي، م. هاني شواهنة، م. زغلول سمحان، م. م

لما قدموه من مالحظات كان لها األثر األكبر في تعديل االستبانة لصقلها بالشكل ، )الناصر مكي 

  . النهائي

  

عامر مرعي . ة أعضاء لجنة امتحان الرسالة، دوأتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان الى اللجن

  .عصام الخطيب على مالحظاتهم القيمة. ود

   

كما أتقدم بالشكر الجزيل لموظفي الجهات الرسمية من وزارات وهيئات محلية؛ لما قدموه لي من 

مساعدة في الحصول على مصادر المعلومات، وأخص بالذكر موظفي وزارة الحكم المحلي 

  . ات والمجالس القروية لما قدموه لي من مساعدة في تعبئة استمارات الدراسةورؤساء البلدي

  

  مي علي عبد الغني أبو ظاهر



ج  

  تعريف مصطلحات

  
من تخطيط، وتنسيق، (امتالك الهيئة المحلية لألدوات والمقومات   :   الجاهزية المؤسساتية

يات إلدارة النفا) وتنفيذ، وتقييم، وإمكانيات مادية، وبشرية وتمويل

  . الصلبة

المجلس . (وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين  :  الهيئة المحلية

  )2000التشريعي الفلسطيني، 

أية نفايات غير النفايات الخطرة أو القمامة الناشئة من مختلف   :  النفايات الصلبة

النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية 

المجلس (.  الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمةوالرواسب

  )2000التشريعي الفلسطيني، 

  إدارة النفايات الصلبة

  

جمع النفايات المختلفة ونقلها الى أماكن محددة إلعادة تدويرها أو   :

  )2000المجلس التشريعي الفلسطيني، (. معالجتها أو التخلص منها

 بين مؤسستين أو أكثر أو مجموعـة مـن          تطوير العمل المشترك ما     :  التشبيك

  )2007بانوراما،  (.األفراد ومجموعات أخرى لتحقيق هدف موحد

اإلعداد المقدم لما يجب عمله عن طريق التفكير العلمي السليم المنظم   :  التخطيط

  )2008جوهر، . (والهادف

فحص منهجي وموضوعي لمشروع جار أو مستكمل والهدف منه   :  التقييم

 عن أسئلة إدارية معينة، والحكم على القيمة لجهد مبذول اإلجابة

لتحقيق غاية واستخالص الدروس التي تفيد في تحسين وضع 

  )2007بانوراما، (. الخطط، واتخاذ القرارات في المستقبل

مراجعة اإلنجاز وتقييم النتائج لتشجيع اإليجابيات والمبادرات السليمة   :  الرقابة

  )2008جوهر، . (هاومعالجة السلبيات ومنع

المختصون علمياً، الذين درسوا إدارة النفايات الصلبة أو عملوا في   :  الخبراء 

نفس المجال لمدة أكثر من سنتين، أو استشاريون وصناع قرار في 

  .المجال نفسه

تقليل المخلفات من المنبع باستخدام مـواد خـام أقـل، أو اسـتخدام         :  تقليل اإلنتاج

مجلس الخدمات المـشترك للتخطـيط      . ( مخلفات نوعيات معينة تنتج  

  )2008والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، 

استخدام المخلفات مرة أخرى، مثل استخدام العلب الزجاجية، أو   :  إعادة استخدام



د  

مجلس الخدمات . ( البالستيكية مرة أخرى، قبل إعادة تصنيعها

رة النفايات الصلبة في أريحا المشترك للتخطيط والتطوير إلدا

  )2008واألغوار، 

إعادة استخدام المخلفات بإنتاج مواد أخرى، أقل جودة عـن المنـتج              :  إعادة تدوير

مجلس الخدمات المـشترك    . ( الرئيسي، ويختلف عن المنتج األصلي    

للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة فـي أريحـا واألغـوار،           

2008(  

أية نفايات غير خطرة، وتشمل فضالت المطبخ واألوراق هي   :  النفاية 

والعبوات وحطام الزجاج وأوراق الشجر والفواكه والخضراوات 

الفاسدة والقشور والعلب والخرق وأية فضالت أخرى، لكنها ال تشمل 

  ) مجلس الخدمات المشترك، ب،ت. (مواد البناء واألتربة

 النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة بعد المكان الذي يتم فيه وضع  :  مكب النفايات 

  .جمعها ونقلها، للتخلص منها بشكل نهائي

هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية؛ وما يحتويه من هواء   :  البيئة 

المجلس (. وماء وتربة وما عليها من منشآت والتفاعالت القائمة بينها

  )2000التشريعي الفلسطيني، 

ي تغيير مباشر أو غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي إلى أ  :  تلوث البيئة

المجلس (. اإلضرار بأحد عناصرها، أو يخل بتوازنها الطبيعي

  )2000التشريعي الفلسطيني، 

المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها، واالرتقاء بها أو منع   :  حماية البيئة

لتشريعي الفلسطيني، المجلس ا(. تدهورها ومنع التلوث أو التدهور

2000(  

نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم؛ التي من شأنها رفع مستوى   :  التوعية البيئية

المجلس (. الوعي العام الالزم للمحافظة على البيئة وعناصرها

  )2000التشريعي الفلسطيني، 

و طاقة أو كائنات المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أ  :  المياه العادمة

. دقيقة، نتجت أو خلفتها  المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة

  )2000المجلس التشريعي الفلسطيني، (

المواد الصلبة العضوية، وغير العضوية، وجراثيم األمراض،   :  الحمأة

وبيوض الديدان المعوية الضارة؛ التي تنتج من معالجة المياه العادمة 



ه  

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير (. قيةفي محطات التن

  )2008إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، 

عملية جماعية تتألف من نشاطات وتهدف إلى تحقيق عمل محدد   :  اإلدارة

مخامرة وآخرون، . ( مسبقاً من خالل كافة العاملين في المؤسسة

2002(  

ذات الطور الصلب الناتجة عن نشاطات اإلنسان المواد والرواسب   :  النفايات الصلبة

في قطاعات حياته المختلفة، والتي أصبحت غير صالحة لالستخدام 

من قبله وال ينتفع بها، وتحتاج الى إدارة سليمة للتخلص منها أو 

  .  إعادة تدويرها بما يقلل مخاطرها على البيئة واإلنسان

 التي تهدف الى التخلص من النفايات الصلبة بالطرق العملية اإلدارية  :  إدارة النفايات الصلبة

الصحية، بدالً من بقائها، أو معالجتها، وإعادة إدخالها الى حلقة 

اإلنتاج، بهدف التخلص من او خفض تهديدها لإلنسان والبيئة، 

  .والمساهمة في تقليص استغالل الموارد الطبيعية

  

  



و  

 قائمة مختصرات

  
 مختصرات عربية 

 
  ون تاريخ بد :  ب، ت 

 
 مختصرات إنجليزية

  
Statistical Package for Social Sciences : SPSS 
Reduse, Reuse, Recycle  : 3R'S 
Spread Sheet application by Microsoft Corporation : Excel 
average : avg 

  

  



ز  

   الدراسةملخص
  

وجاء المبحوثون .   2009رين ثاني الواقعة بين شهري شباط وتشأجريت هذه  الدراسة في الفترة  

بالمسح الشامل، ورؤساء ) 81(رؤساء الهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة : من ثالث فئات

، بالعينات )13(، وخبراء من ذوي االختصاص في المجال )6(شعب الصحة والنفايات الصلبة 

 كونها جاءت متممة للدراسات السابقة وتكمن أهمية هذه الدراسة.  الصدفية والقصدية على التوالي

في مجال النفايات الصلبة على المستوى المحلي، وكونها ستوفر مادة علمية غنية يمكن االستناد 

إليها في تشكيل مجالس الخدمات المشتركة، وفي التخطيط إلدارة النفايات الصلبة، على مستوى 

  . المحافظة وربما الوطن

  

 6(بيانات تعريفية :  وزعت على خمسة محاوراستبانةسة، تم تصميم وألغراض تحقيق أهداف الدرا

امتالك المعلومات : ، قياس جاهزية المؤسسات إلدارة النفايات الصلبة في المجاالت المختلفة)فقرات

 88(والمخططات، التخطيط، التنسيق والتشبيك، الرقابة، اإلمكانيات المادية والبشرية، والتمويل 

رة عن المشاكل والصعوبات التي تعيق هذه الجاهزية، أما الوسائل واآلليات التي فق) 25(و ). فقرة

واستخدمت . فقرة إلظهار تميز الهيئات المحلية) 11(فقرة، و ) 16(تعزز الجاهزية فجاءت في 

 ,SPSS(الدراسة أسس المنهج الوصفي، وتم تحليل البيانات وعرضها من خالل برنامجي 

Excel .(  

  

تائج الدراسة، أن غالبية المبحوثين هم من رؤساء المجالس القروية، وحملة ولقد اظهرت ن

البكالوريوس، ومن أصحاب تخصص إدارة األعمال، واللغة العربية وآدابها، والهندسة، وغالبيتهم 

وأظهرت النتائج أن الهيئات المحلية تمتلك جاهزية .  سنوات) 5-1(من أصحاب الخبرات من 

إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، إذ إن هذه ) 1.61(ثاني ضعيفة من المستوى ال

امتالك المعلومات والمخططات، التخطيط، التنسيق ( الجاهزية بحاجة الى بناء وتطوير حقيقيين في 

، أما في مجال امتالك المعلومات فهي )والتشبيك، الرقابة، اإلمكانيات المادية والبشرية، والتمويل

رجة كبيرة بالمستوى األول وهي أقرب ألن تكون متوسطة، وفي مجاالت التخطيط إلدارة بد

النفايات الصلبة والتنسيق والتشبيك بين المؤسسات والهيئات المحلية وجهات االختصاص، والرقابة 

ن واإلمكانيات البشرية والمادية والتمويل، دلت النتائج على أن جاهزية الهيئات المحلية تتراوح بي

ويمكن ).  1.67-1.34(وضعيفة من المستوى الثاني ) 1.99-1.68(ضعيفة من المستوى األول 

في مجاالت امتالك ) 2.33 -2.01(مالحظة أن أعلى جاهزية جاءت كبيرة من المستوى األول 

المعلومات حول مصادر النفايات وكمياتها، وكثافة السكان في المناطق المخدومة، وكذلك في 



ح  

وتظهر الجاهزية بصورة أضعف في المستوى ).  2.24(اخلي عبر رسوم جمع النفايات التمويل الد

، وفي برامج بناء )1.16(في التخطيط إلعادة استخدام النفايات الصلبة ) 1.33 -1.00(الثالث 

  ). 1.26(، وإعداد الكوادر المالئمة للخطط المستقبلية )1.24(قدرات العاملين 

  

م معيقات جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة يكمن وبدرجة وتوصلت الدراسة إلى أن أه

، وعدم وجود مكب نفايات حسب المواصفات )2.58(كبيرة من المستوى الثاني في المشاكل المالية 

، )2.36(، وتدني المستوى التعليمي لعمال جمع النفايات )2.47(، ونقص المعدات )2.54(العالمية 

، )2.32(، وعدم وجود خطة وطنية إلدارة النفايات الصلبة )2.36(االحتالل ومشاكل مرتبطة ب

  ).  2.29(، ونقص العمالة المهنية )2.28(ونقص السيارات 

  

وعلى صعيد وسائل تعزيز الجاهزية بدرجة كبيرة من المستوى الثاني تمثل أهمها في خطة وطنية 

، والتشبيك )2.51(وانين والتشريعات ذات العالقة ، وتنفيذ الق)2.52(متكاملة إلدارة النفايات الصلبة 

، وتبادل اإلمكانيات المتوفره بين الهيئات المحلية )2.42(الفاعل بين أطراف إدارة النفايات الصلبة 

)2.35 .(  

  

ومن أهم االقتراحات التي اقترحتها الدراسة إيجاد خطة وطنية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة، 

تفعيل، وتطبيق األنظمة والقوانين الخاصة ذات العالقة، وتعزيز التعاون وضرورة العمل على 

والتنسيق بين الهيئات المحلية، وتبادل اإلمكانيات البشرية والمادية، ورفع الوعي المجتمعي باألهمية 

البيئية والصحية إلدارة النفايات الصلبة، والعمل على توفير الموارد البشرية والمادية والتمويل 

.  افي، الذي يكفل إنجاح إدارة النفايات الصلبة، على مستوى الهيئات المحلية والمستوى الوطنيالك



ط  

Institutional readiness of local bodies in the governorate of Ramallah and 
Al Bireh for solid waste management 
 
Abstract 
 
This study was conducted between February and November, 2009, based on three 
categories of respondents: heads of local body in the governorate of Ramallah and Al Bireh 
(81), the heads of divisions of health and solid waste (6), and experts in the field (13), in a 
comprehensive, accidental and purposive sampling respectively. This study is important 
because it Completes the previons sthdies in the field of Solid waste at the local level. and 
thought to will provide rich scientific material that can be helpful in the formation of joint 
services councils, and in planning for solid waste management at the local and perhaps at 
the national level. 
 
To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed in five aspects, 
demographic information (6 paragraphs), measuring the readiness of local bodies to 
manage solid waste in different areas: (possession of information, plans, planning, 
coordination and networking, control, physical and human resources, and financing (88 
paragraphs), the problems and difficulties that hinder the readiness (25), the means and 
mechanisms that promote the readiness (16), and (11 paragraphs) to distinguish the local 
bodies from each other. The descriptive method was adopted, and the data was analyzed 
and displayed using the Statistical Package For Social Sciences (SPSS) and Excel. 
 
The results showed that the majority of respondents were heads of village councils, holders 
of bachelor's degree in the fields of business administration, arabic language and literature, 
and engineering. The majority have work experience of (1-5) years. It also showed that the 
local bodies, have a weak readiness from the second –level, (avg. 1.61) in solid waste 
management in the governorate of Ramallah, while the readiness in the field of information 
possession is great - first level. In the areas of planning for solid waste management, 
coordination and networking, control, human and financial resources, and funding, the 
results showed that the readiness ranges from weak first-level (avg. 1.68-1.99) to weak 
second-level (avg. 1.34-1.67). 
 
It may be noted that, the highest readiness was from the first-level (2.01-2.33) in the areas 
of possession of information about sources and quantities of wastes, and population density 
in the areas served, as well as in domestic funding through the waste collection fees (avg. 
2.24). 
 
The readiness appears weaker in the third level (avg. 1:00 to 1:33) in planning for reuse of 
solid waste (avg. 1.16), in programs for capacity building (avg. 1.24), and preparing 
appropriate staff  for future plans (1.26). 
 
The study found that, the most important obstacles for the readiness of local bodies in solid 
waste management, great degree in the second-level, are: financial problems (avg. 2.58), 
the lack of waste disposal landfill according to international standards (avg. 2.54), lack of 
equipments (avg. 2.47), low educational level of waste handing workers (avg. 2.36), 
problems related to the Israeli occupation (avg. 2.36), absence of a national plan for solid 
waste management (avg. 2.32), the lack of vehicles (avg. 2.28), and the lack of 
professional staff (avg. 2.29). 



ي  

Based on the results, following are the most important means, with averages of  great 
degrees in the second level, to strengthen the readiness for Solid waste management: a 
national plan of integrated solid waste management (avg. 2.52), the implementation of 
related laws and legislation (avg. 2.51), effective networking between the parties involved 
in the solid waste management (avg. 2.42), and the exchange of available potentials 
between the local bodies (avg. 2.35). 
 
Main suggestions of the study are: establishment of a national plan of integrated solid 
waste management, activation and implementation of related regulations and laws, the 
promotion of cooperation and coordination between local bodies, the exchange of human 
and financial capabilities, raise of community awareness about the importance of solid 
waste management and related environmental and health impacts, and the work to provide 
human and material resources and adequate funding to ensure the success of solid waste 
management, at the level of local bodies and national level. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  مقدمة وأساسيات الدراسة 

  
   مقدمة 1.1

  

إلنسان للحصول على السلع نتيجة للتزايد الكبير في عدد السكان في المائة عام األخيرة، اشتد سعي ا

المصنعة والمخترعات التكنولوجية وااللكترونية، في محاولة لتلبية احتياجاته التنموية، وقد رافقت 

ذلك زيادة مطردة في حجم المخلفات الصناعية التي مثلت وتمثل مصدر التهديد الرئيسي للبيئة 

والقوانين البيئية الهادفة الى إدارة سليمة ما حدا باإلنسان الى صياغة السياسات .  والموارد الطبيعية

للتصنيع واالستهالك، على طريق تنمية مستدامة تحقق رفاهية اإلنسان، وتحمي الموارد الطبيعية 

  . والبيئة وتحقق استدامتها

  

إن سن القوانين التي تدعو إلى الحد من التصنيع واالستهالك لم يجد تجاوباً كافياً لدى اإلنسان، 

إلنسانية في الوصول إلى أعلى حد من الرفاهية تحول دون التجاوب مع هذه القوانين، فالرغبة ا

وبهذا نشأت لدى اإلنسان الحاجة إلى النظام اإلداري، الذي يعنى بالمخلفات الناشئة عن التصنيع 

واالستهالك، وليكون هذا النظام اإلداري أسهل عمل لتصنيف هذه المخلفات بناء على عدة عوامل ؛ 

مخلفات سائلة، ومخلفات صلبة، : ناك من يصنف المخلفات بناء على الطبيعة الفيزيائية لها فنقولفه

مخلفات طبية : ومخلفات غازية وإشعاعية، وهناك من يصنف المخلفات اعتماداً على منشئها فيقول

ومخلفات صناعية، ومخلفات نووية، حيث تم في هذه الدراسة عرض للنظام اإلداري الذي يسعى 

  . إلى الحد من المشكلة سابقة الذكر في حقل النفايات الصلبة

  

وتمثل كمياتها . تعد مشكلة النفايات من أهم وأبرز المشاكل التي تواجه اإلنسان في العصر الحديث

المتزايدة مع عدد السكان، والتوسع العمراني، ومكوناتها السامة مصدر تهديد لإلنسان والبيئة والبنية 
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أصبحت قضية تقلق الجهات المعنية، وبالرغم من هذا التزايد إال أن العمليات اإلدارية التحتية، حيث 

المتمثلة في الفرز، والجمع، والنقل، والمعالجة والتخلص لم تواكب التطور العلمي في الدول 

  ) 2001وزارة شؤون البيئة، . (المتقدمة

  

الخطرة أو القمامة الناشئة من مختلف والنفايات الصلبة هي عبارة عن أية نفايات غير النفايات 

النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، والعمرانية، والرواسب، الناتجة عن 

وتقيس هذه الدراسة ).  2000المجلس التشريعي الفلسطيني، (محطات معالجة المياه العادمة، 

الل تسليط الضوء على جاهزية الهيئات جاهزية الهيئات المحلية في إدارة النفايات الصلبة، من خ

المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة، وقدرة مؤسساتنا الفلسطينية على إدارة النفايات الصلبة، لمعرفة 

أين نقف من هذا التطور اآلن؟ وماذا نريد أن نحقق ضمن اإلمكانيات المتاحة؟ وما المعيقات التي 

  يات الكفيلة بتعزيز إدارة النفايات الصلبة؟ تحد من هذا التطور؟ وما الوسائل واآلل

  

إن الطابع العام الذي تتسم به الدراسات السابقة يراعي الجانب الفني البيئي لعملية ادارة النفايات 

الصلبة، ولم تدخل إلى حيز العمل اإلداري، ما جعل هذه الدراسات تغيب النظر إلى أهمية التخطيط 

تمد عليها العملية اإلدارية، وهذا الغياب جعلها ال تراعي خصوصية كأحد األركان األساسية التي تع

الكيان الفلسطيني بوجود االحتالل اإلسرائيلي، وتفترض وجود الكفاية المالية للنهوض بالمشاريع 

وغياب هذه الدراسات اإلدارية لهذا الحقل يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين النظريات . المخطط لها

ق العملي إلدارة النفايات الصلبة، ويضعف إمكانية تحديد أهم المشاكل التي تؤدي الموجودة، والتطبي

إلى فشل العمل المؤسسي للهيئات المحلية، ومن المحتمل أن يكون للدراسة تأثير في الوعي البيئي 

وتغير الثقافة البيئية، ما يساهم في مواكبة المجتمعات والدول المتقدمة، وستؤدي إلى مساعدة 

  . القرار الفلسطيني بوضع خطط تطويرية ضمن قاعدة المعلومات المستحدثةصاحب 

  

ونظراً ألهمية موضوع الدراسة للمؤسسات البيئية، فإنه ساعد في تشكيل اهتمام شخصي بالدراسة، 

من حيث الجاهزية المؤسساتية إلدارة النفايات الصلبة، في المجاالت اإلدارية في محافظة رام اهللا 

إليمان باألهمية اإلدارية للمؤسسات، ودورها الفاعل في تحقيق جاهزية، وتطوير وتوعية والبيرة، وا

وكان الدافع القوي للدراسة االهتمام بالجانب المؤسساتي .  بيئية، في مجال إدارة النفايات الصلبة

لى أهمية والجوانب اإلدارية في نجاح إدارة النفايات الصلبة وليس الجانب الفني البيئي، باإلضافة إ

وجود قاعدة بيانات مرتبطة باإلمكانيات الموجودة، ووجود الدراسة في فترة يتنامى فيها سعي 

وتعتبر هذه الدراسات بوصلة لصانعي القرار . القطاع الخاص والعام للمساهمة في حماية البيئة

لمتاحة وضمن الفلسطينيين لتحديد االتجاه المناسب لحماية البيئة، بما يتناسب مع اإلمكانيات ا
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الظروف المناسبة، وتحديد مواقع الضعف والقوة لدى المؤسسات، وما هي المرتكزات التي يجب 

  .  تدعيمها وأهم النقاط الواجب على المؤسسات دعمها وتقويتها في المجاالت اإلدارية المختلفة

  

   مشكلة الدراسة2.1

  

ة المؤسساتية للهيئات المحلية في  ما مستوى الجاهزي:تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي

  محافظة رام اهللا والبيرة إلدارة النفايات الصلبة؟

  

   مبررات الدراسة3.1

  

  :تتمثل أهم مبررات الدراسة فيما يأتي

  

تزايد اهتمام المؤسسات التنموية الدولية العاملة في فلسطين، والمؤسسات المحلية، بقضية  •

االهتمام بمشاريع بحثية وتنفيذية مشتركة، لحماية إدارة النفايات الصلبة، حيث توج هذا 

 . البيئة، لما عانته البيئة الفلسطينية من تدهور، ولتحقيق تنمية بيئية مستدامة

 . غياب هيكلية مؤسسية واضحة إلدارة النفايات الصلبة •

جاءت هذه الدراسة لتقليص الفجوة بين الوضع النظري والعملي في إدارة النفايات الصلبة  •

 . د غياب طويل لدراسة هذا الحقل البيئيبع

نقص الدراسات المتعلقة بجاهزية الهيئات المحلية التي يمكن أن تكون أداة مساعدة للمخطط  •

 . وصانع القرار الفلسطيني

 . اهتمام ورغبة الباحثة الشخصية بقضايا البيئة والقضايا المؤسساتية الخاصة بها •

  . وإدارة البيئة، وإمكانية تحقيق التنمية المستدامةالترابط القوي بين جاهزية المؤسسات  •

  

   أهمية الدراسة4.1

  

  : تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي

  

جاءت الدراسة متممة لألبحاث المتصلة بواقع إدارة النفايات الصلبة في الواقع الفلسطيني،  •

سة باكورة وتناولت إدارة النفايات الصلبة من الجانب الفني البيئي، لتمثل هذه الدرا

الدراسات في مجال الجاهزية المؤسسية إلدارة النفايات الصلبة، ولتفتح آفاقاً واسعة للباحثين 
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والبحث عن عقبات هذه فيما بعد لتتناول هذه الجاهزية بالتفصيل في المجاالت المختلفة، 

 . الجاهزية وسبل تحقيقها

لكفيلة بإنجاح المـشاريع،    مساعدة صاحب القرار الفلسطيني على وضع الخطط والبرامج ا         •

توفير قاعدة بيانات حديثـة، مرتبطـة بمـدى         على المستوى المحلي والوطني، من خالل       

امتالك المعلومات والمخططات، التخطيط،    : (الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية من حيث     

مكانيـات  ، اإل )المعـدات واآلالت  (التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانيات الماديـة        

  ).  ، التمويل)الخبراء والكوادر والعمال( البشرية 

وجود الدراسة في فترة متنامية في كل من القطاع الخاص والقطاع العام، اللذين يلعبان  •

دوراً أساسياً في بناء قاعدة صلبة ترتكز على معرفة اإلمكانيات والجاهزية بالمستوى 

  . الموجود في فلسطين
 

   أهداف الدراسة 5.1

  

تتمثل أهداف الدراسة بهدف رئيسي ومجموعة من األهداف الفرعية، أما الهدف الرئيسي فيتمثل في 

التعرف على الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا 

  : والبيرة، أما األهداف الفرعية فتمثلت في التعرف على

  

 : ات المحلية إلدارة النفايات الصلبة من حيثالجاهزية المؤسساتية للهيئ •

  

o  امتالك المعلومات 

o   التخطيط 

o  التنسيق والتشبيك 

o  التقييم والرقابة 

o  معدات واآلالت(اإلمكانيات المادية( 

o  الخبراء والكوادر والعمال( اإلمكانيات البشرية( 

o التمويل 

  

أسباب عدم (لمحلية الصعوبات والمشاكل التي تعيق الجاهزية المؤسساتية للهيئات ا •

 ).الجاهزية
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الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز ورفع الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات  •

  . الصلبة

الجنس، العمر، التحصيل (تأثير خصائص أفراد العينة المبحوثة على إجاباتهم من حيث  •

  )مجال إدارة النفايات الصلبةالعلمي، التخصص العلمي، طبيعة العمل، سنوات الخبرة في 

 . الفروق بين الهيئات المحلية من حيث الجاهزية إلدارة النفايات الصلبة •
 
   أسئلة الدراسة6.1

 
أما السؤال الرئيسي فهو ما . تتمثل أسئلة الدراسة في سؤال رئيسي ومجموعة من األسئلة الفرعية

 النفايات الصلبة؟ أما االسئلة الفرعية مستوى الجاهزية المؤسساتية لدى الهيئات المحلية إلدارة

 :فتمثلت فيما يأتي
 

امتالك (ما مستوى الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة من حيث  •

 اإلمكانيات المادية المعلومات والمخططات، التخطيط، التنسيق والتشبيك، التقييم والرقابة،

  التمويل ؟ ،)الخبراء والكوادر والعمال(شرية ، اإلمكانيات الب)معدات واآلالت(

ما الصعوبات والمشاكل التي تعيق الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات  •

بتعزيز ورفع الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة الصلبة؟ وما الوسائل الكفيلة 

 ؟النفايات الصلبة

الجنس، العمر، التحصيل ( على إجاباتهم من حيث ما تأثير خصائص عينة المبحوثين •

 )العلمي، التخصص العلمي، طبيعة العمل، سنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة
 

   فرضيات الدراسة7.1

  

  :تمثلت فرضيات الدراسة في فرضيتين رئيسيتين هما

  

 وليس بحاجة إلى الهيئات المحلية جاهزة مؤسسياً بدرجة كبيرة إلدارة النفايات الصلبة •

 : تطوير لهذه الجاهزية في المجاالت التالية
 

o  امتالك المعلومات والمخططات 

o  التخطيط 

o  التنسيق والتشبيك 
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o  التقييم والرقابة 

o  المعدات واآلالت( اإلمكانيات المادية ( 

o  الخبراء والكوادر والعمال( اإلمكانيات البشرية ( 

o  التمويل 
  

ال :  المبحوثين على إجاباتهم اعتمدت الفرضية التاليةللتعرف على تأثير خصائص عينة •

في المتوسطات الحسابية  )α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إلجابات المبحوثين حول الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة من 

  :حيث

  

o امتالك المعلومات والمخططات 

o  التخطيط 

o  التنسيق والتشبيك 

o  التقييم والرقابة 

o  المعدات واآلالت(اإلمكانيات المادية( 

o  الخبراء والكوادر والعمال( اإلمكانيات البشرية( 

o التمويل 
 

الجنس، العمر، التحصيل العلمي، التخصص العلمي، طبيعة العمل، (: تعزى هذه اإلجابات لمتغيرات

  ). بةسنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات الصل
  

   هيكلية الدراسة 8.1
  

  :  تتوزع الدراسة على خمسة فصول هي
  

المقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، : الفصل األول •

 .أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة

اإلطار النظري، الدراسات السابقة، موضوع اإلدارة، وإدارة النفايات : الفصل الثاني •

 .لصلبةا

منهجية الدارسة وأدواتها، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة وخصائصها، : الفصل الثالث •

 .أدوات الدراسة، صدق أداة الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، حدود ومحددات الدراسة
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 .التحليل اإلحصائي للبيانات، عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع •

صيات التي توصلت لها الدراسة بعد إجراء عملية االستنتاجات والتو: الفصل الخامس •

 . المعالجة اإلحصائية، تلي الفصل الخامس قائمة مراجع ومالحق الدراسة وفهارسها
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  الفصل الثاني 

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

    مقدمة1.2

  

الم سريع التغير بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة التي تـسعي للرقـي بمـستوى             نعيش اليوم في ع   

