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  اإلهـداء

  

  ..............بفقدانها ملئت قلوبنا ألماإلى َمن 

  

  .............رحمها اهللا )أمل(الحبيبةابنة أختي 

  

  ................هدي عملي هذا وسهر الليالي ُأ

  

  

  

  نجوى خلف ياسين

  



  

 أ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار

  

نتيجة أبحاثي كانت  أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها دراسةهذه العد أقر أنا م

 يلأو أي جزء منها لم يقدم لن دراسةباستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه ال ،الخاصة

  .معهد ألي جامعة أوعليا درجة أية 

  

  

  :التوقيع

  

   نجوى خلف احمد ياسيناالسم 

  

  : التاريخ

  

  

  



  

 ب 
 

  شكر وعرفان

  
  . وأخراالحمد هللا رب العالمين  أوالً 

  

في التنميـة   إلى جامعة القدس ممثلة بإدارتها وكلياتها ودوائرها كافة، وإلى برنامج الدراسات العليا 

لكل العون الذي قدموه م وناممثلة بالدكتور زياد قمؤسسات وموارد بشرية تخصص بناء  -المستدامة

  .لي

  

فتـرة  لما بذله من جهد ومتابعة وتوجيه طيلـة  مشرف الرسالة خالد صوالحة الدكتور الفاضل إلى 

  .عداد هذه الرسالةإ

  

بذلوه من  لما ومدراء وموظفي المؤسسات  في الجامعات لبيئة والتنميةأخصائيي علم ا إلى األفاضل

والمقـابالت   تاناخالل تعبئـة االسـتب  ) دارة البيئيةاإل(اإلجابات واالقتراحات حول بتقديمهم جهد 

  . الشخصية

  

 ,غسان سرحان.ود ,عدنان اللحام.ود ,يوسف عمرو.ود ,عزام صالح.التحكيم د فريق: إلى األفاضل

 ,ميسـون التميمـي  .ود ,سعـد محسن .ود ,الفرد عبد ربه.ود ,عماد الخطيب.ود ,حازم الباكير.ود

في التـدقيق   وإلى الدكتورة ميسون لجهودها ،لما بذلوه من جهد في تحكيم االستبيانمي التميمي .وأ

  .اللغوي

  

   .جميع األخوة واألصدقاء والزمالء الذين لم يبخلوا بوقتهم في مساعدتي في انجاز هذه الرسالة إلى

  

والى  ,هيوسف طرا ير.أ,راشد مناصرة .وأ, تيداصالح حم.أو,األستاذ احمد موسى.أ :إلى األفاضل

  .ألولئك جميعا كل الشكر والتقدير والعرفان .كل زمالء العمل

  

  نجوى خلف احمد ياسين



  

 ج 
 

  مصطلحات الدراسة
  

  :تشتمل هذه الدراسة على المصطلحات التالية

  

العلمية ومؤسـس المدرسـة    اإلدارة أبووهو , عرفها فريدريك تايلور  :  اإلدارة

ثـم   يعملوه أنالمعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال "  أنهاوكية على السل

 العـزاوي ( "طريقة واقلها تكلفـة   بأحسنيقومون بعملة  أنهممن  التأكد

  .)2007,والنقار

هي جزء من النشاط اإلداري العام الذي تمارسه اإلدارة في المنشـآت    :  اإلدارة البيئية

ة التي قد تضر وتلحق األذى بالبيئية والذي يقوم بإدارة األنشطة البشري

ومواردها الطبيعية ، بهدف توفير وتأمين الحاجات البشرية مـن تلـك   

صالح، (والهدر دون حاجة  ي النظم البيئية بعيدا عن الموارد المتوفرة ف

2003(.  

هي كل ما يحيط باإلنسان من عناصر حيوية وغير حيوية ويصل إليـة    :  البيئة

  ).2006,قنام.(اهتمامه

يـة  ذرتغييرات ج إحداثجانب النمو  إلىواعية تعني  إدارةهي عملية   :  التنمية

واالجتماعيـة والثقافيـة والتنظيميـة    االقتصادية والسياسـية   للبنىفي 

للمجتمع بغرض تلبية الحاجات المادية والروحية للشعب ورفع مستوى 

زيز ثقة حياة األفراد في جميع المجاالت وخلق الظروف واإلمكانات لتع

  ).2006,قنام(اإلنسان باتة وزيادة حريته في االختيار

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال   :  التنمية المستدامة

القادمة على تلبية احتياجاتها أو هـي تعبيـر عـن التنميـة تتصـف      

  .)2007قاسم،"(باالستقرار وتمتلك عوامل االستمرار والتواصل

  

شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، أو ما يطلق عليه العمـل      العمل المؤسسي

التعاوني، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته شكالً ومضموناً، نصـاً  

وروحاً، وأداء العمل بشكل منسق، قائم على أسس ومبادئ وأركان، وقيم 

  .)2002العدلوني، ( تنظيمية محددة

هي الهيئات ذات الطابع المدني تعمل ضمن مجاالت تنمويـة مختلفـة     :  المؤسسات

دون تميز على أسـاس  وتربوية وقانونية ودينية  علمية وثقافية وخيرية



  

 د 
 

  ).2000,الطفل إنقاذمؤسسة .(الدين العرق أو 

  :  المشاريع

  

مجموعة من األنشطة الغاية منها تحقيق أهداف معينة ومحددة لخدمـة  

  .)2005,الصباغ(ددةفئات أو مجموعة مح

هو عملية فكريـة وتجريبيـة وتحليليـة تهـدف إلـى التعـرف         :  تقيم األثر البيئي

حول اآلثـار البيئيـة   ,وإيصال المعلومة,وإيضاح وتفسير,والتكهن,

ئل الممكنـة  األخذ بعين االعتبار كافة البـدا  عللمشاريع التنموية م

ل ح وسـائ كذلك اقتـرا الخ و...,تصماميه,مكانه,لتوقيت المشروع 

لهذه اآلثار بمـا يضـمن سـالمة     وعالجية تأهيليه وتخففيهمنعية 

 .)2006,قنام (األنظمة البيئية واستدامتها
 

أو غير ذلك  هم أصحاب االختصاص في مجال معين تقني أو فني  :  وناالستشاري

هم وأفكارهم المهنيـة لألفـراد والمؤسسـات    يطلب منهم تقديم آرائ

  .ل االستشارةلمعرفتهم الواسعة في مجا
 

لبرامج والمشاريع البيئة وتنفيذ ا في علم الخبراء والمختصون المحليون  :  المقابلة مبحوثو

  .البيئية والتنموية

  شرق الخليل  

  

  

:  

هي المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل وتضم كال من 

  .وبني نعيم,الشيوخ,بلدات سعير

  

ــة اإلدارة  منظومـ

  البيئية

المتوافقة مـع   واإلجراءاتهي الهيكل المتضمن مجموعة من العمليات   :

البيئية للمنظمة والذي يمتلك مسؤوليات مهمـة فـي تكـوين     األهداف

  .)UNPE,1997 ( المنظمة 

تعاون في إطار مؤسسي رسمي له هيكلية، يمكن مـن خاللـه تقاسـم      :  التشبيك

كمـا  . والمؤسسـات  الموارد وتبادل المعلومات والخبرات بين األفراد

ويقتضي العمل على إقامة عالقات وطيدة فيما بين الناس والمنظمـات،  

نحو تحقيق أهداف مشتركة، واالرتقاء باألداء الفردي للمؤسسات بعمل 

  ).2008,عابدين.(جماعي تراكمي

ـ    :  التربية البيئية مـن الـوعي    تمكن مـن خاللهـا األفـراد    هي عملية ديناميكيـة ي

ويساعد فـي  ,المعارف والقيم والكفاءات والتجارب  واكتساب,بمحيطهم

  .)2007,العزاوي(مستقبلية العمل إليجاد حلول لمشاكل البيئة الحالية وال



  

 ه 
 

  تقائمة المختصرا

  
شبكة المنظمـات األهليـة البيئيـة    

  الفلسطينية

:Palestinian Environmental 
Non Governmental 
Organization. Network. 
 

  PENGON 

 Palestinian Agricultural:  اإلغاثة الزراعية الفلسطينيةلجان 
Relief Committees. 
 

: PARC 

 Water and Environment:  مركز الدراسات المائية والبيئة
Studies Center. 
 

: WESC 

مجموعــــة الهيــــدرولوجيين 

  . الفلسطينيين

:Palestinian Hydrology 
Group. 

: PHG 

 Union of Agricultural:  اعياتحاد لجان العمل الزر
Work Committee. 
 

: UAWC 

    :  

 The Water and Soil:  وحدة أبحاث المياه والتربة
Environmental Research 
Unit. 
 

: WSERU 

  اتفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي

  

:United Nation's 
Convention 
for Biodiversity. 
 

: UNCBD 

متحــدة لمكافحــة اتفاقيــة األمــم ال

  التصحر 

:  United Nation's 
Convention for 
Deforestation. 

: UNCCD 

اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية 

  الثابتة

:  Organic polluters 
Convention . 

: POPs 

 Environmental Impact  :  تقيم األثر البيئي
Assessment 
 

: EIA 

 United Nation  :  برنامج األمم المتحدة للبيئة
Environment Program . 
 

: UNEP 

     
 

   
 



  

 و 
 

  

مشــروع إدارة النفايــات الصــلبة 

  والبيئة

 
Solid Waste and 
Environment Management 
Project. 

 
SWEMP 

 The German Technical  :  المؤسسة األلمانية لتعاون الفني
Cooperation 

: GTZ 

المتحــدة اإلطاريــة  اتفاقيــة األمــم

  ناخلتغيير الم

  

  United Nation،s Frame 
Convention for Climate 
Change 

  UNFCCC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ز 
 

  سةملخص الدرا
  
  
م من العاوتشرين ثاني  2007 أيلول ريجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شهأ 

ممن لهم عالقة  مؤسسات شرق الخليل وإداري موظفيبعض حيث مثل كل من مدراء و.2008

إضافة إلى بعض المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في .مجتمع الدراسة وعمل المشاريع بإدارة

وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف .التنمية والبيئة في بعض المؤسسات في الضفة الغربية

ظري ومخطط هيكلي على كيفية تفعيل دور اإلدارة البيئية بمؤسسات شرق الخليل وتقديم مقترح ن

وكذلك محاولة التعرف على أهمية اإلدارة البيئية في جميع مؤسسات شرق .البيئيةلإلدارة 

والمعيقات التي تواجه اإلدارة البيئية في هذه ,وما هو واقع اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات ,الخليل

خبرة واالستفادة من أراء ذوي ال.إضافة إلى آليات ومقترحات تفعيل دور اإلدارة البيئية ,المؤسسات 

   .ذات العالقة المذكورة أعاله

  

وقامت بجمع المعلومات ودراسة .قد استخدمت الباحثة في انجاز هذا البحث المنهج الوصفي و

وتصميم ,واختبار الفرضيات باالستعانة بمراجعة األدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل 

جة مخرجات االستبانه إحصائيا وعرضها كما وقامت بتحليل ومعال.واستمارة مقابلة شخصية,استبانه

إضافة إلى االستفادة في العرض والتحليل من المعلومات التي تم ,اإلحصائية) spss(بواسطة حزمة 

وكان من محددات هذه الدراسة عدم إبداء مجموعه من ذوي .جمعها من خالل المقابالت الشخصية

ص التربوي والدراسات السابقة الخاصة إضافة إلى النق.الكفاءة في تعاونهم في إجراء الدراسة

  .بموضوع الدراسة محليا

  

وبشـكل  شرق الخليل واقع ضـعيف   اإلدارة البيئية بمؤسسات عأن واق الدراسةقد أظهرت نتائج  و

وأهم معوقات اإلدارة البيئـة لعملهـا بالشـكل    ,مدرك لدى مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل

وغياب الجهد الوطني في توضـيح مهـام اإلدارة   ,المشروطوالتمويل ,المطلوب هو نقص التمويل 

واإلدارة البيئية ممارسة بمستوى متوسط غير أن ,وعدم وضوح عالقة التنمية باإلدارة البيئية,البيئية 

وغياب دور المؤسسات الحكوميـة  ,ممارستها بشكل نظري وصوري أكثر منه بشكل حقيقي وواقعي

تشريعات والقوانين البيئية بالشكل الملزم والحقيقي أهـم أسـباب   ذات العالقة في مراقبتها لتطبيق ال

وواقع التشبيك في العمل المؤسسي لإلدارة البيئيـة  ,ضعف اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل

وأهـم أدوات  ,في مؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف وغير موجود في معظم مؤسسات المنطقـة 



  

 ح 
 

في مؤسسات شرق الخليل ال تفي بالشكل المطلوب لتفعيـل دور  ووسائل اإلدارة البيئية المستخدمة 

  .اإلدارة  البيئية في مؤسساتها،وتم تم اقتراح هيكلي لإلدارة البيئية

  

من أهم النتائج التي تقدم بها ذو الخبرة واالختصاص حول تفعيل دور اإلدارة البيئيـة ضـرورة   و

ومن ثم إعادة تنظـيم  ,ظمات المستهدفةتحديد أسباب نشوء مواطن الضعف المؤسسي في داخل المن

وضـرورة وضـع إسـتراتيجية وطنيـة     ,هيكلة هذه المؤسسات لحل مشكلة ضعف اإلدارة البيئية

وحمايـة   )الخطـط والبـرامج  (جميع المجاالت  يللمؤسسات لترسيخ البعد البيئي لإلدارة البيئية ف

إدخالهـا فـي أبعـاد التخطـيط      والتوسع في استخدام اإلنتاج النظيـف وبالتـالي  ,الموارد الطبيعية

وضرورة العمل على التشبيك بـين مؤسسـات   ,.االستراتيجي والتنمية وصوال إلى التنمية المستدامة

شرق الخليل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات البيئية والعالمية لالستفادة من تجاربها الناجحة في 

  .تطوير وتطبيق وتفعيل اإلدارة البيئية

  

حيث أكدت على أنه على المؤسسات ,اسة فقد قامت الباحثة بتقديم بعض المقترحات وفي نهاية الدر

تطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات للموظفين العاملين في اإلدارة البيئة على حد سواء للتقليل من تأثير 

 والقيام بدراسة أخرى يمكن من خاللها قياس تفعيل دور اإلدارة البيئيـة فـي  ,ضعف اإلدارة البيئية

والسعي الدائم لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ  ,مؤسسات شرق الخليل من وجهة نظر الفئات المستهدفة

ويمكن ذلك من خالل التقدم .مشاريع اإلدارة البيئية بشكل أساسي وليست كبرامج مكملة فقط للعمل 

مـا يتطلبـه    بمقترحات للمشاريع البيئية للممولين على أساس تحديد االحتياجات وليس على  أساس

وضرورة بناء خطط إستراتيجية وطنيـة تشـارك   ,المانحون ويقترحونه كمشاريع لهذه المؤسسات 

بمدخالتها مؤسسات شرق الخليل بمساندة المؤسسات الحكوميـة البيئيـة كسـلطة جـودة البيئـة      

شـكل  وضرورة التشبيك ب,وضرورة استخدام تقييم األثر البيئي لكافة المشاريع لهذه المؤسسات,مثال

وذلك من خالل بنـاء مشـاريع   , فعلي بين عمل مؤسسات شرق الخليل كجسم واحد لإلدارة البيئية

وتقليل التكـاليف  , مشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق دور اإلدارة البيئية الفعالة في التنمية المستدامة

  .بعن هذه المؤسسات ونجاح عملها بالشكل المطلو
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Environmental Management in Eastern Hebron Organizations: Reality 
and Suggestions for Activation 
 
Abstract 
 
This study was conducted between July 2007 and October 2008 having all directors and 
employees of eastern Hebron organizations as the study population. It also included some 
specialists and experts in the fields of development and environment in the West Bank. 
Particularly, the study aims at exploring the ways of activating environmental management 
role in these organizations and introducing a practical model and a structural scheme for 
environmental management. It also aimed at identifying the importance of environmental 
management for the participating organizations, the reality of this management, obstacles 
facing this management and introducing mechanisms and suggestions to activate its role. 
In addition, it aimed at investing in the opinions of specialists and relevant experts in the 
fields mentioned above.  
 
In order to carry out the research, the researcher relied on the descriptive approach in the 
way she collected data, tested hypotheses, analyzed and criticized the relevant literature, 
designed a questionnaire and interviews booklets. Data collected was then analyzed by 
“SPSS” as well as interpretation of the collected qualitative data out of the interviews. 
While conducting the research, the researchers faced difficulties in the lack of response and 
cooperation from some experts as well as lack of relevant literature on the local level.  
 
As part of the study results, managers and employees of the participating organizations 
understand that the environmental management in their organizations is weak as a result of 
lack of fund, conditional funds, absence of national efforts to clarify the role of 
environmental management, the vague relationship between development and 
environmental management, medium application of environmental management and if so it 
is just theoretical and unreal, and the absence of the role of the governmental bodies in 
monitoring the application of related laws and policies. The study also showed that 
networking between similar organizations is weak and sometimes absent. In addition, the 
means, if have been used to activate the environmental management in these organizations, 
are not enough. As a result, a suggested structural scheme to activate this role is 
introduced.  
 
Experts’ and specialist key informants suggested that each organization should work on 
identifying the main reasons for the internal weakness as the first step before starting 
restructuring its scheme. The restructuring is to focus on practical solutions to this kind of 
weakness and is based on the necessity to have national strategy in place in terms of plans 
and programs towards protecting natural resources. This national strategy would also focus 
on the utilization of the clean product to be one of the strategic planning dimensions 
towards sustainable development. These specialists and experts also stressed the 
importance of networking between the relevant organizations on one side and between the 
organizations and other international organizations on the other side to benefit from their 
experiences in developing and activating local environmental management.   
 
The study then suggested the importance of developing and conducting capacity building 
programs for employees in fields of environmental management so as to help in reducing 
the impact of its weakness. It also suggested the necessity of conducting another study that 
can assess the role of the environmental management in these organizations from the 
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beneficiary groups’ point of view. Moreover, the study stressed the importance of raising 
funds that are particularly targeting environmental management and not to deal with the 
field as a complementary field or donor driven project. In terms of the relation between 
these organization and relevant governmental bodies such as the Palestinian Quality 
Environment Authority, the study suggests drawing national strategic plans that include 
environmental impact assessment for all environmental projects run by these organizations. 
Collectively, all these suggestions will lead to the activation of environmental management 
that will in turn lead to sustainable development and will decrease the costs as well as 
guarantee desirable success.  
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  الفصل األول
  

  لدراسةخلفية ا
  

  المقدمة 1.1
  

وعلى الرغم من تزايد اإلدراك . برز االهتمام بالبيئة وإدارتها كقضية سياسية واجتماعية واقتصادية

للعالقة بين البيئة والتنمية أو ضرورة الربط بين األولويات االقتصادية وأهداف حماية البيئـة إال أن  

ت عند نقطة البداية فيما يتعلق بإدماج البعد البيئي الكثير من بلدان العالم خاصة الدول النامية ال زال

الخطوة األولى على سلم التنمية المسـتدامة وهـي    يالبيئية هإن نظم اإلدارة . في الخطوط التنموية

وسيلة عملية وفعالة إلدخال البعد البيئي ليس فقط في الخطط والسياسات ولكن أيضاً فـي السـلوك   

وقد ذاع مفهوم اإلدارة البيئيـة  . نظمات العامة والخاصة على حد سواءاإلداري والثقافة اإلدارية للم

وهو يعكس تطور مفاهيم حماية البيئة واستدامتها من خالل . مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات

تطور . مجموعة من التشريعات واإلجراءات البيئية والتي تكون الدولة مسئولة عنها بالدرجة األولى

العتماد على قوى السوق كوسيلة لتحقيق الحماية وراج االعتمـاد علـى آليـات السـوق     ذلك إلى ا

. واستخدام الحوافز االقتصادية، هذا إلى جانب إشراك كل فئات المجتمع في هذا الهدف االستراتيجي

على الرغم من أن االهتمام بالبيئة كواقع وأحداث قد بدأ منذ ثالثة عقود على مستوى العالم كافـة،  

على الرغم من ازدياد الشعور على مستوى الحكومات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بأهمية و

الحفاظ على البيئة واستدامتها، إال أن موضوع اإلدارة البيئية كنظام وأدوات لم ُيلتفت إليـه سـواء   

ـ م أوعليعلى مستوى صناع أو متخذي القرار   إال فـي أواخـر  ة ستوى األبحاث والمعاهد العلمي

                         .)2003,صالح  (.الثمانينيات
  

وتتمثل اإلدارة البيئة في أي مكان بما يتقرر من سياسات وبما يوضع مـن خطـط السـتخدامات    

البيئة فيمـا يصـدر مـن     اإلدارةوتتمثل وسائل تنفيذ ,الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الكوادر البشرية

 ,والتنمية المنوط بها إدارة عمليات ومشروعات صيانة البيئة بتنظيم عمل المؤسساتتشريعات تقوم 
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ويتم تقويم وسائل التنفيذ بناء على ما تحقق من األهداف المرجوة وخاصة فيما يتعلـق فـي نهايـة    

  .)1993,توفيق(األمر بتحسين نوعية الحياة لإلنسان والمجتمع سواء جيله الحالي أو أجياله التالية
  

 :البيئية أهمية اإلدارة. 1.1.1
 
الناس مـن نشـاطات اقتصـادية     هيقوم بما  على أساساوالبيئة يعتمدان  اإلنسانصحة ورفاهية  إن

المـوارد فسـوف تتضـرر     وإدارة معيشـته  أسلوببدرجة كبيرة من  اإلنسانلم يغير  وإذا,مختلفة

وتنفيـذ نظـم    إنشاءولذلك كان ال بد من  ,سوف تستمر حالة التدهور بالبيئة كثيرا وبالتالي األرض

وط دواته لتطبيقها دون التعرض للضغالتقييم وأ أوالتنظيم  أوالبيئية سواء من حيث التخطيط  اإلدارة

  ).2003,صالح(التشريعية 
  

بعد ,فهي بالغة األثر واالنتشار والشمول ,ومهامها أوسع ,أما اإلدارة البيئية فدورها وأهميتها أعمق 

بعد أن كان محصورا إلـى حـد   ,مرأ متداوال بين عامة الناس أن بات الحديث عن البيئة وشؤونها ا

والسبب هو استشعار الجمهور عموما بمخاطر عـدم  .كبير في السابق بين الخبراء والمتخصصين 

بفعـل  .التوازن واالنفالت الذي أفضى ويفضي إلى كوارث تتعرض لها حياة السكان وممتلكـاتهم  

فقد اضطر اإلنسان المعاصر إلى استئناس العديد من ,بيئي المشاكل البيئية وبخاصة مشكلة التلوث ال

وأعلـى تنظيمـا   ا أكثر يسر حياتهبحيث تصبح ,بيئته وتعديلها  سعيا منة لتطوير,الطرق واألساليب 

والتي لقيت أخيـرا  ,وأيضا من المهام الحديثة والخطيرة لإلدارة البيئية ,وتخطيطا في جوانب متعددة

هي إدارة مخلفات اإلنسان المدنية وغير المدنية في اتجـاه تقنيـة   ,شجيع الكثير من االستحسان والت