المعيشة، وتسهيل الحياة من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولنحقق أهدافنا الشخصية وأهـداف             

مؤسساتنا علينا أن نتكيف مع هذه المتغيرات وأن نتفاعل معها، ونقاوم ونبدع، وأن نعمل بأسـاليب                

  . وخطط تطويرية تساعد في تحقيق أهدافناإدارية،

  

   مفاهيم إدارية أساسية2.2

  

تعتبر اإلدارة عملية ضرورية لجميع المجاالت المختلفة التي نعيشها، سواء سياسية أو اجتماعية أو              

ثقافية أو دينية أو صناعية أو غيرها، فاإلدراة تسهل األمور الحياتية بطريقة تحقـق فائـدة أكبـر                  

  : مجتمع بشكل عام، وهناك عدة تعريفات لإلدارة منهالألفراد وال

  

عبارة عن تخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابة عناصر اإلنتاج األصلية؛ التي يجب أن تعمل              "إنها  

مجموعـة  "واإلدارة  )  1975هاشم،  ". (مع بعضها داخل المشروع من أجل إنتاج السلع والخدمات        

وتعتبر هذه العناصر   ) التخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة   (ناصر  من األنشطة تعتمد هذه األنشطة على ع      

مجموعة من األنشطة التـي تـستخدم المـوارد         "وتعرف اإلدارة بأنها    . رئيسية في العملية اإلدارية   

استغالل الموارد المتاحـة مـن      "واإلدارة  ). 2004ماهر،  ". (بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف المنظمة    

هود الجماعية والفردية بشكل يحقق األهداف المحـددة بكفايـة وفاعليـة            خالل التنظيم والتنسيق للج   
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وبوسائل إنسانية، مما يساهم في تحسين حياة اإلنسان سواء كان عضواً في التنظيم أو مستفيداً مـن                 

  ) 1997جامعة القدس المفتوحة، ".( خدماته

  

ون العملية اإلداريـة منظمـة      إن المتتبع لهذه التعريفات جميعها يالحظ أنها جميعها ال تخرج عن ك           

لتعريف األمور، واستغالل الموارد المتاحة بأعلى مستوى من الكفاءة لتحقيق أعلى فائـدة ممكنـة،               

وبالتالي إجرائياً فقد عرفت الدراسة اإلدارة بأنها استغالل الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق أهـداف      

 : ة في الوظائف اإلدارية التاليةوتتمثل العملية اإلداري.  المنظمة بكفاية وفاعلية

  

دراسة في الوقت الحاضر لطرق االستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسة "هو : التخطيط •

العالق، ". (مستقبالً أو التقرير سلفاً بما يجب عمله، وكيف؟ ومتى؟ ومن الذي يقوم به؟

أفضل طريقة ممكنة عمل ذهني يهدف إلى استثمار الموارد المتوفرة ب"، والتخطيط )1998

ويعرف ) 2009بانوراما، ". (من أجل الوصول إلى أحسن مردود ضمن فتره زمنية محددة

الوظيفة اإلدارية التي تتضمن االختيار ما بين البدائل بالنسبة ألهداف "التخطيط بأنه 

). 1997جامعة القدس المفتوحة، ". (وسياساته وإجراءات العمل فيه وبرامجهالمشروع 

عالقة مباشرة بعنصرين رئيسين؛ األول هو المستقبل، والثاني هو "لتخطيط بأنه ويعرف ا

مخامرة وآخرون، ". (العالقة بين األهداف والطرق المستخدمة لتحقيق هذه األهداف

، وعرف التخطيط بأنه أسلوب إداري مميز، يشخص بشكل تفصيلي الواقع الحالي )2002

ف المستقبلية التي تسعى المؤسسة للوصول إليها للمؤسسة من جميع الجوانب ويصوغ األهدا

بما يتناسب مع اإلمكانيات المادية، والمالية، والبشرية المتوفرة والظروف المحيطة 

بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية ويتم تنظيم ذلك في خطوات متسلسلة مبنية على 

د واقع المنظمة، واألهداف وعرف أيضاً بأنه عملية تحدي) 2006ردايدة، . (معلومات دقيقة

) 2008دعيبس، . (التي تسعى إلى تحقيقها، والوسائل التي ستستخدمها لتحقيق تلك األهداف

وعرفت الدراسة التخطيط بأنه عملية إعداد ودراسة بالتفكير لتحقيق األهداف بصورة 

 . منتظمة ضمن اإلمكانيات المتاحة

سين لغرض التأكد من أهداف المـشروع،        عملية قياس وتصحيح أداء المرؤو    "هي  : الرقابة •

التأكـد  "والرقابة هي   ) 1998العالق،  ".(والخطط الموضوعة لبلوغها او التي قد تم تحقيقها       

من أن العملية  اإلدارية تسير وفقاً لما خطط له، وإذا وجدت انحرافات عن الخطة يجـري                 

). 1997 المفتوحـة،    جامعة القـدس  ". (العمل على تصحيح هذه االنحرافات قبل استفحالها      

مراجعة اإلنجاز وتقييم النتائج لتشجيع اإليجابيات واإلدارات الـسليمة         "وتعرف الرقابة بأنها    

أمـا الدراسـة فقـد      ) 2008جوهر،  ". (ومعالجة السلبيات ومنعها واتخاذ القرارات السليمة     
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م األهـداف   عرفت الرقابة بأنها التأكد من أن األعمال المخطط لها تسير وفقا للخطة، وتخد            

  . في جميع مراحل العمل

وهو عملية إدارية   رسم وتوزيع المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة،       " يعرف بأنه   : التنظيم •

وتحديـد الـسلطات    ؛  تهتم بجميع المهام واألنشطة المراد القيام بها في وظـائف أو أقـسام            

ع حـل المـشاكل     والصالحيات والتنسيق بين األنشطة واألقسام من أجل تحقيق األهداف م         

العالق، ". ( عام والخالفات التي تواجه كافة األنشطة واألقسام من خالل أفراد التنظيم بشكل          

اإلطار الذي يتم بموجبه ترتيب جهود مجموعة من األفراد،         "  ويعرف التنظيم بأنه     )1998

وحدة اجتماعية يتم استحداثها وتصميمها بشكل معين مـن أجـل      : ويعرف التنظيم كمؤسسة  

أما الدراسة فقد عرفت التنظـيم      ).  1997جامعة القدس المفتوحة،    ". (قيق أهداف معينة  تح

بأنه عملية تحديد الواجبات والمسؤوليات وتقسيمها على األفراد حسب اختصاصاتهم وتوزيع           

 . السلطة والمسؤولية بين األفراد لتمكينهم من االنسجام لتحقيق األهداف

لتي تهدف إلى الوصول إلى وحـدة العمـل بـين األنـشطة             العملية ا "يعرف بأنه   : التنسيق •

وعرفـت  ). 1998،  العالق".( المتداخلة؛ والتي تهدف كلها إلى تحقيق الهدف الرئيسي العام        

العمل مع األقسام أو جهـات االختـصاص لتنظـيم العمـل وفقـاً              : الدراسة التنسيق بأنه  

 . للصالحيات وتحقيق األهداف

وأن كـل   نها تطابق العمليات الحقيقية لما هو محدد في الخطة،          وتعرف المتابعة أ  : المتابعة •

مجاالت الحياة و الحقول المعرفية وكل المشاريع التي يقوم بها األفراد والجماعـات هـي               

عمليات إدارية بطابعها العام من حيث محدودية الموارد وعدم محدودية الرغبة، ومن حيث             

جامعـة  (حديد صفات العملية اإلدارية كالتالي      األهداف، التخطيط، ووجود نظام ولذلك تم ت      

 ):1997القدس المفتوحة، 

  

o الصفة التنظيمية 

o  الصفة الهدفية 

o  الصفة الجماعية 

o  الكفاية والفعالية 

o  إنسانية الوسائل 
 

النفايات الصلبة فإننا باإلمكان أن نتحـدث عـن         : ولربط هذا التقديم بما نحن في صدد الحديث عنه        

لبة بشكل مطلق، فهي عملية إدارية بكل المعايير حيث إنها تحقق تعريفات العمل             إدارة النفايات الص  

اإلداري ووظائفه وصفاته، فالنفايات هي موارد مادية وإن عملية معالجتها هي اسـتغالل لتحقيـق               
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الهدف الرئيسي من العمل اإلداري والذي يتمثل بتعظيم المنفعة بأقل تكاليف ممكنة فـدخول عظـام          

في صنع األعالف على سبيل المثال هو تقليل التكاليف التي يبـذلها اإلداري للحـصول               الحيوانات  

العظام ( على أعالف الحيوانات وال سيما إن األعالف الزراعية مكلفة ومحدودة، وإن المواد الخام              

  هي مواد كانت لإلتالف وتمت إعادتها لدائرة اإلنتاج، وإن بقاءها سيؤدي ) في المثال السابق 

  .  استنزاف موارد أخرى من خالل إحداث التلوثإلى

 

أما عن الوظائف اإلدارية من حيث التخطيط، الرقابة، التنظيم، التنسيق والرقابة والتقييم، فإن عملية              

إدارة النفايات تحتاج إلى كل هذه العمليات مجتمعة، فقبل الشروع بأي أداء عملي البد مـن رسـم                  

زئية التي تتآلف جميعاً للوصول إلى الهدف الرئيسي، كمـا أنـه           منهج عمل في ترتيب العمليات الج     

البد من وجود متابعة لألداء حتى يتم الوصول إلى الهدف، وهذه المتابعة بدورها توفر الرقابة، حتى              

يتم بكفاءة عالية، واليتم هدر للموارد المحدودة أثناء القيـام          ) اإلدارة(يتم التأكد من أن سير العملية       

كذلك يمكننا تطبيق جميع الوظائف اإلدارية على عملية إدارة النفايات؛ التي نستنتج مـن              بالعمل؛ و 

  . خالل هذا التطبيق أن عملية إدارة النفايات هي عملية إدارية بامتياز

  

  )مصادرها، أنواعها، طرق التخلص منها( النفايات الصلبة 3.2

  

  : وأنواعها، وطرق التخلص منهافيما يأتي تقديم لمفهوم النفايات الصلبة، ومصادرها، 

  

  : مفهوم النفايات الصلبة. 1.3.2

  

نفاية غير خطرة وتشمل فضالت المطبخ، واألوراق، والعبوات، وحطـام    " تعرف النفايات بأنها أي     

الزجاج، وأوراق الشجر، والفواكه، والخضروات الفاسدة، والقشور، والعلب، والخرق وأية فضالت           

مجلس الخدمات المـشترك للتخطـيط والتطـوير إلدارة         ". (بناء واألتربة أخرى؛ وال تشمل مواد ال    

المواد القابلة للنقـل؛ والتـي يرغـب        "، وتعرف بأنها    )2008النفايات الصلبة في أريحا واألغوار،      

غرايبـة،  ". (مالكها بالتخلص منها، بحيث يكون جمعها ونقلها ومعالجتها مـن مـصلحة المجتمـع             

  ). 1996الفرحان، 

  

خليط من عدة مواد عضوية سهلة التحلل، ومواد عـضوية قابلـة            " المخلفات الصلبة بأنها    وتعرف  

وغير قابلة لالشتعال، ومواد ومخلفات جرثومية، وخطرة تحتاج إلى عناية كاملة للحفاظ على البيئة              

  ) 2004فارس، الكريو، ". (المحيطة والصحة العامة
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لطور الصلب الناتجة عن النشاط البـشري بأشـكاله         مختلف النفايات ذات ا   " والنفايات الصلبة هي    

العجـي،  " (المختلفة بما فيها نفايات الشوارع والساحات والناتجة عن محطات تنقية المياه ومعالجتها           

المخلفات التي يمكن نقلها والتي يرغب منتجوها بـالتخلص منهـا           "، والنفايات الصلبة هي     )2005

خليل واشتيه،  (وتشمل،  " ريقة صحيحة من مصلحة المجتمع    بحيث يكون جمعها ونقلها ومعالجتها بط     

1995 :(  

  

 .المخلفات الناتجة عن المنازل والمطاعم والفنادق •

 . المخلفات الناتجة عن األنشطة الزراعية والحيوانية •

 . المخلفات الناتجة عن التعدين كاألتربة التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الهواء بالغبار •

 .  هدم المنشآت المختلفةالمخلفات الناتجة عن •

  

والنفايات الصلبة هي أي نفايات غير النفايات الخطرة أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات 

. المنزلية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة

  ) الصلبة في أريحا واألغوار، ب،تمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات (

  

المواد والرواسب ذات الطور : وأخيراً تتجه الدراسة الى تعريف النفايات الصلبة اجرائياً بأنها

الصلب الناتجة عن نشاطات اإلنسان في قطاعات حياته المختلفة، والتي أصبحت غير صالحة 

ة للتخلص منها او إعادة تدويرها بما يقلل لالستخدام من قبله وال ينتفع بها، وتحتاج الى إدارة سليم

  .  مخاطرها على البيئة واإلنسان

  

نستنتج أن هذه النفايات الصلبة بحاجة إلى عملية إدارية للحفاظ على البيئة وسالمة اإلنسان، من 

جميع عمليات "وتعرف إدارة النفايات الصلبة بأنها .  خالل التخلص من النفايات بطرق سليمة وآمنة

، )1996غرايبة، الفرحان، " ( ونقل، ومعالجة، والتخلص من النفايات بأعلى كفاءة، وأقل تكلفةجمع،

التعامل الصحيح مع النفاية من لحظة توليدها؛ وحتى التخلص " وتعرف إدارة النفايات الصلبة بأنها 

كاليف النهائي منها بطرق صحيحة تقلل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن وبأقل الت

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، ". (الممكنة

  ).ب، ت

  

العملية اإلدارية التي تهدف الى التخلص من : وتعرف الدراسة إدارة النفايات الصلبة اجرائياً بأنها

ا، وإعادة إدخالها الى حلقة اإلنتاج، النفايات الصلبة بالطرق الصحية، بدالً من بقائها، او معالجته
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بهدف التخلص من او خفض تهديدها لإلنسان والبيئة، والمساهمة في تقليص استغالل الموارد 

  .الطبيعية

  

  :أنواع النفايات الصلبة. 2.3.2

  

النفايات الصلبة المنزليـة، النفايـات الـصلبة        : تقسم النفايات الصلبة إلى أربعة أقسام رئيسية وهي       

عابد، سـفاريني،   . (عية،النفايات الصلبة الزراعية، النفايات الناجمة عن معالجة المياه العادمة        الصنا

2003(  

  

  :النفايات الصلبة المنزلية. 1.2.3.2

  

المخلفات الناتجة عن المنازل والمطاعم وغيرها؛ وهي عبارة عن مواد معروفة مثل فضالت             : وهي

ايات الناشئة عن الصناعات الحرفية التي يمكن جمعهـا         الخضار والفواكه والورق والبالستيك والنف    

عابـد،  . (ومعالجتها مع النفايات الصلبة، بحيث ال تشكل خطراً على الـصحة والـسالمة المهنيـة              

  )2003سفاريني، 

  

  :النفايات الصلبة الصناعية. 2.2.3.2

  

، وصناعة المعادن، الصناعات الكيماوية: تشمل النفايات الناتجة عن المنشآت الصناعية عدة أنواع

ولزيادة .  والدباغة والجلود وغيرها من الصناعات، وتعتبر هذه النفايات خطراً على صحة اإلنسان

كفاءة العمليات الصناعية وتقليل كمية النفايات الناتجة عن طريق إعادة االستفادة من أكبر قدر 

 استهالك مصادر الثروة، ويتم ممكن من النفايات واتباع طرق حديثة في التصنيع ليؤدي إلى توفير

التخلص منها عن طريق الحرق المباشر أو نقلها إلى مكبات النفايات الخاصة والنفايات المنزلية، 

وتفرض بعض الدول غرامات مالية مرتفعة على بعض النفايات الصلبة التي يمكن تدويرها وإعادة 

  :)1996غرابيه، الفرحان، ( مايلي وتعتبر من أهم أسباب مشاكل النفايات الصناعية. استخدامها

  

  . عدم األخذ بعين االعتبار مشكلة النفايات الصلبة في ظل االنتشار السريع للصناعة •

 . قلة المسؤولية والوعي البيئي لدى أصحاب المسؤولية •

ضعف التشريعات الصارمة ألصحاب العمل في تحمل مسؤولية كلفة النقل والجمع ومعالجة  •

 . النفايات الصلبة
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  :النفايات الصلبة الزراعية. 3.2.3.2

  

وتشمل جميع النفايات أو المخلفات الناتجة عن جميع األنشطة الزراعية النباتية والحيوانية ونفايات 

وتعود كمية . وجيف الحيوانات وبقايا األعالف) الزبل(المسالخ، ومن أهمها إفرازات الحيوانات 

ة الزراعة المستخدمة، وتستخدم في مناطق األغوار ونوعية النفايات الزراعية إلى نوعية وطريق

الزراعة المكثفة أو العمودية التي تستغل كل متر مربع من التربة الزراعية أو حظيرة الحيوانات 

لزيادة كمية اإلنتاج الحيواني والنباتي، وبالتالي يؤدي إلى إنتاج كمية كبيرة من النفايات التي في 

وعلى ).2005العجي، . (طار قد تؤدي الى تلويث مصادر المياهحال تعرضها للغسل بمياه االم

في الواليات المتحدة األمريكية، أما عن المركبات  % 12الصعيد العالمي فقد وصلت نسبتها إلى 

األساسية لهذه النفايات فتشمل عناصر غذائية هامة تسمح لها بالتحلل العضوي الذي يجعل من 

ة الطبيعية، وفي ظل التزايد الكبير في االعتماد على األسمدة المواد المتحللة جزءاً من الدور

الكيماوية أصبحت النفايات الزراعية مصدراً مهماً إلنتاج غاز الميثان، بعد أن أصبحت هذه النفايات 

عابد، سفاريني، . (مشكلة بيئية من خالل األسلوب المعتمد على تربية المواشي في مناطق محددة

2003(  

  

  :)الحمأة(فايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة الن. 4.2.3.2

  

المواد الصلبة العضوية وغير العضوية وجراثيم األمراض وبيوض الديـدان المعويـة            "الحمأة هي   

 مجلـس الخـدمات المـشترك       ".(الضارة التي تنتج من معالجة المياه العادمة في محطات التنقيـة          

، وتتوقف كميـة ونوعيـة      )2008،   في أريحا واألغوار   للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة    

  . الحمأة على درجة كفاءة محطة المعالجة ونوعية المياه العادمة ودرجة تركيز الملوثات فيها

  

  : مراحل التخلص من النفايات الصلبة. 3.3.2

  

  :تتلخص أهم المراحل للتخلص من النفايات الصلبة في

  

  : جمع النفايات الصلبة. 1.3.3.2

  

تعتبر عملية الجمع والنقل مهمة للمحافظة على الصحة والسالمة العامة في المدن الصغيرة 

والكبيرة، وتحاول إدارة النفايات الصلبة دائماً اتباع الطرق االقتصادية والصحية إلنجاز هذه 
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ع العمليات، وتمتاز هذه العملية بأنها ذات تكلفة عالية ألنها تجمع وتنقل وال تتم معالجة جمي

الكميات، ويعتمد جمع النفايات على تجميعها من قبل السكان واألهالي سواء بوضعها في حاويات 

صغيرة أمام بيوتهم أو توصيلها إلى مناطق تجميع رئيسية أو مكبات النفايات؛ ومن ثم تقوم سيارات 

سي، وتؤثر في البلدية بأخذ النفايات من األماكن التي خصصتها لهذا الغرض ونقلها إلى المكب الرئي

  :)1996غرايبه، الفرحان، (التكلفة اإلقتصادية وكفاءة إدارة النفايات عوامل عديدة أهمها،

  

 .عدد العمال وتكلفة العامل الواحد •

نوعية وسعة حاويات الجمع حيث إنه إذا توحدت مواصفاتها جعلت العملية اإلدارية سهلة              •

 .للجمع بكفاءة أكبر

  كانت من العربات التي تقوم بضغط النفايات فإن ذلكنوعية وسعة عربات النقل، إذا •

 . يزيد من إمكانية الكمية التي تحتوي عليها ويقلل من عدد المرات التي تعمل فيها

 . المسافة المقطوعة حتى أماكن الجمع ومن ثم إلى مكان المعالجة تؤثر على التكلفة •

 جمع ونقل النفايات الصلبة، كثافة المرور تلعب دوراً رئيسياً في المدن المزدحمة على •

  .وبالتالي يجب تجنب أوقات االزدحام الرئيسية للجمع والنقل

  

  :فصل النفايات الصلبة. 2.3.3.2

  

تنقل النفايات الصلبة المجمعة مباشرة إلى مواقع التخلص أو إلى مرافق معالجة أو تنقل من سيارات 

ايات قبل نقلها إلى موقع التخلص أو مرافق الجمع أو الحاويات في الشوارع إلى محطات ترحيل النف

المعالجة، وفي محطة الترحيل يتم كبس النفايات بطريقة تستخدم فيها اآلالت لضغط النفايات وفرمها 

  ):  1996غرايبه، الفرحان، (لتقليل حجمها ومن فوائد محطات الترحيل مايلي، 

  

  .توفير فرصة لضغط أو فرم النفايات قبل التخلص منها •

 . ض تكاليف الجمع ألن طواقم العمل ال تهدر الوقت بالسفر للوصول الى موقع التخلصتخفي •

 . نقل النفايات بسيارات أكبر •

 . تقليل الوقود وتكاليف الصيانة لسيارات جمع النفايات •

  

ويعتمد إنشاء محطة ترحيل النفايات على المسافة بين موقع التخلص وموقع إنتاجها، فـإذا كانـت                

التجمع السكاني وموقع المكب كبيرة يمكن أن تحتاج إلى إنشاء محطة ترحيـل لتقليـل               المسافة بين   

  . تكلفة عملية النقل
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  :  معالجة النفايات الصلبة.3.3.3.2

  

جمع النفايـات الـصلبة، وتخزينهـا، ونقلهـا ثـم           : تشمل عملية التعامل مع النفايات ثالث مراحل      

  : صعوبة، وأهم طرق المعالجةمعالجتها، وتعتبر المرحلة األخيرة هي األكثر

  

يعتبر أحد الطرق الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة، بحفـر حفـرة           : طريقة الطمر الصحي   •

يعتمد عمقها وسعتها على طبيعة وكمية النفايات المتوقعة، وبعد تجهيزها يتم عزلهـا عـن               

الستيك يمنع  المياه الجوفية بطبقة عازلة من اإلسمنت أو معادن الطين أو نوع خاص من الب             

ويتم إنشاء شبكة صرف حـول المكـب لمنـع          . تسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية     

تسرب مياه الصرف النظيفة إلى المكب، وتقام شبكة صرف عصارة النفايات الناتجة مـن              

تحليل المواد العضوية الموجودة في النفايات، وتوضع فوقها طبقة صـلبة مـن الحـصى               

ة دخول المياه إلى شبكة الصرف الصحي، وتوزع النفايات على قاعدة           والرمال لتسهيل عملي  

 1 -0.8( الحفرة وترص بنوع خاص بالمداحل حيث تصل كثافة النفايات المضغوطة من            

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة        ). (لكل متر مكعب  /طن

  :لطمر الصحي، فهياما اهم اشكال ا). 2008، في أريحا واألغوار

  

o طمر النفايات الصلبة الصناعية الخطرة بعد معالجتها للحد من خطورتها . 

o               طمر النفايات المنزلية والصناعية التي يمكن معالجتها مع النفايات المنزليـة بـدون أن

 . تشكل خطراً على الصحة والسالمة العامة

o   نفايات المنزلية، بعد تجهيـز  طمر الحمأة فقط، مع أنه في بعض األحيان يتم طمره مع ال

الحفرة، ويتم عزلها بوسائل مختلفة منعاً إلمكانية تسربها الى المياه الجوفية، ويمكن أن             

تكون من اإلسمنت أو مادة اإلسفلت، أو معادن الطين أو أغطية بالستيكية خاصة لحماية           

 باالنتهاء مـن    ولهذه الطبقة العازلة عمر زمني محدد، يسمح      . المياه الجوفية من التلوث   

موقع الطمر واالنتقال إلى موقع آخر وزرع الموقع األول باألشجار الحرجيـة، حيـث              

مجلس الخدمات  .(تصبح إمكانية تأثير المياه العادمة الناتجة عن النفايات قليلة أو معدومة          

 ) ، ب،تالمشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار

  

في ) 1300-900(حرق النفايات الصلبة في درجات حرارة عالية         :ق النظيف طريقة الحر  •

غرف خاصة ال تتسرب منها أيه روائح كريهة وبعدها يتم التخلص مـن المـواد المتبقيـة                 

 ) 1995خليل، اشتيه، . (بطريقة الطمر الصحي، وتعتبر طريقة عالية في تكاليف التشغيل
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لعناصر المكونـة للنفايـات العـضوية والنفايـات          ممتازة إلعادة ا   :طريقة التحلل الحيوي   •

الزراعية والحمأة إلى دورتها الطبيعية، بحيث تتم االستفادة في رفع كفاءة التربة الحيويـة              

 )1995خليل، اشتيه، (وتسمى هذهالمادة بالكمبوست . والكيميائية والفيزيائية

راحـل للـتخلص مـن      وهي معالجة المخلفات الخطرة في إحـدى الم       : المعالجة الكيمائية  •

مجلس الخدمات المشترك للتخطـيط والتطـوير إلدارة النفايـات          . (خطورتها قبل طمرها  

 )، ب،تالصلبة في أريحا واألغوار

  

  :المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن الفضالت المنزلية الصلبة. 4.3.2

  

سببها الفضالت المنزليـة    هناك العديد من المخاطر الخاصة سواء الصحية أو البيئية التي يمكن أن ت            

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة      (التي ال يتم التعامل معها بصورة سليمة ومنها،         

  ): ، ب،تالنفايات الصلبة في أريحا واألغوار
  

  . اإلصابات والحوادث والجروح بسبب انتشار األدوات الحادة والزجاج المنكسر •

 . الناتجة عن الجروح ووخز اإلبر) اب الكبد وفقد المناعةالته( انتشار بعض األمراض مثل  •

 . اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون نتيجة انتشار الجراثيم •

 . تكاثر الحشرات والقوارض وهي باألساس ناقلة لألمراض •

 . انتشار الروائح الكريهة والناتجة عن التخمر والتعفن أو احتراق المواد العضوية •

 . الحيوانات الضالة كالكالب والقطط التي تنثر النفايات بالشوارعانتشار •

 . تلويث التربة والمياه الجوفية أو المواد الكيماوية الراشحة في المخلفات •

 .تلوث الهواء نتيجة احتراق النفايات •

 .تشويه المنظر العام بأكوام النفايات في الساحات والمناطق الزراعية وغيرها •

  

  إلدارة النفايات الصلبة) 3R'S(هبية  القاعدة الذ4.2

  

تركز عملية خفض إنتاج النفايات على ثالثة أركان رئيسية وهي ما يعرف بالقاعدة الذهبية، حيـث                

  : أصبحت جزءاً من المناهج التعليمية والنشاطات الالمنهجية في الجامعات والمدارس وهي

  

كمية النفايات التـي ينتجهـا الفـرد     ويقصد بها تقليل  :)Reduction(تقليل إنتاج النفايات  •

 ): 2003ارناؤوط، (واألسرة في اليوم، من خالل 
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o               التقليل من إنتاج النفايات بتغيير نمط االستهالك مثل العادات غير السليمة في الطبخ أو

شراء األطعمة التي يمكن أال يتم استهالكها ومن ثم تذهب إلى النفايات، وعزل نفايـات               

 الطاقة عن المصابيح الفلوريسنت ألنها تحتـوي علـى زئبـق،            األطعمة عن بطاريات  

 .األدوية، والمذيبات، المنظفات، المبيدات الحشرية

o         تجنـب شـراء األكـواب      : السلوك االنتقائي عند شراء المواد البالستيكية من خـالل

والمالعق والصحون البالستيكية والورقية غير المرتجعة بهدف تقليل كميـة القمامـة،            

 أنواع قابلة للتدوير عند الطباعة والتزيين، واستخدام األكياس فقط عند الحاجـة             استخدام

لها، استخدام سلة أو كيس خاص من القماش في حالة التسوق، ويمكـن شـراء أثـاث                 

 .مستعمل بحالة جيدة، شراء ما نحتاجه فقط
  

م عبـوات   إعادة استخدام األشياء مرة أخرى، كاستخدا     ): Reuse(إعادة استخدام المخلفات     •

المياه البالستيكية والقناني الزجاجية والمطربانات في استخدامات أخرى ويمكن ذلـك مـن             

 ): 2003أرناؤوط، (خالل 
 

o تعلم مهارات جديدة إلعادة استعمال الخامات المنزلية في صناعة مناظر للزينة . 

o              ـ : ن خـالل  تطبيق الطرق البديهية إلعادة استعمال ما لدينا قبل أن نقرر رميه كنفاية م

إعادة استعمال األكياس التي نأخذها عند الشراء مرات عديدة قبل رميها، إعادة استخدام             

علب المربى وغيرها من علب بالستيكية أو زجاجية قبل رميها، واسـتعمال وجهـين              

 .  األوراق للكتابة، المالبس غير المناسبة لنا قد تناسب آخرين
 
تخدام المخلفات للحصول على منتجات أخرى، ومن       إعادة اس ): Recycling(إعادة التدوير    •

 ): 2003أرناؤوط، (النفايات الممكن إعادة تدويرها 
  

o              إعادة تدوير الورق حيث يتم جمع المخلفات الكرتونية والورقية وتـدويرها وصـناعة

 . كرتون البيض وورق الجرائد

o          م غسل البالسـتيك    إعادة تدوير البالستيك، يقسم الى بالستيك ثقيل وبالستيك خفيف، ويت

الثقيل وفرمه وتحويله إلى حبيبات حيث تصنع منه مشابك الغسيل والشماعات وخراطيم            

الكهرباء البالستيكية وصناديق الخضار، أما البالستيك الخفيف فتتم إعادة استخدامه بعد           

 . التدوير في إنتاج برابيج الكهرباء وأحواض الزراعة

o     عد جمع األلمنيوم والصلب تتم إعـادة صـهرها فـي           إعادة تدوير المخلفات المعدنية، ب

مسابك الحديد ومسابك األلمنيوم ويعتبر الصلب من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها            
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ولعدد ال نهائي من المرات، وتحتاج عملية إعادة تدويره لطاقة أقل مـن             % 100بنسبة  

ـ          فقـط مـن     % 20ل  طاقة استخراجه من السبائك وتكاليف إعادة تدوير األلمنيوم تمث

 . تكاليف صنعه، فقد أصبح جمعها مجدياً اقتصادياًُ بسبب ارتفاع ثمن المعادن عالمياً

o   وتعتبـر مـن الـصناعات      ) الرمل(صناعة الزجاج من السيليكا     ،  إعادة تدوير الزجاج

المستهلكة للطاقة بشكل كبير، حيث تحتاج عملية التصنيع إلى درجات حرارة عالية جداً             

 درجة مئوية، أما الصناعة التي تعتمد على الزجاج كمادة خام وليس            1400ºتصل إلى   

 .على الرمل تحتاج إلى طاقة أقل بكثير منها

o             إعادة تدوير المخلفات الحيوانية، وتعتبر تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات الحيوانية مـن

 علـى   أهم التكنولوجيات في إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، لوجـود مـردود نقـدي            

 . أصحاب المشروعات

  

   التعامل السليم مع النفايات المنزلية5.2

  

يعتبر التعامل مع النفايات سواء داخل المنزل أو خارجه جزءاً من النشاط السكاني الـذي يمارسـه                 

  . اإلنسان، وبالتالي يجب التعامل بصورة سليمة تساعد في إدارة النفايات الصلبة

  

، ولهذا فـإن الطريقـة التـي        )اإلنسان(  استقرار المستهلك    المنزل هو مكان  : داخل المنزل  •

يتبعها اإلنسان في استهالكه للسلعة مهمة جداً في إطار عملية إدارة النفايـات ؛ حيـث إن                 

عملية االستهالك في المنزل عميلة إنتاج للنفايات، وأهم اإلجراءات التي يجب اتباعها، مـن              

 الخدمات المـشترك للتخطـيط والتطـوير إلدارة         مجلس(أجل التعامل السليم مع النفايات،      

  ):  ، ب،تالنفايات الصلبة في أريحا واألغوار

  

o فصل نفايات المطبخ وبقايا الطعام عن النفايات األخرى من زجاج وبالستيك وغيرها . 

o وضع النفايات أوالً بأول في أكياس مخصصة وتناسب حجمها . 

o ومحكمة اإلغالقوضع النفايات في أوعية خاصة لجمع النفايات  . 

o                عدم ترك النفايات لفترة طويلة داخل المنزل وتخزينها بعيداً عن متنـاول األطفـال أو

 . الحيوانات

o المحافظة على نظافة أوعية النفايات باستمرار . 

o المحافظة على النظافة الشخصية عند لمس النفايات لعدم انتقال األمراض . 

o د التي تخصصها الجهات الرسمية لهذا الغرضوضع النفايات أمام المنزل في المواعي. 
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البد من قناعة اإلنسان بالحجم الكارثي الذي تشكله النفايات عليـه كإنـسان             : خارج المنزل  •

وعلى الموجودات المحيطة به إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، فهـذه القناعـة تجعـل                 

هـذا األذى الناشـئ عـن       اإلنسان أينما كان يتصرف وكأنه في المحيط الخاص بـه، ألن            

النفايات يؤثر على وجوده في المدى القريب أو البعيد، وهذا ما يجعل اإلنسان يتصرف في               

مجلس (داخل المنزل وخارجه في تعامله مع النفايات ومن أهم اإلجراءات الواجب اتباعها،             

 ):  ب،ت،الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار

  

o عدم إلقاء النفايات على األرصفة وجوانب األبنية . 

o تجميع النفايات الموجودة في محيط المنزل ووضعها في األماكن المخصصة . 

o عدم حرق النفايات . 

o التعاون مع جهات االختصاص لجمع النفايات ومساعدتها في إنجاح عملها . 

o لبيئة وتشجيع اآلخرينالمشاركة في تنظيم األعمال التطوعية للحفاظ على ا . 

o دفن النفايات العضوية في الحديقة المنزلية . 
 

   واقع إدارة النفايات الصلبة في فلسطين 6.2

  

تعتبر وزارة الحكم المحلي هي الجهة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة في فلـسطين،               

س قروية وبلديات، حيـث تعمـل       من خالل مجالس الخدمات المشتركة  والهيئات المحلية من مجال         

على تطوير السياسات واالستراتيجيات لتحسين أوضاع إدارة النفايات الصلبة، باإلضافة إلى التنسيق            

مع المؤسسات األخرى التي تساعد في إنجاح عملها، ومن هذه المؤسسات وزارة التخطـيط التـي                

فايات الصلبة، وسـلطة جـودة      تعمل على وجود خطة وطنية شاملة وتمويل للمشاريع الخاصة بالن         

وزارة . ( البيئة الفلسطينية التي تعمل على وجود قانون البيئة والمتابعة لحماية البيئـة الفلـسطينية             

من سكان غزة من    %) 95(من سكان الضفة الغربية و    %) 67(حيث يستفيد   ). 2009الحكم المحلي،   

بالتالي فـإن قطـاع النفايـات مـن     و. الخدمات والسياسات والمشاريع الخاصة المتبعة في فلسطين  

القطاعات التي مازالت تعاني من نقص الخطط الفعالة إلدارة النفايات الصلبة ونقص في التمويـل               

ألف طن من النفايات سنويا،      ) 700(ففي الضفة الغربية، يتم إنتاج أكثر من        .  والفرق المتخصصة 

وحاً وغير صحي والكمية المتبقية يتم      مكباً مفت  ) 189(ألف طن في     )400(يتم التخلص من حوالي     

إلقاؤها بين المنازل والمناطق العامة، وعن طريق حرقها بشكل كامل، حيث تعتبر طريقة الحـرق               

في المكبات المفتوحة طريقة منتشرة في غالبية مناطق الضفة الغربية باستثناء مناطق أبـو ديـس،                

أما في قطاع غـزة فيـتم إنتـاج         . الطمرومحافظة نابلس، وجنين، إذ يتم التخلص منها عن طريق          
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ألف طن في ثالثة مكبات صحية في غزة،        ) 300(ألف طن تقريباً سنويا، ويتم التخلص من        ) 460(

وزارة الحكـم   . (ودير البلح، ورفح، والباقي تلقى وتحرق في مكبات مفتوحـة وأراض مهجـورة            

  ) 2009المحلي، 

  

طين خصائص النفايات الصلبة ومكوناتها في فلس7.2  

 

تعتمد خصائص النفايات الصلبة على مصادر إنتاجها وعلى طبيعة المستوى المعيشي في المنـاطق              

ومن هذه الخصائص، مصادر النفايات الصلبة، مكونات النفايات الصلبة، حجـم وكميـة النفايـات               

  . الصلبة
 

  :مصادر النفايات الصلبة. 1.7.2

  

نتاج  من النفايات الصلبة، حيث تصل نسبة النفايـات          تحتل النفايات المنزلية النسبة الكبرى في اإل       

أما المصدر الثاني فهو قطـاع اإلنـشاء والقطـاع          %. 50-45المنزلية من النفايات الكلية حوالي      

من الحجم الكلي للنفايات ويمثل القطاع التجاري النـسبة المتبقيـة،      % 25-20الصناعي الذي يمثل    

. يتم فصلها أصالً وإنها متواجدة مع النفايـات بـشكل عـام           والبد من ذكر النفايات الخطرة ألنه ال      

  ) 2009وزارة الحكم المحلي، (

  

  : مكونات النفايات الصلبة. 2.7.2

  

إن مكونات النفايات متفاوتة بين مواد  وأخرى ولكن بما أن المصدر الرئيسي للنفايات هو المنزل،                

ـ           ،  أمـا الـورق      %59ضوية بنـسبة    ويجعل من النسبة األعلى من مكونات النفايات هي مواد ع

أما المكونـات األخـرى مـن       % 15والكرتون فهما في المرتبة الثانية من مكونات النفايات بنسبة          

معادن وزجاج وبالستيك فإنها قليلة على الرغم من حالة التزايد التي تشهدها نسبة البالستيك  بعـد                 

  )2009رة الحكم المحلي، وزا. (أن أصبح البالستيك عميد الصناعات الحديثة اليومية

 

  :حجم وكمية النفايات الصلبة. 3.7.2

  

تتم دراسة ومعرفة الوضع الحالي والمستقبلي إلدارة النفايات الصلبة من خالل التعرف على كميـة               

النفايات وحجمها بمعرفة عدد السكان الحالي والزيادة المستقبلية لعدد السكان وحجم إنتاج النفايـات              
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مليون طن،  ) 1.2(تقديرات الى أن حجم النفايات الصلبة في فلسطين سنوياً يقارب           الصلبة، وتشير ال  

، حيث يقدر عـدد سـكان       )اليوم/كغم0.9(ومتوسط إنتاج الفرد الفلسطيني للنفايات الصلبة في العام         

، ونـسبة الزيـادة فـي النمـو الـسكاني           ) مليون نـسمة   3.8(الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي    

في الضفة وغزة على التوالي، يوازيه نمو في حجم النفايات الصلبة           %)  3.8 (و%) 3.01(بحوالي

نتيجة االستهالك، ويتوقع زيادة في هذه النسبة نتيجة للوضع السياسي وعـودة            %) 4(المنتجة بنسبة   

حيـث يـتم   . )2009وزارة الحكم المحلـي،  .(الالجئين لألراضي الفلسطينية والظروف االقتصادية    

ألف طن سنوياً من النفايات الصلبة الناتجة من المستوطنين الذين يعيشون فـي             ) 138(التخلص من   

أراض فلسطينية بطريقة غير قانونية، في مكبات تابعة للسلطة الفلسطينية مثل البيرة وابوديس، أما              

النفايات الخطرة في األراضي الفلسطينية، فال يوجد نظام للتخلص منها، والتتوفر التقنيات الالزمـة              

وزارة . ( طن سنوياً  2500للتعامل معها، وتشير التقديرات الى أن حجمها في الضفة الغربية يقارب            

  )2009الحكم المحلي، 
  

  نظام تجميع النفايات الصلبة 8.2
  

إن السلطة الوطنية هي المسؤولة عن إدخال المشاريع الخاصة بالنفايات الصلبة، وتعمل بالتعـاون              

المشاريع من حيث اإلدارة والتنفيذ، حيث وصلت نسبة المستفيدين مـن           مع الدول المانحة على هذه      

، وبـسب  %)95(، أما في غزة فوصـلت إلـى   %)67(خدمة جمع النفايات الصلبة في الضفة إلى     

، مـن تكـاليف     %15(التكلفة العالية لهذه العملية فرضت على المشتركين رسوم لذلك تغطي حوالي          

ـ        هذه العملية، إال أن نسبة السكان        %).  25(الذين يقومون بتسديد مستحقاتهم، هي نسبة قليلة وتقدر ب

لتنقـل إلـى الـشاحنات      ) 1.2شـكل   (أما بالنسبة آللية الجمع فهي يدوية من الساحات والشوارع،          

  )2009وزارة الحكم المحلي، . (الضاغطة، ويتم بعد ذلك نقل هذه المواد إلى المكبات
  

  
  

  ع النفاياتاألدوات المستخدمة لجم: 1.2شكل 
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 عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خاصة بالقطاع التعليمـي          2008وفي دراسة صادرة في     

أظهرت النتائج أن جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تقوم بجمع النفايات الصلبة بشكل يومي              

النـسبة  تجمع في حاويات مكشوفة أمـا ب      % 70.1في أكياس خاصة، منها     % 64.5وذلك كما يلي    

، )2.2شكل  (من المدارس تستخدم حاويات مكشوفة خاصة بالسلطات المحلية         %70.3للمدارس فان   

مـن المـدارس تـرى أن       % 20.8من المدارس تكون الحاويات موجودة فيها و        %43.5علماً أن   

  )2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . (الحاويات ال تناسب حجم النفايات التي تنتجها

  

  
  

  طريقة تجميع النفايات في الحاويات في محافظة رام اهللا والبيرة: 2.2كل ش

   

وفي القرى تعتبر المجالس القروية هي الجهة المسؤولة عن جمع النفايات الصلبة ونقلهـا، ويقـوم                

العمال بجمع النفايات من البيوت، ونقلها باستعمال الجرارات الزراعية، ونتيجة لنقص اإلمكانيـات             

فإن غالبية القرى ال تمتلك حاويات لجمع النفايات، لعدم امتالكها للوسائل الحديثـة للجمـع               المادية،  

والنقل، حيث قامت بعض المجالس القروية بتشكيل مجالس مشتركة ألكثر من قرية بهدف استخدام              

عض اإلمكانيات المادية والبشرية، لتغطية القيام بالخدمات المذكورة، وهذا أدى الى وجود عجز في ب             

وفـي  .  األيام لعدم وجود عمال وسيارات نقل في جميع أيام األسبوع ألنها ترتبط بمكبات مشتركة             

مخيمات الالجئين تعتبر وكالة الغوث الدولية هي المسؤولة عن جمع ونقل النفايات حيـث قامـت                

وبالنـسبة  . ةبتزويد العاملين بعربات لنقل النفايات إلى التجمع الرئيسي ونقلها إلى المكبات الرئيـسي    

  )2009وزارة الحكم المحلي، . (للنفايات الخطرة المنزلية يتم جمعها مع النفايات غير الخطرة

  

   طرق التخلص من النفايات الصلبة 9.2

  

إن من أكثر الطرق شيوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخلص من النفايات الصلبة هو طرحها                 

رة عشوائية وتبقى معرضة للجو المحيط وتسبب بذلك انتـشار         في العراء، بحيث تلقى النفايات بصو     
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الذباب والحشرات الضارة والفئران وانتشار الروائح الكريهة، وعمليات حرق النفايات تسبب تلوث            

 كغم من   8وأظهرت  الدراسات أن حرق طن مكشوف من النفايات ينتج           . الهواء بالدخان والغازات  

 كغم مـن  15 كغم من أكاسيد النيتروجين و3ني أكسيد الكربون و  كغم من ثا  0.5الجسيمات الدقيقة، و  

 كغم من أول أكسيد الكربون، إذ في عملية حرق النفايات تحرق الطبقة العليا              42الهيدروكربونات و 

 )2009وزارة الحكم المحلي، . (وتبقى السفلى دون حرق وتصبح بيئة مناسبة للحشرات والقوارض

  

 الضفة الغربية بشكل كبير، فال تخلو مدينة أو قرية من وجـود مكـان         تنتشر المكبات العشوائية في   

لجمع النفايات، ويتم اختيار هذه األماكن دون األخذ باالعتبار النواحي البيئية، ويتم الـتخلص مـن                

بعض النفايات الصلبة عن طريق طمرها مثالً في مكب أبوديس، أو زهرة الفنجان أو أريحا وتـتم                 

  ): 2009وزارة الحكم المحلي، (راسة ومن اآلثار السلبية لها، هذه العمليات دون د

  

 .تدمير أجزاء كبيرة من األراضي •

مصدر إزعاج من حيث انتشار الروائح وتواجد الطيـور والحـشرات وتـشويه المنظـر                •

 . الطبيعي

خطر صحي على المياه الجوفية المتكونة من خالل مياه األمطار التي تسقط علـى أكـوام                 •

 .هي حوامض ومعادن ومواد إبادة الحشرات وتصل إلى المياه الجوفيةالنفايات و

  

وفي قطاع غزة يوجد ثالثة مواقع للطمر الصحي للنفايات، وموقع لتخزين النفايات الخطرة، حيـث               

تنتشر جميع المواقع في مناطق غير مالئمة للظروف البيئية، ولم تعتمد على دراسات للمناطق التي               

ويوجد مصنع إلنتاج الدبال وال يعمل حالياً ويتم تـدوير قليـل مـن              .  ر عليها تم انشاء مواقع الطم   

  .الزجاج وقصاصات المعدن

  

ونتيجة لزيادة عدد السكان في السنوات األخيرة وتطور وسائل الحياة والمواصالت في فلسطين أدى              

ى إلـى زيـادة     إلى زيادة االستهالك الكلي في المجتمع وكذلك حصة الفرد من ذلك، وهذا بدوره أد             

ويعني ذلك زيادة  المخاطر والتهديدات الصحية والبيئية التي تتشكل          .  كمية النفايات الصلبة المنتجة   

وزارة الحكم المحلـي،    . (وفقدان الموارد واستنزافها مع إتالف التربة وربما مخازن المياه الجوفية         

2009( .  

  

ما زال يعاني من مشاكل متعددة، حيث إنهـا         إن نظام معالجة النفايات الصلبة وإدارتها في فلسطين         

 الف طن من النفايات مـن خـالل جمعهـا بـين      300ال تغطي جميع السكان، إذ يتم التخلص من         
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، أما قطاع غـزة  )3.2شكل ( مكب غير صحي كما يوضح 200المنازل وحرقها، وذلك في حوالي    

 ألف طن وذلك فـي ثالثـة        460 ألف طن من أصل      300فإن كمية النفايات التي يتم التخلص منها        

وزارة الحكـم   . (مكبات صحية، أما الكمية المتبقية فإنها تالقي مصير مثيلها في الـضفة الغربيـة             

  )2009المحلي، 

  

  
  

  طريقة من الطرق المتبعة للتخلص من النفايات في محافظة رام اهللا والبيرة وهي الحرق: 3.2شكل 

  

  ظة رام اهللا والبيرة واقع إدارة النفايات الصلبة في محاف10.2

  

استكماالً للحديث عن واقع إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، كان ال بد من تقـديم وصـف أكثـر                 

ولهذا الغرض ونظراً للتفاوت    .  تفصيالً عن واقع منطقة الدراسة، أال وهي محافظة رام اهللا والبيرة          

ختيار نموذجين، أحدهما يمثل الهيئـات      الكبير بين إمكانيات الهيئات المحلية في هذه المحافظة، تم ا         

المحلية الصغيرة، ضعيفة اإلمكانيات وتمثل في بلدية الزيتونة، واآلخر يمثل الهيئات المحلية الكبيرة             

  . صاحبة اإلمكانيات الجيدة إذا قورن بغيره من الهيئات المحلية في المحافظة وهي بلدية البيرة

  

ين الهيئتين المحليتين، من حيـث أعـداد المنتفعـين، أعـداد            ، يقدم تلخيصاً مقارناً ب    )1.2(الجدول  

الحاويات، اإلمكانيات البشرية والمادية، المساحة، والمكبات وأعداد العمال وغيرها من البيانات التي            

، 2010إياد دراغمـة، نيـسان،      (تعكس واقع إدارة النفايات الصلبة وجاهزية الهيئات المحلية لذلك،          

  ). ، اتصال شخصي2010شريتح، نيسان  سعيد (،)اتصال شخصي 
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  مقارنة بين هيئتين محليتين من حيث جاهزيتها: 1.2جدول 
  

  بلدية الزيتونة  بلدية البيرة   مواصفات البلديات

  6200  39.348  أعداد المنتفعين  

  850  7.917  عدد األسر 

  ² ك م10  دونم11.000  المساحة المغطية بالخدمة

  براميل للجمع،  حاويات صغيرة6   حاوية صغيرة170، بيرةك حاوية 830  عدد الحاويات 

  مكبات عشوائية  مكبات عشوائية  نوع المكب 

   طن يوميا2ً   طن يوميا77.3ً  كمية النفايات 

ال يتم فصل النفايات فقط نسبة بسيطة من   فصل النفايات 

  الكرتون

  ال يوجد فصل للنفايات

  وظف عمال وم6   موظفاً وعامال77ً  عدد العمال 

  فقط جمع باأليدي  مكنسة يدوية، كباش  آليات الجمع 

  تراكتور للنقل  سيارات وعربات وتراكتور  المعدات 

  من المشتركين% 10أقل من   من المشتركين% 30  نسبة دفع الرسوم 

  جمع ونقل وتخلص  جمع ونقل وتخلص  مستوى ونوع الخدمة 

د قسم وال شعبة وال أي خبير اليوج  ت صلبةاوجود قسم صحة ونفاي  الكوادر البشرية

  بالنفايات الصلبة

  

يتضح من المستويات الموجودة بين البلديات أن المستوى العام لجاهزية البلديات هو ضعيف حيـث               

إن بلدية البيرة التي تعتبرمن أفضل البلديات من حيث الجاهزية والفترة الزمنيـة ال توجـد لـديها                  

الصلبة، سواء من الناحية الفنية او اإلدارية بوجود المختصين         جاهزية بدرجة كبيرة إلدارة النفايات      

حيث إن الخدمة تنفذ في البلديتين على       . في إدارة النفايات الصلبة وهذا بالطبع يؤثر في أداء الخدمة         

حد سواء من حيث الجمع والنقل والتخلص في مكبات عشوائية او أراض مهجـورة، ولـيس فـي                  

 فصل النفايات ففي بلدية البيرة يتم فصل نسبة معينة من الكرتـون،             مكبات صحية، وبالنسبة لعملية   

واما الكمية الكبرى من النفايات ال يتم فصلها، وتعتمد في عملية الجمع والنقل على طرق بسيطة في                 

كلتا البلديتين، باإلضافة لقصور في جباية رسوم النفايات، كما انها تفتقر لوجود أخصائيين، واما في               

  . نيتونة حيث ال يوجد اي تخصيص للنفايات في األقسام وبالتالي ال يوجد أقسام او مختصوبلدية الز

  

مما سبق يتضح ان مستوى الجاهزية الذي يتراوح بين البلديتين المذكورتين لم يـصل فـي أعلـى                  

مستوياته الى المستوى المطلوب، حيث ان هناك هيئات محلية بحاجة الى تعزيز برامجهـا ورفـع                

  .  ها، وهناك هيئات محلية بحاجة الى بناء جذري وتطوير في آليات العمل الخاصة بهمستويات
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   المشاكل المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة 11.2

  

إن طريقة التعامل الخاطئة مع النفايات الصلبة في الضفة الغربية من المسببات الرئيـسية لتـدهور                

كل األراضي، وتلوث الهواء، واستنزاف المصادر الطبيعية، وتشويه البيئة، وتسرب          جودة المياه، وتآ  

عصارة النفايات الصلبة وخاصة النفايات الخطرة من المكبات غير الـصحية التـي تهـدد البيئـة                 

الفلسطينية والصحة العامة وأهم مشاكل إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غـزة مـا                

، الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحـا واألغـوار           مجلس  (يلي،  

2008:(  

  

 .الحرق المكشوف للنفايات •

 . انتشار المكبات العشوائية المهددة للصحة العامة •

 . عدم القدرة للوصول إلى مواقع الطمر بسبب االحتالل •

 . لصلبةاإلمكانيات المالية التي تعيق تطوير إدارة النفايات ا •

 . زيادة التكاليف التشغيلية وتفاقم األعباء المالية على البلديات •

 .تدني كفاءة عملية جمع النفايات الصلبة وقدم عمر اآلليات المستخدمة •

 .تعطيل الطرق لنقل النفايات الصلبة بسبب عوائق االحتالل اإلسرائيلي والحواجز •

لغيار، بسبب تعقيدات النقل الناتجـة      عدم القدرة على الحصول على معدات الصيانة وقطع ا         •

 . عن اإلغالقات والحواجز وقيود االستيراد

 . الزيادة المستمرة في النفايات المنزلية بسبب التحول في أنماط االستهالك •

 . زيادة في النفايات بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية في تدمير المباني والمنشآت •

وجود مكبات طارئة وتترتب على ذلك آثار بيئية        نتيجة لعدم ترخيص مكبات النفايات أدى ل       •

 .وصحية سلبية

  

   اإلطار المؤسساتي والمشاركة المجتمعية في إدارة النفايات الصلبة 12.2

  
تبدأ عملية إدارة النفايات الصلبة من اإلنسان بمفرده، حيث تعتبر عملية تشترك فيها مجموعة مـن                

 دائرة متكاملة ناجحة، تبدأ من اإلنسان ومدى قدرته         الجهات التي يكمل كل منها اآلخر للوصول إلى       

على إدارة النفايات من البيت الذي يعيش فيه وتنتقل إلى األسرة، وقدرتها على اتباع السلوكيات التي                

تهدف إلى إدارة بيئية سليمة ومن ثم إلى المجتمع بأكمله، ومدى محافظته على اتباع سلوكيات تدعم                

المحافظة على البيئة، وتكمل الدور المؤسسات والهيئات التـي تعمـل علـى            باتجاه إدارة النفايات و   
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المحافظة على البيئة سواء المؤسسات التنفيذية أو المؤسسات الرقابية أو اإلشـرافية أو التـشريعية               

  .)4.2(يبينه شكل 

  

 
 

  اإلطار المؤسسي الفلسطيني إلدارة النفايات الصلبة : 4.2شكل 

  

 : هيئات الحكوميةالوزارات وال. 1.12.2

  

تعتبر إدارة النفايات الصلبة مهمة ومسؤولية مشتركة بين عدة مؤسسات رسمسة وغير رسمية، وال              

يمكن نجاحها إال بتكامل األدوار للجهات المختصة ومن المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً فـي إدارة                

  : النفايات الصلبة

  

بجميع الهيئات المحلية    رة النفايات الصلبة  تعتبر وزارة رئيسية إلدا   : وزارة الحكم المحلي   •

والمجالس القروية والمجالس المشتركة بتحسين إدارة النفايات واإلشراف علـى الهيئـات            

والمجالس، وتقوم بإدارة النفايات الصلبة حيث تتولى مسؤولية تمويل وتنفيذ مهـام جمـع              
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ئات المحلية وأما بالنـسبة     النفايات الصلبة والتخلص منها من خالل المجالس القروية والهي        

 )2003أرناؤوط، . (للمخيمات تتولى وكالة الغوث مهمة جمع ونقل النفايات

تشترك وزارة التخطيط بالتخطيط الـشامل والتمويـل        : وزارة التخطيط والتعاون الدولي    •

لمشاريع إدارة النفايات الصلبة من خالل مطابقة الخطط الخاصة بإدارة النفايات الـصلبة             

 ) 2009وزارة الحكم المحلي، . (ط الوطنيةمع الخط

يعتبر دورها دوراً هاماً في إدارة النفايات الخاصـة بمراكـز الرعايـة             : وزارة الصحة  •

الصحية والمخلفات الطبية والمتابعة والتفتيش الصحي من خاللها باإلضافة إلى إصـدار            

 واآلثار المترتبة على    نشرات دورية تساعد على التوعية المجتمعية إلدارة النفايات الصلبة        

 )2001وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، . (الصحة العامة والبيئة التي نعيش فيها

هي السلطة المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقـة بـإدارة النفايـات       : وزارة شؤون البيئة   •

الصلبة وصياغة السياسات البيئية ووضع خطط العمـل والتـشريعات ومراقبـة وتنفيـذ              

 )2009وزارة الحكم المحلي، . (بما يتالءم مع الوضع البيئيالمشاريع 

تعمل سلطة المياه الفلسطينية في المجال الخاص بمصادر الميـاه          : سلطة المياه الفلسطينية   •

وزارة شؤون البيئة   . (وإدارة المياه العادمة والصرف الصحي للحفاظ على الموارد البيئية        

 )2001الفلسطينية، 

 وزارة الزراعة على إدارة النفايات الصلبة بما يتعلـق بموضـوع            تعمل: وزارة الزراعة  •

المبيدات الكيماوية الزراعية وحماية الطبيعة وتقليل إنتاج النفايات الصلبة وتقليل التـأثير            

 )2001وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، . (على البيئية

ية تطـوير إدارة النفايـات   تتعلق بالقضايا الجمالية للمنطقة وإمكان  : وزارة السياحة واآلثار   •

وزارة شـؤون البيئـة     . (الصلبة للحد من تشويه المناطق الطبيعيـة بالنفايـات الـصلبة          

 )2001الفلسطينية، 

تشارك وزارة النقل والمواصـالت بالقـضايا       : وزارة النقل والمواصالت وسلطة الطاقة     •

ثير إدارة النفايات الصلبة    البيئية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة بالمرور واألبنية ومدى تأ        

على النقل والمواصالت أما سلطة الطاقة فتشارك في تـوفير وتقليـل اسـتخدام الطاقـة                 

 )2001وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، . (باستخدام النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة

  

 : المجتمع المحلي. 2.12.2

  

 الوزارات، فهو صاحب الخدمة وهو المستفيد       هناك دور رئيسي للمجتمع المحلي وال يقل عن أهمية        