  ).2005,وطاحونالقصاص (نتاج األنظف االستغالل األمثل واإل
  

إن اإلدارة البيئية كأي إدارة أخرى تتضمن الوظائف الرئيسية من تخطيط وتنفيذ إضافة إلى عمليات 

التخطيط يجب جمع كافة المعلومات والحقائق حـول   ففي مرحلة. التحكم والرقابة والمراجعة البيئية

اآلثار البيئية المتوقعة آلثار أي مشروع بيئي أو غيرة وهنا يجب التعرف عليها من اجل مقارنتهـا  

وإذا , فإذا كانت أقل من المعايير ال يوجد مشـاكل بيئيـة   , مع المعايير المسموح بها والمقبولة بيئياً

لذلك فان اإلدارة البيئية .امج يوضح كيفية التحكم ووضع حد للتلوث كانت أعلى ال بد من وضع برن

وسيلة هامة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون أن يؤثر ذلك سلباً في تلبية رغبات الجيل الحالي 

وبهذا تكون اإلدارة البيئية سبيال لتحقيـق التنميـة   . األجيال القادمة على توفير ما يحتاجون ةأو قدر

فهي تتعامل مع البيئة تعامال سـويا يـؤدي إلـى تحقيـق التقـدم دون      , امة أو المتواصلة المستد

  .لبشرية وبذلك تديرها وتستخدمها وتجنب إهدار الموارد التي سخرها اهللا ل,تلوثها
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  وبهذا فإن الهدف الرئيسي لإلدارة البيئية تتمثل في توفير الحاجات البشرية الضرورية باالستفادة 

, د البيئية والطبيعية المتاحة وفق قيود ال تسمح بهدر هذه الموارد واستغاللها دون حاجـة من الموار

  ).1993,توفيق.(وبما يؤدي إلى االستفادة منها على المدى الطويل
  

تعتبر اإلدارة البيئية الوسيلة التي عن طريقها يتم استعمال وتطوير الموارد البشرية والمادية  لتشكل 

وتعمل جميعها علـى  , تم التنسيق بين أنشطة الوحدات المتعددة في األنظمة الفرعيةنظاماً متكامال ي

  .تحقيق أهداف المشروع ككل
  

فاإلدارة البيئية باعتبارها نظاماً فرعياً يجب أن تعمل بشكل منظم نحو الهدف التنظيمـي المشـترك   

ة التي تسبب أضـراراً  وهي بذلك عملية منظمة تسعى إلى تحكم وتوجيه جميع األنشطة البشري.ككل

كما تستخدمها المؤسسات لتحسين إنتاجها وتخفيض تكاليفها وتقلـل آثـار البيئـة السـلبية     , للبيئة 

لعملياتها التصنيعية وهي تهدف إلى ترشيد استخدام المواد األولية وتقليل حجم اآلثار السلبية وإعادة 

  . )Amad,1987. (استخدام أو تدوير المدخالت والمخرجات على حد سواء
  

  :أهداف اإلدارة البيئية .2.1.1
  

حيث أن من األهداف الهامة لها تحقيق اإلنتاج ,تعددت أهداف اإلدارة البيئية وهنا نورد أهم أهدافها 

وأيضا تحقيق الصـورة  ,النظيف واإلنتاج األنظف حتى يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية

وحيث أن ذلك مـن أهـم العوامـل لقبـول     ,منظمة صديقة للبيئة ا أنهالعامة للمنظمة والتي تعكس 

هذا ومن أهدافها أيضا فتح آفـاق وأبـواب التصـدير إلـى أسـواق      ,المنظمة في األسواق العالمية

 واألنشـطة الضارة  اإلنتاجوالتسويق والتغلب على مشكلة زيادة مخلفات  اإلنتاجوخفض تكلفة ,العالم

وأيضا تحمل المنظمـة لمسـؤولياتها   ,اإلنتاج أو التخزين أو التسويق الملوثة للبيئة سواء في مرحلة

وأيضا مواجهة المنافسـة المحليـة   ,االجتماعية من نشر الوعي البيئي بين مختلف الشرائح بالمجتمع

وتضمين االعتبارات البيئية عند اتخاذ أي قرار تمـويلي  ,والعالمية لمنتجاتها صديقة البيئة,واإلقليمية

والمحافظـة علـى    ريضا التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية لضمان االسـتمرا وأ,وتطويري 

وتطبيـق مبـدأ إدارة الجـودة الشـاملة والتنميـة      ,وأيضا تطبيق المعايير لجودة البيئـة  ,الموارد 

  ).2003,صالح.(المتواصلة
  

ورفـع وعـي   ,يعيةتحسين فاعلية استهالك الموارد الطب,البيئية أيضا لإلدارةومن األهداف األخرى 

الخطط ,والتزود بالمعلومات والسياسات البيئية ,موظفي البيئة وتدريبهم حتى يقوموا بدورهم بفاعلية
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والحفـاظ والمقـدرة علـى فهـم العواقـب البيئيـة للعمليـات الحاليـة         ,واألداء في المؤسسـات 

  ).2005,سعد.(والمستقبلية
  

  :ستدامةالبيئية في تحقيق التنمية الم اإلدارةدور  .3.1.1
  
البيئية والتنمية المستدامة كل منهما وجهين لعملة واحدة يتطلب سـريانها فـي التعامـل     اإلدارة إن

تواجدهما فمنذ إخفاق النظم االقتصادية المختلفة في الصمود دون إغفال البعد البيئي ومن ثم جاءت 

األنظف وتقـويم األثـر البيئـي    اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة مرورا بتكنولوجيا اإلنتاج 

للمشروعات وتصنيف هذه المشروعات وتمييز المشروعات صديقة البيئة على ما عداها وإعطاءها 

حوافز لالستثمار في مختلف بلدان العالم األمر الذي استوجب تضافر جهود العالم اجمع من خـالل  

ة كهيكل مؤسسي لإلدارة البيئيـة  بشان دور برنامج األمم المتحدة للبيئ )1997(إعالن نيروبي سنة 

  ).2007,قاسم(.وكهيكل مؤسسي لإلدارة الدولية للبيئة
  

  :دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل وتحقيق التنمية المستدامة .4.1.1
  

ال يمكن إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبار أن التنمية والمشاركة هما أساس العمل داخل 

وانطالقا من ذلك تأتي أهميـة توعيـة األفـراد بـدورهم     ,نمية أساسا لإلنسان الت, هذه المؤسسات 

ويشمل مفهوم التنمية المسـتدامة مفهـوم النسـق    ,وضرورة مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية

ومفهوم التنمية المتواصلة والتنمية البشرية ويعتبر غياب المشاركة من أهـم عوامـل فشـل    البيئي 

وهناك بعض التصورات لمشاركة مؤسسـات المجتمـع   , انبها وعدم استمراريتهابجميع جو التنمية

  :المدني في تنمية وتحقيق التنمية المستدامة من خالل 
  

  .مساندة المجتمع بإنشاء منظمات لحماية البيئة في المناطق العشوائية •

  .طرح كل المشروعات والبدائل المتاحة واختيار األكثر نفعا للمجتمع •

  .وادر وتدريبهااختيار الك •

  .وضع خطة للعمل البيئي  •

  ).2007.قاسم(.تنفيذ ومعالجة الخطة •
  
بدون هذه المؤسسات لن تكون هناك تنمية حقيقية داخل المجتمع حيث أنها تحدث مساهمة فعالـة  و

حية وتلقي الضوء على صعوبات  في النشاط العلمي والعملي داخل المجتمع وتطرح تجارب واقعية

وهذا يسهم دائمـا فـي   , والثقافي الكتشاف الحلول المثلى لتلك المشكالتالجتماعي العمل البيئي وا
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ئيـة واجتماعيـة واقتصـادية    تحقيق التنمية المستدامة حيث تمتلك الخبرة والمقدرة لتنفيذ تنميـة بي 

من خالل أدوارها المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعامل مـع  هذه المؤسسات وتسعى , مستدامة

يئة ومقوماتها األمنية للحفاظ على التوازن البيئي والموارد الطبيعية ويمكن التعبيـر عنهـا مـن    الب

  :خالل
  

  .كيفية إدارة الموارد الطبيعية •

  .الحفاظ على التراث الثقافي وتحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدام •

  .رفع الوعي العام والدعم المؤسسي وبناء القدرات •

  .سين الصحة العامةتحسين تخطيط الموارد وتح •

  .رفع درجة انتماء األفراد واحترامهم لبيئتهم ومجتمعاتهم •

  .تحقيق الالمركزية في إدارة النظم البيئية لتحقيق التنمية المستدامة •

  ).2007,قاسم(.القضاء على مشاكل الفقر والبطالة ومشاكل المرأة واألمن الغذائي •
  

 قدمة تتالءم وطبيعة عمـل المؤسسـة أي كـان   ر هيكليات متفالمؤسسات بحاجة إلى تكوين وتطوي

. أي وقـت كـان    وبلورة إستراتيجية في ,ترميمها بما نحتاجه أهمية إلعادةنوعها، وبالتالي هناك 

بعض المؤسسات لها جوانب سلبية مثل انتقاء األدوار وعدم وضع  ولكن الهيكلية رغم أنها تكون في

  .يجابيةل النتيجة النهائية إورغم ذلك تظ ،الرجل المناسب بالمكان المناسب
  

ما المؤسسات التي توجها عملياً وظيفياً، أ إما أن يكون توجهها نحو الناس والتوجه العام للمؤسسات 

تميل إلى توصيف الوظائف فيها بشكل دقيق ، وهي تؤكد على أهمية الفاعليـة  فلها توجه ميكانيكي 

جهها  للناس إنسانيا ، فيكون التركيز فيها على أما المؤسسات التي يكون تو. واإلنتاجية والتواصل 

التعلم والليونة ، فهي تمنح العاملين لديها هامشاً كافياً للتفكير بشـكل مسـتقل ، وأيضـاًًًًًًً للمبـادرة     

  ).2000,مؤسسة إنقاذ الطفل(.واإلبداع
  

فيما ,ل شرق الخليهذه الدراسة من اجل االطالع على واقع اإلدارة البيئية في مؤسسات جاءت 

تحديدا  ومدى تحقيق هذه المؤسسات ألهدافها في تفعيل اإلدارة البيئية في  هااإلدارة في يتعلق بواقع

من أجل إتمام النقص الواضح في الدراسات  وأيضا ,مؤسسات شرق الخليل لتحقيق التنمية المستدامة

  .شرق الخليل خاصة العلمية التي تتناول موضوع اإلدارة البيئية عموما وتفعيلها في مؤسسات
  



  

6 
 

 مشكلة الدراسة  2.1
 

  :ين الرئيسينتكمن المشكلة من خالل السؤال

  ما أسباب ضعف تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل؟ •

  ما التصورات المقترحة لتفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل؟  •
  

  مبررات الدراسة 3.1
  

  :آالتيةهذه الدراسة من المبررات  انطلقت
  

الدراسة رائدة من نوعها على األقـل   هقلة الدراسات المنجزة في هذا الموضوع حيث تعتبر هذ .1

 .في منطقة محافظة الخليل ، وقلة المعلومات المتوفرة نظراً لحداثته

ـ  .2 إداريـا فـي    لهذه الدراسة تسلط الضوء على موضوع غاية األهمية يتمثل في كيفية التعام

 .الموارد الطبيعيةاستدامة المحافظة على 

 .االهتمام العالمي بمشكالت البيئة وكيفية معالجتها وإدارتها على مستوى وطني .3

األهمية المتوقعة لمخرجات هذه الدراسة في معرفة المشاكل السائدة في منطقة شـرق الخليـل    .4

ووضعه أمام المسئولين ومتخذي القرار لالستفادة منه في رسم السياسات والخطط التي تساعد 

 .في تطوير األداء لهذه المؤسسات والمنشآت العاملة في المنطقة
  

  :أهمية الدراسة 4.1
  

تنبع أهمية الدراسة من كونها الدراسة األولى من نوعها في فلسطين على حد علم الباحثة، من خالل 

الواقع ليل بين زيارة الجامعات في الضفة الغربية والتي تتناول اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخ

  .ومقترحات التفعيل
  

تشكل هذه الدراسة إطارا نظريا للدراسات الالحقة خصوصا في موضـوع   أنمن المتوقع  •

  .مقترحات تفعيل دور اإلدارة البيئية وتطبيقها

المشـاريع البيئيـة    ر المنظمات التي تعمـل فـي إدارة  إدخال وتبني اإلدارة البيئية في إطا •

  .ن تطبيقهاة وأهم األدوات المستخدمة لتحسيرئيسائفها األساسية والمقومات الووظ

العمل ضمن إطار إداري ومخطط في مكافحة أي مخاطر بيئية ناتجة عن أنشطة المشاريع  •

  .غير المخططة بيئياً وهذا بدوره ينعكس على طبيعة هذه المؤسسة وأدائها
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دارة البيئة في قد تسهم هذه الدراسة عند تطبيق المقترحات المتوقعة لضرورة تفعيل دور اإل •

  .مؤسسات شرق الخليل لتحقيق العمل التنموي والمؤسسي

مما يساعد فـي  ,تسليطها على موضوع مهم جدا للعمل المؤسسي لم يتم التطرق له من قبل  •

  .واالهتمام بالمشاريع البيئية والتنموية,أن يكون قاعدة معلوماتية للباحثين من بعد

باسـتخدام مخرجاتهـا    أهميـة كل هذه الدراسة حيث ستش,على المستوى الشخصي للباحثة •

  .وزيادة االهتمام بالعمل البيئي والتنموي مع كافة المؤسسات ذات العالقة,المتوقعة

  .التأكيد على إثارة االهتمام بتطبيق األثر البيئي في المشاريع التي تنفذ من قبل المؤسسات •

  

  أهداف الدراسة 5.1
  

داف الرئيسة والفرعية ، وأما الهدف الـرئيس فيتمثـل فـي    ترتكز هذه الدراسة على عدد من األه

تقديم مقترح نظري  ة بمؤسسات شرق الخليل من خالليالتعرف على كيفية تفعيل  دور اإلدارة البيئ

  . ةيلإلدارة البيئ ومخطط هيكلي
  

  :وأما األهداف الفرعية لهذه الدراسة تتلخص في التعرف على
  

 .لمؤسسات شرق الخليلة يأهمية اإلدارة البيئ معرفة مدى •

، والكشف عن الصعوبات والمعيقات التي تقف وتحد مـن  اإلدارة البيئيةدراسة حال وواقع  •

 . مؤسسات شرق الخليلتطبيقها في 

 . لإلدارة البيئية من وجهة نظر مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل  التشبيك واقع •

مؤسسات شـرق  البيئية وتطبيقها في لتصورات الهادفة لإلدارة تقديم عدد من المقترحات وا •

 . الخليل

 . على تأثير خصائص أفراد العينة على إجاباتهم  التعرف •
  

  وفرضياتها أسئلة الدراسة 6.1
  

  .إلى سؤال رئيس ومجموعة أسئلة فرعية وفرضية واحدة تستند هذه الدراسة
  

  السؤال الرئيس
  

 ما واقع اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل؟ •
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صورات المقترحة لتفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل من وجهه نظر ما الت •

 المدراء والموظفين؟
  

  :وأما األسئلة الفرعية فهي 
  

 ما هي أهمية وجود اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل؟ •

 ما هو واقع التشبيك لإلدارة البيئية من وجهة نظر مدراء وموظفي شرق الخليل؟ •

 ات عمل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل؟ما هي معيق •

ما هي أكثر الوسائل واألدوات المستخدمة من قبل مدراء وموظفي شرق الخليـل لتفعيـل    •

 دور اإلدارة البيئية؟

 اإلدارة البيئية ؟ ما هي الحلول المقترحة لتفعيل •

 .سسات شرق الخليل باختالف خصائصهممدراء وموظفي مؤ هل تختلف إجابات •

   
للتعرف على تأثير خصائص مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل علـى إجابـاتهم اسـتخدمت    و

  :الباحثة الفرضية الصفرية اإلحصائية التالية
 

فـي  المتوسـطات الحسـابية    ) & =0.5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

ول تفعيل اإلدارة البيئيـة فـي   الستجابات المبحوثين من مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل  ح

  ............).المؤهل العلمي, العمر ,الجنس ( مؤسسات شرق الخليل  تعزى للمتغيرات 
  

  حدود ومحددات الدراسة 7.1
  

  :تمثلت حدود ومحددات الدراسة فيما يأتي
  
  .2008وكانون أول 2007الفترة الممتدة من شهري أيلول : الحدود الزمنية  •

وجمعيات , جمعيات خيرية, بلديات(وشملت مؤسسات منطقة شرق الخليل : الحدود المكانية  •

مؤسسة  )14(والبالغ عددها ) ومؤسسة تعليمية ,ونوادي رياضية , وجمعيات نسويه,تعاونية

 والمـوظفين والمـدراء   اإلداريةهيئاتهم  دوعد,من منطقة الشيوخ وسعير وبني نعيمفي كل 

 .)167( لهذه المؤسسات هو
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حوثين مسـتهدفين فـي أداة   مؤسسات شرق  الخليل كمبمدراء وموظفي : شرية الحدود الب •

العمل المؤسسي والتنموي  فـي جامعـات ومؤسسـات    الخبرة والكفاءة في وذوي  الدارسة

 . المنطقة
  

  هيكلية الدراسة 8.1
  

  :تشتمل الدراسة على ستة فصول على النحو األتي
  

وأسـئلة  , مبررات الدراسة، أهمية الدراسة، وأهداف الدراسةالمقدمة،   :الفصل األول          

  .حدود ومحددات الدراسة ،وهيكلية الدراسة وفرضيات الدراسة،
  

  .والدراسات السابقةاإلطار النظري    :  الفصل الثاني     
  

، اخصائصهو ، مجتمع الدراسة، وعينه الدراسةاهوأدوات منهج الدراسة  :       الفصل الثالث

  .، صدق أداة الدراسة والتحكم، ثبات األداةأدوات الدراسة

عرض النتائج ومناقشـتها ودراسـة   , يشتمل على التحليل اإلحصائي   :  الفصل الرابع

  .                    مقارنة لها  

  .يشتمل االستنتاجات والمقترحات  :        الفصل الخامس
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  صل الثاني الف
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  المقدمة 1.2
  

ـ  باالهتمـام   ضوع اإلدارة البيئية الذي لـم يحـظ  الضوء على مو تسلط هذه الدراسة  يالكبيـر ف

ـ       ،وفلسطين  ةكما تتناول هذه الدراسـة مجموعـة مـن المفـاهيم والمصـطلحات اللغويـة الهام

لـذا ال بـد مـن    ,)وغيرها ,وتقييم األثر البيئي,تنمية المستدامةوال, واإلدارة البيئية,دارة واإل,كالبيئة(

وعناصرها الرئيسية حتى نتمكن من إيجاد العالقـة   اإلشارة إلى كل منها في تعريفها وتبيان أهميتها

مما أدى إلـى اخـتالط المفـاهيم مـن قبـل      ,وقد اختلف كنير من األدباء من تعريفها , فيما بينهما

الخ وفيما يلي هذه المفـاهيم  ....مجال البيئة والتنميةلمنظمات التي تعمل في باحثين واالمؤسسات وال

   .والمصطلحات بشكلها اللغوي واالصطالحي المستخدم في العديد من هذه المراجع العلمية واألدبية
  

  تعريفات أساسية 2.2
  

  فيها ساسيةاألالبيئية ويمكن تناول  اإلدارةهناك العديد من التعريفات التي تدخل في مجال 
  

  :البيئة .1.2.2
 

فالبيئة لغة هي ,تعد كلمة البيئة من المصطلحات النادرة التي لها صيت شائع في شتى حقول المعرفة

  .أو منزلة بمعنى حل ونزل وأقام اأ مكانفيقال تبو,الة االستقرار والنزول ح
  

يب برحمتنـا مـن   نص وكذلك مكنا ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء: " حيث قال عز وجل

إذ أنها ,وبيئة اإلنسان الطبيعية هي األرض , ) 56يوسف ، اآلية " ( المحسنين جر نشاء وال نضيع أ

  .)2007,مخلف(وحول الشمس تعد الوسط المناسب لحياة اإلنسان,بهيئتها ودورانها حول نفسها
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من ماء وهواء  فيهبما ,اإلنسان فيهاصطالحا فهي المحيط الطبيعي والصناعي الذي يعيش  أما البيئة

إذ تنطوي على وسـط  ,وكائنات حية ومنشات أقامها اإلنسان إلشباع حاجاته المتزايدةوفضاء وتربة 

  ).2007,مخلف(  طبيعي وأخر مقام بفعل نشاط اإلنسان
  

هي مجموع الظروف والعوامل الفيزيائية التي تعيش فيها الكائنـات الحيـة   "وأيضا البيئة اصطالحا

وتوثر في العمليات الحيوية التي , فيما بينها وبين المحيط التي تعيش فيها الكائنات الحيةوتداخالتها 

  ).1995,حافظ.(تقوم فيها
  

وعلم البيئة المسـمى  ,المنزل  أوتعني البيت  األصلفيرى أن البيئة كلمة يونانية ) 2007,قاسم(أما 

اختل هذا التوازن ظهـر االخـتالل    إذاويكولوجيا يركز على عملية التوازن بين الكائنات الحية باأل

ومنذ عدة سنوات بدأ  ,البيئي ولذلك فان هذا العلم يهتم بالخصائص المختلفة والمتداخلة بين الكائنات

فمنذ أوائل الستينات بدا ,االهتمام العالمي بالبيئة وتأثيرها على المجتمعات واألداء االجتماعي والبيئي

مثل استغالل الموارد وتحسين األمن الصناعي ,ثله البيئة على المجتمعاالهتمام باألثر الواسع الذي تم

وظروف التشغيل واإلنتاجية وتطوير المجتمع حيث أن البيئة تمثل النظام الكامل الذي تعـيش فيـه   

  .المجتمعات اإلنسانية 
  

ذه الكلمـة  ه) .  Ecology(ويتطابق مفهوم البيئة باللغة العربية إلى حد بعيد مع مفهوم علم البيئة 

وتعني علم، أي ) Logos(وتعني المنزل أو البيت، وكلمة )  Oikas( المشتقة من الكلمة اليونانية  

 ارنسـت هيكـل  قام العالم األلماني  1860 بدراسة الكائن الحي بمنزله في عامعلم البيئة الذي يهتم 

 ا واقتصـادها والعالقـات  دراسة الكائنات الحية وكيفية معيشتها وحماية نفسـه " بتعريف علم البيئة

  ) 1996، غرابيه "( المتبادلة فيما بينها 
  

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية ومـا   :أنها ) 1999(البيئة الفلسطيني  وقد عرفها قانون

) 2006,قنـام (أما .، وما عليها من منشات وتفاعالت قائمة فيما بينهايحتوي من ماء وهواء وتربة 

بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان يتأثر ويـؤثر  فقد عرف البيئة 

وهذا المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صغيرة جـدا ال  .فيه 

  .تتعدى رقعة البيت الذي يسكنه
  

عن  ةتلتقي في أن البيئة عبار التعريفات هذه جميعسابقا من تعريفات حول البيئة  خالل ما ذكر ومن

الباحثة بـان   وتخلص,المكان أو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات والعالقة التي تتم بين هذه الكائنات
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كل ما يحيط باإلنسان من عناصر حيوية وغير حيويـة   "هيكما ذكر سابقا  األشمل البيئة بالمفهوم

  ."ويصل إليها اهتمامه 
  

   :مفهوم اإلدارة .2.2.2
  
إدارة " فـي كتابـة   " ل عام حيث عرفها فريدريك تايلوربشك التعريفات التي تناولت اإلدارة ثرتك

ثم التأكد ,إن فن اإلدارة هو المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال عملة, 1930الصادر عام " الورشة 

العامـة   ارةفعرفها في كتابة اإلد"أما هنري فايول .من أنهم يقومون بعملة بأحسن طريقة وأرخصها

أبو (  ."والرقابة يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتنسيق وإصدار األوامر"بقولةوالصناعة 

     ).1991,شيخه
  

اإلدارة في احدث مفاهيمها هـي االسـتخدام األمثـل     "إن )2005,القصاص وطاحون(وأيضا يرى 

ذلك إليجاد عناصر وإمكانيات ومـوارد  ,بجهد وعمل دائبين ,للعناصر والموارد واإلمكانيات المتاحة

وفقا لرؤية واضحة ومنهاج علمي وعملي من حيث التفكير والحركة للوصـول باإلنسـان   ,متجددة 

     ."الظروف  والمكان والبيئة ألفضل
  

اإلدارة هـي   "متعددة تشترك جميعها بان فأن لإلدارة تعار ي .)2002(مخامرة وآخرون كما يرى 

والوظائف التي يقوم بها اإلداري ضمن نطاق قيامة بالعملية اإلدارية , ووظائفها  عملية لها مميزاتها

العمليـة   أنهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وهي  وظائف متشابكة في الحياة العملية حيث 

    ."اإلدارية وحدة واحدة مترابطة األجزاء فهي نظام متحرك وله صفة االستمرار
  

المنظمة من حيث  بإنشاءتتعلق  أوجميع الواجبات والوظائف التي تختص ": بأنهاكما عرفها كمبال 

وتوفير ما يلزمها من المعدات الضـرورية ووضـع أو تكـوين    ,ووضع سياستها الرئيسة, تمويلها 

العـزاوي  .("وكـذلك اختيـار الرؤسـاء األساسـيين    ,اإلطار التنظيمي الذي ستعمل فيه المنظمـة  

  .)2007,والنقار
  

اإلدارة هي مجموعه من األشخاص المؤهلين علميا  ل التعاريف السابقة في أنالباحثة من خالوترى 

وتـرى  ,أو عمليا للقيام بالعمل وأيضا هدفهم أما  ماديا أو معنويا واإلدارة تحتاج لتسـيير أعمـالهم  

تأكد من أنهـم  ثم ال,أن اإلدارة هي المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال عملة"الباحثة كما ذكر سابقا 

  ".يقومون بعملة بأحسن طريقة وأرخصها
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   :ةياإلدارة البيئ .3.2.2
  

وكانت غالبا ما تصل إلى نهايات مسدودة بسبب سوء الفهـم   "كثرت المناقشات حول اإلدارة البيئية

والغموض الذي يحيطها وهذا يعود إلى أن الكلمتين بيئة وإدارة تعني أشياء مختلفة لذلك فقـد أكـد   

كل العوامل والظروف الخارجية (فقد عرف البيئة  1994ملير  لالمنفصل مثرسون على المعنى الدا

أمـا اإلدارة  ). الحية وغير الحية التي تؤثر على الكائنات الحية أو أي نظام آخر خالل فترة حياتـه 

در البيئية ونسبة إلى البيئة فقد تم تعريفها على أنها هي تلك الوسيلة التي توزع وتحافظ على المصا(

  ).كالغابات والمناجم وما إلى ذلك
  

بينما يؤكد آخرون على كون اإلدارة عملية هيكلية تبدأ بوضع األهداف وتمتد خالل عـدة وظـائف   

  .)2007,لنقارالعزاوي وا(غيرهامنها البحث والتخطيط والتنظيم والتطوير والمالية و
  

اإلنسان والتي تتمركز حول أو على نشـاطات  هي اإلدارة التي يصنعها " إلدارة البيئيةفقد عرفت ا

اإلنسان وعالقاته مع البيئة الفيزيائية واألنظمة الباثولوجية المتأثرة وان جوهر اإلدارة البيئية يكمـن  

هذه اإلدارة لإلنسان أن يستمر في تطـوير  عي والفهم والسيطرة الذي تسمح به في التحليل الموضو

  ).2007,والنقار ,العزاوي( "لطبيعيتكنولوجيا بدون تغيير في النظام ا
  

طيط خالهيكل التنظيمي ونشاطات التالشامل الذي يتضمن  اإلداريهي جزء من النظام " أيضاويرى 

والممارسات واإلجراءات والعمليات والموارد المتعلقـة بتطـوير السياسـة البيئيـة      توالمسؤوليا

  ).2007,والنقاري العزاو"(مراجعتها والحفاظ عليهاو وتطبيقها
  

 نميـة بأنها إدارة الموارد الطبيعية والبشرية وهدفها النهـائي هـو الت   "تعريف اإلدارة البيئية كما تم

في المتواصلة لإلنسان ومجتمعة في أي مكان بما يضمن تحسين نوعية حياته وحياة األجيال القادمة 

  ) .1993 ,توفيق( "مجتمعه
  

من خالل التزام مستويات اإلدارة العليا ومتخذي  هي نسق إداري يتحقق ")2005,سعد(وكما عرفها 

القطاعـات   ةواقتناعهم الكامل بتطبيقه للوصول إلى التنمية المستدامة لكاف,القرار التنموي والسياسي

  ."االقتصادية واالجتماعية
  

ي جزء من النشاط اإلداري العام الذي تمارسه اإلدارة في المنشآت والـذي يقـوم   واإلدارة البيئية ه

إدارة األنشطة البشرية التي قد تضر وتلحق األذى بالبيئية ومواردها الطبيعيـة ، بهـدف تـوفير    ب
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وتأمين الحاجات البشرية من تلك الموارد المتوفرة في النظم البيئية بعيدا عن  والهدر دون حاجـة  

  ).2003صالح، (
  

التنميـة مـن    تمقابلة احتياجـا هي العملية التي يمكن من خاللها تنظيم و "ةيوبهذا فان اإلدارة البيئ

إضافة إلى أنها تضع معايير بيئية محددة من اجل حماية البيئـة  . الموارد الطبيعية على المدى البعيد

  ).Amad,1987("من التلوث وتشكل المرشد الجديد في سبيل تحقق التنمية المستدامة
  

ء من النظـام اإلداري الشـامل   هي جز " كم ذكرت سابقا اإلدارة البيئية وقد خلصت الباحثة إلى أن

والممارسات واإلجراءات والعمليات  تالذي يتضمن الهيكل التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليا

  ".وتطبيقها ومراجعتها والحفاظ عليها والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية
  

  :البيئة والتنمية المستدامة .4.2.2
  

  )1988(ة األمم المتحدة للبيئة والتنمية لجن مستدامة لقد عرفتهاتنمية الهو المقصود بال ولكن ما

بأنها القدرة على مقابلة االحتياجات الحالية دون أن يؤثر ذلك في قدرة األجيال القادمـة إلشـباع   " 

هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيـال  " وقد تم تعريفها أيضا ".حاجاتها 

وهي تنمية قابلة لالستمرار وعملية التفاعل بين ثـالث أنظمـة نظـام    ,ية احتياجاتهمالقادمة على تلب

  ).2007,قاسم(ونظام اجتماعي ,ونظام اقتصادي,حيوي
  

 هي التي تفي باحتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال) "2007(والنقار  وكما يراها العزاوي

ك إجماع على أن عبارة التنمية المستدامة تشير إلـى  ومع ذلك فهنا,"باحتياجاتهاالقادمة على الوفاء 

مجموعة واسعة من القضايا وتستلزم نهجا متعدد الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئـة واالهتمامـات   

إذ يحتاج صانعوا هذه القرارات إلى معلومات لتحديد اإلجراءات الـالزم  ,البشرية والقدرة المؤسسية

وهذه المعلومات تشمل لمتخذي القـرارات وواضـعي   ,ية المستدامةاتخاذها إلحراز التقدم نحو التنم

  .ال أم كانوا يسيرون في الطريق الصحيح إذايعرفوا ما  أنالسياسات 
  

وضع خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية االقتصادية واالجتماعيـة لرفـع    إلىتتسابق المجتمعات 

الي التغيير والزيادة في االستهالك واالدخار النمو وبالت إلىوقد يؤدي ذلك  لألفرادالمستوى المعيشي 

النمـو السـريع    أن إال,تالفي الفقر  أوضروري للتخفيف ويعتبر النمو االقتصادي .والناتج القومي 

وقد يظهـر  ,مشاكل بيئية تزيد من بؤس المجتمع المعني بالتنمية  إلىغير المتوازن غالبا ما يؤدي 

إقامة المشـاريع التنمويـة   ألنواع التلوث في مجال لمطردة ذلك في مختلف المجاالت مثل الزيادة ا

وقد يظهر ذلك عدم استقرار اإلنتاجية من خالل على سبيل ,وتأثير ذلك على الصحة ونوعية الحياة 
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ولذا فان من الطبيعـي أن المشـاكل   ,المثال االستغالل الخاطئ لمصادر المياه وسوء استغالل التربة

لتنمية التي يتبناها المجتمع ونموه االقتصادي وسياسته اإلداريـة تجـاه   البيئية تتفاوت حسب مفهوم ا

وتتصف السياسات اإلدارية البيئية في الدول النامية بضعف مقوماتها وهو ما يؤدي إلى سهولة ,البيئة

 تالمتلوثـا مسـببة لكثيـر مـن    استيراد وانتقال التقنيـة والمصـانع مـن الـدول الصـناعية ال     

  .)2007,الخرجي(البيئية
  

  :مؤشرات وأبعاد التنمية المستدامة .1.4.2.2
  

  :هناك العديد من المؤشرات والمرتكزات للتنمية المستدامة على النحو التالي 
  

 .لقضاء على االنفجار السكاني ا •

 .تحقيق األمن الغذائي •

 .دعم برامج تنظيم األسرة •

 .التخفيف من حدة الفقر •

 .دعم دور المرأة في التنمية المستدامة  •

 .حد من استنزاف الموارد الطبيعيةال •

 .مكافحة التصحر •

 .النفايات وإعادة التدوير •

 .)2007,قاسم.(وغيرها من المؤشرات , المحميات الطبيعية •
  

  :وتتمثل أبعاد التنمية المستدامة على النحو التالي
  

 حيث تعني التنمية المستدامة إجراء خفض,الدول الصناعية في الشمال : البعد االقتصادي   •

إجـراء تحـوالت   ,عميق ومتواصل في استهالك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية

 .اقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصـناعي عالميـا  ,جذرية في األنماط الحياتية السائدة

تعني توظيف الموارد من اجل رفع مستوى المعيشة للسكان األكثر فقرا في , الدول الفقيرة

  .الجنوب

تسعى التنمية المستدامة لتحقيـق االسـتقرار فـي النمـو      :إلنساني واالجتماعي البعد ا   •

ـ ,ووقف تدفق األفراد على المدن ,السكاني الل تطـوير مسـتوى الخـدمات    وذلك من خ

وتحقيق اكبر قدر مـن المشـاركة الشـعبية فـي     ,والتعليمية في المناطق الريفية,الصحية

  .التخطيط للتنمية
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ة المستدامة هي االستخدام األمثل لألراضي الزراعية والموارد المائية التنمي :البعد البيئي    •

  .مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة األرضية,في العالم

هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصـناعات والتقنيـات    :البعد التقني واإلداري   •

وتنتج الحد األدنى من الغـازات  ,قة والمواردالنظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطا

ــرارة ســطح األرض والضــارة   ــة ح ــع درج ــى رف ــؤدي إل ــي ت ــات الت والملوث

  ).2007,قاسم.(باألوزون
  

جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة التـي تحقـق الرفاهيـة     ىالعربية تسعشعوب المنطقة  إنومن هنا 

لجائر للموارد المتاحة للـدول حاليـا وتحقيـق    الحالية والقادمة من خالل عدم االستغالل ا لألجيال

صـحة   إلـى تلوثهـا   تأثيركما يمتد ,الحالية األجيالالحفاظ على البيئة التي يؤثر تلوثها على صحة 

البيئيـة بمشـتمالتها    أثارهـا ويعتبر التخطيط السليم للمشروعات التنموية وتقيـيم  .القادمة  األجيال

ويـتم تقيـيم   .هـذا الهـدف    إلـى د الركائز المهمة للوصول الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية اح

العلمي المدعم بالخبرات السابقة المحلية والعالمية للمشروعات المثيلـة   التنبؤالمشروعات من خالل 

السـلبية   اآلثـار للعمل على الحد مـن   شغيلية خالل مراحلها التخطيطية والتصميمية والتنفيذية والت

بواسطة فريق من الخبراء في المشـروعات وخبـراء    التنبؤيةوتتم العملية ,االيجابية اآلثاروتعظيم 

  ).2005,سعد( الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة من المشروع أفضل إلىالبيئة للتوصل 
  

 اإلنساناالهتمام بالعالقة المتبادلة ما بين  إلىوالتنمية المستدامة تنمية قابلة لالستمرار والتي تهدف 

والتركيز ليس فقط على الكم بل النوع مثل تحسين توزيـع  ,وتنميتهعي وبين المجتمع ومحيطة الطبي

وتهـدف التنميـة   , واإلسـكان المجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتربيـة   أفرادالدخل بين 

البيئي واالجتماعي واالقتصـادي للمشـاريع    األثراالهتمام بشكل رئيس بتقييم  إلى أيضاالمستدامة 

وان التنميـة هـي    اإلنسـان حيث البيئة هي المخزون الطبيعي للموارد التي يعتمد عليها و,التنموية

التنمويـة البيئيـة    األهدافلذا فان ,الرفاهية والمنفعة  إلىالتي تتبعها المجتمعات للوصول  األسلوب

  ).2007,الخرجي(.يكمل بعضها البعض
  

  : إدارة البيئة لتفعيل التنمية المستدامة .2.4.2.2
  
أعدت مصر وثيقة القرن الحادي والعشرين والتي أساسها بـدا  ,عرض مثال على مستوى عربي وك

ضمنها خمس مجموعات معينـة بكـل   ت) 2007-1997(جهاز شؤون البيئة في إعداد خطط عشرية

  ):2007,قاسم(منها 
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 .المشروعات المعنية بحل مشاكل مخلفات المناطق الحضرية •

 .ت النشاط الزراعيالمشروعات المعنية بتدوير مخلفا •

 المشروعات المعنية بتدوير مخلفات النشاط الصناعي وغير الخطرة  •

 .المشروعات المعنية بتدوير مخلفات النشاط الصناعي الخطرة •

  .المشروعات المعنية بدعم اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة •
  

  :ذلك األمر الذي تطلب حتمية الوقوف على دراسة كل من
  

نمية وطرق تنفيذها التي تكفل الشمول واالستمرار سواء لمشروعات التنميـة  احتياجات الت  •

الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية مع ضرورة إشراك كافة الجهات الحكوميـة وغيـر   

 .الحكومية

دراسات الجدوى البيئية للوقوف على تقويم األثر البيئي للمشروعات والبرامج واألنشـطة    •

 .التنموية المستقبلية

الثقافة البيئية وتبني جماعات العمل غير الرسمية لمفهوم التدريب البيئي كذا تبنى مستويات   •

اإلدارة المختلفة هذا المفهوم وبالدرجة اآلتي تعكس حتمية االهتمام والحفاظ على البيئة من 

خالل عقد حلقات للجودة لضمان التطوير المستمر لإلدارة البيئية وتطبيق معايير الجـودة  

 .بيئيةال

تضمين البعد البيئي في كافة االستراتيجيات والخطط والبرامج وتأهيل المؤسسـات أفقيـاً     •

بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة للوصول إلى نظم اإلدارة البيئية المتكاملـة مـن   

 .) 2007,قاسم( .1994لسنة  4خالل الوقوف على قانون البيئة رقم 
  

  :دارة البيئةالتطور التاريخي إل .5.2.2
  

تعتبر إدارة البيئة المجال األسرع تطورا مقارنة بالمجاالت األخرى، حيث ترجع بدايات هذه اإلدارة 

إلى أوائل السبعينات وهي الفترة التي أخذت فيها قضايا البيئة ومخاطر التلوث البيئي تظهر للسطح 

ولم يتخط مفهوم اإلدارة البيئيـة   ,وخالل هذه الفترة أو المرحلة . وتنذر بمخاطر بيئية على مستوى

حدود اإلجراءات العالجية واعتمد هذا األسلوب على الطرق والناهج التقليدية فـي اإلدارة البيئيـة   

   .وبدرجة أساسية على التشريعات والقوانين واالتفاقيات الخاصة بحماية البيئة

  :ليويمكن إيجاز مرحلة النشوء والتطور لإلدارة البيئية من خالل ما ي
  

  .نشا االهتمام البيئي منذ نشوء أولى الحضارات •
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بدا االهتمام يتزايد بالبيئة وتلوثها وبشكل طردي فكلما ازدادت حدة التلـوث زاد االهتمـام    •

  .بالبيئة 

والتركيز بادئ األمر على التشريع الذي اهتم بالوضع البيئي العـام أي مـا   جرى االهتمام  •

ولكن هذه المرحلـة لـم    )End pipe(إلى قانون  يخرج من المنظمات من ملوثات وصوال

  .تجدي بسبب ما واجهته من مقاومة المنظمات في التكيف واالستجابة

جرى بعد ذلك مرحلة انتقال من مخرجات المنظمة إلى األنشطة الداخلية للمنظمة أي إيجاد  •

منظمـات  وهذا ما سعت إلية العديد مـن ال .نظام إداري في المنظمة يختص بإدارة وتلوثها 

  .1999الصادر عام وبينة تقرير األمم المتحدة للبيئة 

ظهرت عدة أنظمة إدارية استهدفت صياغة نظام إداري فعال ولكن أكثرها قبوال وانتشـارا   •

العـزاوي  (.هو ما يتطابق وسلسلة المواصفات األيـزو فـي معظـم الشـركات العالميـة     

  ).2007,النقارو
  

البيئة وإداراتها اهتمام متزايد بالحاجة إلى حمايـة البيئـة فـي    وقد واكب االهتمام العالمي بمشكلة 

الوطن العربي، والى دعم وتأكيد استمرارية التنمية في إطار ترشيد اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة    

عـن مجلـس الـوزراء     80وقد تجسد هذا االهتمام بصدور القرار رقم . وتعزيز األوضاع البيئية

ئة خالل دورته الثامنة التي عقدت بالقاهرة في تشرين األول عـام  العرب المسئولين عن شؤون البي

الصادرة عن المنظمة الدوليـة   14000م المتعلق بسلسلة مواصفات نظم اإلدارة البيئية ايزو 1996

  ).1993 ,توفيق( .للمقاييس
  

  :واقع اإلدارة البيئية في األراضي الفلسطينية .6.2.2
  

حديات وصعوبات كبيرة جدا نحو تحقيق التنمية والمحافظة علـى  تواجه معظم المناطق الفلسطينية ت

الموارد الطبيعية والبشرية ، حيث يعيق االحتالل اإلسرائيلي بشكل مستمر جميع أوجه التنمية فـي  

وهـذا أنهـك الشـعب    ,معظم المصادر الطبيعية في فلسطين ذاألراضي الفلسطينية ويسيطر ويستنف

حيث ال يوجد تواصل ,زئة من قبل االحتالل لألراضي الفلسطينية الفلسطيني ومع تكريس واقع التج

من السـيطرة   نبين المناطق الفلسطينية وضعف السيطرة على الموارد الطبيعية مما منع الفلسطينيي

حيث تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة ,وهذا انعكس سلبيا على البيئة. والمياهعلى األراضي 

كما وان التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتحسين مسـتوى  .مطلوب لحماية البيئةعن القيام بالدور ال

التنميـة   تواجـه التعليم والوضع الصحي في ظل ندرة الموارد المالية تمثل أهم التحـديات التـي   

  ).2001,المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. (امة في فلسطينالمستد
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  :األساسية التالية لمبادئابصورة عامة، تتضمن حقوق اإلنسان البيئية 

الحق في بيئة آمنة ومالئمة تضمن الصحة والسالمة لألجيال الحالية، دون االنتقاص من  •

ويتضمن ذلك الحق في التخلص من التلوث والتدهور البيئـي  . حقوق األجيال المستقبلية

  . هوأية نشاطات تؤثر سلباً على الحياة والصحة العامة ومستوى المعيشة والرفا

حق في استدامة استخدام الموارد الطبيعية من خالل تحقيق العدالة والمسـاواة لجميـع   ال •

المقبلة، وأيضـاً عـدم تعـريض     األجيالالمواطنين، وكذلك عدم االنتقاص من حقوق 

  . المكونات الطبيعية لالستنزاف والتدهور والتلوث

بـالتخطيط البيئـي    الحق في المشاركة الفاعلة في التخطيط وصنع القرارات فيما يتعلق •

والتنموي، ويضمن ذلك الحق في التمتع بالممتلكات الشخصية، وتلقـي المسـاعدة فـي    

  . الوقت المناسب في حاالت الكوارث الناجمة عن ظروف طبيعية أو بشرية

ويشمل ذلك التأكيد على أن كافة النشاطات التنموية قد تم تخطيطها وتنفيـذها بمواصـفات تـتالءم    

  ).2001,المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .(ئية ذات العالقة بحياة اإلنسان وصحتهوالمعايير البي
  

 :مبادئ وعناصر منظومة اإلدارة البيئية .7.2.2
 

  :يخضع نموذج منظومة اإلدارة البيئية لرؤية تنظيمية تتبنى المبادئ التالية
  

ستها البيئيـة وتؤكـد   تحدد سيا نينبغي على المؤسسة أ :االلتزام والسياسة: المبدأ األول •

  التزامها بمنظومة إدارتها البيئية

  .على المنظمة أن تصوغ خطة لتنفيذ سياستها البيئية :التخطيط: المبدأ الثاني •

من أجل كفاءة التنفيذ، يعين أن تطور المنظمة القدرات واآلليـات   :التنفيذ: المبدأ الثالث •

  .واألهداف الساندة الضرورية لتحقيق السياسة البيئية واألغراض

  .تقيس وتراقب أدائها البيئي نعلى المؤسسة أ: القياس والتقييم: المبدأ الرابع •

يجب أن تفحص المنظمة منظومة إدارتهـا البيئيـة    :الفحص والتحسين: المبدأ الخامس •

وتخضعها للتحسين المتواصل بهدف تحسين األداء البيئي الشامل ، ويأخذ ما تقـدم فـي   

فضل النظر إلى منظومة اإلدارة البيئية على أنها إطار تنظيمـي،  الحسبان ، فإنه من األ

ينبغي مراقبته وفحصه دوريا للحصول على التوجه الفعال ألنشـطة المنشـأة البيئيـة ،    

المستحبة للعوامل المتغيرة الداخلية والخارجية ويتحتم على كل عضو فـي المنشـأة أن   

 ).2007,قاسم(.يتحمل مسؤولية التحسينات البيئية
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ينبغي أن تحدد المنشأة سياستها البيئية وتؤكـد االلتـزام    :االلتزام والسياسة: المبدأ األول •