  : وبالتالي يلعب دوراً بناء في تطبيق إدارة النفايات أو في إلغائها، وينقسم الى
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يقسم المجتمع المدني إلى منظمات غير حكومية ولجان مجتمعية، وشبكات          : المجتمع المدني  •

وزارة شؤون البيئـة،    (منظمات المجتمع المدني، وسيتم عرض أقسام المجتمع المدني وهي،        

2001:( 
 

o   من خالل عمل المنظمات غير الحكومية يتم التنسيق والتشبيك         : المنظمات غير الحكومية

مع المؤسسات الحكومية؛ لتفعيل دورها في إدارة النفايات الـصلبة وتنفيـذ المـشاريع              

ـ            ات وإعداد الخطط وبناء قاعدة  البيانات الموجودة لدى المؤسسات الرسمية؛ واالحتياج

وبالنسبة لهذه المنظمات يمكن أن تساهم في الـدعم         . الحقيقية في إدارة النفايات الصلبة    

المادي لتطوير آلية العمل إلدارة النفايات الصلبة، وإنجاح المشاريع المخطط لها ومـن             

خالل برامج ومشاريع سواء توعية أو إرشاد أو دورات تثقيفية تساهم في تطوير الوعي              

 .م، وبإدارة النفايات الصلبة بشكل خاصبالبيئة بشكل عا

o  تقسم إلى لجان رسمية ولجان تطوعية، واللجان الرسمية مكلفة بشكل          : اللجان المجتمعية

رسمي كلجنة مختصة سواء لالستشارة أو المساندة أو غيرها، وهذه اللجان تـؤثر فـي               

في تغيير فكـرة    إدارة النفايات الصلبة حيث إن لها دوراً في المجتمع، وهي تلعب دوراً             

أما اللجان التطوعية فتستطيع القيام بأعمال توعية خارجة عـن النطـاق            .  والمناداة بها 

الرسمي وتساعد في تطوير وعي بيئي وتطوير ثقافة في مجـال إدارة النفايـات علـى           

  . مستوى محلي بسيط

o    ـ        : شبكات منظمات المجتمع المدني ي، تتم مساهمة هذه الشبكات في تعزيز الوعي البيئ

وتعاون المنظمات بصورة عملية، واالستفادة من خبرات المؤسسات األخرى في إظهار           

دور مميز لها في إدارة النفايات الصلبة من خالل عمل جهد مكثف بالتنسيق والتـشبيك               

 . مع بعضها البعض

  

، تبدأ عملية إدارة النفايات الصلبة من والدتها من الفرد الذي ينتج هـذه النفايـات              : األفراد •

ومـشاركة أفـراد    . وبالتالي عملية اإلدارة تعتمد على مدى مشاركته في إنجاح هذا العمـل           

المجتمع أمر ضروري لتشغيل نظم إدارة النفايات الصلبة بشكل فعال، فيجب عليهم التخلص             

من النفايات بوضعها في األماكن المخصصة لها، وفي الوقت المحدد الذي تخصصه الجهة             

تعاون مع مخططات إعادة التدوير ودفع الرسوم التي تفرض لغـرض           المختصة بالجمع وال  

التشغيل، والتنبيه ألي مالحظات بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي الى إفشال إدارة النفايـات،             

وزارة . (سواء من جهة المواطنين أو من جهة االختصاص بعدم إكمال الدور المطلوب منها            

  )2001شؤون البيئة، 
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  :  التعليميةالمؤسسات. 3.12.2

  

تنقسم المؤسسات التعليمية التي تلعب دوراً رئيسياً في إدارة النفايات الصلبة إلى جامعات ومـدارس               

  ): 2001وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، . (ومراكز بحثية

  

يمكن أن تساهم الجامعات في تقديم خدمات مهنية واستشارية في مجـال إدارة             : الجامعات •

جهات المختصة باإلضافة إلى تقديم دورات ونشاطات ال منهجية وإدخال          النفايات الصلبة لل  

برامج توعية تطوعية، وإدخال مواد إجبارية للطلبة في التوعية البيئية، مما يـساهم فـي               

  . تطوير الوعي لدى فئة مثقفة ال يستهان بعددها في بناء ثقافة جديدة ونظام فعال

مناهج الدراسية في تغيير وعي الطالب بالنـسبة        يساهم وجود ثقافة بيئية في ال     : المدارس •

لآلثار المترتبة على النفايات الصلبة، ومن خالل برامج ونشاطات توعية بيئية تدفع باتجاه             

 . تغيير العادات والسلوكيات البيئية الخاطئة

من خالل الدراسة الخاصات بالبيئة، والمتعلقة بالنفايات الصلبة وتحديـد          : المراكز البحثية  •

 .وضع الراهن، وإمكانية تطوير إدارة النفايات في ظل اإلمكانيات المتاحةال
 

إن اإلطار المؤسساتي الذي تم عرضه يمثل التجلي التطبيقي لفكرة نظرية وهي القانون، حيـث إن                

العمل التراكمي الهرمي الذي تمثل تدريجياً من المسؤولية الفردية إلـى مـستوى الـسلطة العليـا،          

وزارات والهيئات المحلية يحتاج إلى محددات، تبين األسباب التي تدفع اإلنسان إلـى             المتمثلة في ال  

الحاجة لبناء هذا النظام، الذي ال يرى مباشرة ولكن يظهر أثره على المجتمع ككل، وعالوة علـى                 

هذا السبب هناك حاجة ماسة إلى تحديد الطريقة التي سيعمل بهـا النظـام، مـن حيـث الحقـوق                    

لمسؤوليات، التي تترتب على هذا الوعي بتجليات تـشريعية كإطـار عـام للمـشهد               والواجبات وا 

القانوني، أو من خالل تحديد المخاطر التي تهدد النظم الحياتيـة جـراء التـصرفات، أو عـرض                  

العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد، أو المؤسسة جراء التصرفات، وفي هذا المقام تظهر الحاجـة                

عالقة الجدلية التي تربط بين القانون والنظم المؤسساتية، حيث إن المؤسـسات            الماسة للكشف عن ال   

في البداية تكون هي صانعة القانون بناء على الحاجات والمتغيرات التي تحدد الحاجة للقانون، فمثالً               

قانون النفايات الطبية التي يسنه المجلس التشريعي ووزارة الصحة هو ناتج عـن حاجـة صـحية                 

كل خطراً على االستقرار في الحياة إذا استمر الحال على ما هو عليه قبل سن القانون،                وظاهرة تش 

ولكن ما بعد سن القانون تصبح المؤسسات ذات شخصيات اعتبارية يجب أن تخضع للقانون وفقـاً                

للحاجات التي وضع القانون من أجلها وبهذا تنتقل الدائرة النظرية للفكرة إلى حيز التطبيق اليومي؛               

عرضاً لإلطار القـانوني حـول البيئـة        ) 1.2(الذي يؤمن لإلنسان الحياة المنشودة ويظهر الملحق        
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والنفايات الصلبة في فلسطين، والذي يمكن القارئ من مراقبة االنسجام الذي تحققه إدارة النفايـات               

 . الصلبة من جهة اإلطار القانوني والمؤسسي
  

   دراسات سابقة13.2
 

مدى رضا الجمهور عن أداء إدارة النفايات الصلبة من قبل "بعنوان ): 2005(دراسة أبو اعرام 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وهدفت الدراسة "  جنوب مدينة الخليل/ بلديتي يطا والسموع

إلى تحسين الوضع الصحي والبيئي في البلدتين من خالل تحسين إدارة النفايات الصلبة، والتخفيف 

لبية لها، وتحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية والصحية للمكب على السكان من اآلثار الس

وممتلكاتهم في المناطق المجاورة، والتعرف على مكونات ومصادر وكميات النفايات في المنطقتين، 

وقد تم الحصول على هذه المعلومات من خالل متابعات ميدانية وتوزيع استبيان على السكان في 

أن هناك عالقة : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها. لتعرف على مدى رضا السكانهذه القرى ل

طردية بين النمو السكاني والنشاطات االقتصادية مع كميات النفايات؛ فكلما زاد النمو السكاني 

والنشاطات االقتصادية أدى إلى زيادة في كميات النفايات، وتبين أن هناك تراكماً في كميات 

 ناتجاً عن سوء إدارة النفايات الصلبة من حيث أعداد الحاويات ومواعيد الجمع وفترات النفايات

الجمع، باإلضافة إلى نقص في برامج التوعية البيئية لألهالي، وعدم تدريب الطواقم العاملة، ومن 

ومن التوصيات .  النتائج وجود آثار سلبية على صحة المواطنين وتأثيرها على أسعار األراضي

تي أوصت بها الدراسة العمل على ضرورة االنتظام في عملية إدارة النفايات الصلبة من عمليات ال

جمع ونقل وتوزيع الحاويات على المناطق السكنية بالتنسيق مع أعداد المواطنين وتجنيد األموال 

لشراء المعدات واآلالت الالزمة وتدريب الكوادر البشرية، وعمل برامج وإرشادات خاصة 

ونقل المكب الحالي .  مواطنين لزيادة الوعي لديهم بالقضايا البيئية ضمن اإلمكانيات الموجودةبال

  . إلى موقع آخر لتقليل تأثيره على السكان واألراضي الزراعية
 

هدفت " تقييم ممارسات إدارة النفايات الصلبة في محافظة نابلس"بعنوان ): 2006(دراسة أبو زهرة 

: لى الواقع إلدارة النفايات الصلبة في محافظة نابلس في المجاالت المختلفةالدراسة إلى التعرف ع

اإلدارة، وتفاعل المواطنين، ومكونات النفايات، ومن خالل المنهج الوصفي الذي تم اعتماده للدراسة 

من السكان في منطقة الدراسة يعيشون في تجمعات فيها نظام لجمع النفايات، % ) 97( تبين أن 

 فروقاً بين القرية والمدينة في أنظمة إدارة النفايات الصلبة؛ من حيث المعدات والرسوم وأن هناك

وآالت الجمع وهناك اختالف في ملكية المكبات، وأيضاً عدم كفاية لأليدي العاملة واآلالت، وال 

ايات يوجد فصل بين النفايات الخطرة والنفايات الطبية، ومن أهم التوصيات توحيد نظام إدارة النف

الصلبة في المحافظة من خالل وزارة الحكم المحلي، وإنشاء مكب صحي وإغالق المكبات 
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العشوائية، وتفعيل دور وكالة الغوث بالتخلص من النفايات إلى المواقع الصحية في المناطق التي 

  . تعمل بها
 

محافظة /لصحيةالتخطيط السليم لتحديد مواقع مكبات النفايات ا"بعنوان ): 2005(دراسة تالحمة 

هدفت الدراسة إلى تخطيط سليم لتحديد مواقع رئيسية لمكبات النفايات في ".  الخليل كحالة دراسية

الضفة الغربية، للمحافظة على البيئة وصحة اإلنسان وإيجاد مواقع صحية تتميز بمواصفات أفضل 

 التخطيط، وتبين من إلنشاء هذه المكبات، والتركيز على المشاركة المجتمعية ودورها في إنجاح

توفر المعلومات الكاملة عن المنطقة المراد دراستها، بخالل الدراسة أن التخطيط السليم يتم 

والصفات الطبيعية والمناخية والتضاريس،  وتعتبر مدينة الخليل من أكبر المدن مساحة، وبعمل 

وقد أوصت الدراسة مكب صحي يقلل الجهود وصرف األموال من خالل إدارة النفايات الصلبة،  

بتوصيات خاصة بالمهندسين بالنسبة للتخطيط واستغالل األراضي حسب الطبيعة التي تتناسب 

معها، وأخرى تتعلق بالبلديات والمجالس القروية تتعلق بأنواع النفايات وكمياتها، والمكبات 

 البيانات المتعلقة الموجودة ومواصفاتها، واآلليات الموجودة للجمع والتخلص، باإلضافة إلى توثيق

بالنفايات الصلبة وكمياتها ونوعيتها، وتوصيات تتعلق بالمسؤولين وأصحاب القرار، ووضع خطط 

وطنية متكاملة والقضاء على المشاكل التي تواجه المكبات، وعمل مناهج تعليمية إلحداث التوعية 

رجي يدعم إنشاء مكب البيئية في المدارس والجامعات، ومخاطبات دولية للحصول على تمويل خا

 . صحي سليم
  

حيث هدفت الدراسة الى تحسين " النفايات الصلبة في مدينة نابلس" بعنوان): 1999(دراسة حنني 

مستوى الوضع البيئي في مدينة نابلس، وتخليصها من ملوثات البيئة الناجمة عن النفايات الصلبة 

ات حول النفايات الصلبة في المنطقة كهدف رئيسي، أما األهداف األخرى فهي الحصول على معلوم

الدراسية؛ من حيث األحجام ومكونات وخصائص النفايات، والتوصل بنتائج لصانعي القرار التخاذ 

ولقد اعتمدت . اإلجراءات القانونية المناسبة، وهذه الدراسة في حدود منطقة نابلس الجغرافية

من عدد منازل مدينة نابلس، % 5مثل ، تة استبان932وزع منها االستبانة كأداة لجمع البيانات، 

وأوصت الدراسة بالتركيز على التربية البيئية في مجتمع الدراسة من خالل التوعية والمنهاج ولجان 

األحياء، وإرشاد ربات البيوت، تخصيص المناطق الصناعية ومنع ترخيص الورش في وسط 

 . معالجة والنقل والتخلصالمدينة، تطوير إدارة النفايات الصلبة وتحسين عملية ال
  

حيث اعتمدت ".  تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية"بعنوان ): 2008(دراسة عيد 

الدراسة على المنهج الوصفي، وهدفت الدراسة إلى معالجة المشاكل التي تواجه السلطات المحلية 

استبانة وزعت على الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية لمعالجة النفايات الصلبة، ومن خالل نقاش و
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 مبحوثاً، تم التوصل الى أنه ال يوجد اهتمام بمكان المكبات، وعدم مراقبة 683حيث كانت العينة 

من السلطات المحلية تتخلص من النفايات في مناطق عشوائية %) 46(المكبات بشكل مستمر، وأن 

جمع النفايات ال يتم تدريبهم من قبل من السلطات المحلية توظف عماالً في %) 100(مفتوحة، و

على طبيعة عملهم، باإلضافة ألهمية المشاركة المجتمعية للوصول إلى نتائج قيمة ودائمة في 

من السكان على استعداد ليدفعوا رسوماً أكثر مقابل %) 97.3(معالجة النفايات الصلبة، وأن 

ات العضوية وغير العضوية بدون استعدوا لفصل النفاي%) 60.6(الحصول على خدمة أفضل، وأن 

استعدوا لتحويل %) 71.6(استعدوا للفصل ولكن بمقابل قليل من المال، و%) 1.86(مقابل، وأن

النفايات العضوية إلى سماد طبيعي إذا تم تدريبهم، ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة 

ايات، والتركيز على المشاركة ضرورة وجود مكب صحي، وتدريب العاملين على عملية إدارة النف

  .المجتمعية
 

تقييم إدارة المخلفات المنزلية الخطرة، دراسة مقارنة بين مدينة "بعنوان ): 2007(دراسة ميالة 

، حيث هدفت إلى 2008أجريت الدراسة على مدينة نابلس ومخيماتها في عام ".  نابلس ومخيماتها

لمستعملة في المنازل، وتحديد مستوى الوعي لدى التعرف على نوع وكمية المواد األكثر خطورة ا

األسرة في التخلص من هذه المواد الخطرة، وتحديد الحوادث نتيجة التعرض لهذه المواد واقتراح 

إدارة متكاملة للمخلفات المنزلية الخطرة، حيث تم جمع المعلومات من خالل توزيع استبانة على 

لها أن نسبة النفايات المنزلية الخطرة في مدينة المنازل في مجتمع الدراسة، وتبين من خال

لديهم حوادث وحروق نتيجة التعامل مع %) 17.9(، وأن %)1.88(، وفي مخيماتها%)2.89(نابلس

المواد المنزلية الخطرة، ولوحظ انخفاض مستوى الوعي بالنسبة للمخلفات المنزلية الخطرة، وقد 

ايات المنزلية الخطرة في القطاع الصحي أوصت الدراسة بضرورة وجود نظام إلدارة النف

الفلسطيني، وتطوير الخدمات البيئية الصحية، واقتراح نموذج جديد لتطبيق طرق جديدة للجمع 

 .  والفصل والتخلص والنقل والمعالجة والتخلص من النفايات المنزلية
 

/ مناطق جبال فلسطينالمكبات العشوائية وأثرها السلبي على بيئة "بعنوان ): 2007(دراسة نهروان 

هدفت هذه الدراسة إلى زيادة المعلومات عن المكبات العشوائية وسبب ". محافظة رام اهللا والبيرة

ظاهرتها، ووضع برامج وخطط لتحسين الوضع البيئي، باإلضافة إلى تحديد فهم ومكونات وأنواع 

 واآلثار السلبية الناجمة عن النفايات الصلبة، وإلى نشر الوعي البيئي الخاص بالمكبات العشوائية؛

ذلك، حيث تم استخدام المنهج الوصفي الكمي، من خالل استبانة طرحت أسئلة عن الموضوع ؛ 

واختيار عينة عشوائية من األسر في منطقة الدراسة لتحديد حجم النفايات، وأيضاً إجراء مقابالت 

ات المنزلية تأخذ المرتبة شخصية تخدم الغرض، ومن خالل الدراسة تم التوصل إلى أن النفاي

األولى في المكبات العشوائية، وأن االحتالل اإلسرائيلي سبب رئيسي في خلق مشكلة المكبات 
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العشوائية، باإلضافة إلى قصور في القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة الفلسطينية، وأنها سبب في 

 وبسببها تتراجع قيمة األراضي ويؤدي انتشار أمراض الحساسية واألنفلونزا في المجتمع الفلسطيني،

إلى تشويه المنظر الجمالي، وتقليل الحركة السياحية، ومن أهم الطرق الصحية للتخلص من النفايات 

، وقد أوصت الدراسة بإقامة مكبات صحية، وهذا يتطلب تكثيف الجهود مع "الطمر الصحي" طريقة 

ة والتركيز على التربية البيئية في االسرائيليين؛ للحصول على موافقة لعمل مكبات صحي

االستراتيجيات، ونشر التوعية البيئية في كيفية إدارة النفايات الصلبة، وإعداد برامج تربوية تركز 

على المفاهيم البيئية، باإلضافة إلى تبني رؤية تركز على اإلحساس بالمسؤولية بين الجمهور 

ة للنفايات الصلبة في كافة المراحل التي تمر والسلطات الرسمية، ووضع خطط وطنية إلدارة سليم

بها، وحماية المناطق السياحية وعدم تلويثها بالنفايات الصلبة من قبل وزارة السياحة الفلسطينية، 

وإجراء دراسات وأبحاث من قبل باحثين حول األثر الناجم عن المكبات العشوائية في الهواء، 

  .والنباتات البرية، والحيوانات الرعوية

  

االتجاهات والمشاكل إلدارة النفايات الصلبة في البلدان "بعنوان : Al-khatib,etal  (2007)دراسة 

 هدفت هذه الدراسة الى تقييم ظروف النفايات دراسة حالة في سبع مناطق الفلسطينية". النامية

، جنين، قلقيلية، رام اهللا والبيرة، نابلس" الصلبة في شمال الضفة الغربية الممثلة بالمدن التالية 

، واعتمدت المنهج الوصفي، واستهدفت البلديات المجالس القروية "طوباس، سفليت، طولكرم

 بلدية ومجلساً قروياً، ومن النتائج 132ومجالس الخدمات في مخيمات الالجئين، واستهدفت الدراسة 

 اسبوعياً، وهذا 12-3التي توصلت لها الدراسة ان هناك تفاوتاً بين عدد مراحل الجمع تصل من 

دليل على عدم انتظام عمليات الجمع والتي تعود بآثار سلبية على المجتمع من الناحية الصحية 

والبيئية والجمالية، وأضافت الدراسة ان النظرة االجتماعية والعامل الثقافي كانا محددين اساسيين 

سلباً على العملية االدارية، في تقليل المستوى االقتصادي واالجتماعي لعمال الجمع، مما انعكس 

ومن . واعتبرت الدراسة ان العامل الجغرافي هو احد المحددات التي يعتمد مستوى الخدمة عليها

خالل النتائج تبين ان العامل السياسي له دور في توزيع الحصص المخصصة من األموال إلدارة 

نشاط الفرد اليومي تختلف بناء على النفايات الصلبة بين المناطق، وان كمية النفايات الناتجة عن 

وأوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية، وتحسين وضع ).  مدينة، قرية، مخيم(منطقة السكن 

النفايات الصلبة من خالل وضع الميزانيات، تسهيل عملية الجمع والنقل والمعالجة، ومساهمة 

  .  المجتمع المحلي في تسديد الرسوم المفروضة

  

توصيف النفايات الـصلبة، الكمـي والممارسـات    "بعنوان  Al-khatib,et. al   : (2009)دراسة 

تهدف هذه الدراسة الى دراسـة  ".  فلسطين–منطقة نابلس : دراسة حالة. البلدان النامية اإلدارية في
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حالة النفايات الصلبة في مدينة نابلس، حيث استهدفت األسر، ومشغلي برامج إدارة النفايات الصلبة              

 المنهج التحليلي الوصفي القائم على التحليالت الميدانية، وقياس النفايـات فـي الموقـع               من خالل 

أسرة، من خالل استبيان هدف للتعرف على الظـروف        ) 1068(ومواصفاتها، وكانت عينة الدراسة     

ومن . االقتصادية واالجتماعية لعينة الدراسة، ومدى تأثيرها على سير عملية إدارة النفايات الصلبة           

شهرياً، وهذا  ) $750-376(من السكان يتراوح دخلهم بين      % 37.7هم ما توصلت له الدراسة ان       أ

باإلضافة الى ان هناك تذبذباً في مـستوى        .  يدل على التباين في الوضع االقتصادي لسكان المنطقة       

ماكن االلتزام من قبل المشتركين في تسديد الرسوم المفروضة، وفي استعدادهم إليصال النفايات لأل            

ومن اهـم   . المخصصة بناء على المسافة، وهناك حاجة لوجود حملة توعية عامة بمضمون التطوع           

ما تم استنتاجه من هذه الدراسة ان أغلب الدراسات ركزت على وجه نظر المواطن، وقدمت وصفاً                

ية، للنفايات من ناحية تركيبية فكانت من نتائجها ان غالبية النفايات المنتجة هـي نفايـات عـضو                

باإلضافة الى وجود قيود مفروضة على التمويل أضعفت من القدرة القانونية على تطبيق القـوانين               

الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، كما توجد مشكلة تقنية إلدارة النفايات الصلبة تتمثـل فـي غيـاب                 

  . الخطة الشاملة، ونقص في الخبرات والمعدات

  

   نقد الدراسات السابقة 14.2

  

ل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ أن هناك تبايناً بين العناوين الرئيسية للدراسات وبين من خال

األهداف التي تطرحها الدراسات بشكل عام، باإلضافة إلى أن الدراسات تتجه بشكل عام إلى 

 العمومية والوصفية التي جعلت الباحثين يعتمدون في نتائجهم على  تحليل البيانات بشكل رقمي، وال

  . يعتمد على المسببات التي توصل هذه النسب إلى ماهي عليه

  

وأن غالبية الدراسات الموجودة لم تراع خصوصية الوضع الفلسطيني الراهن وممارسات االحتالل، 

وعدم مراعاتها لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمجتمعات الدراسة عند وضعها للمقترحات 

جابي من الدراسة فقد بشرت بعض الدراسات بعمل بحثي يراعي والتوصيات، أما الرصيد اإلي

حيث أظهرت ) دراسة نهروان، دراسة أبو زهرة(الواقع بجميع اإلمكانيات ومن هذه الدراسات 

  . هاتان الدراستان متوافقتي العنوان والهدف مع النتيجة والمقترحات ضمن الواقع الفلسطيني

  

ن بالتشارك لوحظ التركيز على الجانب االجتماعي ومن خالل الدراسات التي قدمها باحثو

واالقتصادي، وتوصيف للنفايات الموجودة من حيث التركيبة النوعية، والدور المجتمعي في عملية 

إدارة النفايات الصلبة، والطاقة الواجب بذلها من قبل المجتمع المحلي، حيث اعتبرت الدراسات ان 
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ة في عملية ادارة النفايات الصلبة، وان غالبية النفايات هي المجتمع المحلي أهم الركائز االساسي

نفايات عضوية، وهذا النوع من الدراسات يثبت صحته من الناحية العلمية للتركيبة النوعية 

للنفايات، ويظهر عجزاً في ظل الظروف غير الطبيعية المتمثلة في االحتالل وممارساته، من حيث 

  .االقتصاديةالممارسات االجتماعية والظروف 

  

حيث تمت االستفادة من هذه الدراسات في الدراسة الحالية بدراسة الجاهزيـة حـسب اإلمكانيـات                

المتوفرة لها، باإلضافة إلى دراسة جاهزيتها اإلدارية، باإلضافة إلى التعرف على أهم الـصعوبات              

  .  حة فلسطينياًوالوسائل واآلليات التي تساعد على رفع الجاهزية في حدود اإلمكانيات المتا
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات

  
   منهجية الدراسة1.3

  

 هذه الدراسة المنهج الوصفي، الذي يستند إلى وصف الظاهرة موضع الدراسة، والتي اعتمدت

 إجراء مجموعة من المقابالت االستطالعية ، ولقد تم2009أنجزت بين شهري شباط وتشرين ثاني

مع إدارات المؤسسات ذات االختصاص بهدف جمع بيانات ومعلومات يستفاد منها في إعداد وبناء 

أداة الدراسة الرئيسية، أال وهي االستبانة، ومقابالت مع مختصين في مجال إدارة النفايات الصلبة 

يمية، وقد تم تحليل وعرض المعلومات التي في مؤسسات حكومية، وغير حكومية، ومؤسسات تعل

  . Excelإلحصائية وبرنامج  اSPSSتم جمعها باستخدام حزمة 

  

   أداة الدراسة وتصميمها2.3

  

 فقرات تتنـاول    6األول يتكون من    : مكونة من خمسة أقسام   ) 1.3(لقد جاءت االستبانة في الملحق      

مي، والتخصص العلمي، وطبيعة العمل،     الجنس، والعمر، والتحصيل العل   : خصائص العينة من حيث   

 فقـرة   88 محاور رئيسية تتكون من      7وسنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات، والثاني يتكون من          

 فقرة تحدد الصعوبات    25تتناول جاهزية الهيئات المحلية في المجاالت المختلفة، والثالث يتكون من           

دارة النفايات الصلبة، والرابع تمحور حول اآلليـات        والمشاكل التي تعيق جاهزية الهيئات المحلية إل      

 فقرة عن الفروق بين الهيئـات المحليـة         11 فقرة، و  16والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه الجاهزية في       

وتم اعتماد سلم اإلجابات من ثالثة خيـارات حـسب سـلم            .  يوضح هذه الفقرات  ) 1.3(والجدول  

  ). 1(، بدرجة ضعيفة)2(ة، بدرجة متوسط)3(بدرجة كبيرة : لبكرت وهي
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  محاور وفقرات االستبانة : 1.3جدول 

  

 الفقرات  محاور االستبانة الرقم

  6  بيانات تعريفية : القسم األول  .1

  88  جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة : القسم الثاني  .2

  11  امتالك المعلومات   1.2

  20  التخطيط   2.2

  25  التنسيق  3.2

  12  لرقابة ا  4.2

  7  اإلمكانيات المادية   5.2

  7  اإلمكانيات البشرية   6.2

  6  التمويل   7.2

  25  المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزية : القسم الثالث  .3

  16  الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية : القسم الرابع  .4

  11  الفروق بين الهيئات المحلية: القسم الخامس  .5

  146  المجموع  

  

   إجراءات الدراسة 3.3
  

، حيث تـم جمـع      )1.3(اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل البيانات كما يظهر في الشكل            

البيانات من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة، ومقابالت استطالعية مع خبراء ومختصين            

ن المختصين الذين تم إجراء المقابالت      يبين عدداً م  ) 2.3(ارة النفايات الصلبة، والملحق     في مجال إد  

حيث تم تصميم االستبانة التي اعتمدت كأداة أساسية لجمع البيانات، وتم فحص صدق األداة              .  معهم

من خالل معامل االرتباط بيرسون، كرونباخ ألفا، وثبات االستبانة من خالل توزيعها على عينة من               

ق وقت زمني معين، لفحص ثباتها، ثـم وزعـت          مجتمع الدراسة وإعادة توزيعها مره أخرى بفار      

وبعد االنتهاء مـن جمـع البيانـات،        .  االستبانة على عينة المبحوثين وتم تعبئتها وجمعها وفرزها       

، تم احتساب تكرار إجابات المبحوثين والمتوسـطات الحـسابية          SPSSوتحليلها من خالل برنامج     

 لعرض البيانـات    SPSS,Excelاعتماد برنامج   واختبار التباين األحادي، وتمت معالجة البيانات و      

بصيغة جداول وأشكال، وعرض النتائج والخروج باستنتاجات وتوصيات للخروج بالشكل النهـائي            

  . للدراسة، مع المتابعة والتعديالت من قبل المشرف في كل مرحلة من المراحل المذكورة
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  ملخص إلجراءات الدراسة  : 1.3شكل 

  

  ) كيم االستبانةتح( صدق األداة 4.3

  

 وضعت من أجله، تمت الذيللحصول على مصداقية عالية لالستبانة وضمان تحقيق الهدف 

: مراجعتها من قبل مجموعة من المختصين وذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة وهم