يجب أن تبدأ المنظمة حيثما تكون هناك منفعة بيئيـة، فعلـى    :بمنظومة إداراتها البيئية

 األمثـل سبيل المثال يتم التركيز على األنماط التي يمكن السيطرة عليها مثل االسـتخدام  

ومع نمو خبرة المنشأة ، وبدء استقرار منظومة إداراتها البيئية ، عندئـذ يمكـن   للموارد 

مـن التحسـينات علـى األداء     توظيف األساليب والبرامج والتكنولوجيات إلدخال مزيد

االعتبارات البيئية ة البيئية ، يكون باإلمكان دمج ، وهكذا فمع نضج منظومة اإلدارالبيئي

  .  في كل قرارات النشاط

لتأمين النجاح ، فإن الخطوة المبكرة لتطوير أو لتحسـين   :هدات اإلدارة العليا والقيادة تع •

منظومة لإلدارة البيئية هي الحصول على تعهد من اإلدارة العليا للمنشأة لتحسـين األداء  

وتعهد اإلدارة العليا وقياداتها هما العنصـران  , البيئي ألنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها 

  ).2007,قاسم(.انالحاسم

يمكن تحديد الوضع البيئي الحالي للمنشأة بإجراء فحـص بيئـي    :الفحص البيئي األولي •

  .أولي 

السياسة البيئية هي المحرك لتنفيذ وتحسـين منظومـة اإلدارة البيئيـة     :السياسة البيئية •

تعكـس التـزام اإلدارة    أنومن ثم يتعين .لكي تصون وتحسن من أداءها البيئي,للمنشاة 

وتشكل السياسة البيئية القاعـدة  ,القوانين السارية والتحسين المتواصل  عالعليا للتوافق م

  . التي ترسي المنشاة عليها أغراضها وأهدافها
  

المعنية داخليا وخارجيا وان  لألطرافتكون السياسة واضحة بما يكفي الن تكون مفهومة  أنويتعين 

المعلومات المتغيرة ويكون مجال للتطبيق محددا تفحص وتعدل بصفة دورية لكي تعكس الظروف و

تعرف وتوثق سياستها البيئية من خـالل الخطـوط    أنالعليا للمنشاة  اإلدارةويجب على . بوضوح

وعلى هذه المؤسسـة فـي حالـة    ,العريضة للسياسة البيئية للمؤسسة التي تكون المنشاة جزءا منها

  ).2007,نقارالعزاوي وال.(تصدق على هذه السياسة أنوجودها 
  

  :يتعين أن تصوغ المؤسسة خطة لتسجيل سياستها البيئية :التخطيط : المبدأ الثاني •

تحديد الجوانب البيئية،  :لبيئية المتعلقة بالتخطيط ما يليتتضمن عناصر منظومة اإلدارة ا •

، والسـمات  بات القانونية، والسياسة البيئيـة وتقيين التأثيرات البيئية المصاحبة، والمتطل

. لداخلية لألداء، واألغراض واألهداف البيئية، والخطـط البيئيـة والبـرامج اإلداريـة    ا

   ).2007,قاسم(
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للتنفيذ الفعال يتعين أن تطور المنشأة القـدرات وآليـات المسـاندة     :التنفيذ: المبدأ الثالث •

تنمو الكفاءات والمساندة التـي   .سياسة واألغراض واألهداف البيئيةالضرورية لتحقيق ال

تحتاجها المنشأة بثبات كرد فعل للمتطلبات المتغيرة لألطراف المعنية والبيئية الديناميكية 

ولبلوغ األغراض البيئية يتعين على المنظمـة أن  .للمشروع وعملية التحسين المتواصل 

وبإمكان عديد مـن  . تركز وتحشد عمالتها ومنظوماتها واستراتجياتها ومواردها وبنيتها

رب من تنفيذ إدارة البيئة على مراحل معتمدة علـى مسـتوى الـوعي    المنظمات أن تقت

  )2007,قاسم.(بمتطلبات الجوانب البيئية والتوقعات والمزايا ومدى توفر الموارد 

إن القيـاس   :مة أن تقيس وتراقب أدائها البيئيعلى المنظ :القياس والتقييم: المبدأ الرابع  •

ة األداء ، والتي تضمن بأن المنشأة تؤدي طبقا والرقابة والتقييم أنشطة حاكمة في منظوم

  ).2007,قاسم.(برنامج اإلدارة البيئية المشهر ل

تراجع وتفحص باسـتمرار نظـام    أنعلى المنظمة  :الفحص والتحسين: المبدأ الخامس •

البيئي من خالل القياس والضبط وذلك يتعـين علـى    أدائهاالبيئية بهدف تحسين  اإلدارة

والقياس وهذا يتضمن تسـجيل المعلومـات    اإلرشادليل البيانات بهدف العليا تح اإلدارة

 واإلجـراءات عـدم المطابقـة    وأيضـا . والرقابة التشغيلية المناسبة اإلدارةلمعرفة اثر 

عند وضـع   األساسيةتضمن العناصر  أنالتصحيحية والوقائية حيث يتعين على المنشاة 

وتنفيـذ   أسـبابها خـالل تحديـد    مـن  المطابقةالفحص وتصحيح عدم  أساليبوصيانة 

  ).2007,العزاوي والنقار.(التصحيحية الضرورية اإلجراءات
  

  : تفعيل اإلدارة البيئية كمنظومة .8.2.2

  
والمراجعـة   لإلدارةمنظومة فعالة  بإقامةالتي تدفع بقوة المنشات الصناعية لالهتمام  األسبابتتعدد 

طة اإلدارة البيئية ووظائفها المختلفة ضـمن نطـاق أي   لضمان تنفيذ أنش .البيئية وتفعيلها باستمرار

والتي تعتبـر  , مشروع بيئي  ينبغي توفر عدد من الشروط والوسائل واألدوات اإلدارية الضرورية

  :ومن أهم هذه األسباب ما يلي. من متطلبات نجاح هذه اإلدارة عند تطبيقها
  

فـي سياسـات حمايـة البيئـة      حيث هناك تزايـدا ملحوظـا  ,االلتزام بالتشريعات البيئية  •

وكذالك التركيز على تحقيق االلتزام بالتشريعات واللوائح البيئيـة وبطـرق   ,واستراتيجياتها 

مبتكرة تختلف في منطلقاتها عن األساليب التقليدية لتحقيق االلتـزام عـن طريـق األمـر     

تحقيق االلتزام ومن بين األساليب الجديدة أسلوب االتفاقيات الطوعية بين أجهزة .والسيطرة 

والتدقيق في تحديد المسئولية المدنية في إحداث التلف ,بالمنشات الصناعية المطالبة بتحقيقه 

وابتكار أساليب جديدة قائمة علـى  ,وتقييم حجم التعويضات المطلوبة إلصالح التلف ,البيئي 
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القصـاص  .(ئـي  جهود االلتزام البي آليات لتحقيق االلتزام أو تقديم حوافز اقتصادية لتنشيط

  ). 2005,وطاحون

إن فرض القوانين والمواصفات البيئية أمر أساسي ومطلب ال غنـى  : وجود تشريعات بيئية •

ويجب أن تكون هذه القـوانين والمواصـفات   . عنه لتعزيز اإلدارة البيئية وتحقيق أهدافها 

المغربـي  .(فيه مناسبة للظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية للمكان الذي يراد تطبيقها

,2001.(  

إن ازدياد الوعي على مستوى المجتمع ككـل   :الوعي االجتماعي بأهمية الحفاظ على البيئة •

بأهمية الحفاظ على البيئة وضغط القوى الشعبية المتزايد على األجهزة الحكومية والمنشات 

هتمامـا  وتفرض على المنشات الصناعية ا, الصناعية لوقف التلوث وإصالح التلف البيئي 

وتحسين صورة المنشاة وإظهارها بمظهر العنصر الوطني , متزايدا باالستجابة لهذا الضغط 

ومن ثم , مثل إشهار األداء البيئي للمنشاة في وسائل اإلعالم ,الحريص على مصلحة الوطن

  .مقاطعه منتجاتها

م لظروفهـا  وال هو مستسـل ,لكن اإلنسان المعاصر ليس عبدا مطيعا لعناصر البيئة الطبيعية •

القصاص .(فقا لدرجة تطوره الحضاريولكنة يسعى دائما لتطويرها وتغييرها بما يناسبه وو,

  ).2005,طاحونو

 تال شك أن الوضع التنافسي يضعف عزوف المستهلكين عن شراء المنتجا:القدرة التنافسية •

ة للمنشاة فـي  فان واحدا من أهم أسباب إضعاف القدرة التنافسي,ذات األداء البيئي المتدهور 

نظرا لما يصاحب سوء األداء البيئي من هدر فـي  ,هو ارتفاع تكلفة إنتاجها ,السوق المحلية

أو هدر الوقت الذي يترتب علية الدخول فـي  .المواد والطاقة وتدهور في نوعية المنتجات 

المـورد   فالوقت هـو ,فضال عن التعرض للعقوبات والشروط الجزائية ,مشكالت تسويقية 

بمعدل ثابت علـى   وحتى إنفاقه فينبغي إنفاقه,الذي يتعين إنفاقه فور وصولة وتلقيه  الوحيد

  ).2005,طاحونالقصاص و.(الدوام 

  :حيث تتأثر القدرة المادية بالكثير من العوامل منها: القدرة المادية •

  .الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات اآلثار البيئية خارج حدود المنشاة •

  .فرض الضرائب أو الرسوم عليهاتسعير التصريفات و •

وما يؤدي إلية من ارتفاع كلفة االستثمارات ,موقف المصارف وشركات التامين من المنشاة  •

  .أو رسوم التامين

الوفر في الخامات والسلع الوسيطة والطاقة الناجمة عن استخدام أساليب إنتـاج ال تحـدث    •

  .تلوث
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سياسة بيئية تشكل المرجع والـدليل لمجمـل األعمـال    إن تطبيق اإلدارة البيئية السليمة يبدأ بوضع 

المستقبلية التي تنفذها اإلدارة في سبيل حماية البيئة والمحافظة على كافة الموارد ثم توضع أهـداف  

  ).        UNEP,1997 (لتحقيق غايات بيئية محددة معتمدة على مجموعة من البرامج لتنفيذ هذه األهداف
  

    :ةالسياسات البيئي .9.2.2

  
هي بيان من قبل المنظمة ألهدافها ومبادئها المتعلقة بأدائهـا البيئـي   " تعرف السياسات البيئية بأنها 

  .ووضع األهداف والغايات البيئية للمنظمة,اإلجمالي الذي يقدم إطار عمل 
  

ن من لكي تصون وتحس,والسياسة البيئية هي المحرك لتنفيذ وتحسين منظومة اإلدارة البيئية للمنشاة 

ومن ثم يتعين أن تعكس التزام اإلدارة العليا للتوافق مع القوانين السـارية والتحسـين    .أدائها البيئي

ويتعـين أن  , وتشكل السياسة البيئية القاعدة التي ترسي المنشاة عليها أغراضها وأهدافها,المتواصل 

يا وان تفحـص وتعـدل   تكون واضحة بما يكفي الن تكون مفهومة لألطراف المعنية داخليا وخارج

بصفة دورية لكي تعكس الظـروف والمعلومـات المتغيـرة ويكـون مجـال التطبيـق محـددا        

ويجب على اإلدارة العليا في المنشاة أن تعرف وتوثق سياستها البيئية من خالل الخطـوط  .بوضوح

حالـة  وعلى هذه المؤسسـة فـي   ,العريضة للسياسة البيئية للمؤسسة التي تكون المنشاة جزءا منها

  ).2007,النقارالعزاوي و(.وجودها أن تصدق على هذه السياسة
  

  :األهداف واألغراض البيئية .10.2.2
  

وعنـدما  .وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي  لتضع المنشاة وتصون األهداف وأغراض موثقة لك

ة وغيرهـا  تضع المنشاة أغراضها وتجري فحصها فعليها أن تأخذ في االعتبار المتطلبات التشريعي

ووجهـات نظـر    ةوالجوانب البيئية البارزة واختباراتها التكنولوجية والمتطلبات التمويلية والتشغيلي

ويتعين أن تتناغم األغراض واألهداف مع السياسة البيئية متضمنا ذلك االلتـزام  ,األطراف المعنيين

  ).2007,العزاوي والنقار(.بالحد من التلوث
  

لذلك يجب حصر المشاكل البيئيـة التـي تواجـه أي    ,صعبة ومعقدة  وتعتبر وضع األهداف عملية

وال ,مشروع بيئي ويسعى إلى حلها من اجل العمل على صياغتها بشكل أهداف يعمل على تحقيقهـا  

  ).UNEP,1997 .(بد أن توضع األهداف العامة التي تتبناها الدولة في حماية البيئة
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  :برامج اإلدارة البيئية .11.2.2
  

  :المنشاة وتصون برامج لبلوغ األغراض واألهداف وتتضمنتضع 
  

  .تحديد مسؤولية بلوغ األغراض واألهداف عند كل وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي •

جديدة  أنشطة أوجديدة  نمياتتعلق بمشروع بت إذا.الوسائل واإلطار الزمني المحققة لالنجاز •

 اإلدارة أن لتأكيدسوف تتعدل حينما توافقت البرامج  أوالخدمات  أوفان المنتجات ,معدلة أو

  ).2007,النقارالعزاوي و(.البيئية تسري على هذه المشروعات
  

  :الفوائد بالنسبة للمجتمع. 12.2.2
  

  :إن تبني وتطبيق إدارة البيئة في المشاريع الصناعية يحقق فوائد كبيرة للمجتمع أهمها
  
  .ت المسكونة وحتى المناطق البريةحماية األنظمة البيئية الطبيعية وكذلك البيئا •

  .استخدام مناسب للموارد الطبيعية دون استنزاف مثل األراضي والمياه والطاقة •

  .تطبيق مفهوم أخالقيات حماية البيئة •

تقليل المخاطر المؤثرة على صحة وأمن اإلنسان والناتجة عـن االنبعاثـات واإلصـدارات     •

  .الصناعية

  )                      2004,الركابي.( مجتمعتحسين صحة اإلنسان في العمل وال •
  

  :اإلدارة البيئيةواليات  أدوات .13.2.2
  

في سبيل تحقيق سياسات اإلدارة البيئية وأهدافها بشكل اقتصادي يجب االعتماد على مجموعة مـن  

األدوات والوسائل المنظمة من اجل تطوير وتحسين عمليات جمـع المعلومـات وبالتـالي اتخـاذ     

األداة الفاعلة في المعالجات المنهجية لرعاية : حيث ينظر لإلدارة البيئية على أنها رات البيئية ،القرا

وأعمال هذه المعالجات هو األساس عمـل طـوعي   ,شئون البيئة في كل جوانب النشاط االقتصادي 

وبهذا الشكل ال  وان تناول القيادات لهذا األمر.يأتي بمبادرة من قيادات المؤسسة القائمة بهذا النشاط 

بل ويتجه إلى المخاطر التي تتعرض ,يقتصر على التقييم المالي لمزايا إقامة منظومة لإلدارة البيئية

أو التنافس ,والقدرة على التمويل الالزم, إذا لم يشمل التناول لالعتبارات البيئية للحوادث,لها المنشاة 

   ).2005,القصاص وطاحون.(أو فتح أسواق جديدة,في السوق 
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  :التكلفة/ تحليل المنفعة. 1.13.2.2
   

غالبا ما تتضمن القرارات المتخذة بشأن البيئة عمليات المقارنة بين األهداف البيئيـة واالجتماعيـة   

واالقتصادية ومثل هذا النوع من التحليل يسهل عمليات المقارنة بين البدائل ويساهم في عملية صنع 

لعامة وهو بذلك يزيد الفهم العلمي للمخاطر ولعمليـات التقيـيم   القرارات بما ينسجم مع المصلحة ا

  ).UNEP,1997 (.البيئي والتداخالت بين العمليات التصنيعية والبيئية
  

  :المراجعة البيئية. 2.13.2.2
  

التقييم البيئي مع األخذ باالعتبار وجهات النظـر ومالحظـات    روتعنني بتقييم صالحية وكفاية تقري

إضافة إلى تقييم ما هو مقترح بما يتالءم مع القـائم مـن الخطـط والسياسـات     , الجهات المشاركة

  ).2006,قنام(.والمعايير
  

 :EIA_تقييم األثر البيئي. 3.13.2.2
 

وهو إعداد دراسات تساعد في التعرف على اآلثار السلبية للمشاريع التنموية قبل وقوعها وتسـاعد  

والتعويض وعبـر إشـراك   ,والتأهيل ,والمنع ,التخفيف  على تقليلها إلى الحد األدنى عبر إجراءات

كذلك فـان  .وتنفيذ ما سبق من إجراءات ,جميع األطراف في اتخاذ القرارات بشان تنفيذ المشاريع 

إعداد هذه الدراسات يعزز اآلثار االيجابية للمشاريع ويؤدي إلى تحسين ظروف الحيـاة ومسـتوى   

  ).2006,قنام(.المعيشة لإلنسان
  

 :تقييم دورة الحياة. 4.13.2.2
  

يستخدم هذا النوع من التقييم إلدراج المواضيع البيئية خالل دورة حياة المنتج بدءا من المواد األولية 

إضـافة  . لعمليات اإلنتاج وكيفية استخدام المنتج وصوال لكيفية التخلص من المنتج أو إعادة تدويره

ة الطاقة والمواد المستخدمة والنفايات المطلقـة إلـى   إلى كونه أداء التقييم تقوم بتحديد نوعية وكمي

  ).UNEP,1997 (. البيئة من أجل تقييم أثرها وتنفيذ أفضل البدائل التي تضمن تحسن نوعية البيئة
  

  :ةالبيئي المخاطرتقييم  .5.13.2.2
 

 هي عملية فكرية وتجريبية وتحليلية تهدف إلى التعرف والتكهن وتفسير وإيصال المعلومـة حـول  

واقتراح وسائل منعيـة  ,ينةتشكل مخاطرة في ظروف مع أنالمواد التي يمكن  أوتملة حالمخاطر الم
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ويتم تقليل المخاطر البيئية عـن   .والبيئة اإلنسانوعالجية لهذه المخاطر بما يضمن سالمة  وتخففيه

  :طريق 
  

  .في المجال البيئي نشاطاتهجراء  ة وعي المجتمع للضرر الذي يلحق بهزياد •

 .ةالبيئمن جراء تردي نوعية  اإلنسان بالضرر الذي يلحق بهعريف ت  •

 .ضرورة القيام بتقييم المخاطر بشكل علمي ومهني  •

إدارة نشاطاتنا بطريقة فعالة تقلل من أضرار ومخاطر البيئة وفي نفس الوقت ضمان تنمية   •

 ).2006,قنام(.اقتصادية واجتماعية
  

ئد على الشركات ذاتها وعلى الدولة بأكملها فاستخدام التقنيات إن تبني مثل هذه األدوات يعود بالفوا

النظيفة يزيد من فرص االستخدام األكفأ للمواد األولية إضافة إلى منع التلـوث وبالتـالي تـنخفض    

كما أن تبني هذه األدوات يضمن تحقيق عمليات تطوير وتحسن مستمر ، وخلق عالقـات  .التكاليف

  ).UNEP,1997.(من أجل تنمية مستدامة البيئة فعالة بين الصناعة و
  

  :اإلدارة البيئية التحديات ومعوقات .14.2.2
  

إن نقطة البدء ألي عمل يستهدف تطوير وتعزيز دور اإلدارة البيئية يتمثـل فـي رصـد وتحديـد     

ويمكـن  . معوقات اإلدارة البيئية ومن ثم العمل المثابر والمسئول على تجاوز وتذليل هذه المعوقات

  :أبرز هذه المعوقات بسن نقاط رئيسية وهي إيجاز
  

من نقص  في فلسطين حيث تعاني اإلدارة البيئية حاليا: عدم توفر الكفاءات البشرية الكفء  •

هذه الكوادر التي تعتبـر العنصـر   . حاد في القوى البشرية المتخصصة وفي الخبرة الفنية 

بيئية ليس فقط ألنـه تقـع علـى    الحيوي والهام والتي بدونها يصعب الحديث عن اإلدارة ال

البيئية بل ألنه  روالمعايي سعاتقها وضع السياسات والتوجيهات واألدوات والوسائل والمقايي

 .يمكن نقل جميع هذه اإلجراءات والتدابير إلى حيز التنفيذ  ابواسطته

  .ة بالبيئةتطبيق التشريعات البيئية المتعلق عدم •

. ارات تعالج المشاكل البيئية بشـكل ال مركـزي  عدم تخصيص إد: ضعف في بيئة التنظيم •

فمركزية اإلدارة وضرورة اتخاذ القرار بالنسبة للمشاكل المواجهة على مستوى مركـزي ،  

  .يشكل عبئا على اإلدارة العليا ويؤدي إلى تأجيل حل المشاكل الملحة

مـن أجـل    إن قاعدة المعلومات التي يعتمد عليها صانعو القرار البيئي: نقص المعلومات  •

  .اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية البيئة غير الكافية
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  .طيط البيئي على المستوى اإلداري والحكوميغياب التخ •

ضعف المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة والتي تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن البيئة  •

  .والحفاظ عليها وفي إشراك المجتمع ككل في الدفاع عنها

 ةقص الحاد في اإلمكانيات المالية والتمويل المخصص للمشروعات البيئية الفاعليوأخيرا الن •

والتـي تعـزز    اوالوقائية والموجهة لحماية وصون البيئة والموارد البيئية وترشيد استخدامه

 .)1993,توفيق.( من قدرة وفاعلية وتأثير اإلدارة البيئية

المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة مما يشكل البيئية  اإلدارةالتدهور البيئي الناتج عن عدم  •

في الدول وعدم االستفادة الكاملة من نظم إعـادة التصـنيع   خطرا على كافة مناحي التنمية 

 .والتدوير للمخلفات الصلبة

غياب الشفافية في تداول المعلومات البيئية بدعوى القرار السياسي غير القابل للـرفض أو   •

                     ).2005,سعد.(كة الشعبية في تقييم اآلثار البيئية للمشروعاتحتى المناقشة وعدم المشار
  

وهذه المعوقات والصعوبات كانت وال زالت تحد من فاعلية وأثر اإلدارة البيئية وتسهل من توسـيع  

 ق تطبيـق وتعميق المشكالت البيئية وآثارها السلبية وتعيق التنمية لذلك ال بد من التغلب عليها لتحقي

  :حيث يتطلب ما يلي ,سليم وفعال إلدارة بيئية صحية 
  

ومطلب ال غنى عنة  أساسي أمروجود تشريعات بيئية وفرض القوانين والمواصفات البيئية  •

تكون هذه القوانين والمواصـفات مناسـبة    أنويجب ,أهدافهاالبيئية وتحقيق  اإلدارةلتعزيز 

  .فيهة للمكان الذي يراد تطبيقها للظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعي

وتدابير مساندة تهتم بزيادة الوعي البيئي وتعمل على تنمية دور المنظمات غيـر   إجراءات •

معالجة التـدهور البيئـي    تأجيل أنعلى  وتأكيدها األمورالحكومية في تسليط الضوء على 

 فع الحكومات للعملهذه المنظمات تدالضغوط التي تشكلها  أنحيث .سيزيد التكاليف مستقبال

  ).2001,المغربي.(ة بدرء األخطار البيئيةعلى حل المشاكل المواجهة وتبني الوسائل الكفيل
  

  :تقييم اآلثار البيئية للمشاريع .15.2.2
  

يمكـن اسـتخدام    أنـة  إالمن تفاوت التعريفات لهذا المكون المهم من نظم اإلدارة البيئيـة  بالرغم 

نشاط ما علـى البيئـة    لتأثير وتقييميه تنبئيهينص على كونها عملية  التعريف األكثر شيوعا والذي

 التـأثيرات االقتصادية واالجتماعية بما فيها  التأثيرات فيهالمدمج  التأثيروبناء على هذا .المحيطة به

تقرير الدراسة التـي تعـرض علـى     إعدادالمختلفة على عناصر الطبيعية يتم  والتأثيراتالصحية 

السلبية وتعظيما  لآلثارللعمل على التخطيط السليم وتنفيذ المشروعات بما يحقق تالفيا متخذي القرار 
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على مواردهـا   أضرار بأقل وهي عملية تساعد الدول على تحقيق التنمية المستدامة.االيجابية لآلثار

  ).2005 ,سعد.(البيئية والبشرية
  

  تقييم األثر البيئي واستدامة المشاريع .1.15.2.2
  

 وتساعد متخـذي ,بيئياسة تقييم اآلثار البيئية للمشاريع تسهم في التعرف على المشاريع اآلمنة إن درا

كما وتساعد على رفع مستوى الوعي االجتماعي ألبعـاد وسـائل   .القرار على التخطيط لها وتنفيها

  ).2006 ,قنام(.الحضارة الحديثة
  

نيرو على ضرورة تشـجيع الـدول   المنعقدة في ريو دي جا 1992جاء في وثيقة قمة األرض عام 

لعمل دراسات تقييم األثر البيئي للمشروعات التي قد تحدث تأثيرات بيئية ضـارة علـى أن تقـيم    

وعلى أن تشمل هذه الدراسات التأثيرات االقتصادية .بواسطة هيئة مسلة في الدولة عن حماية البيئة

غيرات في السياسات والبرامج التي تتبناها واالجتماعية بما في ذلك المجال البيئي والتي قد تشمل الت

ولما كانت شعوب المنطقة العربية تسعى جاهدة لتحقيق الرفاهية .الحكومات وتنفذها الهيئات المحلية

وتحقيـق  , لألجيال الحالية والقادمة من خالل عدم االستغالل الجائر للموارد المتاحة للـدول حاليـا  

يمتد تأثير تلوثها إلى صحة األجيـال   احة األجيال الحالية كمالحفاظ على البيئة التي تلوثها على ص

القادمة لما تسببه الملوثات على الشفرات اإلنسانية المسئولة عن خلق أجنة أصحاء قادرين على بناء 

  ).2005,سعد.(اقتصاد دول المنطقة
  

  فعالية تقييم األثر البيئي في تحقيق استدامة المشاريع .2.15.2.2
  
البيئي هي عدم وجود معيار عالمي موحد  األثرالت التي تعاني منها دراسات تقييم المشك أهم إن

 ةالبيئية المستعملدراسات المتخصصين والخبراء بعد مراجعاتهم للعديد من المعايير  أظهرتوقد .لها

 إن كل أسلوب يتفوق على." مشاريع منسجمة بيئيا" إقامة إلىفي العالم نماذج التقييم والتي تهدف 

 االستنتاج النهائي هو أن هذه.اآلخر في ناحية معينة من نواحي االهتمام بأحد المظاهر العامة للبيئة

التقنيات بال شك مفيدة وتحد من النتائج السلبية لكثير من المشاريع على البيئة ولكنها ما زالت بعيدة 

  ).2006، قنام(.عن تحقيق األهداف المرجوة حتى اآلن
   

م بشكل فعال ال بد من تأمين تحديث مستمر لها األمر الذي يتطلب وجود روابـط  وإلدارة هذه النظ

فعالة بمؤسسات البحوث والهيئات األخرى المنتجة والمصدرة للمعلومات، ويجب أيضـا مسـاعدة   
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برنـامج  .(المستفيدين في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها من المصادر العديدة الموجودة 

  ).1988,بيئةاألمم المتحدة لل
  

  :أدوات التخطيط البيئي. 16.2.2
  

إن التخطيط البيئي يقوم على أساس تحديد الغايات العامة واألهداف المحددة المراد تحقيقهـا ومـن   

أجل سهولة التطبيق الفعلي ألسلوب التخطيط البيئي فقد قدمت مجموعة مـن الدراسـات الطرائـق    

  :هذه الدراسات واألدوات المستخدمة في التطبيق ، ومن أهم 
  
  :المسح البيئي. 1.16.2.2 

  
إن الجهل وعدم اليقين هما حليف لتدهور البيئة ولذا فغن معالجة هذه المشكالت هي الشـرط األول  

لسياسات وخطط بيئية فعالة، ففي كثير من األحيان تتخذ القرارات وتقر السياسات مع انعدام حتـى  

ل على تشكيلة متنوعة من البيانات والمعلومات العلميـة  للمعلومات األولية ولذلك ال بد من الحصو

حول المسائل البيئية وتسمى عملية جمع هذه البيانات والمعلومات بالمسح البيئـي وهـذه مرحلـة    

  .تمهيدية لمرحلة الحقة وهي فهم أسباب وآثار الضرر البيئي
  

تجددة وغير المتجددة، إضـافة  وال بد أن تتضمن قاعدة البيانات معلومات لشأن الموارد الطبيعية الم

ويقصد بذلك معرفة اآلثار من خـالل أنشـطة   . إلى نظم الرصد البيئي لمراقبة مقاييس بيئية معينة 

  . الحالية والمستقبلية ومنتجاتها النهائية
  

  :العالقة بين الموارد والتنمية المستدامة .2.16.2.2
  

وكان هناك اقتناع عام بأن مشكالت البيئة والتنمية  بالعالقة بين البيئة والتنمية ماهتم مؤتمر ستوكهول

متداخلة ال يمكن فصلهما بعضهما ومنذ ذلك الوقت ظهر مصـطلح التنميـة المتواصـلة والتنميـة     

  .المستدامة
  

تعرف التنمية بأنها إدارة واعية تعني إلى جانب النمو إحداث تغيرات جذرية في البنى االقتصـادية  

للشعب  ةبغرض تلبية الحاجات المادية والروحي عوالتنظيمية للمجتم ةالثقافيوالسياسية و ةواالجتماعي

لتعزيز ثقة اإلنسان بذاته  واإلمكاناتورفع مستوى حياة األفراد في جميع المجاالت وخلق الظروف 

  .في االختيار حريتهوزيادة 
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اجاتهم مع المحافظة عليها أما التنمية المستدامة فيقصد بها استغالل البشر للموارد من اجل تلبية احتي

  .)2006,قنام(كما ونوعا وضمان تلبية احتياجات األجيال المقبلة منها 
  

  : مفهومةالتشبيك  .3.16.2.2
  
هو موضوعيا فيعني دفع التبادل والتكامل والعمل والتنسيق المشترك ومفهوم التشبيك  :التشبيك 

كة لتنسيق العمل الجماعي القائم على مرتبط بدالالت تنموية في المجتمع باعتباره صيغة مشتر

  .التالقي والتقاطع في الرؤيا والمهام
  

وأيضا التشبيك هو عملية مشتركة تتم بين المؤسسات والجماعات واألفراد اللذين توافقوا حول إطار 

القتسام وتبادل الخبرات واآلراء واألفكار والمشاركة في المعلومات واالتصال بشكل ال يلغي ,معين

  ).2004,العاطي.(تقاللية الذاتية لألطراف االس
  

  : على المؤسسات وانعكاسهأهمية التشبيك  .4.16.2.2
  

 أنوأهمية تنبع مـن عـدة اعتبـارات أهمهـا      األهليموضوع التشبيك ذو أهمية كبيرة في العمل 

وان تنتج  وتجميع قواها إذا ما أرادت القيام بالدور المرسوم لها المنظمات األهلية بحاجة إلى تضافر

البنى المتحـدة   نأالذي تريده علي المستوي الوطني واإلقليمي والعالمي، كما أن الجميع يقر ب التأثير

المجتمع المدني  منظماتالتشبيك بين  أن إال .أقوي واقدر على تحقيق األهداف وضمان االستمرارية

اتجاهات من النشـاط التـي    ينتجان على الدوام أسلوبينبين  في فلسطين والعالم العربي محتجز ما

ينـتج   أنبنى جديدة ويتوقع لـه   إنشاءجهة ينظر للتشبيك على انه نظام  فمن .منفصلة إجماالتبقى 

القيادات ويهدف إلـى   واالعتبار مع العلم بان هذا النوع في الغالب يقتصر فيه التشبيك على التأثير

فالتشبيك  أخرى، ومن جهة األهليةظمات المن تحقيق مهمة معينة مثال رسم االتجاه المطلوب لحركة

يجتمع فيه العاملين فـي المنظمـات    األغراضغير رسمي متعدد  حيز إليجاد أساس بأنهيفهم منه 

 .وسائل لتحقيـق هـذا البرنـامج    إيجادللعمل على  أوقضايا محددة تتعلق ببرامجهم  لمناقشة األهلية

األهلية، لقد  قاعه من تنامي دور وأهمية المنظماتيزداد إي أنبوصفه عملية تراكمية فال بد  والتشبيك

الفلسـطينية وتـؤدي هـذه المنظمـات      شهد العقد المنصرم نموا كبيرا في عدد المنظمات األهلية

خدمات ضرورية وتطوير أشكال جديدة لتوفير الخدمات  الفلسطينية جملة وظائف هامة تشمل توفير

 ة واالجتماعية والصحية كما يلعب بعضها أدوار سياسيةوالتربوية واالقتصادي في المجاالت الثقافية

 .إليهــا بالتبعيــة ألحــد أطــراف السياســة المحليــة أو االنتمــاء أوهامــة إمــا بالتعــاطف 

إن ظـاهرة المنظمـات    بعض هذه المنظمات خالق ومهني وديناميكي وبعضها غير فاعل والواقع
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المجتمع المحلي موقفا سلبيا تجـاه العديـد    ككل تثير الجدل على الصعيد المحلي حيث يحمل األهلية

الغربية، ولقد أظهـرت   األهليةارتباطا وثيقا بتوفر التمويل من المنظمات  منها نظراً الرتباط تناميها

  ).2004,العاطي(.بعضها اختفى عندما رفع عنه التمويل بان
  

  :المؤسسات البيئية الفلسطينية الحكومية .17.2.2
  

وسـلطة  ,ومـن ضـمنها وزارة الحكـم المحلـي     ,عن  البيئـة   لةئومسهناك مؤسسات حكومية 

تقـع   أهليـة أما المؤسسـات الغيـر حكوميـة فهـي     ,ووزارة الزراعة,وسلطة جودة البيئة,المياه 

  . ةضمن شبكة المنظمات البيئية الفلسطيني
  

  :سلطة المياه الفلسطينية. 1.17.2.2
  

م بتـاريخ  ) 1995(لسـنة   )90(قـم  وهي سلطة مركزية تم أنشاؤها بموجب قـرار الرئاسـي ر  

الجهـة الرسـمية المنظمـة    ) م1996(لسـنة  ) 2(وهي بموجب القانون رقـم  ) . م 26/4/1995(

والمسئولة عن كافة مصادر المياه في فلسطين سطحية كانـت أم جوفيـة بمـا فـي ذلـك ميـاه       

القـانون رقـم   وقـد حـدد   . المجاري كمصدر من مصادر المياه البديلة القابلة إلعادة االسـتخدام  

المسؤوليات بأنها تشمل كـل مـا يتعلـق بتنميـة وتطـوير مصـادر الميـاه        ) م1996(لسنة) 2(

وتخطيط استثمارها وترشيد ومراقبة أوجـه اسـتخداماتها ألغـراض التنميـة الوطنيـة ووضـع       

مركـز  . (المعايير والضوابط للحفاظ على تلك المصـادر وحمايتهـا مـن التلـوث واالسـتنزاف     

  )   2006وطني الفلسطيني ، المعلومات ال
  

  :لسلطة المياه الفلسطينية ةاألهداف الرئيسي. 3.17.2.2
  

  :هناك العديد من األهداف التي تسعى سلطة المياه الفلسطينية لتحقيقها، وأهمها
  
  .تحقيق اإلدارة األكثر كفاءة الستخدامات مصادر المياه  إلىالسعي  •

السـتثمار المـارد المائيـة     األمثـل لتخطـيط  تحقيق األمن المائي عن طريق ا إلىالسعي  •

وتطويرها والبحـث عـن مصـادر إضـافية لضـمان إدارة التـوازن بـين العـرض         

 .إلقامة مشاريع المياه واإلشراف على تنفيذها.والطلب

تحقيق أعلى درجات مـن التنسـيق والتعـاون بـين سـلطة الميـاه وكافـة         إلىالسعي  •

 .الجهات ذات العالقة بشؤون المياه

  



  

32 
 

  : سلطة الحكم المحلي  .4.17.2.2
  

من اجل تطوير نظـم الحكـم المحلـي وفقـاً للتطلعـات       1994الحكم المحلي عام  تأسست وزارة

الديمقراطيـة والمسـاءلة لـدى     للشعب الفلسطيني، ومن اجـل تعزيـز التنميـة وبنـاء     السياسية

 صـممت لمواءمـة األوضـاع االجتماعيـة     الحكم المحلـي مـن خـالل تطـوير نظـم      تهيئا

  .والسياسية للشعب الفلسطيني واالقتصادية
  

  : للوزارة العامة السياسة. 5.17.2.2
  

  :أهم جوانب السياسة العامة لوزارة الحكم المحلي تتمثل فيما يأتي
 

ترسيخ مفهـوم الحكـم المحلـي والالمركزيـة اإلداريـة فـي وزارة الحكـم المحلـي          •

ا الوطنية فـي بنـاء مجتمـع مـدني     مع أهدافن لتتالءمواالرتقاء بمؤسسات الحكم المحلي 

 .الديمقراطيفلسطيني يستند إلى االنتخاب 

النهوض بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني بمـا يسـهم فـي جسـر الفجـوة بـين        •

  .الريف والحضر الفلسطيني

  بناء القدرة الذاتية للهيئات المحلية  •

نيـة وصـوال   مراجعة أوضاع الهيئات المحلية التـي كانـت قبـل قيـام السـلطة الوط      •

 . والخصوصية الفلسطينية تتالءم لرؤية

            

 : الوزارة أهداف.  6.17.2.2
  

 :أهم واجبات الوزارة تتمثل فيما يأتي
 

 . إعداد الخطط التنموية للمحافظات للحد من الفوارق التنموية بين محافظات الدولة •

طات والصـالحيات مـن   اعتماد الالمركزية اإلدارية ووضع اآللية المناسـبة لنقـل السـل    •

مركز الوزارة إلى دوائر الحكم المحلي في المحافظـات والمنـاطق بمـا ينسـجم وهـذا      

  . الهدف

رفع مستوى الخدمات فـي كافـة المجـالس وزيـادة كفـاءة إدارتهـا والعـاملين فيهـا          •

  . وتطوير أدائها
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فيـذ  لتن توفير كافة السـبل واإلمكانيـات لزيـادة المـوارد الذاتيـة للمجـالس المحليـة        •

 .المشاريع والقيام بواجباتها وأعمالها على أكمل وجه
 

  :سلطة جودة البيئة الفلسطينية  .8.17.2.2
  

بعد تولي السلطة الوطنية الفلسـطيني الصـالحيات فـي األراضـي الفلسـطينية بـدأت العمـل        

وقـد أولـت السـلطة االهتمـام بالبيئـة الفلسـطينية مـن        . على بناء مؤسسات المجتمع المدني 

بعـد ان  ) 1996(ل إيجاد جسم بها وهو سلطة البيئة الفلسـطينية بموجـب مرسـوم رئاسـي     خال

وفـي آب مـن   . كانت قضايا البيئة تتابع من قبل إدارة التخطـيط البيئـي فـي وزارة التخطـيط    

تم تعيين وزير دولة لشـؤون وتشـكيل وزارة بهـذا الخصـوص وإلحـاق سـلطة       ) 1998(العام

، تم تشـكيل حكومـة جديـدة وبموجـب ذلـك      )2002(وفي العام . ارةالبيئة الفلسطينية بهذه الوز

  .سلطة جودة البيئة إلىتم تحويل وزارة شؤون البيئة 
  

سلطة جودة البيئة أخذت نفس المهام والصالحيات التي كانـت ممنوحـة للـوزارة ومـا زالـت      

. حتى اآلن تعمل بنفس االسم وبـنفس الصـالحيات وتـوم بعملهـا حسـب الوصـف الـوظيفي       

حمايـة البيئـة وصـيانتها ، الحـد مـن ضـبط       :"تتلخص رسالة سلطة جودة البيئة بمـا يلـي  و

التدهور في المصادر الطبيعية، ومكافحة التصـحر، ومنـع التلـوث، وتعزيـز ونشـر الـوعي       

  ".البيئي، وتأكيد التنمية البيئية المستدامة
  

سياسـات والتخطـيط ،   العامـة لل  اإلدارةتتكون سلطة جودة البيئة من سـت إدارات عامـة،وهي   

 واإلدارةالعامـة للمصـادر الطبيعيـة،     واإلدارةع والتعـاون الـدولي ،   يالعامة للمشـار  واإلدارة

العامـة للشـؤون الماليـة     واإلدارةالعامة لتوعيـة والعلـيم البيئـي،     اإلدارةالعامة لحماية البيئة، 

مجلـس الـوزراء الـذي    وذلك حسب هيكلية مقترحة لم تعتمد بعد وتنتظر ذلـك مـن   . واإلدارية

تتخذ السلطة في رام اهللا وغـزة مقـرات رئيسـيه ولهـا مكاتـب      . يتابع هذا الموضوع عن كثب

وهناك عدد مـن المشـاريع التـي تقـوم سـلطة جـودة البيئـة        . األخرىفرعية في المحافظات 

على تنفيذها حاليا والتي تهتم وتعالج بالدرجة األولى قضـايا بيئيـة ملحـة جـاءت فـي خطـة       

ومـن هـذه المشـاريع ، مشـروع     . أطرت على األجنـدة  البيئيـة    أومل البيئية الفلسطينية الع

  :المبادرة اإلقليمية للحد م تدهور المصادر الطبيعية والذي يهدف إلى
  
  .إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الجافة بطريقة مستدامة •

 .ع كل دولةتعزيز وتقوية البحث والتنفيذ لمشاريع مطورة تتناسب من واق •
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تقوية البناء المؤسسي لسلطة جودة البيئة من خـالل التعـاون الـدولي وإدارة المصـادر      •

 .المختبرات ةة وشبه الجافة باإلضافة إلى إدارالطبيعية في المناطق الجاف

 .تشجيع تبادل الخبرات والخبراء في المنطقة لتعميم الدروس المستفاد في كل دولة •

والتصــميم والتنفيــذ للنشــاطات المتعلقــة بالمصــادر إشــراك العامــة فــي التخطــيط  •

 .الطبيعية
  

البنـك   -ومشروع آخر ينفذ حاليا هو مشروع إدارة النفايات الصـلبة والبيئـة لمحافظـة جنـين    

حيث يهدف هذا المشروع إلى حمايـة البيئـة وإدارة النفايـات الصـلبة فـي      ) SWEMP(الدولي

  :محافظتي جنين وطوباس من خالل
  
خــدمات مشــترك إلدارة النفايــات الصــلبة فــي محــافظتي جنــين تشــكيل مجلــس  •

  .وطوباس

 .إنشاء مكب نفايات صحي يخدم محافظتي جنين وطوباس •

إغالق وإعادة تأهيل مكب النفايات العشـوائية فـي المحافظـة وحصـرها فـي خمـس        •

 مكيات

 .مراقبة مؤقتة  •

 .شراء آليات ومعدات لجمع ونقل النفايات الصلبة •

 .لبيئينشر ورفع الوعي ا •

 .تعزيز نظام المراقبة البيئية •
  

ومن مشاريع سلطة جودة البيئة التي تـم إنجازهـا المشـروع اإليطـالي مكـب صـحي عنبتـا،        

  .الريفية ة ومشروع حماية البيئة في المناطهمشروع بناء القدرات والخاص بالنفايات الصلب
  

الفلسـطينية فـي المحافـل    وتعمل سلطة جودة البيئة الفلسطينية علـى تمثيـل السـلطة الوطنيـة     

وتحـرص علـى   . البيئية الدولية وتقوم بمتابعة ما يتعلق باالتفاقـات والمواثيـق الدوليـة البيئيـة    

فـي هـذه    نوان أهـم مـا يواجـه الفلسـطينيي    . أنجاز ما يترتب على فلسطين في هذه االتفاقيات 

المجـال بالمشـاركة    االتفاقيات هو كون فلسطين ليست دولة مسـتقلة ممـا ال يتـيح للفلسـطينيين    

  :ومن أهم هذه االتفاقيات ما يلي. على شكل دولة مستقلة 
  

  )UNFCCC(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ •

 )Pops(اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة •
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 UNCCD)(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر •

 )UNCBD(اتفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي •

 )Rotterdam Convention(اتفاقية روتردام •

 )Basel Convention(اتفاقية بازل •

 )Barcelona Convention(اتفاقية برشلونة •
  

كما وتشارك سلطة جودة البيئة في عضوية عديد من لجان عمـل دوليـة وإقليميـة مثـل لجنـة      

ث، الشـراكة األوربيـة   البحر المتوسط للتنمية المستدامة ، لجنة البحر المتوسـط لمكافحـة التلـو   

لمسـتدامة فـي جامعـة الـدول     المتوسطية للتكامل البيئـي واألمانـة الفنيـة للبيئـة والتنميـة ا     

وعلى صعيد التنسيق والمتابعـة مـع الجهـات والمؤسسـات البيئيـة العالميـة، تقـوم        . العربية

ئـي   السلطة بالتنسيق مع العديـد مـن المؤسسـات العالميـة وذلـك فيمـا يتعلـق بالشـأن البي        

والمشاريع ذات العالقة ومن هذه المؤسسات برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم       

األلمانيــة وبنــك التنميــة ) GTZ(المتحــدة اإلنمــائي ومؤسســة جايكــا اليابانيــة ومؤسســة 

  .األلماني، والبنك الدولي واالتحاد األوروبي
  

لوعي البيئي لدى الجماهير من الرسائل المهمـة   أما فيما يتعلق بالتوعية والتعليم البيئي ، يعتبر رفع

لسلطة جودة البيئة وفي سبيل ذلك تقوم السلطة باستمرار بالنشاطات والفعاليـات الالزمـة لـذلك    

تحرص سلطة جودة البيئة على إحياء المناسبات البيئية وذات العالقة بالبيئة بطرق ووسائل مختلفـة  

العالمي الذي يصادف في الخامس من حزيران من كل عام،  ومتنوعة ومن هذه المناسبات يوم البيئة

ويوم المياه العالمي، ويوم مكافحة التدخين، ويوم البيئة العربي، اليوم العالمي لمكافحة التصحر ويوم 

وفي ذلك تنظم السـلطة  . الشجرة ويوم الصحة العالمي ويوم النظافة العالمي وغيرها من المناسبات

كما قامـت سـلطة   . رات العامة وحمالت زراعة األشجار وورش العملحمالت النظافة والمحاض