م ري.مجدي الشمالي، م.هاني شواهنة، م.زغلول سمحان، م.وليد حاليقة، م.عصام الخطيب، م.د(

، وبعد مراجعتها وتحكيمها )عبد الناصر مكي.يونس القواسمي، عبد الجبار أبو حالوة، د. خليل، م

ذ بالمالحظات واآلراء وتطوير االستبانة ووضعها بعد تعديلها في من قبل المتخصصين تم األخ

  )3.3( الرسالة الموجهة للمحكمين يبينها ملحق .صورتها النهائية

  

    ثبات أداة الدراسة5.3

  

  test & re test)(فيما يتعلق بثبات أداة الدراسة تم التحقق من خالل االختبار وإعـادة االختبـار   

، وزعت عليهم االستبانات لإلجابة عليها      )10(حيث تم اختيار عينة مصغرة من المبحوثين وعددهم         
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ارتباط بيرسون  وبعد أسبوع أعيدت لهم االستبانات لإلجابة عليها مرة أخرى، ثم تم احتساب معامل              

) 0.01(بمستوى داللة   ) 0.865(لفحص مستوى االرتباط بين اإلجابات في االختبار، وجاءت قيمه          

وبالتالي ترفض فرضية عدم ثبات االستبانة، وتم احتساب معامل كرونبـاخ           ) 0.05(أي اصغر من    

) 2.3( الجـدول    ألفا لالتساق الداخلي لكامل االستبانة، ولكل محور على حدة وجاءت القيم كما فـي             

  .وهي قيمة مرتفعة، تعبر عن مستوى ثبات جيد لالستبانة، ووزعت استبانة عينة الدراسة بالكامل

  

  ) أداة الدراسة(قيم معامل ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة : 2.3جدول

  

  كرونباخ ألفا  المحور  الرقم
 0.889  امتالك المعلومات والمخططات  1

 0.951  التخطيط   2

 0.917  التنسيق والتشبيك  3

 0.941  التقييم والرقابة   4

 0.859  اإلمكانيات المادية   5

 0.912  اإلمكانيات البشرية   6

 0.749  التمويل   7

 0.940  الصعوبات والمشاكل التي تعيق الجاهزية المؤسساتية   8

 0.966  الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية  9

 0.934  لمحلية إلدارة النفايات الصلبة الفروق بين الهيئات ا  10

 0.976  القيمة الكلية للمحاور

  

 المعالجة اإلحصائية 6.3
 

، درجة )3(درجة كبيرة : ألغراض التحليل اإلحصائي أعطيت األوزان التالية لمقاييس األداة

  : في الدراسةالتالية  ةليل اإلحصائياتم استخدام التحلقد و). 1(، درجة ضعيفة )2(متوسطة 

  

  . احتساب التكرارات والنسب المئوية •

احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتعبر عن مدى الجاهزية لدى الهيئات  •

المحلية، والمشاكل والصعوبات التي تعيق هذه الجاهزية ووسائل تعزيز الجاهزية، والفروق 

 . بين الهيئات المحلية
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 . اط بيرسون للتأكد من ثبات االستبانةاحتساب معاملي كرونباخ ألفا وارتب •

  .اختبارات التباين األحادي لفحص الفروق في إجابات المبحوثين بالعالقة مع خصائصهم •

  

   حدود ومحددات الدراسة7.3

  

  : تتمثل حدود الدراسة بمايلي

  

 محافظة رام اهللا والبيرة : الحدود الجغرافية •

 . 2009 شباط وتشرين ثاني أجريت هذه الدراسة بين شهري: الحدود الزمنية •

بلديات، مجالس ( خبراء إدارة النفايات الصلبة، ورؤساء الهيئات المحلية : الحدود البشرية •

  .ب النفايات الصلبة، وأقسام الصحة، رؤساء شع)قروية، مجالس خدمات مشتركة

  

   مجتمع وعينة الدراسة8.3

  

في منطقة الدراسة كما في ) مجالس قرويةبلديات، ( اعتمدت هذه الدراسة رؤساء الهيئات المحلية 

، ومن ضمن البلديات والمجالس القروية رؤساء مجالس الخدمات )5.3(وملحق ) 4.3(ملحق 

يظهر الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ) 2.3(، والملحق )6.3(المشتركة كما في الملحق 

اء شعب النفايات الصلبة، وأقسام النفايات الصلبة في الدراسة، وهم مجتمع غير معلوم العدد، ورؤس

الصحة في البلديات ذات التقسيمات الهيكلية الواضحة، كمجتمع لهذه الدراسة، واعتمدت المسح 

هيئة محلية، ولكن النتيجة بعد االنتهاء من جمع البيانات ) 81(الشامل للهيئات المحلية التي تمثل 

هيئة ) 60(الهيئات المحلية، بمعنى من مجتمع الدراسة في %) 74(جاءت عينة صدفية بنسبة 

، وعينة قصدية )6(محلية، وعينة قصدية لرؤساء شعب النفايات الصلبة وأقسام الصحة وعددهم 

من ) 12(خبيراً، حيث استجاب ) 13(للخبراء والمختصين في مجال إدارة النفايات الصلبة وعددهم 

  .مجتمع وعينة الدراسة) 2.3(ويوضح  شكل .هذه العينة

  

  خصائص عينة الدراسة9.3

  

بلديات ( فيما يأتي أهم خصائص عينة الدراسة من المبحوثين، وهم رؤساء الهيئات المحلية 

، ومجالس الخدمات المشتركة، والخبراء والمتخصصون في مجال إدارة النفايات )ومجالس قروية

  .  الصلبة، ورؤساء شعب النفايات الصلبة، وأقسام الصحة
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  وعينة الدراسةمجتمع : 2.3شكل 

  
 ::جنس المبحوثين. 1.9.3

 
من % 5.1، فيما مثلت اإلناث %94.9جاءت النتائج بأن غالبية المبحوثين هم من الذكور، بواقع 

  .عينة الدراسة، وهذا يشير إلى ضعف نسبة تمثيل اإلناث، في مجال عمل الهيئات المحلية

  

  :الفئات العمرية للمبحوثين. 2.9.3

  

  ). 3.3(بحسب فئاتهم العمرية يبينه جدول توزيع المبحوثين 
  

  توزيع عينة المبحوثين حسب الفئات العمرية : 3.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية  الرقم
  %33.3  26   سنة 50 -41  .1
  %30.8  24   سنة 40 -31  .2
  %23.1  18   سنة 51-60  .3
  %7.7  6   سنة فأكثر 61  .4
  %5.1  4   سنة 30أقل من   .5

  %100  78 المجموع
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سنة، ) 50-41(ما بين %) 33.3(ادناه، أن أكثر فئة عمرية بين المبحوثين هي ) 3.3(يظهر جدول 

وهذه الفئة القادرة على العطاء ولها تأثير على المجتمع المحلي التي تعيش فيه، أما الفئة الثانية 

 سنة 30فئة عمرية أقل من وأقل %) 30.8(، حيث مثلت )40-31(كانت ما بين الفئة العمرية 

  .  من عينة الدراسة%) 5.1(ومثلت 

  

  التحصيل العلمي لعينة الدراسة   3.9.3

  

يبين أن أعلى نسبة كانت من حملة شهادة ) 3.3(فيما يخص التحصيل العلمي للمبحوثين فإن الشكل 

 الثانوية الحاصلين على شهادة%) 25.6(، وبلغت الفئة األقل %)37.2(البكالوريوس حيث مثلت 

من حملة الدكتوراه، ويملكون الدرجات العلمية التي قد  %) 3.8(العامة فأقل، وكانت أقل نسبه 

تؤهلهم الحتالل مواقع عملهم، إذا ما توافقت تخصصاتهم مع احتياجات وظائفهم، مما يدل أن 

خالل تحصيلهم المبحوثين متعلمون بشكل جيد إلدارة النفايات، ولديهم القدرة لتنمية المجتمع من 

  . العلمي وتوظيفه عملياً في المجاالت اإلدارية

  

بكالوريس; 29; %37

ماجستير; 14; %18

دآتوراة; 3; %4
ثانوية عامة فأقل; 20; 

%26

دبلوم; 12; %15

  
  

  توزيع عينة المبحوثين حسب المؤهل العلمي : 3.3شكل 

  

  : التخصص العلمي للمبحوثين.4.9.3

  

التخصصات العلمية للمبحوثين في الهيئات المحلية، حيث كانت أعلى نسبة ) 4.3(يبين جدول 

في تخصص %) 11.5(، ويليها )محاسبة، اقتصاد، إدارة   (في تخصص إدارة األعمال%) 16.7(
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تخصص اللغة العربية وآدابها، وأقل نسبة من حيث التخصصات العلمية %) 9.0(الهندسة و

ويعتبر تخصص . تصنيع غذائي وإدارة بيئية وتخطيط حضري، وأدوية وتحاليل طبية%) 1.3(

 المحلية ولكن هناك تخصصات لها أهمية إدارة األعمال من التخصصات المهمة في إدارة الهيئات

ولكن هذه ) التخطيط، اإلدارة البيئية والتخطيط الحضري(كبيرة في إدارة الهيئات المحلية مثل 

التخصصات قليلة في عينة المبحوثين بحسب النتائج، مع العلم بأن هذه التخصصات تعكس أداء 

  . وظيفياً أفضل في مجال إدارة الهيئات المحلية

  

بدون تخصص، وهي %) 25.6(لم يحددوا التخصص، وأن %) 5.1(لعلم بوجود نسبة مع ا

المدرجة تحت فئة ثانوية عامة فأقل، حيث إن الثانوية العامة مؤهل علمي ال وجود للتخصص فيه، 

ت مالئمة لطبيعة وبالتالي تؤكد على اهمية وجود مواصفات ومؤهال.  في موضوع النفايات الصلبة

  .العمل الوظيفي

  

  توزيع عينة المبحوثين حسب التخصصات العلمية : 4.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد التخصص العلمي  الرقم

  %16.7  13  )  محاسبة، اقتصاد، إدارة(إدارة أعمال   .1

  %11.5  9  هندسة   .2

  %9.0  7  لغة عربية وآدابها   .3

  %6.4  5  تاريخ وعلوم سياسية   .4

  %5.1  4  خدمة اجتماعية وعلم اجتماع  .5

  %3.8  3  رياضيات  .6

  %2.6  2  حقوق   .7

  %2.6  2  تربية   .8

  %2.6  2  شريعة وأصول دين   .9

  %2.6  2  برمجة حاسوب   .10

  %1.3  1  تحاليل طبية   .11

  %1.3  1  أدوية   .12

  %1.3  1  تخطيط   .13

  %1.3  1  إدارة بيئية وتخطيط حضري   .14

  %1.3  1  تصنيع غذائي   .15
  %25.6  20  بدون تخصص   16
  %5.1  4  لم يحدد التخصص   17

  %100  78  المجموع
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  التخصصات العلمية للمبحوثين في الهيئات المحلية، حيث كانت أعلى نسبة ) 4.3(يبين جدول 

في تخصص %) 11.5(، ويليها )محاسبة، اقتصاد، إدارة (في تخصص إدارة األعمال  %) 16.7(

ها، وأقل نسبة من حيث التخصصات العلمية تخصص اللغة العربية وآداب%) 9.0(الهندسة و

ويعتبر تخصص . تصنيع غذائي وإدارة بيئية وتخطيط حضري، وأدوية وتحاليل طبية%) 1.3(

إدارة األعمال من التخصصات المهمة في إدارة الهيئات المحلية ولكن هناك تخصصات لها أهمية 

ولكن هذه ) بيئية والتخطيط الحضريالتخطيط، اإلدارة ال(كبيرة في إدارة الهيئات المحلية مثل 

التخصصات قليلة في عينة المبحوثين بحسب النتائج، مع العلم بأن هذه التخصصات تعكس أداء 

لم يحددوا التخصص، %) 5.1(مع العلم بوجود نسبة . وظيفياً أفضل في مجال إدارة الهيئات المحلية

مة فأقل، حيث إن الثانوية العامة بدون تخصص، وهي المدرجة تحت فئة ثانوية عا%) 25.6(وأن 

وبالتالي تؤكد على اهمية .  مؤهل علمي ال وجود للتخصص فيه، في موضوع النفايات الصلبة

  .  وجود مواصفات ومؤهالت مالئمة لطبيعة العمل الوظيفي

  

  :عة عمل المبحوثينطبي. 5.9.3

  
  توزيع عينة المبحوثين حسب طبيعة عملهم : 5.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  العملطبيعة   الرقم

  %47.4  37  رئيس مجلس قروي محلي   .1

  %15.4  12  رئيس بلدية   .2

  %1.3  1  مدير عالقات عامة   .3

  %3.8  3  مستشار   .4

  %7.7  6  مدير تنفيذي لمجلس خدمات   .5

  %1.3  1  أستاذ جامعي   .6

  %3.8  3  رئيس شعبة نفايات صلبة   .7

  %3.8  3  رئيس قسم صحة   .8

  %15.4  12  رئيس مجلس خدمات مشترك   .9

  %100  78  المجموع 

  

طبيعة العمل الذي يقوم به المبحوثون بشكل عام، وليس فقط في مجال الهيئات ) 5.3(يبين جدول 

رؤساء %) 15.4(يعملون رؤساء مجالس قروية محلية، ومثلت %) 47.4(المحلية، حيث تبين أن 

يعملون مدراء تنفيذيين لمجالس %) 7.7(شتركة ورؤساء مجالس خدمات م%) 15.4(بلديات، و
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رؤساء أقسام صحة  %) 3.8(يعملون رؤساء شعب نفايات صلبة و%) 3.8(خدمات مشتركة، و

  . يعملون مستشارين في مجال إدارة النفايات الصلبة%) 3.8(و

  

  :سنوات الخبرة في المجال. 6.9.3

  

خبرة للمبحوثين حيث تركز أكثر عدد سنوات ال) 4.3(فيما يتعلق بسنوات الخبرة يوضح شكل 

من عينة %) 26.9(من عينة الدراسة، وأن %) 51.3(سنوات ومثلت نسبتهم ) 5-1(للمبحوثين بين 

من عينة الدراسة تعتبر أن لديها خبرة %) 11.5(سنوات، و) 10-6(الدراسة لديهم خبره ما بين 

 في مجال إدارة النفايات الصلبة كانت  فأكثر16سنة،  والمبحوثون الذين لديهم خبرة من ) 11-15(

وهذا يدل على أن إدارة النفايات الصلبة والتعامل معها له .  من عينة الدراسة%) 3.8(نسبتهم 

  . صورة مستحدثة في الخمس سنوات األخيرة
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عدد المبحوثين 

  
  

  توزيع عينة المبحوثين حسب سنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة: 4.3شكل 

  



 48

  

  
  

  

  

  : لرابعالفصل ا

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
يتناول هذا الفصل عرضاً ألهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، حول الجاهزية المؤسساتية إلدارة              

الجاهزيـة،  النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، وأهم المشاكل والصعوبات التـي تعيـق               

وأفضل الوسائل لتعزيزها، والفروق بين الهيئات المحلية عن بعضها، حيث تـم تقـسيم وتـصنيف          

المتوسطات الحسابية بغرض تسهيل وتحليل وتفسير النتائج حول الجاهزية إلدارة النفايات الصلبة،            

  )1.4(كما هو مبين بالجدول 
  

بحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية إلدارة      التصنيف للمتوسطات الحسابية إلجابات الم    : 1.4جدول  

 ) 2009قنام، ( النفايات الصلبة 
 

  المقياس

  

  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية ألراء المبحوثين  الداللة

مجاالت تمتلك الهيئة فيها أعلى مستوى للجاهزيـة وجـب           3مستوى   2.68-3.00

  الحفاظ عليها

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

جاهزية 

  أكبر

  
 

مجاالت تمتلك فيها الهيئة جاهزية في المرتبة الثانية بحاجة         

  إلى تطوير وتحسين
مجاالت تمتلك فيها الهيئة جاهزية متوسطة بحاجـة إلـى           *درجة متوسطة  2.00

  تطوير وتحسين بشكل حقيقي

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

ك فيها الهيئة جاهزية ضعيفة بحاجة إلى بنـاء        مجاالت تمتل 

  وتطوير حقيقي

1.00-1.33  

  

  

  بدرجة

  ضعيفة
  3مستوى 

  
 

جاهزية 

  أقل
مجاالت تمتلك فيها الهيئة جاهزية ضعيفة، بحاجـة إلـى          

  .إعادة بناء وتطوير جذريين

  متوسط إجابات مباشرة أو توازن إجابات المبحوثين المختلفة * 
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  للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة الجاهزية المؤسساتية 1.4

  

فيما يأتي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حـول المحـاور الرئيـسية للدراسـة                

لموضوع الجاهزية للهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة إلدارة النفايات الصلبة، والجـدول              

  .  لمحاور السبعةيبين قيمة الوسط الحسابي لكل محور من ا) 2.4(

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للجاهزية المؤسساتية لدى الهيئات المحلية         : 2.4جدول  

  في محافظة رام اهللا والبيرة

  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور  الرقم

 0.509 2.01  امتالك المعلومات والمخطوطات 1

 0.469 1.56  التخطيط   2

 0.419 1.49  سيق والتشبيك التن 3

 0.543 1.68  التقييم والرقابة 4

 0.511 1.59  اإلمكانيات المادية   5

 0.494 1.54  اإلمكانيات البشرية  6

 0.361 1.48  التمويل  7

 0.381  1.61  القيمـة الكليـة

  

المـستوى  ، وإن الجاهزية ضعيفة ب    )1.61(فإن القيمة الكلية للمحور     ) 2.4(حسب النتائج في جدول     

الثاني في الهيئات المحلية، بمعنى أنها بحاجة إلى تطوير وبناء حقيقيين فـي المجـاالت المختلفـة                 

لتطوير عمل الهيئات المحلية، ومن ثم تحسين أدائها وطرق عملها، وتظهر كبيرة بالمـستوى االول                

ذا يعني أنها بحاجـة  في امتالك المعلومات، مع العلم أنها تقترب من الجاهزية المتوسطة، وه      ) 2.1(

وظهـرت  . إلى تطوير وتحسين بشكل حقيقيين في جاهزيتهما المتالك المعلومـات والمخططـات           

،  في مجاالت الجاهزية األخـرى مـن         )1.67-1.34(الجاهزية بصورة ضعيفة بالمستوى الثاني      

يـيم كانـت   وفي مجال الرقابة والتق. تخطيط، وتنسيق، وإمكانيات مادية، وإمكانيات بشرية، وتمويل 

وبحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيـين فـي كافـة          ) 1.99-1.67(بدرجة ضعيفة في المستوى االول      

  . إجراءاتها لتحقيق جاهزية تحقق إدارة ناجحة للنفايات الصلبة في المحافظة

  

أبدت المقارنة بين البلديات من الناحية الواقعية صحة وثبات النتائج النظرية للدراسة حيث اتفق كال               

لطرفين على ان واقع الجاهزية في مجال إدارة النفايات الصلبة في مستوى ضعيف ويفتقر الكثيـر                ا
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من العوامل التي تساعد على تحقيق الجاهزية، حيث إن التحليل العددي أبدى ان مستوى الجاهزيـة                

تين تعانيان  ، وهذا المعدل أكدته المقارنة التي عقدت بين بلديتي البيرة والزيتونة، الل           )1.61(يساوي  

من افتقار في التنسيق بين المؤسسات، واالفتقار الى قاعدة بيانات حقيقية، والنقص في اإلمكانيـات               

  .البشرية والمادية والتمويلية التي تحقق الجاهزية المنشودة

  

   محاور الجاهزية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة 2.4

  

هزية للمحاور المختلفة في إدارة النفايات الصلبة في محافظـة رام       فيما يلي أهم النتائج المتعلقة بالجا     

  : اهللا والبيرة

  

  : الجاهزية في مجال امتالك المعلومات والمخططات إلدارة النفايات الصلبة. 1.2.4

  

نتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحليـة فـي مجـال امـتالك المعلومـات                 

  ).3.4(ايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، يلخصها جدول والمخططات إلدارة النف

  

، وهي ذات   )2.01(إن القيمة الكلية لجاهزية امتالك المعلومات والمخططات كبيرة بالمستوى االول           

جاهزية أقرب للمتوسطة بمعنى أنها بحاجة إلى تطوير وتحسين بشكل حقيقي في امتالك المعلومات              

فـي مجـال امـتالك      ) 2.33-2.01( جاهزية كبيرة بالمستوى األول      والمخططات، وجاءت أعلى  

المعلومات من حيث كثافة السكان، وتزايد أعدادهم، والتوسع العمراني، ومصادر النفايات وكمياتها،            

ومسار حركة الجمع، وأماكن توزيع الحاويات وأعدادها، بمعنى أن الجاهزية بحاجة إلـى تطـوير               

وظهرت بصوره أضـعف فـي المـستوى الثـاني          .  ت والمخططات وتحسين في امتالك المعلوما   

في جاهزية امتالك قاعدة بيانات متحركة، وهذا يدل على أنها جاهزيـة ضـعيفة،              ) 1.34-1.67(

  . بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين

  

تشير النتائج الى وجود ضعف في البيانات الموجودة لدى الهيئات المحلية، وعدم القدرة للحـصول               

لبيانات الدقيقة، وضعف في آلية الحصول على المعلومات وطرق جمعهـا مـن المـصادر               على ا 

ويعود ذلك الى غياب الخبراء والكادر المؤهل إلدارة النفايات الصلبة، وغياب التواصـل             . الرئيسية

الفاعل بين المؤسسات التشغيلية ومراكز األبحاث وهذا يدعم الحاجة الى  وجود خطة تسعى لتوفير               

 بيانات دقيقة تعكس الواقع الموجود باإلمكانيات المتاحة، وتسعى لتقديم الخدمة الجيدة واألداء              قاعدة

  . األفضل
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرارات إجابات المبحوثين في جاهزيـة          : 3.4جدول

  لبيرةامتالك المعلومات والمخططات إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا وا
  

  الموضوع  الرقم  تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.619 2.17 9 45  22  كثافة السكان في المناطق   1

 0.672 2.02 16 42 18  تزايد أعداد السكان    2

 0.783 2.19 17 27 32  التوسع العمراني    3

 0.706 2.20 12 32 27  مصادر النفايات    4

 0.710 2.18 13 35 27  كميات النفايات    5

 0.774 1.90 26 30 19  )مكونات(نوعية النفايات   6

تغير صفات استخدام األراضي في حـدود        7

  المخطط الهيكلي 

14 36 26 1.84 0.712 

الطريـق  (حركة جمـع النفايـات      مسار   8

  ) الوقت، المكان(حيث من ) المسلوك

29 27 20 2.11 0.799 

 0.883 2.05 27 17 31  أماكن توزيع الحاويات  9

 0.914 2.02 30 13 32  أعداد الحاويات   10

وجود قاعدة بيانات متحركة تخـدم إدارة        11

  )  زمان، مكان(النفايات الصلبة 

7 26 43 1.52 0.662 

  0.509  2.01  القيمة الكلية

  

  : هزية في مجال التخطيط إلدارة النفايات الصلبةالجا. 2.2.4
  

نتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية في مجال التخطـيط إلدارة النفايـات               

  . )4.4(الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، يلخصها جدول 
  

، وتعبـر   )1.56(مستوى الثاني   إن القيمة الكلية لجاهزية التخطيط إلدارة النفايات الصلبة ضعيفة بال         

عن وجود جاهزية بحاجة الى بناء وتطوير حقيقيين، وجاءت أعلى قيمة للوسط الحسابي في وجود               

، وهي بحاجة الى بناء وتطوير حقيقيين، وأقل قيمة         )1.98(مخطط هيكلي لمناطق الخدمة والسالمة      

، وهـي جاهزيـة ضـعيفة    )1.16(للوسط الحسابي ظهرت في التخطيط إلعادة استخدام النفايـات    

  . بالمستوى األول وبحاجة الى إعادة بناء وتطوير جذري لهذه الجاهزية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتكرارات إجابـات المبحـوثين حـول               : 4.4جدول  

جاهزية الهيئات المحلية في مجال التخطيط إلدارة النفايات الصلبة في محافظـة رام اهللا              

  .بيرةوال
  

  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

ــط  المتوس

  الحسابي

اإلنحــراف 

  المعياري
  0.663  1.51 44  25  7  دائرة تخطيط 1

  0.850  1.98 28  22  27 مخطط هيكلي لمناطق الخدمة  والسالمة   2

  0.641  1.49 45  26  6  خطط طوارئ    3

  0.680  1.51 45  24  8  كوادر تخطيط       4

  0.497  1.16 68  5  4  إعادة استخدام النفايات الصلبة  5

  0.542  1.19 66  5  5  إعادة تدوير النفايات الصلبة  6

محطة نهائية للـتخلص مـن النفايـات         7

 الصلبة 

9  18  49 1.47  0.701  

كب نفايات جاهز لالستخدام    مدوام توفر     8

  ....) مساحة، موقع،(

16  29  29 1.82  0.764  

  0.619  1.53 41  31  5  ل األمنوسائ  9

  0.746  1.90  25  34  18  )جمع ونقل   10

  0.699  1.66 36  31  10  مرونة في التخطيط   11

  0.700  1.72 32  34  11  واقعية في التخطيط    12

الجمــع، النقــل، (شــمولية التخطــيط  13

  )   التخلص النهائي من النفايات

16  27  34 1.76  0.776  

  0.519  1.31 55  20  2  اريون استش  14

  0.622  1.44 46  23  5  مشاركة مجتمعية في التخطيط    15

طويلـة ومتوسـطة    (خطط مـستقبلية      16

  )  وقصيرة المدى

8  28  41 1.57  0.677  

جامعات، (االستفادة من مؤسسات بحثية       17

  في التخطيط  ) مراكز أبحاث 

10  18  49 1.49  0.718  

لمقاييس الوطنية  االلتزام بالمواصفات وا    18

  في عملية التخطيط 

7  20  50 1.44  0.658  

  0.710  1.61 40  27  10  انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية   19

  0.768  1.67  39  24  14  األخذ بمعايير األثر البيئي  20

  0.469  1.56 القيمة الكلية
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عف عمليـة التخطـيط     ان غياب الخطة الوطنية المتكاملة واالستراتيجية الواضحة هو دليل على ض          

والمتمثلة في نقص الخبراء واإلمكانيات المتاحة لتحقيق عملية التخطيط، وتعيـق الظـروف غيـر               

المستقرة نجاح عملية التخطيط وتنفيذها، وهذا بالطبع يؤثر في ضعف تقديم الخدمة للمجتمع المحلي              

الى صعوبة تحقيق رضا    بسبب عدم قدرة الهيئات المحلية للتكيف مع الظروف الطارئة، مما يؤدي            

مما يوجه التفكير نحو السعي لوجود خطط تتناسب مـع اإلمكانيـات الموجـودة           .  المجتمع المحلي 

  .   لتحقيق إدارة سليمة للنفايات الصلبة والوصول الى نظام بيئي متكامل

  

  : جاهزية التنسيق والتشبيك بين الجهات المختلفة إلدارة النفايات الصلبة.3.2.4

  

حليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية في مجال التنـسيق والتـشبيك إلدارة              نتائج ت 

النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية، يلخـصها              

  ).ب-5.4(و جدول ) أ-5.4(جدول 

  

رات إجابـات المبحـوثين حـول        المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرا    :أ-5.4جدول  

  جاهزية الهيئات المحلية في التنسيق والتشبيك إلدارة النفايات الصلبة 

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.827 2.00  26  25  26  أهداف مشتركة  1

  0.787  1.89  28  29  20  برامج مشتركة     2

  0.801  1.83  32  26  19  استفادة من خبرات سابقة   3

  0.471  1.32  52  25  0  تبادل استشاريين   4

  0.661  1.49  46  24  7  تبادل خبرات  5

  0.524  1.32  54  21  2  تبادل معدات  6

  0.656  1.59  38  31  7  تبادل معلومات  7

  0.637  1.42  50  21  6  االستشارة     8

  0.585  1.37  52  21  4  األبحاث   9

  0.558  1.28  59  14  4  التدريب    10

  0.510  1.36  50  26  1  كتابة التقارير    11

  0.548  1.32  55  19  3  قاعدة بيانات   12

  0.614  1.40  50  21  5  برامج توعية بيئية  13

  0.654  1.60  37  32  7  دورات تدريبية   14
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ات إجابات المبحـوثين حـول       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرار    :ب-5.4جدول  

  جاهزية الهيئات المحلية في التنسيق والتشبيك إلدارة النفايات الصلبة 

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.588  1.38  51  21  4  استشاريون   15

  0.615  1.40  51  20  5  مساعدات مالية   16

  0.757  1.51  49  15  12  توفير معدات   17

  0.555  1.34  53  20  3  قاعدة بيانات   18

  0.735  1.57  43  22  11  قوانين وأنظمة   19

  0.780  1.80  44  22  9  خطط وطنية متكاملة  20

  0.549  1.41  45  27  2  رفد الهيئة المحلية بالمعلومات   21

  0.516  1.30  55  19  2  االستشارة    22

  0.548  1.32  55  19  3  ت المحلية بالموارد دعم الهيئا  23

  0.617  1.44  48  24  5  )  تقييم ورقابة(متابعة األداء   24

الوقـت والمكـان    (جمع النفايات في      25

  بما يتناسب مع خطط الهيئة ) المناسبين

10  30  37  1.64  0.702  

  0.419  1.49  القيمة الكلية

  