جودة البيئة بتسخير اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء لتوصيل المعلومة البيئية والمعروفـة بهـا   

الجمهور بكافة فئاته وقطاعاته ويأتي ذلك من خالل إعداد وبث حلقات تلفزيونية وإذاعية حـول   إلى

. جانب الكتابة والمساهمة والمستمرة في الصحف والمجالت إلىذات عالقة  مواضيع بيئية وقضايا

كما تشـارك سـلطة   . هذه أمثلة من أنشطة سلطة الجودة في جانب الوعي البيئي والتوعية البيئية 

الجودة البيئة في إعداد وتقييم المناهج المدرسية في موضوع الصحة والبيئة، وتشارك باستمرار في 

لقاءان الخاصة لتقييم تلك المناهج حرصا على وضع المادة الصـحيحة فـي تلـك    ورش العمل وال

ويمكـن اسـتعراض الوضـع    .ترتقي بمستوى الوعي البيئي لدى الطالب أنالمناهج التي من شأنه 

البيئي في منطقة شرق الخليل نتيجة كثرة المشاكل البيئية من التلـوث وتحطـيم البيئـة الطبيعيـة     



  

36 
 

ويجـئ  ,ير ذلك على البيئة الحية بما تشمل من عناصر حيوية وغيـر حيويـة  واستنزاف المياه وتأث

فقد قامت سلطة جودة البيئـة  .اإلنسان في مقدمة الكائنات الحية التي تتأثر صحته من المشاكل البيئية

بوضع خطط الطوارئ لكافة المناطق في المحافظة على مصادر الموارد الطبيعية على حد سـواء  

ومراقبة عمل تقيم األثر البيئي للمشاريع للمحافظة .لخليل أو غيرها من المناطق أكان لمنطقة شرق ا

  .على الموارد والتنمية المستدامة
  

 )PENGON(شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية  .18.2.2
  

مـن   ، عنـدما شـعر عـدد   1998فكرة تأسيس شبكة للمنظمات البيئية الفلسطينية في عام  تبلورت

المنظمات بيئة فلسـطينية   وجدت هذه. الفلسطينية بالحاجة الماسة لتنسيق جهودها المنظمات األهلية

اإلسرائيلي العدوانية على األرض، بما في ذلك سياسة  تعيش واقعاً خطيراً بفعل ممارسات االحتالل

 والنشاطات االستيطانية غير الشرعية، واقتالع األشجار، وتـدمير األراضـي   مصادرة األراضي،

السامة، واستنفاذ الموارد  واستخدام األراضي الفلسطينية المحتلة مكب للنفايات الصناعية الزراعية،

يشار إلى أن هذه المخاوف قـد ازدادت  . االستيطان المائية وتلويث األحواض المائية الجوفية بسبب

  .اندالع انتفاضة األقصى على نحو دراماتيكي منذ
  

مختلـف   بـين  تنسـيقه هي هيئـة   [PENGON] فلسطينيةالمنظمات غير الحكومية البيئية ال شبكة

إلـى خدمـة القضـايا البيئيـة      تهدف الشبكة. المنظمات األهلية الفلسطينية العاملة في مجال البيئة

األعضاء، وتعزيز وبناء كفـاءة وقـدرة كـل     الفلسطينية، وذلك من خالل تنسيق جهود المنظمات

نظمات األخرى على الصعيد المحلي والدولي، بما في ومع الم منظمة، وتقوية العالقات داخل الشبكة

  .الحكومية المحلية والمنظمات البيئية الدولية ذلك المؤسسات

  :شبكة المنظمات البيئية الفلسطينيةأهداف  .1.18.2.2  

  :تهدف الشبكة بالتركيز على القضايا البيئية من خالل أعضائها بواسطة

  .ية في مجال البيئةتعزيز دور المنظمات األهلية الفلسطين •

علـى   تطوير وتنسيق جهود مختلف المنظمات، وتحسين نوعية وجودة عملها، وتشـجيعها   •

النشاط إلى الحد  العمل في مشاريع مشتركة من أجل تجنب المنافسة وخفض االزدواجية في

مـع   بناء العالقات وتبادل الخبرات بين مختلف المنظمات األهلية المحلية وكـذلك  .األدنى

 .المجال البيئي مؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والمنظمات العالمية العاملة فيال
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المدني فـي   بناء قدرة المنظمات األعضاء للمساعدة في تعزيز وتحسين عملية بناء المجتمع •

القـرار والتنميـة    بيئة صحية، مع التركيز على مبادئ المشاركة الجماهيرية فـي صـنع  

 .المستدامة

 .عملية الضغط فيما يتعلق بالقوانين والسياسات البيئية المساعدة في •

 .توثيق ومتابعة المخالفات البيئية بشكل دائم ومقاومة مثل تلك المخالفات •

تقوية دور المرأة والشباب، وعلى وجه الخصوص طلبة المدارس والجامعات، في حمايـة   •

 .البيئة

 .ةسسات المختلفذه البيانات مع المؤبناء قاعدة بيانات بيئية وتبادل ه •
  

  :بعض أعضاء شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 2.18.2.2
  

حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة  PENGONيدخل في عضوية شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 

وفي مايلي بعض المعلومات .مؤسسة بيئية فلسطينية موزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ) 21(

  :حول أعضاء هذه الشبكة
  

تأسست الوحدة في عام  :)WSERU( جامعة بيت لحم/ وحدة أبحاث المياه والتربة البيئية •

 –على االحتياجات التي ظهرت عقب مسح اجتماعي  اًمن قبل دائرة الكيمياء، بناء) 1988(

اقتصادي موسع أجرته الجامعة في أواخر الثمانينيات، كما استند برنامج نشاط الجامعة بهذا 

وقد نجحت وحدة أبحاث المياه والتربة في االستجابة بشكل . تائج هذا المسحالشأن على ن

لومات لها في مسائل فعال لمتطلبات عدد كبير من السلطات البلدية ومساعدتها وتقديم المع

   .)(PENGON, 2009 جودة المياه

ير أسست مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطو :مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين •

، تهدف المجموعة )1987(مصادر المياه والبيئة مؤسسة غير حكومية وغير ربحية عام 

إلى تطوير وحماية المصادر المائية والبيئية في فلسطين تركيزا على العوامل االقتصادية، 

ويكمن نجاح مجموعة . االجتماعية، البيئية والسياسية المتعلقة بإدارة مصادر المياه

 على ثقة ومشاركة المجتمع المحليعملها باعتمادها بالدرجة األولى الهيدرولوجيين في 

PENGON, 2009)(.   

سس هذا المعهد في حزيران تأ : جامعة النجاح/ مركز دراسات المياه والبيئة •

بهدف ) 1994(لتطوير مركز الدراسات المائية والبيئية الذي أنشئ في العام  ةجينت) 2001(

من مياه وتربه وهواء  البيئةالمائية وتحسين التعامل مع عناصر المساهمة في تنمية الموارد 
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اإلشراف . عليها من أخطار التلوث واالستنزاف ورفع كفاءة االستعمال والمحافظةوغيرها، 

، ويكون مدير والبيئة، وهندسة المياه البيئةعلى برامج الماجستير وتطوير خططها، وعلوم 

مع عمادة الدراسات العليا ووضع الخطط البحثية  المعهد منسقا لهذه البرامج بالتنسيق

لمعالجة المشكالت المائية والبيئية في فلسطين بهدف وضع الحلول المناسبة لها واالستعانة 

إلى  باإلضافةبالكوادر والكفاءات في فلسطين والخارج لالستفادة منها في نشاطات المركز، 

 واعتبار المعهد قاعدة لنقل المعلومات تشكيل لجان بحثية للتقدم بمشاريع محليا ودوليا

PENGON, 2009)(.  

تأسس هذا المركز فـي   ):CDPHC ( جامعة القدس/ ركز تنمية الرعاية الصحية األوليةم •

بمبادرة مجموعة من المهنيين والخبراء المحليين في هذا المجال ليكـون أداة  ) 1991(عام 

ون مع المؤسسات القائمة والنشطة في حقل للتنمية الصحية ونواة لمعهد الصحة العامة بالتعا

خـدمات الصـحية   في ال االرتقاءالرعاية الصحية األولية، ويهدف المركز في خدماته إلى 

تزويد العـاملين فـي الحقـل الصـحي      و،ةتوفير قاعدة معلوماتي، و  األولية في فلسطين

قل الصحة وتقـديم  إثراء الخبرات المحلية في ح، و قاالت واألبحاث والكتب والمجالتبالم

  .) (PENGON, 2009 المساعدات الفنية لها في مجال الصحة األولية

سسـت سـنة   مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكوميـة تأ  : )LRC(مركز أبحاث األراضي  •

ويركز المركز على محـاور  . فروع في الخليل ورام اهللا ونابلسفي القدس ولها ) 1986(

لزراعة والبيئة، وإجراء أبحاث متخصصة في التربة توثيق انتهاكات األراضي والمباني وا

لألرض والتربة  وما يتعلق بها من خرائط غطاء وأنظمة وتصنيفات، وتنفيذ مشاريع تطوير

حقـوق   –البيئـة   -الزراعـة  –المركز متخصص في البحث العلمي ، و والزراعة والبيئة

عى لتطوير العمل الجماعي ويس. الفريق على صعيد الكادر الداخلي بأسلوب، ويعمل اإلنسان

 ,PENGONبين المؤسسات الفلسطينية، ويدعم تشكيل الشـبكات المهنيـة المتخصصـة   

2009)(.  

) 1983(تأسست لجان اإلغاثة الزراعية عـام  : (ARC) لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية •

 وكانت الفكرة وراء تأسيسها. كإطار تطوعي متخصص داخل الحركة التطوعية الفلسطينية

أما حول أهـداف لجـان اإلغاثـة    . االستفادة من طاقات المتطوعين في حقول اختصاصهم

المساهمة في التنمية المتكاملة والمستدامة للمجتمع الريفي "الزراعية، فيكمن الهدف العام في 

تعتبر اإلغاثة الزراعية اليوم من المؤسسات الفلسـطينية  ، و"الفلسطيني من أجل حياة أفضل

ي تعنى بشؤون المزارعين وتساعدهم على حل مشاكلهم ، فساهمت في إعادة ثقة الرائدة الت

تفعيل الالمركزية من خالل لوكان . المزارعين في العمل الجماعي وأهمية العمل التطوعي

بمشـاركة   دائماً فريقاً 15فروعها في المناطق، وتشكيل  ىنقل كافة المسؤوليات التنفيذية إل
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لثالثة مدراء، دور مهم في تحسين األوضاع الداخلية والوصول  موظفاً وتدوير وظيفي 35

إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة بأقـل قـدر مـن       

اإلغاثــة الزراعيــة  لجــان(  البيروقراطيــة والمصــاريف اإلداريــة وبكفــاءة عاليــة

  ).2008الفلسطينية،
  

   :خالصة .19.2.2
  

ربطها باإلدارة البيئيـة، آو   ناحية تعريف للمفاهيم أوه الدراسة سواء من من هذتقدم  ل ماومن خال

جاءت هذه الدراسة إلـى  من ناحية دراسة وضع اإلدارة البيئية وربطها بالوضع البيئي الفلسطيني ،

زيادة االهتمام بموضوع اإلدارة البيئية وكيفية تفعيلها مع التركيز على دور المؤسسات الفاعلة فـي  

 امجلبـر وإدخال التخطيط البيئي في كل المشاريع البيئية ضمن إدارة ناجحـة ل ,الفلسطيني  المجتمع

والمشاريع ، سواء تلك التي تنفذها المؤسسات غير الحكومية أو المؤسسات الداخلية في حالة قصور 

وضعف ، ومن األهمية في وصول الطرق لتفعيل اإلدارة البيئية والمحافظة على اسـتدامة المـواد   

رائحه بشـكل عـام وعلـى    شلطبيعية الفلسطينية بما يعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني بكافة ا

  .المؤسسات شرق الخليل بشكل خاص وعلى المستوى أبعاد التنمية المستدامة المختلفة
  

  الدراسات السابقة 3.1

  
نبيـة المتعلقـة   االطالع على ومراجعة العديد من الدراسات العربيـة واألج  مضمن هذه الدراسة ت

   :فيما يأتي ملخص ألهمها,والبيئة,باإلدارة البيئية والتنمية المستدامة 
  

دور برامج الوعي البيئي التي تنفذها شبكة المنظمات األهلية : فلسطين, )2007(مي ,يدراسة التميم

ا بين شهري أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة م .الفلسطينية في تحقيق استدامة الموارد ةالبيني

حيث مثل كل من موظفي مؤسسة شـبكة المنظمـات البيئيـة    .2006أيار وتشرين الثاني من العام 

أو رؤساء األقسام في الوزارات ذات العالقة بالعمل البيئي في فلسطين  نوالمدراء العاملو,الفلسطينية

سة بشكل رئيس إلـى  هدفت الدرا, استبانه قصديه)60(وقد تألفت عينة الدراسة من ,.مجتمع الدراسة

التعرف على دور برامج الوعي البيئي التي تنفذها المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات األهلية 

المستخدمة في تنفيذ الوعي البيئي والتـي   إضافة التعرف إلى األساليب.في تحقيق استدامة الموارد 

واستمارتي ,وتصميم استبانتني.ليوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلي ,تنفذها هذه المؤسسات

وكان من أهم نتائج الدراسـة أن   ,واعتمدت العينة ألقصديه لهذه الدراسة, .مقابالت شخصية وهاتفية

برامج الوعي البيئي التي تنفذها المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمـات األهليـة الفلسـطينية ال    
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رحات التي تقدم بها االستشـاريون ضـرورة   وكان من أهم المقت.تساهم في تحقيق استدامة الموارد 

سعيا لجلب التمويل الـالزم لبـرامج   ,تفعيل دور شبكة المنظمات األهلية البيئية كجسم واحد تنسيقي

بشكل يضمن استمرارها على شكل برامج وطنية باإلضافة إلى السعي إلـى  ,الوعي والتوعية البيئية

وكما قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات .لمنفذةالبرامج ا يالتخصصية والتقليل من االزدواجية ف

ضرورة تفعيل دور الشبكات الحالية وخاصة شبكة .وبحثي,وإداري,ومؤسساتي ,على مستوى وطني 

وتوخي عدم تكرار األساليب في البرامج المختلفة ,المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية كجسم تنسيقي

  .التأثير في االتجاه من الوعي مما قد يؤدي لملل الفئات وبالتالي عدم
  

أجريـت هـذه    .تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد): 2007( ,هشام ,دراسة أبو ذيب

وتقع هذه المنطقة ,الدراسة بمنطقة يعبد اإلدارية التي تتضمن يعبد وبعض مناطق القرى المحيطة بها

تفرع عـن الطريـق الرئيسـي نـابلس     إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين حيث يصلها طريق ي

وقـد  ) وأم دار وزبـده ,قرى خلجـان ,بلدة يعبد(وتكون مجتمع الدراسة من سكان منطقة يعبد,جنين

من مجتمع الدراسة في بلدة يعبد وتم اختيارهـا  %10استخدمت عينة عشوائية طبقية تمثل ما نسبته 

باعتباره احد المنـاهج  ,التحليلي وقد استخدم المنهج الوصفي ,بشكل طبقي عشوائي من تلك األحياء

مـن  ,عن طريق استخدام المسح الميداني للمفاحم في منطقة الدراسـة ,المهمة في مثل هذه الدراسات

وتوزيع استبانات علـى السـكان   ,خالل توزيع استبانات خاصة بالمفاحم على أصحاب هذه المفاحم

وهدفت هذه الدراسة لتقييم األثـر   .ذلكالمتواجدين في أماكن المفاحم لدراسة التأثيرات الناتجة عن 

وكذلك إظهار حجم اثر المفاحم على البيئة المحلية التي يعيش فيهـا  ,البيئي لصناعة الفحم في يعبد 

ودراسة تأثير صـناعة الفحـم علـى النبـات الطبيعـي واألشـجار       ,.السكان في منطقة الدراسة

رة بين التجمعات السكنية حيث خطورتهـا  وتمثلت مشكلة الدراسة بوجود هذه المفاحم مباش,المثمرة

أهمية هذه الدراسة األولى التي تعالج موضوع تقيـيم األثـر    وتنبع,على السكان والموارد األخرى

وأيضا واآلثار الناتجة عنة على صحة ,البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد من وجهة نظر جغرافية

وكذلك إبراز ,قييم صناعة الفحم من الناحية البيئيةوأيضا ت,السكان وممتلكاتهم على المستوى الوطني 

  .هذه المشكلة ألصحاب القرار البيئي السياسي االقتصادي التخاذ القرار المناسب لحلها

  :ومن نتائج هذه الدراسة 
  

حيـث أن عامـل   ,تعتبر صناعة الفحم من الحرف القديمة المتوارثة عن اآلباء واألجـداد   •

  .اشتغال بالمفاحم والمرابح الناتجة عنها الوراثة كان سببا رئيسيا في

وهذا له اثر كبير وأيضا القرب من سكن ,لعامل الملكية دور كبير في اختيار موقع الصناعة •

 .المستثمر
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 .أظهرت الدراسة هناك عدم رضا عن مواقع المفاحم  •

 .تبين من الدراسة بأنة هناك ضعف في صالحية اإلجراءات والقوانين •

 .يضا عدم اختيار مناسب للمفاحم من الجهات المعنيةتبين من الدراسة أ •

تبين من الدراسة أنة لم يحدث أن قامت السلطة بإرسال جهات مختصة للتحقق من الصـحة   •

 .العامة إال بشكل قليل جدا

 .أيضا هناك ضعف في صالحية اإلجراءات والقوانين وحتى أنها عديمة في بعض المفاحم •
  

  :ومن توصيات الدراسة ما يلي 

كمـا  ,عن طريق استخدام الطرق الحديثة في إنتاج الفحم ,التقليل من نسبة االنبعاثات الغازية •

  .هوا الحال في بانكوك حيث يتم استخدام افران خاصة لذلك

وذلك للعمل على تقليل نقل ,العمل على تشجير المناطق المحيطة بالمفاحم باألشجار الحرجية •

  .غازات ثاني أكسيد الكربون  المواد الصلبة الدقيقة وزيادة امتصاص

حيث أن هناك تقصير كبيـر مـن قبـل    ,قيام سلطة جودة البيئة بواجباتها على أكمل وجه  •

  .الجهات المسئولة في وزارة البيئة

  .قيام وزارة الصحة بواجباتها على أكمل وجه •

تحديد ادوار الجهات الرسمية والمختصة في عملية السيطرة علـى تلـوث الهـواء منعـا      •

  .دواجيةلالز

إلى أن تقع أيضـا إلـى الشـرق مـن     ,نقل المفاحم من مناطقها إلى أماكن يقل فيها السكان •

  .المنطقة وخاصة للظروف المناخية

وذلك من خالل التنسـيق اإلداري بـين   .رفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان منطقة يعبد •

  .البلدية وسلطة جودة البيئة والمؤسسات األهلية

وعدم منح التراخيص اال بعد دراسة تقييم ,ناعات الفحم للترخيصمن الضروري إخضاع ص •

  .األثر البيئي لهذه المصانع

ضرورة إجراء مسوحات شاملة من قبل سلطة جودة البيئة لقياس تركزات الملوثـات فـي    •

  .الجو من الفترة إلى األخرى 
  

رت هذه الدراسة فـي  انحص. إدارة النفايات الصلبة في مدينة نابلس ):1999( رائد ,دراسة حنيني

إذ يحدها مـن  ,مدينة نابلس بحدودها الحالية والتي تبينها الخرائط الهيكلية الصادرة عن بلدية نابلس

وبيـت  ,بينما يحد مدينة نابلس من الغرب بيت ايبـا  ,والشمال الغربي زواتا,الشمال عصيره الشمالية

ما من الجنوب فتحدها قرى كفـر  أ,والجنيد في حين يحدها من جهة الجنوب الغربي قرية تل,وزن 
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وكذلك بورين وحواره أما مـن الشـرق فيحـدها قـرى بيـت      ,قليل والتي ضمت إلى بلدية نابلس

 932وتكون مجتمع الدراسة من عدد المنازل التي بلغ عددها ,سالم ودير الحطب,وبيت دجن,فوريك

ة إلى تحسين مستوى الوضع وهدفت هذه الدراس,بهذه الدراسة ةواستخدمت الدراسة الميداني, استبانه

البيئي في منطقة نابلس بالدرجة األولى وتخليصها من الملوثات البيئية الناجمة عن النفايات الصـلبة  

كذلك هدفت إلى إخراج بحث شامل لجميع ما يتعلق بالمعلومات حول النفايات ,في مصدرها ومكبها

صها الطبيعية واقتصادياتها ووضـع  وخصائ,ومكوناتها,الصلبة في منطقة الدراسة من حيث أحجامها

ومن أهم األسباب لهذه الدراسة هو تفاقم مشكلة التلوث البيئي الناجمة عن النفايات الصلبة ,توصيات

في التجمعات العمرانية الفلسطينية بشكل عام ونابلس بشكل خاص من حيث موقـع المكـب الـذي    

صحية التي بدأت آثارها بالظهور فـي  أصبح يسبب التوسع العمراني في وسط المنازل والمشاكل ال

وهدفت الدراسة ,المنطقة المحيطة بة وقد كان قرب سكن الباحث نفسه من المكب ومعاناته الشخصية

إلى تحسين مستوى الوضع البيئي في منطقة نابلس بالدرجة األولى وتخليصها من الملوثات الناجمة 

ى إخراج بحث شامل لجميـع مـا يتعلـق    كذلك هدفت إل,عن النفايات الصلبة في مصدرها ومكبها

وخصائصـها  ,ومكوناتهـا , بالمعلومات حول النفايات الصلبة في منطقة الدراسة من حيث أحجامها 

  .وتم استخدام الدراسة الميدانية لهذه الدراسة. الطبيعية واقتصادياتها ووضع توصيات 
  

  :ومن نتائج هذه الدراسة 
  

ات المعنية بجودة البيئة أثر في تفاقم مشكلة النفايـات  لغياب اإلدارة الجيدة من قبل المؤسس •

  .الصلبة في منطقة الدراسة

تسهم الظروف المناخية في فترة الشتاء في زيادة حدة التلوث في النفايات من خالل تناثرها  •

في الشوارع مع جريان المياه السطحية وكذلك دورها في المساهمة في إغـالق بالوعـات   

 .  ئيسية في منطقة البحثالتصريف للشوارع الر

ال توجد إدارة جيدة للنفايات الخطرة الناتجة عن منطقة الدراسة في جميع مراحـل جمعهـا    •

وصناعات البالستيك باإلضافة إلـى  ,ونقلها ومعالجتها ويتمثل ذلك في نفايات المستشفيات 

 .نفايات المختبرات العلمية والطبية

ئية في مجال إدارة النفايات الصلبة فـي مدينـة   لقد أظهرت الدراسة مجموعة الثغرات البي •

وجمعها ونقلها وطـرق  ,نابلس في كل مراحلها ابتداء من توالد النفايات بأحجامها المختلفة 

 .التعامل معها
  

  :ت لهذه الدراسة فكانت كما يلي وأيضا تم تقديم التوصيا
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لتـي وظيفتهـا متابعـة    زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين من خالل تشكيل لجان األحياء ا •

  .شؤون النظافة والحفاظ على نظافة العمارة والحي والحارة

العمل الجماعي بين لجان األحياء والسلطات المعنية بشؤون البيئة من خـالل تنظـيم أيـام     •

  .النظافة واإلرشاد البيئي من العمل التطوعي وعمل حلقات تحث على التوعية البيئية

لدية نابلس مهمته زيادة الوعي البيئي لدى عمـال النظافـة   إعداد كادر وظيفي مهني من ب •

  .وتعزيز الثقة بين العامل والوسط البشري الذي يعمل بة

تشكيل لجان صحية في األسواق المختلفة بالتنسيق مع مؤسسات المدينة يكون هدفها الحفاظ  •

  .نظافة األسواق والمحالت التجارية 

اكز الصحية من خالل عقد دورات إرشـاد صـحي   االهتمام بزيادة الوعي البيئي في المر •

وبيئي بمدى خطورة المواد التي يتعامل معها الممرضون واألطباء وذلـك بالتعـاون مـع    

  .وزارة الصحة ووزارة البيئة وقسم الصحة التابع لبلدية نابلس

  .إدراج منهاج التربية البيئية في كل مؤسسات التربية والتعليم والدفاع المدني والشرطة •

بحيث يكون لديهم زي موحـد هـدفهم نشـر    ,شكيل لجنة أمناء النظافة من طلبة المدارس ت •

  .رسالة البيئة في الوسط الذين يعيشون فيه
  

إدارة الموارد المائية وأهميتها في مواجهة أزمة الميـاه وآثارهـا االقتصـادية     ):(2001.ف, عبده

دراسة في بيان أزمـة الميـاه ودور إدارة   تمثلت مشكلة هذه ال .واالجتماعية في الجمهورية اليمنية

الموارد المائية إدارة ومواجهة هذه األزمة وتجاوز المشكالت المائية الراهنة حيث هدفت الدراسـة  

إلى معرفة اآلثار واالنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لهذه المشكلة القائمة وأسبابها، ومن السـبل  

ليل الحالة من خالل كشف األبعاد االقتصـادية واالجتماعيـة   التي اتبعتها لتحقيق أهداف الدراسة تح

والسياسية واإلدارية للمشكلة ومن ثم إبراز دور وأهمية تطوير وتفعيل إدارة الموارد المائيـة فـي   

واعتمدت الدراسة على البيانـات والمعلومـات   . مواجهة أزمة المياه والحد من آثارها وانعكاساتها 

شورة في المصادر والمراجع والثانوية ، والتي اسـتخدمت فـي وصـف    اإلحصائية المتاحة والمن

ومن نتائج وتوصيات  هذه الدراسة ضرورة قيام وزارة البيئـة بوضـع خطـط    . وتحليل المشكلة

والسيطرة على التحكم بوسائل الترشـيد واسـتهالك   , وتنفيذها في مواجهة الكوارث واألزمة المائية

  .المياه
  

أجريت  .دور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطاع الصناعي ):2003( يوسف,ددراسة الساع

حالة دراسية حـول  ,هذه الدراسة حول دور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطاع الصناعي 

وتم استخدام استمارة ميدانية من خـالل عمـل وتصـميم    ,صناعة الحجر في منطقة محافظة جنين
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في حل مشكالت القطاع الصناعي حول صناعة الحجـر فـي   استبانه حول دور المناطق الصناعية 

وتم عمل مقـابالت مـع الـوزارات المعنيـة     ,وتم استخدام العينة بأسلوب عشوائي,محافظة جنين

وهدفت هذه الدراسة إلى التعـرف   .ومجموعة من الخبراء في المؤسسات األهلية والقطاع الخاص 

أبعادها وأسبابها وأثارها حيث أن الموقـع غيـر   على مشكلة الموقع غير المناسب لمناشير الحجر و

المناسب وضعف البنى التحتية لمجمل هذه الصناعة ترتبت علية أثار سلبية تمثلت بتلويثهـا للبيئـة   

وكذلك هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح السياسات الالزمة لتنفيذ هذا المشـروع  ,وبتدني البنية التحتية,

مثل هيئة عليا للتنمية تتولى الجوانب اإلداريـة  ,والتسويقية,والمالية ,والمتمثلة في النواحي اإلدارية 

من تخطيط وإشراف ورقابة وتنفيذ وتوفير كافة الحوافز والتسهيالت لجلب هـذه الصـناعة إليهـا    

وتمثلت مشكلة الدراسـة فـي عـدم مراعـاة      .وتوفير الجهات المالية الداعمة لها محليا وخارجيا

وعدم تحديـد معـايير   ,قبل أصحاب المناشير من خالل التشريعات والحوافزاالعتبارات البيئية من 

علمية الختيار الموقع المناسب لها ترتبت علية آثار سلبية وانعكست هذه اآلثار على كل من المنتج 

وكـذلك انتشـارها فـي مـداخل المـدن وداخـل األحيـاء        ,المحلي وعلى المستهلك وعلى البيئة 

اسة تنبع من أن صناعة مناشير الحجر صناعة رئيسية حيث تعد من أهـم  وأهمية هذه الدر.السكنية

فهي باإلضافة إلى تلبيتها لحاجة السوق المحلية لقطاع اإلنشاءات ,الصناعات التحويلية في فلسطين 

فهي تسهم أيضا بتعزيز الروابط والتشابكات األمامية والخلفية مع قطاعات ,ومساهمتها بالصادرات 

والكسارات وقطاع صناعة المعدات اإلنتاجية وقطاع ,واإلنشاءات ,مثل قطاع البناء ,اقتصادية عديدة

  .النقل أيضا
  

  :وكان من نتائج هذه الدراسة ما يلي 
  

  .المناطق الصناعية وسيلة قادرة على تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف االقتصادية •

تكـون محـدودة إذا لـم     المناطق الصناعية عرضة للنجاح أو الفشل وان أثارها يمكن إن •

 .تحرص الدول على المساهمة في وضع تخطيط علمي مدروس لهذه المناطق

ما زال قطاع صناعة مناشير الحجر يعاني من أضرار التي تلحق بـه جـراء السياسـات     •

القمعية لالحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى القضاء على انتفاضة األقصى حيث انعكـس ذلـك   

 .ية هذه الصناعة الحيويةسلبا على إنتاجية وربح

درجة تأييد أصحاب المناشير المرخصة لدور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطـاع   •

الصناعي في صناعة الحجر بمحافظة جنين اكبر منهـا لـدى أصـحاب المناشـير غيـر      

 .المرخصة
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 درجة التأييد كبيرة من أصحاب المناشير لدور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطـاع  •

 .وهي تقدير مرتفع%78لدرجة الكلية الصناعي بمحافظة جنين حيث بلغت األهمية النسبية ل
  

  :وأما التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي كما يلي
  

تأسيس منطقة صناعية مختارة لصناعة مناشير الحجر في محافظة جنين بحيـث يرافقهـا    •

من خاللها جـذب وتسـهيل انتقـال     رزمة من المحفزات المادية وغير المادية التي يمكن

أصحاب المناشير إلى المنطقة الصناعية المقترحة وعلية سيتم دراسـة مواصـفات هـذه    

  .وتمويلها, المنطقة والحوافز التي ترافقها والموقع المقترح والتكلفة المتوقعة

  -:أن يكون هناك مواصفات للمنطقة المقترحة كما يلي •

  .التسويق ,اإلدارة ,مجاالت العمل تحتوي على مركز تدريب متخصص في  •

  .تحتوي على شركة نقل تخدم المنتجين لنقل المواد الخام وكذلك المنتجات المصنعة   •

  .تحتوي على مركز معلومات حول آخر التطورات التكنولوجية في مناشير الحجر   •

للبنـك  فروع ,مطاعم,أماكن ترفية,تحتوي على خدمات البنية التحتية المكملة مثل عيادات   •

  .والبريد

  .تحتوي على ورشات لقطع الغيار والصيانة   •

  .تحتوي على صاالت عرض لترويج اإلنتاج   •

  تحتوي على النافذة االستثمارية الواحدة التي توفر التسهيالت لمنح التراخيص الالزمة •
  

منطقة الدراسة االجتماعية االقتصادية لمواقع مشروع مكافحة التصحر في  ): 2005(ربيحة  ,عليان

 )مواقع مشروع مكافحة التصـحر (خليل أجريت هذه الدراسة في أربعة مواقع في منطقة ال .الخليل 

كـم جنـوب غـرب مدينـة      20موقع الظاهرية والذي يقع علـى بعـد    :وهي على النحو التالي

كم إلى الشـمال  14وموقع صوريف على بعد ,جنوب الخليل, كم 16وموقع السموع على بعد ,الخليل

وتـالف  ,والتي تقع إلى الشرق من مدينة الخليـل ,كم  6وموقع بني نعيم على بعد ,نة الخليلمن مدي

مجتمع الدراسة من جميع العائالت التي تعامل معها مشروع مكافحة التصحر في منطقـة الخليـل   

وشملت عينة الدراسة المجتمع كامال باستثناء ثالث عـائالت فـي ثـالث    ,عائلة  25والبالغ عددها 

وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للخصائص االقتصادية واالجتماعية لمناطق المشروع .مناطق 

والتحليل السريع بالمشاركة مـن خـالل مقـابالت     تمن خالل استخدام االستبيانا,لمكافحة التصحر

هدفت الدراسة إلى إزاء األهميـة الكبيـرة    .ميدانية عبئت من خالل الباحثة لجميع حاالت المشروع

بشكل خاص في االقتصاد الوطني ووضعها المتدهور ,والغطاء النباتي ,بشكل عام ,لموارد الطبيعية ل
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فقد وضعت سلطة جودة البيئة هذا الموضوع على رأس ,الذي أدى إلى التصحر في بعض المناطق 

قـف  أولوياتها بهدف إعادة تأهيل هذا القطاع وإنعاشه من خالل التدخل المباشر أو غير المباشر لو

وتأتي مشكلة الدراسة لوجود العديد من مشـاريع التنميـة المسـتدامة    ,هذا التدهور وذاك التصحر

كان ال بد من وجـود أسـلوب   ,كمشاريع استصالح وغيرها,للموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور 

في أحداث تطور ملحوظ في النواحي االقتصادية واالجتماعيـة   علفحص مدى مساهمة هذه المشاري

وهدفت الدراسة أيضا لتزويد كافـة المعنيـين بدراسـة تفصـل الواقـع      ,لمجتمعات هذه المشاريع

ومن ثم معرفة األسباب التي ساهمت في إحـداث هـذا   ,االقتصادي واالجتماعي في مواقع الدراسة 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من ضرورتها الملحة فـي متابعـة   ,التصحر بشكل مباشر أو غير مباشر

وفي دعم سياسات التنمية المسـتدامة للمـوارد   ,افحة التصحر في منطقة الخليل وتقييمه مشروع مك

تلك السياسات التي تتهجها سـلطة جـودة البيئـة بشـكل خـاص      ,الطبيعية وحمايتها من التدهور 

حيث أن هذه المشاريع وسياسات كهـذه  ,والمؤسسات  الفلسطينية األخرى المعنية بالبيئة بشكل عام 

وتقوم لتحقيق تنمية مجتمعية من خالل ,على أهداف وغايات اجتماعية واقتصادية وبيئية  تبنى أصال

وأيضا نبعت أهمية هذه الدراسة في متابعه وتقييم مشاريع وسياسـات التنميـة   .تحقيق هذه األهداف

ف إذ أنها مشاريع وسياسات تبنى أصال على أهدا,المستدامة للموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور 

  .وغايات اجتماعية واقتصادية وبيئية
  

  :لتي توصلت إليها الباحثة ما يليومن النتائج ا
  

توفير نظام ,إسهام المشروع في إحداث تغير واضح وحقيقي وكبير في مجاالت عدة أهمها  •

وأيضا ,الستغالل األرض البور وزراعتها بأشجار ومزروعات تساهم في الحد من التصحر

مراعي والية للرعي والتقليل من قطع األشجار مما غير من وضـع  إضافة فرض لحماية ال

  .التنوع الحيوي قبل وبعد المشروع عالوة على حل مشكلة المياه للمبحوثين

إسهام المشروع في إحداث تغير بسيط لوحظ عند بعض المبحوثين ولم تعط الدراسة نتـائج   •

  .مية نجاحه للمشروع نوع اإلقامة وأه,معنوية لدى اآلخرين في عدة جوانب منها 

ساهم المشروع في وصول خدمة الكهرباء لدى المبحوثين وامتالكهم لـألدوات الكهربائيـة    •

  .نتيجة تحسن الوضع االقتصادي 

عدد القطع ,عدم مساهمة المشروع في إحداث أي نوع من التغيير في مجاالت متعددة منها  •

وكذلك نوع العمل الذي تساهم ,لقة بهاالذي يملكه المزارع وحجم األسرة بكافة الجوانب المتع

بة المرأة في مجال األعمال الزراعية أو تربية الحيوانات إذ بقيت تقوم باإلعمـال نفسـها   

  .وبنفس المساهمة
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  :تي توصلت إليها الباحثة ما يلي ومن التوصيات ال
  

م من خالل إيجاد نظـا ,ضرورة الحد من تجزئة األرض والتغلب على مشكلة تفتت الملكية •

منطقة معينة بزراعـه المحصـول   لإلدارة الجماعية التشاركيه بحيث يقوم المزارعون في 

  . ذاته

ضرورة القيام بعمليات استصالح األراضي الصخرية الموجودة في تلك المواقع جنبا إلـى   •

مما يحسن من .جنب مع تطبيق آلية حماية للمراعي من خالل تنظيم أوقات الرعي وفتراتها 

 .النباتي الطبيعي وتحسين جودة النباتات المستساغة كثافة الغطاء

حيث يمكن القيام بعمليات ,ضرورة تطوير مصادر المياه السطحية والجوفية في تلك المواقع •

كما يمكن استغالل مياه الجريان السطحي بشكل غير مباشر ,الحصاد المائي للمياه السطحية

ه الجوفية فيمكن تأهيل وتعديل اآلبـار  أما بخصوص الميا,وذلك بتخزينها خلف سدود ترابية

الجوفية الموجودة في تلك المواقع إضافة إلى إمكانية حفر آبار جديدة بعد إجـراء دراسـة   

وهذا سيؤدي إلى تخزين .تفصيلية للطبقات المائية لتحديد أفضل المواقع المناسبة لحفر اآلبار

 .مدار الموسم مصادر مياه يمكن استعمالها في ري المحاصيل الزراعية على

ضرورة العمل على تطوير برامج لإلرشاد والتدريب ورفع مستوى الوعي لدى المـزارع   •

من خالل عقد دورات تدريبية وتطبيقات عملية في مجاالت هامة كتحسين إدارة المزرعـة  

 .ورفع كفاءتها 

ضرورة تطوير الثروة الحيوانية وخفض أسعار األعالف من خالل تعدد مصادر توريـدها   •

 .وتشجيع استهالك المنتج المحلي

ضرورة توفير النباتات المالئمة للظروف المناخية السائدة مـع التركيـز علـى زراعـة      •

 .األصناف البلدية والمحافظة عليها من عام آلخر

بحماية المراعي العامة والخاصة وتوضيح عقوبـات  ضرورة تشريع القوانين التي تختص  •

 .وذلك من اجل المساعدة في استدامة الموارد,انتهاك هذه القوانين
  

" اإلدارة البيئية في الجمهورية اليمنية ومتطلبات تطورهـا وتعزيزهـا  " ):1999( .ع, عبد الرزاق

  :يلي  من أهم أهداف البحث ما). 2007,التميمي(
  
عض المفاهيم البيئية، وتوضيح إبراز مفهوم اإلدارة البيئية وأهميتهـا  اإلسهام في توضيح ب •

  .وعالقتها بالتنمية

التعرف على الوضع البيئي في الجمهورية اليمنية عن طريق عرض أهم المشكالت البيئيـة   •

  .ومصادر التلوث البيئي واهم أسباب وعوامل ثقافتها، أثارها وانعكاساتها المختلفة
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دارة البيئية وتقييم أدائها الحالي،  ومعرفة نجاحها وإخفاقاتها ، والكشف دراسة حال ووقع اإل •

  .عن الصعوبات والمعوقات التي تقف  إمام تطورها وتحد من فعلها وأثرها

تقديم عدد من المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير وتحسين وتطـور نظـام اإلدارة    •

 .مع البيئية وتعزيز وتفعيل دور اإلدارة في المجت
  

عضـو وعامـل فـي    ) 140(حيث أجريت هذه الدراسة في جمهورية اليمن على عينة مكونة من 

 .هيئات مجلس البيئة اليمني
  

  :وكانت من أهم التوصيات 
  

 .تطبيق وتفعيل التشريعات البيئية •

 .تعزيز الرقابة البيئية  •

عالقـة البيئيـة،      تعزيز إلية التنسيق وذلك مكن خالل تحقيق االتصال الجيد الجهات ذات ال •

  .وتوعية العاملين في الجهات ، واالستفادة من أعضاء مجلس حماية البيئة 

الربط بين البيئة والتنمية من خالل تطبيق سبل التخطيط التنموي، وتطبيق سياسة تقييم األثر  •

البيئي للمشروعات االقتصادية ، وتوفير نظم المعلومات ، وإنشاء إدارة بيئية في المنشـات  

ات األثر البيئي ، والعمل على استغالل االقتصاد للعوادم والمخلفات الصناعية ، وتشـجيع  ذ

مساهمة القصاص الخاص باالستثمار في مجال البيئة ، وترويج مبادئ نظم اإلدارة البيئية ، 

 .وتشجيع الصناعات الوطنية على استخدام التكنولوجيا والنظيفة
 
ة جامعة  النجاح الوطنية نحو البيئة الفلسطينية مـن حيـث   اتجاهات طلب): 1998( عزمي, ةربمطا

  استنزاف الموارد الطبيعية ، التلوث، االنفجار السكاني، التوازن البيئي وحماية البيئة الفلسطينية 

طالبـا  )234(حيث أخذت عينة دراسية مكونة مـن  ,جامعة النجاح الوطنية يأجريت هذه الدراسة ف

تم اختيارها ,من أفراد مجتمع العينة % 19ويشكلون ما نسبته ) إناث 129,ذكورا105(وطالبة منهم 

مـن  ,واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصـفي  .عشوائيا بإتباع طريق العينة العشوائية المنتظمة

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على , فقرة مصنفة إلى خمس مجاالت 40خالل استبانه مكونة من 

وتناولت مشـكلة الدراسـة    ةلبة جامعه النجاح الوطنية نحو البيئة الفلسطينياالتجاهات البيئية لدى ط

االنفجـار  ,التلـوث ,استنزاف المـوارد الطبيعيـة  اتجاهات الجامعة نحو البيئة الفلسطينية من حيث 

  :ئية من خالل ألسئلة التاليةالتوازن البيئي وحماية البي,السكاني
  

  .البيئة الفلسطينية ما اتجاه طلبة جامعه النجاح الوطنية نحو •
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 .هل يختلف الذكور عن اإلناث في اتجاهاتهم نحو البيئة الفلسطينية •

 .هل يختلف اتجاه الذكور واإلناث نحو البيئة الفلسطينية باختالف الكلية التي يدرسون بها •
  

قافيـة  وتنبع أهمية الدراسة من أن التقدم التكنولوجي السريع وانعكاساته على التنمية االقتصادية والث

تؤدي في معظم األحيان إلى اإلخالل بالتوازن الطبيعي وإحداث توترات بيئية تهدد حيـاة اإلنسـان   

ال بل تهدد مستقبل وجودة الحضاري بصورة عامـة وهـذا   ,الصحية واالجتماعية والمادة والثقافية

يئة بالقدر نفسـه  يجعل اإلنسان خائفا مما يرافق التنمية والتقدم التكنولوجي من مخاطر وتهديدات للب

بحيـث  ,إلى حماية البيئة وهو أسلوب من أساليب التعامل مع البيئة بكل مكوناتهـا   اوهدفت ابيض.