زية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة      جاءت جاه ) ب-5.4(و جدول   ) أ-5.4(بحسب الجدول   

، وهي بحاجة إلى بنـاء وتطـوير   )1.49(في التنسيق والتشبيك بشكل عام ضعيفة بالمستوى الثاني        

حقيقي في التنسيق والتشبيك سواء بين الهيئات المحلية مع بعضها البعض أو بين الهيئات المحليـة                

لمجتمع المحلي، وتتراوح جاهزية الهيئات في التنـسيق        مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية وا     

وهي ) 1.99-1.68(وضعيفة بالمستوى األول    ) 1.67-1.34(والتشبيك بين ضعيفة بالمستوى الثاني    

  . بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين

  

بوجود أهـداف مـشتركة بـين       ) 2.00(وأعلى جاهزية للتنسيق والتشبيك جاءت بدرجة متوسطة        

في التنسيق والتشبيك مـن     ) 1.33-1.00(ا أضعف جاهزية فجاءت بالمستوى األول       المؤسسات، أم 

حيث تبادل االستشاريين، تبادل معدات، التدريب، قاعدة بيانات، االستشارة، ودعم الهيئات المحليـة             

بالموارد، وهذا يعني أن جاهزية الهيئات المحلية للتنسيق والتشبيك ضعيفة وبحاجة إلى إعادة بنـاء               

  . ير جذري في هذه المجاالت للحصول على تشبيك أكثر فاعليةوتطو
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ان غياب الخطة الوطنية الشاملة التي تنظم وتوحد عمل الهيئات المحلية، ساعد كثيراً علـى تـدني                 

مستوى التنسيق والتشبيك بين الهيئات المحلية، والذي انعكس على إمكانية االستفادة من الخبـرات              

  . لديهاالبشرية والمادية المتاحة

  

  : جاهزية الرقابة والتقييم إلدارة النفايات الصلبة.4.2.4

  

نتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية في مجـال الرقابـة والتقيـيم إلدارة                

  ).6.4(النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، يلخصها جدول 

  

ت المعيارية وتكرارات إجابات المبحوثين في جاهزية       المتوسطات الحسابية واالنحرافا  : 6.4جدول  

  .الرقابة والتقييم إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة

  
  الموضوع  الرقم  تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  0.681  1.53  43  25  8  تنفيذ الخطط  1

  0.699  1.56  42  25  9  ت    طبيعة المعلوما  2

  0.684  1.53  43  24  8  مصادر المعلومات   3

  0.689  1.63  37  30  9  اآلثار الصحية المتعلقة بالعاملين   4

  0.782  1.97  24  30  22  ...)  جمع، نقل،(النشاطات الميدانية  5

  0.738  1.53  46  19  11 اآلثار البيئية الناجمة عن المخلفات الصناعية  6

  0.667  1.35  57  11  8  ر البيئية الناجمة عن المخلفات الطبية اآلثا 7

الموقـع  ( مواصفات المكـب مـن حيـث          8

  )     والمساحة واآلليات المستخدمة

9  27  39  1.60  0.697  

العدد وتوزيعها علـى    ( الحاويات من حيث      9

  )  المواقع الجغرافية

17  25  33  1.78  0.793  

  0.716  1.69  34  30  11  التخلص مواصفات آليات الجمع والنقل و  10

  0.724  1.69  21  36  18  توقيت عمليات الجمع ومسارها    11

  0.733  2.05  18  35  22  انتظام عمليات الجمع    12

  0.543  1.68  القيمة الكلية

  

، أن جاهزية الهيئات المحلية في مجال الرقابة والتقييم إلدارة النفايـات الـصلبة              )6.4(يبين جدول   

أنها بحاجة إلى بناء وتطوير بصورة حقيقية، حيث        ] ، بمعن )1.68( بالمستوى األول    جاءت ضعيفة 
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، فـي انتظـام     )2.33-2.01(تبين أن أعلى جاهزية للرقابة والتقييم جاءت كبيرة بالمستوى األول           

عمليات الجمع، وهي بحاجة إلى تطوير وتحسين إلجراءات الرقابة، وتظهـر الجاهزيـة بـصورة               

في الرقابة على تنفيذ الخطـط، وطبيعـة المعلومـات          ) 1.67-1.34( الثاني   أضعف في المستوى  

ومصادرها، واآلثار الصحية، والبيئية للمخلفات الصناعية والطبية، والرقابة على مواصفات المكب،           

اذا كانت عملية إدارة النفايات الصلبة تبدأ بالفرد وتنتهـي           .حيث يتبين أنها بحاجة إلى بناء وتطوير      

سسة فإن العملية الرقابية تسير جنباً الى جنب مع العملية اإلدارية في كل مراحلها، ويمكـن                في المؤ 

القول ان غياب العملية الرقابية هو دليل على غياب القانون على مستوى المؤسسات وخاصة فـي                

 الجانب التنفيذي منه، فوجود القانون بدون تنفيذه يضعف من الرقابة، وأما على صعيد الفـرد فـإن                

  . هناك رقابة ذاتية، وغيابها ناتج عن تدني مستوى الوعي السلوكي في التعامل مع النفايات الصلبة

  

  : جاهزية الهيئات من حيث اإلمكانيات المادية. 5.2.4

  

ملخص لنتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيـرة،               

  ). 7.4(ادية إلدارة النفايات الصلبة، يبينه جدول في مجال اإلمكانيات الم

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكـرارات إجابـات المبحـوثين حـول            : 7.4جدول  

  جاهزية الهيئات المحلية من حيث اإلمكانيات المادية إلدارة النفايات الصلبة 

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

ــط  المتوس

  الحسابي

راف االنحــ

  المعياري
  0.688 1.86  23  38  13  سيارات للجمع  1

  0.634  1.37  52  16  6  شاحنات نقل   2

  0.631  1.36  53  15  6  جرافات   3

  0.731  1.70  34  29  12  وسائل بسيطة للجمع   4

  0.791  1.89  27  27  19  حاويات  5

  0.746  1.64  39  24  12  مالبس خاصة للعاملين   6

  0.653  1.36  54  13  7  مركز صيانة للمعدات  7

  0.511  1.59  القيمة الكلية

  

ضعيفة بالمـستوى الثـاني مـن حيـث         ) 1.59(أن القيمة الكلية للمحور     ) 7.4(يتضح من جدول    

اإلمكانيات المادية، وهي بحاجة إلى تطوير وبناء حقيقي في اإلمكانيات المادية لتحقيق مستوى أعلى              
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وأعلى جاهزية جاءت   .  ي الهيئات  الذي بدوره ينعكس على األداء المؤسسي الناجح         من الجاهزية ف  

لإلمكانيات المادية من حيث وجود سيارات الجمع، ووسائل        ) 1.99-1.68(ضعيفة بالمستوى األول    

الجمع البسيطة، والحاويات، وهي جاهزية ضعيفة بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين، وأما أضـعف              

، في مجال وجود شاحنات نقل، وجرافات، ومالبس        )1.67-1.34(بالمستوى الثاني   جاهزية فجاءت   

ان الـنقص    و .خاصة بالعاملين، ومركز صيانة للمعدات، وجميعها بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين          

في الموارد المادية ليس بالضرورة ان يكون العامل الوحيد في عدم تحقيق الجاهزية، فمن الممكـن                

 موارد مادية كافية دون استخدام او توظيف جيدين، مما يـؤدي الـى عجـز فـي                  ان تكون هناك  

الجاهزية المادية، ولذلك ال بد من أخذ االحتياطات الالزمة من قبل المجتمـع المحلـي والهيئـات                 

  . المحلية والمؤسسات في التعامل مع اإلمكانيات المادية للوصول الى االستخدام االمثل

  

  :ت من حيث اإلمكانيات البشريةجاهزية الهيئا. 6.2.4

  

ملخص لنتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيـرة               

  ). 8.4(في مجال اإلمكانيات البشرية إلدارة النفايات الصلبة، يبينه جدول 

  

 المبحـوثين حـول     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكـرارات إجابـات       : 8.4جدول  

  جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة من حيث اإلمكانيات البشرية 

  
  الموضوع  الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.611  1.30  59  11  6  مهندسون  1

  0.733  1.59  42  23  11  موظفون إداريون   2

  0.425  2.01  19  36  20  الجمع عمال   3

  0.775  1.97  23  30  21  سائقون  4

  0.662  1.44  49  19  7  تطابق بين التخصص والوظيفة   5

  0.488  1.24  59  14  2  برامج بناء قدرات للعاملين  6

  0.528  1.26  58  14  3  إعداد كوادر تتالءم مع الخطط المستقبلية  7

  0.494  1.54  القيمة الكلية

  

أن جاهزية الهيئات المحلية من حيث اإلمكانيات البشرية بـشكل عـام ضـعيفة              ) 8.4 (يبين جدول 

، خاصةً من حيث بناء قدرات العاملين، ووجود أخصائيين في المجـاالت            )1.54(بالمستوى الثاني   
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المختلفة، وهي بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين في استقطاب كوادر بشرية، وتفعيل دور الهيئـات،                

-2.01(وجاءت الجاهزية أعلى بدرجة كبيـرة بالمـستوى األول          .  طريقة إدارية ناجحة  والعمل ب 

من حيث وجود عمال للجمع، مع العلم أنها تقترب من القيمة المتوسطة، وهي بحاجة إلـى                ) 2.33

تطوير وتحسين بصورة حقيقية لإلمكانيات البشرية، وتظهر بصورة أضعف في المـستوى الثالـث              

ود مهندسين، ووجود برامج بناء قدرات، وإعداد كـوادر للخطـط، وهـذه             في وج ) 1.00-1.33(

. الجاهزية بحاجة إلى إعادة بناء وتطوير جذريين لهذه اإلمكانيات البشرية فـي الهيئـات المحليـة               

تشير النتائج الى وجود ضعف في الجاهزية لإلمكانيات البشرية، من حيث نقـص العـدد، سـوء                 و

تدريبية للعمال والموظفين، حيث ال يمكننا اعتبار عدم تحقيق الجاهزيـة           التوظيف، افتقار البرامج ال   

لإلمكانيات البشرية هو نتيجة نقص العدد فقط، فمن خالل الدراسة تبين ان سـوء التوظيـف فـي                  

وبما ان الموارد البشرية هي     .  مجالس الهيئات المحلية له دور في عدم االرتقاء بمستوى الجاهزية         

مهم في عملية إدارة النفايات الصلبة يمكن ان تكون عامالً لتحقيق الجاهزية مـن              الجزء الرئيسي وال  

  .  خالل التنسيق والتشبيك بين المؤسسات او من خالل استقطاب او انتداب الكوادر البشرية

  

  : جاهزية التمويل إلدارة النفايات الصلبة. 7.2.4

  

محلية في مجـال التمويـل إلدارة النفايـات         نتائج تحليل إجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات ال       

  ).9.4(الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة، يلخصها جدول 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرارات إجابات المبحوثين في جاهزية          :9.4جدول  

  .بيرةالهيئات المحلية من حيث التمويل إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا وال

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.768  2.24  15  27  33  ) رسوم نفايات(تمويل داخلي  1

مؤسسات حكوميـة وغيـر     ( تمويل محلي   2

  ) حكومية 

3  20  53  1.34  0.555  

  0.662  1.46  48  21  7  ) مساعدات ومنح دولية( تمويل خارجي  3

  0.511  1.28  56  18  2  مشاركة مجتمعية  4

  0.538  1.23  62  10  4  هناك تمويل كاف لتنفيذ المشاريع  5

  0.644  1.34  57  12  7 يتم تجنيد األموال لتغطية الخطط المستقبلية  6

  0.361  1.48  القيمة الكلية
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 الصلبة بشكل عام في مجـال       أن جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات     ) 9.4(يتضح من الجدول    

، بمعنى أنها بحاجة إلى بنـاء وتطـوير حقيقيـين           )1.48(التمويل جاءت ضعيفة بالمستوى الثاني      

. وتوفير مقومات للتمويل؛ لتطوير عمل الهيئات المحلية وقدرتها على تنفيذ المشاريع وتحسين أدائها            

ن حيث وجـود تمويـل داخلـي     م) 2.33-2.01(وأن أعلى جاهزية جاءت كبيرة بالمستوى األول        

  . وهي بحاجة إلى تطوير وتحسين) رسوم نفايات(

  

وضـعيفة بالمـستوى الثالـث      ) 1.67-1.34(وتتراوح الجاهزية بين ضعيفة من المستوى الثاني        

في مجال التمويل، من حيث التمويل المحلي والخارجي، والمـشاركة المجتمعيـة،             ) 1.00-1.33(

تنفيذ المشاريع، وهي إعادة بناء وتطوير جذريين في المشاركة المجتمعية          وتجنيد األموال، وكفايتها ل   

  . وكفاية التمويل لتنفيذ المشاريع

  

يتضح ان هناك خلالً حقيقياً في التمويل إلدارة النفايات الصلبة، وهذا يؤثر على كافة اإلجـراءات                و

ويل كاف، يؤثر سلباً في إمكانيـة       اإلدارية والفنية المتعلقة بالعملية اإلدارية، حيث ان عدم وجود تم         

وجود كوادر بشرية متخصصة في هذا المجال، ويؤثر في وجود المعدات واآلليات، ويـؤثر عـدم                

وجود التمويل في الحد من عملية التنسيق والتخطيط لحاجتها الى مصروفات ذات أثر نفعـي بعيـد       

  .المدى

  

ل المنح الخارجية، وعدم التزام المشتركين      ان عدم االعتماد على االكتفاء الذاتي وسوء توظيف أموا        

، باإلضافة الى االعتماد علـى      %)10نسبة الذين يقومون بتسديد المستحقات    (بتسديد رسوم النفايات    

المساعدات الدولية كمصدر رئيسي ووحيد، لها دور في الحد من عدم تحقيق التمويل المثـالي فـي                 

  .  إدارة النفايات الصلبة

  

 التوجه الى طرق بديلة تساعد في حل مشكلة التمويل من خالل استخدام طرق              وبناء على ذلك يجب   

أخرى في تحصيل رسوم النفايات من المشتركين، وعمل مشاريع خاصة بالبلديات يتم من خاللهـا               

  .تحقيق االكتفاء الذاتي

  

   المشاكل والصعوبات التي تعيق جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة 3.4

  

صنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول المشاكل التي تعيق جاهزية الهيئات المحلية            ت

  ). 10.4(إلدارة النفايات الصلبة بغرض تسهيل وتحليل ومناقشة النتائج يلخصها جدول 
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تقسيم وتصنيف للمتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول المشاكل والـصعوبات          :10.4جدول  

  )2009قنام، . (  جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبةالتي تعيق

  
  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية  الداللة  المقياس

معيقات لها األولوية في المواجهة، والعمل على التخلص منها           3مستوى   2.68-3.00

  أو إضعافها في أسوأ األحوال 

  2وى مست  2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  معيقات

  أشد
  
  
  

معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمـل علـى           

  مواجهتها أو التخلص منها أو إضعافها في أسوأ األحوال
2.00    

 *درجة متوسطة

معيقات تحتل المرتبة الثالثة من حيث ضرورة العمـل علـى           

  مواجهتها أو التخلص منها أو إضعافها في أسوء األحوال

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

معيقات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، ال يمكن تجاهلها، ولكنها          

  ليست ذات أولوية حقيقية في المواجهة

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  
  
  
  
  معيقات

  أضعف

معيقات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، يمكـن تجاهلهـا، وفـي            

  ل قائمة أولويات المواجهةأحسن األحوال وضعها في ذي

  متوسطة إجابات مباشرة أو توازن إجابات المبحوثين المختلفة * 

  

المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول المشاكل والصعوبات التي تعيق جاهزيـة الهيئـات             

  ) ب-11.4(وجدول ) أ-11.4(المحلية إلدارة النفايات الصلبة يلخصها جدول 

  

  وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرارات إجابات المبحوثين للمشاكل المت: أ-11.4جدول 

والصعوبات التي تعيق جاهزية الهيئات المحليـة إلدارة النفايـات الـصلبة فـي              

  .محافظة رام اهللا والبيرة
  

  الموضوع  الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة متوسطة  كبيرة

ــط  المتوس

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري
 0.756  2.47 12 16 48  نقص في المعدات  1

عدم مراعاة الصحة والسالمة المهنيـة        2

  للعاملين  

22  34  19  2.04  0.743  

  0.726  2.28  12  30  34  النقص في العدد الجاهز للسيارات  3

  0.829  1.96  27  24  24 عدم وجود مالبس خاصة لعمال النظافة   4

عمـال  (نقص في العمالـة الميدانيـة         5

  .....) مع، السائقين،الج

21  28  26  1.93  0.794  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة وتكـرارات إجابـات المبحـوثين           : ب-11.4جدول  

للمشاكل والصعوبات التي تعيق جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الـصلبة           

  .في محافظة رام اهللا والبيرة
  

  الموضوع  الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة متوسطة  كبيرة

ــط  المتوس

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري
مهندسـين،  (نقص في العمالـة المهنيـة       6

  ..) مخططين،

39  13  24  2.19  0.894  

عدم التقدير السليم لقيمـة الوقـت لـدى          7

  العاملين

18  30  27  1.88  0.770  

  0.749  1.84  28  32  16  غياب فعالية األداء 8

  0.833  2.15  21  22  33  الموظفين نقص في برامج تأهيل  9

  0.780  2.36  14  20  42  تدني مستوى تعليم عمال الجمع   10

  0.795  1.96  25  28  22  ضعف القدرة للتعامل مع األزمة  11

البشرية، (غياب البديل الجاهز من الموارد       12

  ...) المادية،

29  27  20  2.11  0.799  

  0.745  1.77  31  30  14  عدم تناسب وقت الجمع مع نشاط السكان  13

  0.728  1.82  27  33  14  ضعف برامج العمل  14

  0.760  1.82  29  30  16  غياب الرقابة على العمل  15

  0.662  2.58  7  17  50  مشاكل مالية  16

عدم وجود مكب صحي حسب المواصفات        17

  العالمية

53  7  13  2.54  0.782  

ضعف التفاعل المجتمعـي مـع الهيئـة          18

  المحلية 

26  31  18  2.10  0.763  

  0.813  2.36  16  16  44  مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل  19

  0.755  2.32  13  25  38  عدم وجود خطة وطنية متكاملة  20

  0.712  2.15  14  36  26  تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي  21

  0.727  2.10  16  35  24  سلوكيات المواطنين  22

  0.844  2.00  26  22  26   إتالف الحاويات من قبل المواطنين 23

 المتعلقـة   القوانين واألنظمـة  غياب تنفيذ    24

  بإدارة النفايات الصلبة 

43  16  17  2.34  0.825  

ضعف التشبيك بين الجهات ذات الـصلة        25

  بإدارة النفايات الصلبة  

28  26  22  2.07  0.812  

  0.474  2.13  القيمة الكلية
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، فإن المشاكل التي تعيـق الجاهزيـة فـي      )ب-11.4(وجدول  ) أ-11.4(بحسب النتائج في جدول     

، أما أعلى المعيقات فجاءت كبيرة      )2.13(مجملها جاءت كبيرة من المستوى األول بمتوسط حسابي         

، متمثلة في المشاكل المالية، وعدم وجود مكـب صـحي ونقـص             )2.67-2.34(بالمستوى الثاني   

وتعتبر .  عمال الجمع، وغياب تنفيذ القوانين    المعدات، ومشاكل االحتالل، وتدني المستوى التعليمي ل      

نهـا أو   جميع هذه المشاكل معيقات كبيرة وتوجد ضرورة للعمل علـى مواجهتهـا أو الـتخلص م               

فـي  ) 1.99-1.68(وتظهر المعيقات بصورة أضعف بالمستوى األول  . إضعافها في أسوأ الظروف   

دم معرفة قيمة الوقت، وغياب فعالية      عدم وجود مالبس خاصة بالعمال، ونقص العمالة الميدانية، وع        

األداء، وضعف القدرة على التعامل مع األزمات، وعدم تناسب وقت الجمع مع النـشاط الـسكاني،                

وضعف برامج العمل، وغياب الرقابة، وهي مشاكل تؤثر على الجاهزية وتعتبر عائقاً أمامها ولكن              

هم هذه المشاكل التي تعيق الجاهزية لـدى        أما أ . ليس لها تأثير كبير وال يمكن أن نتجاهل وجودها        

  :الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة يمكن تلخيصها من حيث األكثر إعاقة لجاهزية الهيئات في

  

  عدم وجود مكب صحي حسب المواصفات العالمية،  •

  المشاكل المالية،  •

  نقص في المعدات، المشاكل السياسية المرتبطة باالحتالل،  •

  القوانين واألنظمة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، غياب تنفيذ  •

 تدني المستوى التعليمي لعمال جمع النفايات،  •

  نقص في العمالة المهنية من مهندسين ومخططين،  •

  عدم وجود خطط وطنية متكاملة،  •

 النقص في العدد الجاهز للسيارات،  •

  . باإلضافة إلى نقص في برامج تأهيل الموظفين •

  

التي يواجهها مشروع النفايات الصلبة في فلسطين هي مشاكل مترابطة مـع بعـضها              إن المشاكل   

البعض حيث كانت المشكلة المالية من اكبر المشاكل المـؤثرة علـى جميـع العناصـر الخاصـة                  

بالجاهزية من حيث التخطيط والحصول على المعلومات واإلمكانيات المادية والبشرية، كما انـه ال              

موارد البشرية هو الخلل الوحيد، فقد يكون هناك سوء في توظيف الموارد التي             يمكن اعتبار نقص ال   

وقد كـان   . التي تعود على البلديات بالفائدة    يتم الحصول عليها للبلديات وطرق استغاللها بالمشاريع        

االحتالل االسرائيلي أداة  تقويض للنشاطات االدارية في مشاريع النفايات الصلبة من خالل فـرض               

  . د الخاصة بمكان ومواصفات المكب ودخول األموال وطبيعة توظيفهاالقيو
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   الوسائل واآلليات التي تعزز جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة4.4

  

تقسيم وتصنيف للمتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول الوسائل واآلليات التي : 12.4جدول 

   )2009قنام، . ( حليةتعزز الجاهزية لدى الهيئات الم

  
  المقياس

  

  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية ألراء المبحوثين  الداللة

آليات لها األولوية يجب العمـل عليهـا ومحاولـة تحقيقهـا              3مستوى   2.68-3.00

  وتطويرها 

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

آليات 

  كبيرة

  الفاعلية
  
  

ني يجـب العمـل عليهـا      آليات لها األولوية في المركز الثـا      

  ومحاولة تحقيقها وتطويرها

2.00    

 *درجة متوسطة

آليات لها األولوية في المركز الثالث يجـب العمـل عليهـا            

  ومحاولة تحقيقها وتطويرها

يمكن تجاهلها، ولكنهـا    آليات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، ال          1مستوى   1.68-1.99

  ليست ذات أولوية للعمل عليها وتطويرها

  2مستوى   1.34-1.67

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  
  
  
آليات 

ضعيفة 

  الفاعلية

آليات ضعيفة جداً، يمكن تجاهلها، وفي أحسن األحـوال يـتم           

وضعها في ذيل قائمة أولويات العمل عليها ومحاولة تحقيقهـا          

  وتطويرها

  ت المبحوثين المختلفة متوسطة إجابات مباشرة أو توازن إجابا* 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرارات إجابات المبحـوثين حـول          : أ-13.4جدول  

الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية لدى الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة في            

  .محافظة رام اهللا والبيرة

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

المتوسط 

  حسابيال

االنحراف 

  المعياري
 0.756  2.52  12  12  52  خطة وطنية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة  1

  0.718  2.51  10  17  50  تنفيذ القوانين ذات العالقة   2

قانون خاص بإدارة النفايات الـصلبة علـى          3

  المستوى الوطني

50  14  13  2.48  0.771  

مــواطنين علــى تــسديد قــوانين تجبــر ال  4

  المستحقات المترتبة عليها للهيئات المحلية

50  13  13  2.48  0.774  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتكرارات إجابات المبحوثين حـول         : ب-13.4جدول  

الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية لدى الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة في            

  . اهللا والبيرةمحافظة رام
  

  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.750  2.42  12  20  45  تشبيك فاعل بين الجهات ذات العالقة   5

تبادل ( تعاون أعمق بين الهيئات المحلية        6

  ...) في استخدام الموارد،

39  26  12  2.35  0.739  

يد األموال الضرورية إلدارة النفايـات      تجن 7

  الصلبة 

48  13  16  2.41  0.816  

  0.782  2.40  14  18  45تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للنفايات الصلبة   8

  0.720  2.47  10  20  46  تفعيل الرقابة  9

  0.713  2.41  10  25  42  تعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية  10

 في الهيئات المحلية    تأهيل الكوادر البشرية   11

  بمختلف طبيعة أعمالهم 

41  21  15  2.33  0.788  

تنفيذ العمل على أسـس خطـط تناسـب          12

  المجتمع المحلي 

40  23  14  2.33  0.771  

توزيع الحاويات بما يتناسب مع الكثافـة        13

  السكانية 

42  21  13  2.38  0.765  

  0.712  2.37  10  27  38  التوقيت المناسب لجمع النفايات  14

  0.736  2.46  11  19  47  صيانة دورية لآلليات 15

تفعيل دور المجتمـع المحلـي فـي إدارة        16

  النفايات الصلبة 

42  16  19  2.29  0.843  

  0.603  2.41  القيمة الكلية

  

فإن اآلليات المقترحة لتعزيز جاهزيـة الهيئـات المحليـة إلدارة           ) 13.4(بحسب النتائج في جدول     

، ويجب العمل عليهـا ومحاولـة       )2.41(في مجملها كبيرة بالمستوى الثاني      النفايات الصلبة جاءت    

تحقيقها، وتطويرها، وأما المتوسطات الحسابية ألعلى الوسائل واآلليات فجاءت كبيـرة بالمـستوى             

متمثلة في وجود خطة وطنية، وتنفيذ القوانين، ووجود قانون خاص بـإدارة            ) 2.67-2.34(الثاني  

وانين تجبر المواطنين على تسديد المستحقات للهيئات المحلية، وتفعيل الرقابـة           النفايات الصلبة، وق  

والصيانة الدورية والتشبيك الفاعل بين المؤسسات، وتجنيد األموال وتعزيز وسائل الصحة والسالمة            

المهنية، وتعميق ثقافة اإلدارة السليمة، وتوزيع الحاويات والتوقيت المناسـب للجمـع، والتعـاون              
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ق في استخدام الموارد، وهي آليات لها أولوية ويجب العمل عليها ومحاولة تحقيقها وتطويرها              األعم

  . إلدارة النفايات الصلبة

  

مـن  ) 2.33-2.01(وتظهر الوسائل واآلليات على الجانب اآلخر فجاءت كبيرة من المستوى االول      

ة للمجتمع المحلي، وتفعيل دور     حيث تأهيل الكوادر البشرية، وتنفيذ العمل على أسس الخطط المناسب         

المجتمع المحلي، وهذه الوسائل واآلليات تعزز الجاهزية ولكنها بصورة أقل من الوسائل الـسابقة،              

  . ويجب العمل عليها ومحاولة تحقيقها وتطويرها

  

ـ                ات استناداً إلى ما سبق فإن أهم الوسائل الكفيلة بتعزيز الجاهزية لدى الهيئات المحلية إلدارة النفاي

  : الصلبة، يمكن تلخيصها فيما يأتي

  

 .وجود خطة وطنية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة •

سن قوانين خاصة بإدارة النفايات الصلبة، وتنفيذ القوانين وإجبار المواطنين علـى تـسديد               •

 . المستحقات للهيئات المحلية

 . تجنيد األموال إلدارة النفايات الصلبة •

 .  والمعداتالصيانة الدورية لآلليات •

 . تفعيل الدور الرقابي لجهات االختصاص •

 . التشبيك الفاعل بين المؤسسات المختصة •

 . تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للنفايات الصلبة •

 .تعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية •

 .توزيع الحاويات بالتناسب مع المناطق من حيث الكثافة السكانية •

 .  إدارة النفايات الصلبةتفعيل دور المجتمع المحلي في •

  

يمكن القول عن الجهاز الفلسطيني إلدارة النفايات الصلبة انه مستعد ضمن اإلمكانيات بشكل نظري              

فالخطة الوطنية الشاملة معدة، وبالرغم من وجود الخطة الوطنية في فلسطين إال ان هذه الخطة غير                

. شكلة في تحقيق الهدف الذي تسعى اليه      مفعلة بين جهات االختصاص المعنية، مما يجعلها تواجه م        

ومن الوسائل التي تساعد في تحقيق ذلك سن القوانين الخاصة بإدارة النفايات الـصلبة، وتنفيـذها،                

وإجبار المشتركين على دفع الرسوم، ويعتبر تجنيد األموال وتوظيفها احد الوسائل التي تعزز تمويل              

لنفع على الهيئات المحلية لالكتفاء الذاتي، ومن الوسـائل    الهيئات وجاهزيتها، إليجاد مشاريع تعود با     

  . التشبيك الفاعل بين جهات االختصاص
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من خالل هذه النتائج التي أعطت صورة عن واقع الهيئات وأهم الوسائل التي تساعد فـي تحـسين               

فايـات  الوضع المؤسسي للهيئات المحلية، ويتضح انه ال بد من وجود نظام إداري متكامل إلدارة الن              

  . الصلبة، يبدأ من الفرد أوالً وينتهي بالدور المؤسسي لتحقيق نجاح إدارة بيئية سليمة

  

 ذات العالقة بالجاهزية إلدارة النفايات الصلبة الفروق بين الهيئات المحلية 5.4

  

تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول الفروق بين         ) 14.4(يلخص الجدول   

  . ت المحلية، بغرض تسهيل وتحليل ومناقشة النتائجالهيئا

  

تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول الفروق في الجاهزية : 14.4جدول 

   )2009قنام، . ( بين الهيئات المحلية

  
  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء المبحوثين  الداللة  المقياس

أكثر الفروق وضوحاً بين الهيئات المحلية فـي الجاهزيـة            3توى مس  2.68-3.00

  إلدارة النفايات الصلبة

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  فروق

   أكبر
  
 

فروق كبيرة في المرتبة الثانية بين الهيئات فـي الجاهزيـة           

  إلدارة النفايات الصلبة

  
2.00  

  

 *درجة متوسطة

ين الهيئات المحلية في الجاهزيـة      فروق متوسطة الوضوح ب   

  إلدارة النفايات الصلبة

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

فروق ضعيفة ليست واضحة بشكل كـاف فـي الجاهزيـة           

  إلدارة النفايات الصلبة

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  

  فروق

  أقل الفروق وضوحاً بين الهيئات المحلية    أقل

  جابات مباشرة أو توازن إجابات المبحوثين المختلفة متوسطة إ* 

  

المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول أهم الفروق بين الهيئات المحلية من حيث الجاهزيـة              

  ). 15.4(يلخصها جدول 

  

، تبين الفـروق بـين الهيئـات        )1.77(فالقيمة الكلية للمحور    ) 15.4(استناداً الى النتائج في جدول      

ة وهي فروق ضعيفة بالمستوى األول، مما يدل على وجود فروق ضعيفة المستوى، وليـست               المحلي

واضحة بشكل كاف في الجاهزية بين الهيئات المحلية، بمعنى أنها ال تشكل فجوات بـين الهيئـات                 

  . المحلية، وغالبية الهيئات بنفس مستوى الجاهزية
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ية وتكرارات إجابـات المبحـوثين حـول         المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار   :15.4جدول  

  .الفروق بين الهيئات المحلية

  
  الموضوع   الرقم   تكرارات المحور

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

واقعيـة  (التخطيط ضمن اإلمكانيات    .1

  )التخطيط

26  32  18  2.10  0.758 

  0.761  2.04  20  32  23  هيكل تنظيمي للهيئة   .2

  0.843  1.81  35  20  21  توفير كادر مؤهل    .3

  0.783  1.69  38  23  15  تأهيل العاملين   .4

  0.766  1.69  37  25  14  كفاية الكادر الوظيفي  .5

  0.727  1.63  39  26  11  تنوع في مصادر التمويل   .6

العـدد،  (توفر المعـدات المناسـبة       .7

  ...)  النوع،

16  25  35  1.75  0.785  

  0.674  1.60  38  30  8   مجتمعية فاعلة مشاركة .8

  0.634  1.60  36  34  6  مستوى ثقافة عالية للمجتمع   .9

  0.673  1.80  26  39  11  أداء فاعل للعاملين   .10

عالقات فاعلـة بـين المؤسـسات        .11

  والجهات المعنية  

12  36  28  1.78  0.698  

  0.551  1.77  القيمة الكلية

  

في التخطيط الواقعي ووجـود     ) 2.33-2.01(ة بالمستوى األول    ظهرت أعلى الفروق وجاءت كبير    

هيكل تنظيمي للهيئة، حيث تعبر عن فروق بين الهيئات المحلية فـي جاهزيتهـا إلدارة النفايـات                 

توفير كادر  (في  ) 1.99-1.68(الصلبة، وتتراوح الفروق في غالبيتها  بين ضعيفة بالمستوى األول           

 الكادر، وتوفير المعدات، وأداء فاعل للعاملين، وعالقات فاعلة بين          مؤهل، وتأهيل العاملين، وكفاية   

في مشاركة مجتمعية فاعلة ومـستوى ثقافـة        ) 1.67-1.34(وضعيفة بالمستوى الثاني    ) المؤسسات

  . عالية للمجتمع، وهي فروق ضعيفة  ليست واضحة بشكل كاف بين الهيئات المحلية

  

ن حيث الجاهزية، وتعتبر جاهزيـة ضـعيفة فـي غالبيـة         ان الهيئات المحلية لها نفس األوضاع م      

الهيئات المحلية ويعود ذلك الى الوضع العام القائم في فلـسطين ومحدوديـة اإلمكانيـات الماديـة                 

ولكن هناك بعض الجوانب التي يمكن ان تلعب دوراً اساسياً          .  والبشرية واألوضاع السياسية السائدة   

تخطيط الواقعي، وجود الكادر المؤهل الذي يسعى بدوره الى         في اختالف هيئة عن اخرى، ومنها ال      
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تحقيق افضل األداء من خالل الخطط االستراتيجية الناجحة، والمشاركة المجتمعيـة وتنـوع فـي               

  .  مصادر التمويل التي تساعد على إجاح المشاريع المخطط لها

  

   نتائج اختبار الفرضيات6.4

  

  . فرضيات الدراسةفيما يأتي عرض ومناقشة لنتائج تحليل

  

  :تحليل الفرضية العامة. 1.6.4

  
باالستناد إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات 

الصلبة، والتي أظهرت أن الجاهزية المؤسساتية إلدارة النفايات الصلبة بحسب المبحوثين جاءت 

؛ وهذا يعني رفض الفرضية التي تؤكد وجود جاهزية كبيرة )1.61(بدرجة ضعيفة بالمستوى الثاني 

في الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة،  مع عدم الحاجة إلى 

 .  التطوير

  

  : تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم. 2.6.4

  

ائص عينة المبحوثين علـى إجابـاتهم       نتائج فحص اختبار الفرضيات المخصصة لفحص تأثير خص       

فـي  ) α = 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة          " والتي تنص على    

جاهزية الهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة         المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين، حول    

  : الت التاليةافي المج

  

لتخطيط، التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم اإلمكانيات الماديـة،        امتالك المعلومات والمخططات، ا   

اإلمكانيات البشرية، التمويل، المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزيـة المؤسـساتية، الوسـائل             

 .واآلليات التي تعزز جاهزية الهيئات المحلية، الفروق بين الهيئات المحلية من حيث الجاهزية

  

الجنس، العمر، التحصيل العلمي، التخصص العلمي، طبيعة العمل، (متغيرات وتعزى هذه النتائج ل

  ). 16.4(، يلخصها جدول )سنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة
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  تأثير متغيرات الدراسة على إجابات المبحوثين : 16.4جدول 

  

  المجاالت
امتالك المعلومات 

  والمخططات

التنسيق   التخطيط

  لتشبيكوا

  اإلمكانيات  الرقابة

   المادية

اإلمكانيات 

  البشرية

مستوى   التمويل

  الجاهزية

الفروق بين   اآلليات  الصعوبات

  الهيئات

  المتغيرات

  )Sig(قيمة مستوى الداللة 
 0.347 0.032 0.863 0.788 0.479 0.082 0.030 0.669  0.245 0.935  0.198  الجنس 

  0.470 0.443 0.227 0.059  0.062  0.278  0.267  0.018 0.233 0.055 0.488  العمر

  0.470 0.443 0.227 0.059 0.062 0.278 0.267  0.018 0.194  0.055 0.488  التحصيل العلمي

 0.016 0.745  0.368  0.015  0.103 0.010 0.003 0.094 0.474 0.039 0.210  التخصص العلمي

  0.979  0.245  0.703  0.881 0.764  0.767  0.451  0.625 0.112 0.994  0.741  طبيعة العمل

سنوات الخبرة في 

مجال إدارة 

  النفايات الصلبة 

0.169  0.267 0.011  0.148 0.070 0.442 0.397  0.159  0.875  0.284  0.725  
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أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين في مجال ) 16.4(يلخص جدول 

 0.03 وكانت 0.05 مستوى الداللة أقل من اإلمكانيات المادية لجنس المبحوث، حيث كانت قيمة

وهذا يدل على وجود تأثير للجنس على إجابة المبحوثين في مجال اإلمكانيات المادية، باإلضافة إلى 

وجود تأثير لجنس المبحوث في اإلجابات على اآلليات المستخدمة لتعزيز الجاهزية المؤسساتية 

  .0.05 أقل من  وهي قيمة0.032حيث كانت قيمة مستوى الداللة 

  

هناك فروق في إجابات المبحوثين في مجال التقييم، والرقابة، ومتغير العمر، حيث يؤثر العمر على  

، باإلضافة الى أن 0.05 وهي أقل من 0.18على التقييم والرقابة؛ فكانت قيمة مستوى الداللة 

 0.18وقيمة مستوى الداللة التحصيل العلمي يؤثر في مجال التقييم والرقابة في إجابات المبحوثين 

  . 0.05وهي أقل من 

  

وأيضاً توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير التخصص العلمي على المجاالت المختلفة، 

، واإلمكانيات المادية وقيمة مستوى الداللة 0.039سواء التخطيط الذي كانت قيمة مستوى الداللة 

 وجميعها 0.015اهزية بشكل عام قيمة مستوى الداللة  والج0.010 واإلمكانيات البشرية 0.003

 وبالتالي تعبر عن وجود تأثير للتخصص العلمي في إجابات المبحوثين على 0.05أقل من 

المجاالت التي تم ذكرها،  باإلضافة إلى تأثير التخصص العلمي في إجابات المبحوثين على  

 وهي أيضاً تدل على وجود 0.16 الداللة الفروق بين الهيئات المحلية؛ حيث كانت قيمة مستوى

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لطبيعة . تأثير للتخصص العلمي على إجابات المبحوثين

العمل على إجابات المبحوثين في المجاالت المذكورة، حيث كانت قيمة مستوى الداللة جميعها أكبر 

ة في إجابات المبحوثين بالنسبة لسنوات الخبرة في ؛ وإنما توجد فروق ذات داللة إحصائي0.05من 

 حيث 0.011مجال إدارة النفايات الصلبة في مجال التنسيق والتشبيك، فكانت قيمة مستوى الداللة 

،  وبالتالي تؤثر سنوات الخبرة على التنسيق والتشبيك في مجال إدارة النفايات 0.05أنها أقل من 

  . الصلبة

  

  سة تلخيص نتائج الدرا 7.4

  

  :فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج هذه الدراسة

  

 . فقط% 5.1فيما شكلت اإلناث % 94.9غالبية المبحوثين هم من الذكور بواقع  •
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) 50-41(من عينة الدراسة هم من الفئة العمرية ما بين          %) 33.3(تبين نتائج الدراسة أن      •

 سـنة   30هم  %) 5.1(وأقل فئة عمرية    ) 40-31(هم من الفئة العمرية ما بين       %) 30.8(و

 .فأقل

مـن عينـة    %) 37.2(أكثر فئة من المبحوثين هم من حملة شهادة البكالوريوس ومثلـت             •

 . من عينة الدراسة%) 3.8(الدراسة، ومثلت أقل فئة من حملة الدكتوراه 

من عينة الدراسة، وهم أصحاب تخـصص       %) 16.7(بلغت أعلى نسبة للتخصص العلمي       •

من تخصص الهندسة، وتخصص اللغة     %) 11.5(و  ) اد، إدارة محاسبة، اقتص (إدارة إعمال   

من عينة الدراسة، وأقل النسب كانت في تخصص التحاليل الطبية،          %) 9.0(العربية وآدابها   

 . من عينة الدراسة%) 1.3(واألدوية وكانت نسبة %) 1.3(والتخطيط الحضري نسبة 

%) 15.4(ء مجالس قرويـة، و    هم رؤسا %) 47.4(تبين بالنسبة لطبيعة عمل المبحوثين أن        •

يعملـون مـدراء تنفيـذيين      %) 7.7(رؤساء بلديات و  %) 15.4(رؤساء مجالس مشتركة و   

 .يعملون رؤساء أقسام صحة%) 3.8(لمجالس الخدمات، و

سنوات، وأقل نـسبة    ) 5-1(من عينة الدراسة لديهم خبرة من       %) 51.3(غالبية المبحوثين    •

  .  سنة فأكثر16من المبحوثين لديهم خبرة من %) 3.8(

تعتبر الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية ضعيفة بالمستوى الثاني، وهي بحاجة إلى بنـاء     •

) 1.61(وتطوير حقيقيين في جميع المجاالت المذكورة، والقيمة الكلية لمحـاور الجاهزيـة             

في التخطيط والتنسيق واإلمكانيـات الماديـة       ) 1.67-1.34(وهي ضعيفة بالمستوى الثاني     

 .والبشرية والتمويل
 

 : وأهم النتائج للجاهزية حسب المحاور كما يأتي
 
) 2.01(هناك جاهزية كبيـرة بالمـستوى األول        : جاهزية امتالك المعلومات والمخططات    •

وهي أقرب للمتوسطة، وهي بحاجة إلى بناء وتطـوير حقيقيـين فـي مجـاالت امـتالك                 

فـي مجـال    ) 2.33-20.1(ى األول   المعلومات والمخططات، وهي جاهزية كبيرة بالمستو     

امتالك المعلومات، من حيث كثافة السكان وتزايد أعدادهم، والتوسع العمراني، ومـصادر            

النفايات، وكمياتها، ومسار حركة الجمع، وأعداد الحاويات، وأماكن توزيعهـا،  وبـصورة             

بيانـات  في مجال امتالك المعلومات بوجود قاعدة       ) 1.67-1.34(أضعف بالمستوى الثاني    

 . متحركة

، )1.56(تعتبر جاهزية ضعيفة بالمستوى الثـاني       : جاهزية التخطيط إلدارة النفايات الصلبة     •

بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين في مجال التخطيط، وأعلى جاهزيـة للتخطـيط جـاءت               
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في وجود مخطط هيكلي وتـوفر مكـب نفايـات          ) 1.99-1.68(ضعيفة بالمستوى األول    

وتتراوح جاهزية التخطيط بـين ضـعيفة       .  وواقعية التخطيط وشموليته   وبرامج جمع ونقل،  

فـي الفقـرات    ) 1.33-1.00(، وضعيفة بالمستوى الثالث     )1.67-1.34(بالمستوى الثاني   

 ).4.4(األخرى كما هو مبين في جدول 

جاهزيـة ضـعيفة    : جاهزية الهيئات المحلية في التنسيق والتشبيك إلدارة النفايات الـصلبة          •

، بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين في جميع مجاالت التنسيق سواء           )1.49(ى الثاني   بالمستو

الهيئات المحلية مع بعضها ومع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الحكومية وغيـر            

في وجود أهداف مشتركة بين     ) 2.00(الحكومية، وأعلى جاهزية للتنسيق والتشبيك متوسطة       

فـي تبـادل االستـشاريين،      ) 1.33-1.00(بالمستوى االول   المؤسسات، وأضعف جاهزية    

 . وتبادل المعدات، والتدريب، ووجود قاعدة البيانات

جاهزيـة ضـعيفة مـن المـستوى األول         : جاهزية الرقابة والتقييم إلدارة النفايات الصلبة      •

يقي، ، بحاجة إلى بناء وتطوير أساليب الرقابة والتقييم في الهيئات المحلية بشكل حق            )1.68(

في انتظام عمليات الجمع، وأضـعف      ) 2.33-2.01(وأعلى جاهزية كبيرة بالمستوى األول      

في تنفيذ الخطط، وطبيعة المعلومـات،      ) 1.67-1.34(جاهزية للرقابة في المستوى الثاني      

ومصادرها، واآلثار الصحية والبيئية للمخلفات الصناعية والطبية، والرقابـة لمواصـفات           

 . المكب

جاهزيـة ضـعيفة بالمـستوى الثـاني        : مكانيات المادية إلدارة النفايات الصلبة    جاهزية اإل  •

، بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين من خالل تـوفير اإلمكانيـات الماديـة لتـؤدي              )1.59(

) 1.99-1.68(الهيئات المحلية الدور المطلوب، وأعلى جاهزية ضعيفة بالمـستوى األول           

 البسيطة، والحاويات، وأضعف جاهزية بالمـستوى       بوجود سيارات الجمع، ووسائل الجمع    

 . بوجود شاحنات، وجرافات، ومراكز صيانة) 1.67-1.34(الثاني 

جاهزية ضـعيفة بالمـستوى الثـاني       :  جاهزية اإلمكانيات البشرية إلدارة النفايات الصلبة      •

مـة  ، بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين من خالل توفير اإلمكانيات البـشرية الالز            )1.54(

فـي وجـود عمـال      ) 2.33-2.01(إلدارة النفايات الصلبة، وأعلى جاهزية جاءت كبيرة        

للجمع؛ مع العلم أنها تقترب من القيمة المتوسطة، وأضعف جاهزيـة بالمـستوى الثالـث               

في وجود مهندسين، ووجود برامج بناء قدرات، وإعـداد كـوادر مالئمـة             ) 1.00-1.33(

 .  للخطط

، )1.48(جاهزية التمويل ضعيفة بالمستوى الثاني      : النفايات الصلبة جاهزية التمويل إلدارة     •

بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين في مجال التمويل لتحسين عملها وقـدرتها علـى تنفيـذ                

بوجـود  ) 2.33-2.01(مشاريعها وبرامجها، وأعلى جاهزية جاءت كبيرة بالمستوى األول         
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) 1.67-1.34(لضعيفة بين المستوى الثـاني      ، وتتراوح الجاهزية ا   )رسوم النفايات (تمويل  

في التمويل الخارجي والمحلي وتجنيـد األمـوال وكفايـة          ) 1.99-1.68(بالمستوى األول   

 . األموال لتنفيذ المشاريع

المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزية المؤسساتية للهيئـات المحليـة إلدارة النفايـات              •

 تعيق الجاهزية في أنها كبيرة بالمـستوى األول         تتلخص المشاكل والصعوبات التي   : الصلبة

، وتشكل عائقاً هاماً في إدارة النفايات الصلبة، ويجب مواجهتها والتخلص منهـا أو              )2.13(

ويتضح من خالل النتائج    .  إضعافها، لبناء جاهزية تساعد على إدارة سليمة للنفايات الصلبة        

فـي وجـود    ) 2.67-2.34( الثـاني    أن أعلى المعيقات والمشاكل جاءت كبيرة بالمستوى      

المشاكل المالية، وعدم وجود مكب، ونقص معدات ومشاكل االحـتالل وتـدني المـستوى              

وتظهر المعيقات بصورة أضـعف بالمـستوى    . التعليمي لعمال الجمع وغياب تنفيذ القوانين     

بعدم وجود مالبس خاصة بالعمال، ونقص العمالة الميدانية، وعـدم          ) 1.99-1.68(األول  

تقدير قيمة الوقت، وغياب فعالية األداء، وضعف القدرة في التعامل مع األزمـات، وعـدم               

 .تناسب وقت الجمع مع النشاط السكاني، وضعف برامج العمل وغياب النظام الرقابي

تعتبـر قيمـة    : الوسائل واآلليات التي تعزز جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة          •

، بمعنى إن هذه الوسائل واآلليات لهـا دور         )2.41(بيرة بالمستوى الثاني  الوسائل واآلليات ك  

في تعزيز الجاهزية لدى الهيئات المحلية، ويجب العمل عليها ومحاولة تحقيقها وتطويرها،            

بوجود خطة وطنية، وتنفيذ    ) 2.67-2.34(أما أعلى الوسائل فجاءت كبيرة بالمستوى الثاني        

النفايات الصلبة، وقوانين تجبر المـواطنين علـى تـسديد          القوانين، ووجود قانون خاص ب    

المستحقات للهيئات المحلية، وتفعيل الرقابة، والصيانة الدورية، والتشبيك الفاعل، وتجنيـد           

األموال،  وتعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية، وتعميق ثقافة اإلدارة السليمة، وتوزيـع             

عاون في الموارد، وهذه الوسائل لها أولوية ويجب        الحاويات والتوقيت المناسب للجمع، والت    

وتظهر الوسائل واآلليات األخرى بصورة أقل من       . العمل عليها ومحاولة تحقيقها وتطويرها    

السابقة في تعزيز الجاهزية لدى الهيئات المحلية، مع العلم بأنها جاهزية كبيرة من المستوى              

 وتنفيذ العمل على أساس الخطـط التـي         في تأهيل الكوادر البشرية،   ) 2.33-2.01(األول  

تناسب المجتمع المحلي، وتفعيل دور المجتمع المحلي، وهذه الوسائل يجب العمـل عليهـا              

  . ومحاولة تحقيقها وتطويرها

، إن غالبيـة الهيئـات      )1.77(فروق ضعيفة بالمستوى األول     : الفروق بين الهيئات المحلية    •

-2.01(أعلى فروق كبيـرة بالمـستوى األول        المحلية تتمتع بجاهزية متساوية، وظهرت      

في التخطيط الواقعي، ووجود هيكل تنظيمي للهيئة، أما الفروق الضعيفة بالمـستوى            ) 2.67
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في توفير كادر مؤهل، وتأهيل العاملين، وكفايـة الكـادر، وتـوفير            ) 1.99-1.68(األول  

  . معدات وأداء فاعل للعاملين وعالقات فاعلة بين المؤسسات
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  الفصل الخامس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  االستنتاجات والمقترحات
  

  : يمكن أن نلخص أهم االستنتاجات والمقترحات التي توصلت لها الدراسة على النحو التالي

  

   االستنتاجات 1.5

  

  :أهم استنتاجات الدراسة يمكن تلخيصها فيما يأتي

  

 الهيئات المحلية من الفئات العمرية القادرة على العطاء والتطـوير           غالبية العاملين في إدارة    •

 . والتجديد، ضمن خبراتهم وقدراتهم العملية

غالبية العاملين في إدارة الهيئات المحلية من حملة شهادة البكالوريوس، وهذا يشكل مؤشراً              •

 .على أن الهيئات المحلية تتجه نحو الكادر المؤهل

دارة النفايات الصلبة محدود، وهذا يدل على ضعف وعي  مجتمعي           عمل اإلناث في مجال إ     •

 . بأهمية دور المرأة في إدارة النفايات الصلبة

اإلمكانيات المحدودة من أكبر التحديات التي تواجه الهيئات المحلية، وال سيما أن المجـالس               •

 . القروية تمثل غالبية الهيئات المحلية

فايات الصلبة من خالل سنوات الخبرة، وهي بحاجة إلى         هناك خبرات مستحدثة في إدارة الن      •

 . خبرات أعمق لتطوير إدارة النفايات الصلبة

 . الهيئات المحلية غير جاهزة مؤسسياً إلدارة النفايات الصلبة بصورة عامة •

 . هناك حاجة ماسة لقاعدة بيانات متكاملة ومشتركة بين الهيئات ومؤسسات االختصاص •

 .ية للتخطيط إلدارة النفايات الصلبةتفتقر الهيئات المحل •
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 .وجود ضعف في التنسيق بين جهات االختصاص •

 . العملية الرقابية والتقييمية غير منتظمة في مراحل عمل الهيئات المحلية •

 . هناك نقص في الموارد المالية المتاحة، للنهوض بعملية إدارة النفايات الصلبة •

 . عمل المدربة والمتخصصةهناك نقص في الكوادر البشرية وطواقم ال •

 . ضعف االعتماد على المساعدات الدولية فرصة للتخطيط للحصول على بدائل تمويل ذاتي •

على الرغم من وجود نسبة مرتفعة من التحصيل العلمي في الهيئات المحلية، إال أنها تفتقر                •

 . إلى التخصصات الناجعة لتحقيق تطوير حقيقي في الهيئات المحلية

 خارجية تعيق تحقيق الجاهزية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة، وتتمثل           هناك عوامل  •

 . في االحتالل اإلسرائيلي واإلجراءات التي يفرضها والمشاكل المالية

هناك عوامل داخلية تعيق تحقيق الجاهزية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة، وتتمثـل              •

لخطة الوطنية المتكاملة، وعدم وجود مكب صحي ضـمن         في غياب تنفيذ القوانين، وغياب ا     

 .المواصفات

تعتبر الخطة الوطنية من أهم الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية لدى الهيئات المحليـة،               •

 . وتنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة

 .  أخرىالتخطيط الواقعي وشموليته مقياس للمقارنة بين هيئة محلية و •

  

   المقترحات 2.5

  

هناك بعض المقترحات التي أوصت بها الدراسة من أجل تطوير جاهزية الهيئات المحليـة والتـي                

  :تساعد على المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية البيئة، ومن هذه المقترحات

  

ارة تعزيز دور التنسيق والتشبيك بين الهيئات المحلية وجهات االختصاص فـي عمليـة إد              •

 . النفايات الصلبة

 .طرح موضوع النفايات الصلبة كركيزة أساسية في المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية •

 . فصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة •

 . تدوير النفايات الصلبة بعد فصلها قدر اإلمكان •

 .تحسين أساليب جمع النفايات الصلبة •

ت المختصة لتحويل النفايات الـصلبة الـى أسـمدة          وضع برامج تدريبية من قبل المؤسسا      •

 .  عضوية

 . إنشاء مجالس خدمات إقليمية للنفايات الصلبة •
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 .وضع خطط تهدف إلى رفع نسبة التمويل الذاتي في الهيئات المحلية •

 . مضاعفة الجهود المتالك قاعدة بيانات حديثة ومتحركة حول موضوع النفايات الصلبة •

  تسعى لرفع الجاهزية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة وجود خطة وطنية متكاملة •

 . من خالل المؤسسات التعليمية3R'S تعميق مفهوم  •

 . رفع الوعي المجتمعي بأهمية إدارة النفايات الصلبة •

 . عمل نشرات توعية ودورات خاصة للمحافظة على البيئة من خالل الجهات المختصة •

 . ع النفايات وبأهمية وقيمة العمل الذاتي لهمرفع وعي العاملين في مجال جم •

تحديث األنظمة والقوانين من خالل الجهات الرسمية الحكومية واتخاذ اإلجراءات المناسـبة             •

 . في حالة عدم التطبيق

تبادل االستشاريين والخبراء من مؤسسات ومنظمات أخـرى فـي مجـال إدارة النفايـات                •

 .الصلبة

 .واصفات صحية ومعايير عالميةالدعم باتجاه وجود مكب ضمن م •

 . تفعيل دور المرأة بصورة أشمل في العمل المجتمعي للهيئات المحلية •
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  القوانين المتعلقة بالبيئة والنفايات الصلبة: 1.2ملحق 

  

ض عام للقانون الفلسطيني الذي يعالج البيئة والنفايات الـصلبة بنـاء علـى              في هذا الملحق تم عر    

  . االنتقال من العام إلى الخاص

  

  : قانون البيئة العام: أوال

  

  ): 1999( لسنة )  7( قانون البيئة الفلسطيني القانون 

  

شـكاله،  حماية البيئة من التلوث بكافة صـوره وأ       : يهدف قانون البيئة إلى   ): 2(المادة رقم    •

وحماية الصحة والرفاه اإلجتماعي، وإدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية اإلقتصادية            

واإلجتماعية، وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق  األجيال القادمة،            

والحفاظ على النوع الجيولوجي، وحماية المناطق ذات الحساسية البيئة، وتحسين المنـاطق            

تي تضررت من الناحية البيئة، وتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفـة وزيـادة              ال

  )2000المجلس التشريعي الفلسطيني، . (الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة

يحق ألي شخص تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية دون النظر            ): 3(المادة رقم    •

.  طبيعي أو اعتباري يسبب ضـررا للبيئـة        إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي  شخص       

والحصول على المعلومات الرسمية الالزمة للتعرف على اآلثار البيئية ألي نشاط  صناعي             

المجلـس التـشريعي    . (أو زراعي أو عمراني أو غيره من برامج التنمية وفقـا للقـانون            

  )2000الفلسطيني، 

المختصة  بتعميم مفهوم وغايات التربية      تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات      ): 4(المادة رقم    •

البيئة عن طريق المدارس والجامعات  والهيئات والنوادي وتشجيع المبـادرات الجماعيـة             

 )2000المجلس التشريعي الفلسطيني، . (والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة

ة سليمة ونظيفـة والتمتـع      يكفل قانون البيئة حق كل إنسان بالعيش في بيئ        ): 5(المادة رقم    •

وحماية ثروات  الـوطن الطبيعيـة ومـوارده         . بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه      

االقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية  تحتمـل              

فة على  ظهورها عاجال  أو آجال نتيجة للنشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختل            

نوعيات الحياة والنظم البيئة األساسية كالهواء و الماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية            

  )2001وزارة شؤون البيئة، .  (والنباتية
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تحت بند البيئة األرضية تقـوم الجهـات        ) حماية البيئة   (من الفصل األول    ) 6( المادة رقم    •

اسة العامة الستعمالت األراضـي بمـا يراعـي         المختصة بالتعاون مع الوزارة بإعداد السي     

االستخدام األمثل وحماية المصادر الطبيعية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمحافظة على           

  )2000المجلس التشريعي الفلسطيني، . (البيئة

  

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الـصلبة         (قانون النفايات الصلبة    : ثانيا

   ): 2007في أريحا واألغوار، 

  

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضـع خطـة شـاملة إلدارة             ): 7(مادة رقم    •

وكذلك . النفايات الصلبة على المستوى الوطني بما فيها تحديد أساليب ومواقع التخلص منها           

  . اإلشراف على تنفيذ هذه الخطة من قبل الهيئات المحلية

وم الجهات المختصة بكل ما يخصه بتشجيع اتخاذ التدابير المالئمة لتقليـل            تق) 8(مادة رقم    •

إنتاج النفايات الصلبة إلى ادني حد ممكن وإعادة استخدامها ما أمكن ذلك واسترداد مكوناتها              

  . أو إعادة تدويرها

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد مواصفات أماكن التخلص          ) 9(مادة رقم    •

  .  النفايات الصلبةمن

تلتزم جميع الجهات أو األفراد عند القيام بعمال الحفر أو البناء أو الهـدم أو           ) 10(مادة رقم    •

التعدين أو النقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين               

  . أو النقل اآلمن لها لمنع التلوث

نسيق مع الجهات المختـصة قائمـة أو أكثـر بـالمواد            تصدر الوزارة بالت  ) 11(مادة رقم    •

  . والنفايات الخطرة

ال يجوز ال يشخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين  أو استعمال أو معالجة أو               ) 12(المادة رقم    •

التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة  أو غازية إال وفقـا لألنظمـة                   

  .  بالتنسيق مع الجهات المختصةوالتعليمات إلي تحددها الوزارة و

 ):13(المادة رقم  •

  

o يحذر استيراد المواد الخطرة إلى فلسطين. 

o              يحظر مرور النفايات الخطرة عبر األراضي الفلسطينية أو المياه اإلقليمية أو المنـاطق

مجلـس الخـدمات المـشترك      .(االقتصادية الخالصة إال بتصريح خاص من الـوزارة       

  ) 2007ة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، للتخطيط والتطوير إلدار
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 بـشأن إدارة وتـداول النفايـات        2005تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لـسنة         / مسودة  

  : الصلبة

  

  ) www.environmemt.gov.ps(، )األحكام العامة (تعاريف وأحكام عامة :  الفصل األول

  

   ) 2( مادة رقم 

يد على إدارة النفايات إدارة سليمة من خالل تطبيق  التقنيات           تهدف هذه التعليمات إلى التأك     •

المناسبة، وذلك للحد من اآلثار الضارة الناجمة عنها التي تؤثر على اإلنسان والبيئة وبشكل              

 . خاص على المياه الجوفية

على الجهات ذات العالقة إتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقليل إنتاج النفايات وتعزيـز الـوعي               •

 . م لهذه الغاية وتشجيع إعادة االستخدام  والتدوير للنفاياتالعا

 . تقوم السلطات المحلية بإدارة النفايات طبقا لخصائصها ومكوناتها •

هي الجهة القائمة على وضـع الخطـط اإلسـتراتيجية          ) سلطة جودة البيئة  (تعتبر السلطة    •

يها ومراقبتها بالتنسيق مع    والسياسات والتشريعات والتعليمات إلدارة النفايات واإلشراف عل      

 .الجهات ذات العالقة

  

  ) www.environmemt.gov.ps(الجمع والنقل والتخلص من النفايات، : الفصل الثاني

  

  : جمع النفايات

  

على السلطات المحلية أو من تفوضه أن تتولى بأجهزتها المختلفة أعمـال            ): 3(المادة رقم    •

ترات ومواعيد الجمع حسب برنامج مناسب ومعلـن        وتقوم بتحديد ف  . النظافة وجمع النفايات  

وفقا للظروف المحلية ونقلها إلى المكبات للتخلص  منها وذلك  بما يتالءم مع الحفاظ  على                 

  البيئة والصحة العامة 

يحظر إلقاء أو التخلص من النفايات في غير الحاويات أو األمـاكن التـي              ): 4(المادة رقم    •

  . ذلكتخصصها الجهات ذات العالقة ل

على مالكي األمـاكن التجاريـة أو الـصناعية أو الزراعيـة أو غيرهـا               ): 5(المادة رقم    •

والمؤسسات العامة المتسببين في إنتاج نفايات صلبة غير منزلية جمع هذه النفايات ونقلهـا              

بطريقة سليمة وآمنة إلى األماكن المخصصة لهذا الغرض وفق نظام خاص متفـق عليـه               

  .سؤولةمسبقا مع الجهة الم
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تضع الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة نظاما لنقل مخلفاتها         ) 6(المادة رقم    •

  . باالتفاق مع الجهة المختصة

على البلديات والجهات المختصة التأكيد على أن عمليات النقـل والمعالجـة            ) 7(مادة رقم    •

 . مخاطر صحية أو بيئيةوالتخلص من النفايات الصلبة تتم بشكل سليم دون التسبب في أي 

  

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة        (حرق النفايات،   : الفصل الرابع 

  :)2007في أريحا واألغوار، 
  

  ) 19(مادة 

 .يحظر الحرق المكشوف أو العشوائي للنفايات •

ات اعتبارا من   في الحاالت الضرورية القصوى وخالل فترة زمنية ال تزيد على ثالث سنو            •

 :تاريخ نشر هذه التعليمات  يسمح بحرق النفايات حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط التالية

  

o                 يجب الحصول على إذن مسبق من السلطة والدفاع المـدني ووزارة الحكـم المحلـي

  . والجهات ذات العالقة وأن يجري الحرق تحت إشرافهم

o          السكنية والصناعية بمسافة كافية تحددها     يجب أن يكون مكان الحرق بعيدا عن األماكن

السلطة والجهات ذات العالقة على أن ال تقل عن كيلو متر واحد على أن يؤخذ بعـين                 

اإلعتبار الحالة الجوية والرياح السائدة التي قد تسبب إنتشار الحريق والروائح والرمـاد             

 . بإتجاه هذه المناطق

o       ات الالزمة والمناسبة وحسب الطريقة التـي       يجب التخلص من الرماد الناتج فورا بالمعد

 . تسمح بها السلطة
  

  قوانين الصحة والبيئة: ثالثا
 

  2004لسنة ) 20(قانون الصحة العام رقم 
  

مجلس الخدمات المشترك للتخطـيط والتطـوير إلدارة النفايـات          (الفصل الخامس الصحة المهنية،     

   ): 2007الصلبة في أريحا واألغوار، 
  

أو صحة البيئة إال بعد الحصول      /أي عملة أو أي حرفة لها أثر على الصحة العامة و          يحظر مزاولة   

  . على موافقة مكتوبة من الوزارة
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  المكاره الصحية : الفصل السابع

  

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة تقوم الوزارة بتحديد المكاره الصحية التي تؤثر            ): 39(المادة رقم   

 . هديد صحة البيئة بأي وجه كانسلبا على الصحة العامة أو ت

  

على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة وذلك بعدم التسبب بأي            : )40(المادة رقم   

 . على كل شخص إزالة المكاره الصحية التي تسبب بها أو كان مسؤوال عنها. من المكاره الصحية

  

عار إلى الشخص المتسبب أو المسؤول      للموظف المختص في الوزارة إرسال إش     : )41( المادة رقم   

على الوزارة   و .عن المكرهة الصحية يخطره فيه بوجوب إزالتها وخالل المدة المحددة في اإلشعار           

  . وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية

  

وابط الخاصـة   على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد الشروط والـض         ):42( المادة رقم   

  : بمايلي

  

  . نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها •

 . تداول واستخدام مبيدات اآلفات ألغراض الزارعة أو الصحة العامة •

  .جمع المياه العادمة ومياه األمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها •
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  راسة استبانة الد: 1.3 ملحق

  

  

   أبو ديس –جامعة القدس 

  كلية الدراسات العليا 

  معهد التنمية الريفية المستدامة

  

  

  :ة/ة الكريم/السيد

  
أرجو منكم التفضل بتعبئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض آمال تحري الصدق والموضوعية              

وقـد  .   ما ترونه مناسـبا    في اإلجابة، وذلك بوضع أشارة مقابل كل فقرة في المربع الفارغ حسب           

  :تضمنت االستبانة مجموعة من المحاور التي تقيس

  
  الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة في 

  محافظة رام اهللا والبيرة

  
وتعتبر هذه االستبانة سرية وألغراض البحث العلمي فقط، لذا نرجو من حضرتكم التعاون للمساعدة 

  .دراسةفي إنجاح ال

  

  
 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  

  
  الباحثة

  مي أبو ظاهر
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  يرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في المربع المقابل

  

  بيانات تعريفية : القسم األول

  
  A1  أنثى) 2ذكر                       ) 1  الجنس  
  A2 سنة      50 - 41) 3            سنة40 -31) 2          سنة30أقل من ) 1  العمر

   سنة فأكثر61) 5 سنة          60 – 51)4
  A3 بكـالوريوس  ) 3دبلـوم                                     ) 2ثانوي عامة فأقل                    ) 1  التحصيل العلمي

  دكتوراه          ) 5ماجستير                   ) 4
  A4 علمي التخصص ال   :----------------------------------------  
  A5 رئيس قسم الصحة           ) 2       منسق مجلس خدمات مشتركة ) 1  : طبيعة العمل  

      --------حدد /غير ذلك) 4رئيس شعبة النفايات الصلبة         ) 3
  A6     سنوات الخبرة فـي

مجال إدارة النفايات   

  الصلبة 

 سنة    15-11) 3سنوات             10-6) 2 سنوات           1-5) 1

   سنة فأكثر16)4

  

فـي   فايـات الـصلبة   الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة  إلدارة الن:القسم الثاني

  المجاالت المختلفة 

  

بدرجة   :  تمتلك الهيئة المحلية معلومات ومخططات من حيث

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة
B1   كثافة السكان في المناطق        
B2   تزايد أعداد السكان        
B3   التوسع العمراني        
B4   مصادر النفايات        
B5   كميات النفايات        
B6  مكونات(نوعية النفايات(        
B7  تغير صفات استخدام األراضي في حدود المخطط الهيكلي        
B8  الوقت، المكان(مسار حركة جمع النفايات من حيث (        
B9  أماكن توزيع الحاويات        
B10    أعداد الحاويات        
B11            وجود قاعدة بيانات متحركة تخـدم إدارة النفايـات الـصلبة

  )  ، مكانزمان(
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 إلدارة  تمثل اآلتية مقومات لدى الهيئة المحلية فـي مجـال التخطـيط           

  : النفايات الصلبة

بدرجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

   ضعيفة
C1 دائرة تخطيط        
C2  مخطط هيكلي لمناطق الخدمة        
C3    خطط طوارئ        
C4       كوادر تخطيط        
C5 صلبة إعادة استخدام النفايات ال        
C6  إعادة تدوير النفايات الصلبة        
C7  محطة نهائية للتخلص من النفايات الصلبة        
C8   مساحة، موقع،(دوام توفر مكب نفايات جاهز لالستخدام (....       
C9  وسائل األمن        
C10  جمع ونقل رامج ب(        
C11   مرونة في التخطيط        
C12    واقعية في التخطيط        
C13  الجمع، النقل، التخلص النهائي من النفايات(شمولية التخطيط  (      
C14   استشاريين        
C15    مشاركة مجتمعية في التخطيط        
C16   طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى(خطط مستقبلية  (        
C17       فـي  ) جامعات،مراكز أبحاث   (االستفادة من مؤسسات بحثية

  التخطيط  

      

C18   بالمواصفات والمقاييس الوطنية في عملية التخطيط االلتزام        
C19   انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية        
C20  األخذ بمعايير األثر البيئي        

  

جاهزية الهيئات المحلية إلدارة النفايات الصلبة فـي مجـال التنـسيق            

  -:والجهات التاليةوالتشبيك 

بدرجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة
D1   أهداف مشتركة        
D2     برامج مشتركة        
D3  استفادة من خبرات سابقة        
D4    تبادل استشاريين        
D5  تبادل خبرات        
D6  تبادل معدات        
D7  تبادل معلومات        
D8     االستشارة        
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D9   األبحاث        
D10   التدريب        
D11    كتابة التقارير        
D12 ت قاعدة بيانا        
D13  برامج توعية بيئية        
D14  دورات تدريبية        
D15   استشاريين        
D16   مساعدات مالية        
D17  توفير معدات        
D18   قاعدة بيانات        
D19  قوانين وأنظمة        
D20  خطط وطنية متكاملة        
D21  رقابية بشكل خاص(رفد الهيئة المحلية بالمعلومات (        
D22  ستشارة  اال        
D23  المادية،(دعم الهيئات المحلية بالموارد (........        
D24  تقيم ورقابة(متابعة األداء  (        
D25     بما يتناسب مع   ) الوقت والمكان المناسبين  (جمع النفايات في

  خطط الهيئة 

      

  

 بدرجة   :   الرقابة والتقييم لـتمتلك الهيئة المحلية إجراءات

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة 

  ضعيفة
E1   تنفيذ الخطط        
E2      طبيعة المعلومات        
E3  مصادر المعلومات        
E4    اآلثار الصحية المتعلقة بالعاملين        
E5   جمع،نقل،(النشاطات الميدانية  (...        
E6   اآلثار البيئية الناجمة عن المخلفات الصناعية        
E7  المخلفات الطبية اآلثار البيئية الناجمة عن         
E8         الموقـع والمـساحة واآلليـات      ( مواصفات المكب مـن حيـث

  )     المستخدمة

      

E9  العدد وتوزيعها على المواقع الجغرافية( الحاويات من حيث  (        
E10   جمع ونقل(مواصفات معدات(        
E11    توقيت عمليات الجمع ومسارها        
E12    انتظام عمليات الجمع        
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بما يعكس  ) معدات وآالت ( تمتلك الهيئة المحلية اإلمكانيات المادية من       

   :جاهزيتها إلدارة النفايات الصلبة

بدرجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة
F1  سيارات للجمع        
F2   شاحنات نقل        
F3   جرافات        
F4   وسائل بسيطة للجمع        
F5   حاويات        
F6  ملين  مالبس خاصة للعا        
F7  مركز صيانة للمعدات        

  

تمتلك الهيئة المحلية اإلمكانيات البشرية بمـا يعكـس جاهزيتهـا إلدارة            

  :النفايات الصلبة

بدرجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة
G1 مهندسين        
G2  موظفين إداريين        
G3  عمال الجمع        
G4  سائقين        
G5ظيفة  تطابق بين التخصص والو        
G6  برامج بناء قدرات للعاملين        
G7  إعداد كوادر تتالءم مع الخطط المستقبلية        

  

  بدرجة  تمويل الهيئة المحلية إلدارة النفايات الصلبة  

   كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة
H1  رسوم نفايات(تمويل داخلي (        
H2  مؤسسات حكومية وغير حكومية ( تمويل محلي (        
H3  مساعدات ومنح دولية( تمويل خارجي (        
H4  مساعدات من أهالي،(مشاركة مجتمعية (....        
H5 هناك تمويل كافي لتنفيذ المشاريع        
H6 يتم تجنيد األموال لتغطية الخطط المستقبلية        

 
  لمحلية إلدارة النفايات الصلبة المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزية المؤسساتية للهيئات ا: القسم الثالث

  

  بدرجة   المشاكل والصعوبات

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

   ضعيفة
I1  نقص في المعدات        
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I2   المهنية للعاملين  الصحة والسالمةعدم مراعاة         
I3  النقص في العدد الجاهز للسيارات        
I4   عدم وجود مالبس خاصة لعمال النظافة        
I5  عمال الجمع، السائقين،(لعمالة الميدانية نقص في ا (.....        
I6  مهندسين، مخططين،(نقص في العمالة المهنية (..        
I7 عدم التقدير السليم لقيمة الوقت لدى العاملين        
I8 غياب فعالية األداء        
I9  نقص في برامج تأهيل الموظفين        
I10   تدني المستوى التعليمي لعمال الجمع        
I11  ضعف القدرة للتعامل مع األزمة        
I12  الجاهز ...) البشرية،المادية،(غياب البديل من الموارد        
I13  عدم تناسب وقت الجمع مع نشاط السكان        
I14  ضعف برامج العمل        
I15  غياب الرقابة على العمل        
I16  مشاكل مالية        
I17  ت العالميةعدم وجود مكب صحي حسب المواصفا        
I18   ضعف التفاعل المجتمعي مع الهيئة المحلية        
I19  مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل        
I20  عدم وجود خطة وطنية متكاملة        
I21  تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي        
I22  سلوكيات المواطنين        
I23  إتالف الحاويات من قبل المواطنين        
I24  المتعلقـة بـإدارة النفايـات       القوانين واألنظمة نفيذ  غياب ت 

  الصلبة 

      

I25           ضعف التشبيك بين الجهات ذات الصلة بـإدارة النفايـات

  الصلبة  

      

  

  الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسساتية إلدارة النفايات الصلبة : القسم الرابع

  

  بدرجة   :فايات الصلبة بالوسائل التاليةتعزز جاهزية الهيئات المحلية إلدارة الن

  كبيرة

  بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة
J1  خطة وطنية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة        
J2   تنفيذ القوانين ذات العالقة        
J3  قانون خاص بإدارة النفايات الصلبة على المستوى الوطني        
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J4       ات المترتبة علـيهم    قوانين تجبر المواطنين على تسديد المستحق

  للهيئات المحلية

      

J5   تشبيك فاعل بين الجهات ذات العالقة        
J6          تبـادل فـي اسـتخدام      ( تعاون أعمق بين الهيئـات المحليـة

  ...) الموارد،

      

J7  تجنيد األموال الضرورية إلدارة النفايات الصلبة        
J8   تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للنفايات الصلبة        
J9  تفعيل الرقابة        
J10  تعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية        
J11           تأهيل الكوادر البشرية في الهيئات المحلية بمختلـف طبيعـة

  أعمالهم 

      

J12  تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب المجتمع المحلي        
J13   توزيع الحاويات بما يتناسب مع الكثافة السكانية        
J14 وقيت المناسب لجمع النفايات الت        
J15 صيانة دورية لآلليات        
J16  تفعيل دور المجتمع المحلي في إدارة النفايات الصلبة        

  

  الفروق بين الهيئات المحلية : القسم الخامس
 

تتميز الهيئة المحلية عن غيرها من الهيئات المحليـة األخـرى بمـا             

  :  يأتي

بدرجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة 

  ضعيفة
L1  واقعية التخطيط(التخطيط ضمن اإلمكانيات(        
L2   هيكل تنظيمي للهيئة        
L3    توفير كادر مؤهل        
L4    تأهيل العاملين        
L5   كفاية الكادر الوظيفي        
L6  تنوع في مصادر التمويل        
L7 العدد،النوع،(توفر المعدات المناسبة  (...        
L8جتمعية فاعلة  مشاركة م        
L9  مستوى ثقافة عالية للمجتمع        
L10  أداء فاعل للعاملين        
L11  عالقات فاعلة بين المؤسسات والجهات المعنية        

  

"أشكر لكم حسن تعاونكم"
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  أسماء المتخصصين في مجال ادارة النفايات الصلبة في الدراسة: 2.3ملحق 

  
 الصفة الوظيفية االسم  الرقم

   جامعة بيرزيت-دكتور في معهد الدراسات البيئية والمائية  عصام الخطيب   1
   أريحا-مدير مجلس الخدمات المشترك  عبد الجبار أبو حالوة  2
   وزارة الحكم المحلي-مدير عام دائرة النفايات الصلبة   وليد حاليقة  3
   بلدية البيرة-رئيس قسم الصحة   محمد نيروخ  4
   وزارة الحكم المحلي -مدير مديرية رام اهللا والبيرة   عبد اهللا عبد اهللا  5
   وزارة شؤون البيئة-مدير عام دائرة النفايات الصلبة   زغلول سمحان  6
   وزارة الصحة -رئيس قسم الصحة   محمود عثمان  7
  وكيل وزارة الحكم المحلي  عبد الكريم سعيد  8
   جنين-مدير مكب زهرة الفنجان   هاني شواهنة  9
   وزارة الحكم المحلي-مهندس في دائرة النفايات الصلبة   دي الشماليمج  10
   رام اهللا والبيرة-مدير مجلس الخدمات المشترك   ريم خليل  11
   وزارة الحكم المحلي-مستشار للقضايا البيئية والتخطيط   يونس القواسمي   12
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  رسالة التحكيم: 3.3ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  حفظه اهللا ...........................................................الدكتور/األستاذ/حضرة السيد 

  بفلسطين :..............................................................................من جامعة

  

  تحية طيبة وبعد،

  

ة، وأدامكم اهللا لخدمة العلـم وأهلـه،        أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم وافر الصحة والعافي        

أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة التي سيتم استخدامها كأداة بحث في دراستي الحالية               

  "وهي بعنوان

  

  "" " جاهزية الهيئات المحلية الدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرةجاهزية الهيئات المحلية الدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا والبيرة""
  

  تنمية الريفية وبناء المؤسساتوذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في ال

  

  :محاور التحكيم

  قدرة االستمارة على قياس المطلوب •

  .مدى مالئمة الفقرات من حيث الطول والقصر والوضوح والغموض •

  . مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة •

  .مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه •

  .من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى •

  . سالمة اللغة المستخدمة في الفقراتمن حيث •

  .اضافة أي فقرات ترونها مناسبة والفقرات المقترح حذفها •

  

  "مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم"

  

 مي أبو ظاهر
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  ) البلديات(قائمة بالهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة : 4.3ملحق 
 

  )البلديات(الهيئات المحلية

   اسم الهيئة  م رئيس الهيئةاس  تلفون  فاكس

 1  االتحاد فيصل البزار  2486726 2486720

 2  *البيرة   جمال الطويل 2406445 2404431

 3  *الزيتونة  سعيد شريتح 2815825 2815825

 4 *الطيبة   داوود كنعان خوري 2898436 2898616

 5  *المزرعة الشرقية  مرزوق شلبي 2892357 2892584

 6 بني زيد الشرقية  د الرحمن النوبانيعب 2806501 2806822

 7 بني زيد الغربية  فتحية البرغوثي 2860110 2860112

 8  بيت لقيا  حسن مفارجة 2484353 2484353

 9  *بيتونيا  عرفات خلف 2900754 2900784

 10  *بيرزيت  يوسف ناصر 2810536 2811477

 11  *ترمسعيا  محمد جميل ابراهيم 2809116 2805055

 12  *دير دبوان  وجيه عبد الكريم 2896455 2896455

 13  *رام اهللا  جانيت ميخائيل 2963215 2963214

 14  *سلواد  نائل حامد 2890032 2890031

 15  *سنجل عماد مسالمة 2809567 2809567

 16  عبوين  فاطمة سحويل 2807363 2807363

 17  *عطارة روحي عقل 2814111 

 18  *ننعلي  ايمن نافع 2482222 2482222

عينة الدراسة ) البلديات والمجالس القروية(الهيئات المحلية * 
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  )المجالس القروية(قائمة بالهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة : أ-5.3ملحق 

 
 )المجالس القروية(الهيئات المحلية

   اسم الهيئة  اسم رئيس الهيئة  تلفون  فاكس

 1  * صالحالنبي  بشير التميمي 2986323 2868043

  2  *الجانية  عباس يوسف 2481515 2980759

 3 الطيرة  نجيب حمد 2980759 

 4 اللبن الغربي  غسان راضي 2865558 

 5  *المدية  راغب صدقة 2482521 

 6  *المغير   فرج النعسان  

 7  *ابو فالح  مسعود دعيس 2803350 

 8  *ابو قش   خليفة القعد  

 9  *ام صفا   فهيم منصور 2956752 

 10  *برقة   عبد القادر محمد 2344047 

 11  *بدرس   محمد مرار 2485673 

 12  *برهام   هشام ابو مريم 2964223 

 13  *بلعين   احمد عيسى 2987892 

 14  *بيت سيرا  علي حسين ابو صفية 2971044 

 15  بيت عور التحتا  ناجي سليمان 2488833 

 16  *بيت عور الفوقا  عودة سمارة 2957936 

 17  بيت نوبا  حسن ريان  

 18  *بيتين   ذياب ياسين 2893579 

 19  *جفنا   جابي كامل 281073 2811516

 20  *جلجليا  محمد سلمان 2807572 

 21  *جيبيا   مصطفى عبد الجواد 2982919 

 22  خربثا بني حارث  توفيق انجاص 2480866 

 23  *خربثا المصباح  صالح سعيد عطية 2483249 

 24  *دورا القرع   جبر فواقة 2810666 2401333

 25  دير ابو مشعل  ابراهيم محمد يوسف 286572 

 26  *دير السودان  علي بدر 059976743 

 27  *دير ابزيع   كمال الطويل 2905585 

 28  *دير جرير   ايهاب علي عجاج 2954404 

  عينة الدراسة) البلديات والمجالس القروية( الهيئات المحلية* 
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  )المجالس القروية( قائمة بالهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة :ب-5.3ملحق 

  
 )المجالس القروية(الهيئات المحلية

   اسم الهيئة  اسم رئيس الهيئة  تلفون  فاكس

 29  دير قديس  فارس ناصر 2481222 

 30  دير نظام  عبد الناصر ابو هشام 2408595 

 31  *راس كركر  رزق نوفل 2481616 

 32  *رمون   عبد جبعية 2899533 2483043

 33  *رنتيس   شاكر يوسف ابو سليم 2866822 

 34  *سردا   محمد طه 2902662 

 35  *شبتين   جميل سعدات 2485160 

 36  *شقبا   سالم عثمان 2485466 

 37  *صفا   عبد الرحمن ناصر 2488247 

 38  *عابود   صالح الياس عازر 2864503 2864501

 39  *عجول   حمودوائل م 2804115 

 40  *عين سينيا  زكريا قصقص 2810945 

 41  عين عريك  خليل شاهين 2905005 

 42  عين قينيا  حلمي ابو زايد  

 43  *عين يبرود   حسن شعيب  2893386

 44  *قبيا  عبد الحافظ سعدي  

 45  قراوة بني زيد  احمد عرار 2862511 

 46  *كفر عين   محمد البرغوثي 2862279 

 47  *كفر مالك   بكر طرشان 2802055 

 48  *كفر نعمة   خلدون الديك 2489848 

 49  *كوبر   عبد الكريم يوسف 2816262 

 50  *يبرود   صالح امين 2890937 

عينة الدراسة ) البلديات والمجالس القروية( الهيئات المحلية* 
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 بيرة المجالس المشتركة للنفايات الصلبة في محافظة رام اهللا وال: 6.3ملحق 

  

  دورا القرع، برهام، عين سينيا، جيبيا •

 . قبيا، شقبا، بدرس، شبتين •

  . كوبر، الزيتونة، أبو قش، سردا •

  . بيتين، برقا، برقا، عين يبرود، يبرود •

  . نعلين، المدية، دير قديس •

  . بيت عور التحتا، بيت عور الفوقا، صفا، الطيرة •

  . المزرعة الشرقية، كفر مالك، أبو فالح، المغير •

  . رنتيس، عابود، اللبن الغربي، دير أبو مشعل •

  .بيتللو، دير عمار، جمالة •

  . بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا •

  . الطيبة، رمون، دير جرير •

  . بلعين، كفر نعمة، دير إبزيع، عين عريك •

  . عطارة، ترمسعيا، سنجل، جلجليا، جفنا •
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  فهرس المالحق 

  
  عنوان الملحق  الرقم

  

  الصفحة

 82  .................................وانين المتعلقة بالبيئة والنفايات الصلبةالق  1.2

 87  ...................................................نموذج استبانة الدراسة  1.3

 94  ..........أسماء المتخصصين في مجال ادارة النفايات الصلبة في الدراسة  2.3

 95  ...........................................................رسالة التحكيم  3.3

 96  ..........)...البلديات(قائمة بالهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة   4.3

  97  ..…)المجالس القروية(قائمة بالهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة   5.3

 99  ...........في محافظة رام اهللا والبيرةالمجالس المشتركة للنفايات الصلبة   6.3
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  فهرس األشكال 

  
  الرقم

  

  الصفحة  عنوان الشكل

 22........................................ األدوات المستخدمة لجمع النفايات  1.2

 23  ...........طريقة تجميع النفايات في الحاويات في محافظة رام اهللا والبيرة  2.2

ن الطرق المتبعة للتخلص من النفايات في محافظة رام اهللا طريقة م  3.2

  ..............................................والبيرة وهي طريقة الحرق

25 

 28  .......................اإلطار المؤسسي الفلسطيني إلدارة النفايات الصلبة  4.2

 40  ...............................................ملخص إلجراءات الدراسة  1.3

 43  ...................................................مجتمع وعينة الدراسة  2.3

 44  .............................توزيع عينة المبحوثين حسب المؤهل العلمي  3.3

توزيع عينة المبحوثين حسب سنوات الخبرة في مجال إدارة النفايات   4.3

  ..................................................................الصلبة

47 
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  فهرس الجداول

  
  الرقم

  

  الصفحة  لجدولعنوان ا

 26  ...........................مقارنة بين هيئتين محليتين من حيث جاهزيتها  1.2

 39  .................................................محاور وفقرات االستبانة  1.3

 41  .....)......أداة الدراسة(قيم معامل ألفا لإلتساق الداخلي لمحاور االستبانه   2.3

 43  .............................توزيع عينة المبحوثين حسب الفئات العمرية  3.3

 45  ........................توزيع عينة المبحوثين حسب التخصصات العلمية  .4.3

 46  ............................... عينة المبحوثين حسب طبيعة عملهمتوزيع  5.3

التصنيف للمتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول جاهزية الهيئات   1.4

  ............……………………………المحلية إلدارة النفايات الصلبة

48 
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