يؤخذ بالحسبان اتزانها وإمكانات مواردها الطبيعية حتى تسـتمر لتعطـي اإلنسـان كـل حاجاتـه      

وصيانتها ينبغـي أن  لذلك فان حماية البيئة ,فتظل في نفس الوقت مأوى ومربحا له,الضرورية لبقائه

تكون هدفا وممارسة وفكرا حتى تستمر جهود التنمية بالعطاء ويتسنى للجنس البشري فرصة البقاء 

  .وحماية البيئة مما يتهددها من أخطار

  :ت الدراسة إلى النتائج التالية وقد توصل
  

  %).72(النسبة المئوية لذوي اتجاهات البيئية تساوي  •

وجود فروق في اتجاهات طلبة جامعه النجاح الوطنيـة نحـو    عدم) ت(بينت نتائج اختبار  •

 .البيئة الفلسطينية ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

بينت نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق في اتجاهـات طلبـة جامعـه النجـاح      •

 .ائمالوطنية نحو البيئة الفلسطينية ذات داللة إحصائية تعزى إلى مكان اإلقامة الد
  

  :ومن توصيات الدراسة ما يلي 
  

  .إدخال مادة التربية البيئية من ضمن متطلبات الجامعة اإلجبارية •

 .إجراء بحوث ودراسات لمعرفة اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو البيئة •

 .إجراء بحث يقارن بين اتجاه طلبة الجامعات الفلسطينية والجامعات اإلسرائيلية نحو البيئة •

  

 Environmental management and its impact on the operations "بعنوان ) 1995(غوبتا دراسة 

function ""تقترح الدراسة أن العمليات التي ". اإلدارة البيئية وتأثيرها على وظيفة العمليات المختلفة

تؤكـد  و. تتجاهل وال تبحث في تأثيرات المشاكل البيئية سوف تواجه الفشل في السـوق التنافسـي  

الدراسة والتي تبحث في عمل شركات كبرى مثل بوكتر وجامبل وكـذلك شـركة زيـروكس، أن    

الممارسات اإلدارية للبيئة مثل برامج الوقاية من التلوث، واستحداث مقاييس األداء من ناحية بيئية، 
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 وتطوير منتجات وتكنولوجيا صديقة للبيئة من شأنها أن تقوي قـدرات العمليـات المختلفـة فـي    

وتخلص الدراسة بأهمية العالقة ما بين . الشركات بجودة عالية وبتكلفة قليلة مع توفير مرونة كبيرة

  والمنشأة أو الشركة بذاتها بشكل استراتيجي العمليات المختلفة
  

 Challenges in designing, implementing and "بعنـوان  ) 2006(دراسة كيركالند وثومبسـون  

operating an environmental management system" " التحديات التي تواجه تصميم وتنفيذ وتوظيف

تؤكد هذه الدراسة أن عملية تصميم وتطبيق نظم اإلدارة البيئية هي بالعمليـة  ". نظام اإلدارة البيئية

المعقدة وتقدم الدراسة النماذج التي من الممكن استخدامها وتوفر بعض اإلرشادات لتنفيذ مثل هـذا  

وتؤكد أن الخبرة تشير أن عملية اإلدارة البيئية الفاعلة تتـأثر بمجموعـة مـن    . من اإلدارة النوع

الظروف ولكن المهم في ذلك أن مثل هذه الظروف تم التعرف عليها وتحديدها بشكل نظري وتكمن 

ليـة،  وتقدم هذه الدراسة نمـاذج اإلدارة البيئيـة الحا  . المشكلة هنا ما بين النظرية والتطبيق العملي

  .واستراتيجيات وتكتيك تجاوز المعيقات في تطبيقها تصميمها وتطبيقها،

  

 Bottom up and top down: Analysis of " ):2006(دراسة فريزر وديغول وآخرون 
participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to 

community empowerment and sustainable environmental management "" تحليل للعمليات

من أجل تعريف المؤشرات المستدامة كطريقة نحو التمكين المجتمعي واإلدارة البيئية التشاركيه 

التي من شأنها تعريف مؤشرات  في تحليل بعض العمليات التشاركيه تبحث هذه الدراسة". المستدامة

العملية األولى : ارة البيئية من خالل التطرق إلى ثالث عملياتاستدامة التمكين المجتمعي واإلد

تكمن في تطوير الشراكات ما بين المجتمعات الوطنية، والمجموعات البيئية وكذلك شركات استخدام 

الغابات من أجل العمل على حل الصراعات حول إدارة الغابات في المنطقة الغربية من كندا، أما 

ف الجهود المحلية الخاصة بالمجتمعات المحلية في بوتسوانا من أجل التقليل العملية الثانية فهي تص

من عملية التصحر، أما الحالة الثالثة التي يتم تقديمها هي تلك العملية المستمرة التي تقودها الحكومة 

من أجل تطوير مؤشرات التنمية المستدامة في غورنسي في بريطانيا والتي تم تطويرها لمتابعة 

وتؤكد الدراسة أنه من أجل . ثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية على التغيرات االقتصاديةالتأ

ال بد من أن يصاحب ذلك توعية معظم العناصر  استدامةالوصول إلى تنمية وإدارة بيئية أكثر 

   .  المعنية بالبيئة وخاصة في المناطق المهشمة والبعيدة بطرق مختلفة

  
  :اسات السابقةمناقشة الدر 1.3.2
  

  :العربية واألجنبية كانت هذه المالحظات , مراجعه الدراسات البحثية المختلفةمن خالل 
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تنحى الدراسات  العربية التي تمت مراجعتها إلى المنحنى النظري فـي عمليـة التطبيـق     •

 .لإلدارة البيئية واقتراح أساليب شبة عملية للتنفيذ ، أما التطبيق الفعلي فهو قليل جدا

قليل من الدراسات تعالج موضوع اإلدارة البيئية وتفعيلها سواء في برامجها أو مشـاريعها   •

 .لتحقيق استدامة الموارد 

تطرقت بعض الدراسات إلى عالقة التنمية المستدامة بالبيئة من حيث ضـرورة المحافظـة    •

ـ ولكنها ل,على الموارد الطبيعية الموجودة والمحافظة عليها لألجيال القادمة   ةم تبحث بكيفي

تفعيل دور اإلدارة البيئية بكيفية تحقيق التنمية المسـتدامة ممـا يظهـر غيـاب التخطـيط      

 .االستراتيجي الوطني والدولي على حد سواء 

هناك بعض الدراسات التي تبحث في عالقة اإلدارة البيئية والمشاكل الناجمـة عـن عـدم     •

ة والتنمية المستدامة وخاصة فيمـا يتعلـق   وجودها  في المشاريع البيئة وعالقتها في التنمي

 .بتقييم األثر البيئي للمشاريع

 .غياب الدراسات التي تدل على وجود التشبيك ما بين المؤسسات في عملية إدارة البيئة  •

معظم الدراسات تحث على التنمية المستدامة وضرورة الحفاظ على المصادر البيئية المتاحة  •

لكنها لن تتم من خالل تخطيط استراتيجي وطنـي أو دولـي أو   وتأمينها لألجيال القادمة و

 .عالمي

ال يوجد بحوث متخصصة  محليا بموضوع اإلدارة البيئية وعالقتهـا بالتنميـة المسـتدامة      •

 .بالرغم من وجود مؤسسات بحثية تهتم بالقضايا البيئية

واألهليـة  لم تتطرق هذه الدراسات إلى العالقة ما بين المؤسسات الحكوميـة مـن جهـة     •

 .والخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسساتها

وبعضـها  , تطرقت بعض الدراسات إلى أهمية القوانين والتشريعات البيئية لإلدارة البيئيـة  •

 . تطرق لبعض الطرق لتفعيل دور اإلدارة البيئية

تخرج باليـات تنفيذيـة   الدراسات األجنبية تركز على المنهجيات العملية التي من شانها أن  •

 .مباشرة لتطبيق اإلدارة البيئية
  

وتأتي هذه الدراسة لتفعيل دور اإلدارة البيئية في المؤسسات وخاصـة مؤسسـات شـرق الخليـل     

وهـذه الدراسـة تعتبـر مدعمـة     ,للمحافظة ومن أجل تحقيق استدامة الموارد والحفاظ على البيئة

رة البيئية ولبنة جديدة وقاعدة معلومات وأدبيـات فيمـا   للدراسات السابقة فيما يتعلق بموضوع اإلدا

  .يتعلق باقتراح هيكلية لتطبيق اإلدارة البيئية
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  الفصل الثالث
  

  إجراءات الدراسةمنهجية و
  

  تمهيد  1.3
  

في مسيرة إعداد هذه الدراسـة مـن    تم إتباعهاات والمراحل التي للخطو يتناول هذا الفصل عرضاً

من أجل بلوغ الهدف العام لهذه الدراسة والـذي   ،وفق األصول العلمية للبحث العلمي ،جوانبها كافة

 إنجـاز ن المراحل التي تـم  إ .في كيفية تفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليليتجلى 

 ،ومنهجيتهـا  ،ومـروراً بتوضـيح خطواتهـا    ،ابتداء من وضوح فكرة الدراسة ،هذه الدراسة فيها

 ،في هذا الفصـل  ه، كل ذلك سيتم عرضثم التأكد من صحة صدق وثبات أدوات الدراسة ،وعينتها

  .من هذا الفصل ليةاتق الترتيب المتدرج في الصفحات الوف
  

  منهجية الدراسة 2.3
  

هذه الدراسة، التـي   هذا األسلوب ألغراض لمالئمةهذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك استخدمت 

وإيجـاد العالقـات بـين    . األهلية البيئيةالبيئية في مؤسسات شرق الخليل تفعيل اإلدارة تهدف إلى 

والنشرات من المراجع، واألبحاث الباحثة في ذلك على العديد  وقد اعتمدت ،المتغيرات لهذه الدراسة

  . والمقاالت المختلفة، المتعلقة بموضوع هذه الدراسةالعلمية، 
  

لك بهدف جمع المعلومات والبيانات من مصادرها األولية وذ لة،ان والمقابيمدت على االستبكما واعت

حيث تم معالجة البيانات األولية المتوفرة من خـالل عينـة    ،الدراسة ومجتمعها ضمن إطار منطقة

  .، هو قاعدة تحليل هذه البيانات)SPSS(وقد كان البرنامج اإلحصائي التحليلي  ،الدراسة المبحوثة

والذي يوضح أدوات الدراسة ومنهاجها ) 1.3(لدراسة بالشكل من الممكن تلخيص مرحلة إعداد ا

ومراحل إعدادها ومتطلباتها، وكيفية التعامل مع البيانات التي تم جمعها باستخدام كل من األدوات 

  . ودمجها في نتائج الدراسة
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  .جراءات الدراسةإ :1.3شكل 
  

 متهماربط كل تالنتائج الكمية والنوعية ونصل إلى ثم هذه المراحل، يتم استعراض  فيما يلي

  .باألخرى للخروج بنتائج الدراسة بشكل متكامل
  

  أدوات الدراسة 3.3
  

مراجعة  ، وعلىان والمقابلة الشخصية في جمع البياناتياالستبتم االعتماد بشكل رئيس على 

 لمدراءداها استمارة استبيان إح: مارتينوقد تم تطوير است. األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة

منطقة شرق الخليل مؤسسات  يالتنموية ف ذوي العالقة بعمل المشاريع موظفيورؤساء وبعض 

العمل البيئة و في مجال ةخبرالذوي ل)  3.4ملحق ( استمارة مقابلةأما الثانية فهي ،) 1.4ملحق(

  :استمارة االستبيان فجاء كالتاليوأما تصميم . التنموي

  إجراءات الدراسة

 مراجعة األدبيات  العمل الميداني 

 تاستبيانا

 استبانة المؤسسات

 تحكيم وفحص صدق 

 قياس ثبات

 جمع بيانات

 تحليل

 عرض

 تاستنتاجا/نتائج 

 مقابالت شخصية 

متخصصين في البيئة 
 يوالعمل المؤسس

خلفية /النظرياالطار
  الدراسة 

 دراسات سابقة 

  تحليل/مراجعة 
نقد
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من ثالثة أجزاء يوضحها مؤسسات شرق الخليل  مكونة  مدراء وموظفي بانةاست جاءت •

فقرة تفحص المعلومات الشخصية ) 14(األول ويتكون منالجزء : وهي )2.4(الشكل 

 اًمكون الثانيالجزء  وجاء .اومعلومات عن المؤسسة التي يعملون به، للمدراء والموظفين

وتم اعتماد سلم اإلجابات من . ) 2.4( شكلمحاور أساسية كما هي واضحة في المن خمسة 

 ، درجة كبيرة)درجات 5(جداً  درجة كبيرة: خمس درجات حسب مقياس ليكرت الخماسي

 ا ، درجة ضعيفة جد)درجة 2( درجة ضعيفة ،)درجات 3( ، درجة متوسطة)درجات 4(

 .أما الجزء الثالث فهو أسئلة عامة). درجة 1(
  

  )ةاناالستبتحكيم ( األدواتصدق  4.3
  

لالرتقاء من قبل عدد من األكاديميين والمتخصصين،  واستمارة المقابلة تم تحكيم استمارة االستبيان

وقد كان لمالحظات . )4.4( أنظر ملحق  .اها ولضمان تحقيق الهدف الذي وضعت من أجلهبمستو

  . ةهؤالء المحكمين أحسن األثر في تطوير وتحسين االستمارة ووضعها في صورتها النهائي
  
  ثبات أدوات الدراسة 5. 3
  

, ) 9(بان تم اختيار عينة مصغرة من اإلداريين والموظفين وعددهم ,التحقق من ثبات األداة تم 

ثم أعيدت إليهم بعد حوالي أسبوع لإلجابة عليها من جديد ,لإلجابة عليها توزعت عليهم االستبيانا

اخلي للفقرات وبلغت قيمته قيمة عالية جدا ثم تم احتساب معامل كرونباخ ألفا لفحص االتساق الد.

  .القيمة مناسبة إلجراء الدراسة  وهذه,
  

كل لاالستمارة و لكاملألفا تم احتساب معامل كرونباخ  داخلياًاالستمارة اتساق فقرات ولفحص 

  ). 1.3 (نتائج هذا التحليل يلخصها الجدول  .محور على حدة
  

  . لمحاور االستبيان تساق الداخليلفا لالأم معامل كرونباخ قي :1.3جدول 
  

  ونباخ ألفارقيمة معامل ك  المجاالت
 0.947 أهمية اإلدارة البيئية  1

 0.975  واقع اإلدارة البيئية  2

 0.947  واقع التشبيك لإلدارة البيئية  3

 0.951  الوسائل المستخدمة لممارسة وتفعيل اإلدارة البيئية  4

  0.893  معوقات اإلدارة البيئية  5

 0.947  القيمة الكلية
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لذا تعتبر , 0.947إن درجة الثبات الكلية عالية حيث وصلت إلى درجة ) 1.3(يتضح من الجدول 

  .االستبانة صادقة
  

  الدراسةتا وعين امجتمع 6.3
  

  .نتيجة الستخدام أداتين ميدانيتين في هذه الدراسة فقد كان هناك مجتمعان وعينتان مبحوثتان
  

  :االستبيان مجتمع وعينة. 1.6.3
  

 حيث تم توزيع )198(سسات شرق الخليل والبالغ عددهممؤوموظفي جميع  ومدراء مثلت إدارات

من مدراء  ممن لهم عالقة بعمل المشاريع والبرامج التنموية استبانه على عينة قصديه)  70(

ة سعير ورؤساء وموظفي مؤسسات شرق الخليل في كل من منطقة بلدة بني نعيم وبلدة الشيوخ وبلد

استبانة ).48(وتم استرجاع .في مجال المشاريع التنموية ةمؤسسة عامل) 14(والبالغ عدد مؤسساتهم 

  .استبانة) 70(من حجم االستبانات الموزعة وهي 
  

  توزيع استمارات االستبيان المسترجعة على المؤسسات المبحوثة.: 2.3جدول 
  

  اسم المؤسسة
 

عدد اإلدارة

  والموظفين

نات عدد االستبا

  الموزعة

عدد االستمارات 

 المسترجعة

 6  9  30 بلدية بني نعيم
 4  4  8 بني نعيم/منتدى الجامعين 

 4  4  18 جمعية بني نعيم الخيرية
 4  4  8 جمعية سيدات بني نعيم

 3  4  12 بني نعيم/الجمعية الخيرية اإلسالمية
 3  4  9 نادي رياضي بني نعيم

 5  9  28 بلدية الشيوخ
 3  4  12 الخيريةجمعية الشيوخ 

 2  4  8 الشيوخ/جمعية التوفير والتسليف
 2  4  8 نادي نسوي الشيوخ

 2  4  9 نادي الشيوخ الرياضي
 5  9  30 بلدية سعير

 3  4  10 جمعية سعير الخيرية
 2  4  8 نادي نسوي سعير

  48  71  198  المجموع



  

56 
 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2002, غضيبأبو ( )منطقة الدراسة( الخليل  خارطة شمال شرق:  2.3شكل 
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  :مجتمع وعينة المقابلة. 2.6.3
  

متعارف عليه يساعد الباحثة في حصر  ففيما يخص مجتمع المقابلة، فليس هناك أي قائمة أو تصني

) عمديه( قصديهوعليه فقد تم اختيار عينة . المجتمع الذي يمكن استهدافه لتحقيق أهداف المقابلة

في التنموية ألنشطة تنفيذ البرامج واوالبيئة  مجالفي  من ذوي الخبرة  اًأكاديمي)9(ن تكونت م

ـ ممن يمكن للباحثة الوصول إليهم ومشهود لهم بالخبرة التي تؤهلهم ) 4.4( ـ جدول فلسطين

  .لإلجابة عن أسئلة المقابلة اإلدارة البيئية
  

ـ من قائمة بأسماء  : أ.3.3جدول  اإلدارة البيئيـة حسـب الحـروف    ت مقـابلتهم بخصـوص   تم

  الهجائية  
  

  التخصص العلمي    العملوطبيعة مكان   االسم  الرقم
وحدة أبحاث / معة بيت لحم جا  الفرد عبد ربه.د  1

  والتربة البيئية المياه 

  كيمياء بيئية

كليـة العلـوم   /جامعة الخليـل    راشد مناصرة.أ  2

  والتكنولوجيا

معالجة /هندسة بيئية 

  العادمةحيوية للمياه 
مركز / جامعة النجاح الوطنية   عاطف أبو جيشي.أ  3

  الدراسات المائية والبيئة

  علوم بيئية

  جغرافيا اقتصادية  المفتوحةجامعة القدس   عودة الفليت.د  4
مسئوله / جامعة بولتكنيك فلسطين  مي التميمي.أ  5

  العالقات العامة سابقا

بناء مؤسسات وموارد 

  بشرية
مدير / وزارة الصحة الفلسطينية  ةحنمحمود سرا.م.  6

دائرة الصرف الصحي دائرة 

  صحة البيئة

إدارة (هندسة بيئية

  )النفايات الخطرة

  علوم بيئية  مدير سلطة جودة البيئة الخليل  هاشم صالح.م.  7
نائب مدير مجموعة   وائل عوض اهللا.أ  8

  الهيدرولوجين الخليل

  هندسة تكنولوجيا بيئية

  هندسة علوم بيئية  ضر في كلية العروب التقنية محا  يوسف طرايرة.م.  9
  
  
  



  

58 
 

  معالجة بيانات الدراسة  7.3
  

وقـد   ،)SPSS(المسترجعة على الحاسوب بواسطة الرزمة اإلحصائية  تاالستبياناتم تفريغ بيانات 

 ،خرجت البيانات األولية بعد تحليلها على هيئة تكرارات حسابية ونسب مئوية وانحرافات معياريـة 

باالسـتعانة   الكمـي والنـوعي  : بالنمطين ،ضت هذه البيانات بصورة نهائية في هذه الدراسةثم ُعر

  .Excelببرنامج 
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  الرابعالفصل 

  
  نتائج الدراسة 

  
تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضاً وتحليالً لخصائص عينة مبحوثي االستبيان وكذلك خصـائص  

ل أيضاً عرضاً وتحليالَ مقارناً إلجابات مبحوثي المقابلة مـن  كما تتناو. المؤسسات التي يعملون بها

الخبراء والمتخصصين ومبحوثي االستبيان من مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل حول أهميـة  

والوسائل المستخدمة لإلدارة البيئية , اإلدارة البيئية، واقع اإلدارة البيئية، واقع التشبيك لإلدارة البيئية

وكيفيـة تفعيـل اإلدارة البيئيـة    ,واألسباب وراء ضعف اإلدارة البيئيـة  ,رة البيئية ومعوقات اإلدا

  .والمقترحات واألفكار لذلك
  

  لمؤسسات التي يعملون بهامبحوثي االستبيان واخصائص  1.4
  

الذين استهدفوا باالستبيان، وأهم خصائص  يتناول هذا الجزء من الدراسة أهم خصائص المبحوثين

  .يعملون بها المؤسسات التي
  

  :مبحوثي االستبيانخصائص . 1.1.4
  

خاصةً تلك المتعلقة بالعمر، والجنس، والدرجة مؤسسات شرق الخليل أهم خصائص عينة موظفي 

وعدد البرامج التي نفذتها ,وعدد فروعها,وسنة التأسيس,ومكان المؤسسةالعلمية، والتخصص العلمي،

وطبيعة عالقة المؤسسة بالمؤسسات ,لرئيس للمؤسسةوالنشاط ا,المؤسسة في الخمس سنوات األخيرة

وغيرها من  ,والعوامل التي أدت إلى نشوء المؤسسة,وطبيعة ونوع المؤسسة,األخرى في المنطقة

  : على إجاباتهم جاءت كما يأتي المتغيرات التي يعتقد بأن لها دوراً أساسياً ومؤثراً
  

بأن توزيعهم العمري حسب  شرق الخليل مؤسسات أظهر تحليل البيانات الخاصة بعينة موظفي 

جاءت ممثلة ) سنة35- 25(باستثناء الفئة %  29.2 - %22.9شبة متقارب  الفئات المختلفة يكاد يكون

  ).1.5شكل (من المبحوثين ) 47.9( هبما نسبت
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نة;  من  25-35 س
29.20%

نة;  من 36-45 س
47.90%

نة ;  اقل من  25 س
22.90%

  
  

  .الفئات العمرية لمبحوثي االستبيان: 1.4شكل
  

العلمية للمبحوثين، فقد أظهرت نتائج التحليل بأن أعلى نسبة كانت لحملة درجة  وفيما يتعلق بالدرجة

وتماثلت درجة الماجستير ، %)18.8(بما نسبته  الدبلوم، يليها حملة درجة %)47.9(البكالوريوس 

وكانت اقل نسبة لحملة ,%)12.5( هفأعلى ودرجة أقل من ثانوي بنفس الدرجة حيث شكلت ما نسبت

من مجموع المبحوثين وعند مقارنة الفئات ,%)8.3( هعالي حيث شكلت ما نسبتدرجة دبلوم 

أن معظم أفراد الفئة العمرية ) 2.5(يظهر الشكل ,العمرية بالدرجة العلمية التي يحملها المبحوث

وان درجة الدبلوم العالي والماجستير هم من الفئات  ,هم من حملة البكالوريوس) سنة 25-35(

مما قد يعزى إلى أنه مع  ،يبدأ االهتمام أكثر باالرتقاء بالدرجة العلمية حيث  ,   )سنة 36-45(

  . تقدم العمر يعمد اإلنسان لنيل درجات علمية أعلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التحصيل العلمي  ةأعداد المبحوثين موزعين على درج :2.4كل ش
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، فقد أظهرت نتائج التحليل بأن غالبية المبحوثين هم من )الجنس(االجتماعيأما فيما يتعلق بالنوع 

  %).  29.2( نأما اإلناث فكانت نسبته، %) 70.8(ما نسبته  واشكل نالذكور والذي
  

، بأن )3.5(وبالنسبة لتخصصات أفراد عينة المبحوثين، فقد أظهر التحليل كما هو واضح في الشكل 

يليه التخصص %).  29.2( هحيث شكلت ما نسبت األدبية غالبية المبحوثين هم من حملة الدرجات

والهندسة حيث شكلتا ما ليه التخصص في الزراعة ، ي%) 25.0(في إدارة األعمال بما نسبته 

  %).19.8( هونسبة قيم ناقصة ما نسبت%) 6.3( هتخصص العلوم بما نسبت هيلي)%10.4(هنسبت
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  توزيع المبحوثين على التخصصات المختلفة: 3.4شكل 
  

هم ممن لديهم بأن غالبية المبحوثين  )4.5(يظهر الشكل  ،سنوات الخبرة في المؤسسة وحول عدد

من عينة  %)3906(في العمل في المؤسسة حيث جاءت النسبة ) سنوات 5 - 1(خبرة من 

تلتها  %) 33.3(حيث جاءت النسبة ) نة فما فوقس 11(تلتها عدد سنوات الخبرة من  .المبحوثين

  .%)27.1( هحيث مثلت ما نسبت) سنوات 10-6(عدد سنوات الخبرة 
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11سنة فأآثر ; 16 
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 سنة فأآثر 11 سنوات 10-6 سنوات 1-5 

عدد سنوات الخبرة

  
  . عدد سنوات الخبرة في المؤسسة حسب أعداد المبحوثين : 4.4شكل 

  
  :المؤسسات التي يعمل بها مبحوثي االستبيانخصائص . 2.1.4

  
أظهر تحليل البيانات الخاصة بأن أعلى نسبة لعمر المؤسسة كانت  فيما يتعلق بعمر المؤسسة، فقد 

  ثم تلتها للفئة العمرية ،%) 22.9(بما نسبته ) سنوات 10- 6(العمريتين على التوالي  نمتماثلة للفئتي
  

حيث كانت  0)سنوات 5- 1(وأقل نسبة  ,%)20.8( نسبتهحيث شكلت ما ) سنة 20(أكثر من 

شرق الخليل ليست حديثة العهد وان لديها من مما قد يشير ذلك إلى أن مؤسسات  %). 18.8(

لنسبة للنشاط الرئيس للمؤسسة ، فقد أظهر تحليل أما با, الخبرة ما يؤهلها للقيام بالعمل التنموي 

، ثم النشاط  %)58.3(البيانات الخاصة بأن أعلى نسبة كانت النشاط االجتماعي حيث جاءت النسبة 

، وعليه %)2.1(ثم النشاط الزراعي والصحي حيث كانت النسبة متماثلة  %)31.3(البيئي بنسبة 

وفيما يتعلق بطبيعة .تنموية تقوم بأنشطة مختلفة فإن هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات اجتماعية 

الخاصة والشكل  تعالقة المؤسسة بالمؤسسات األخرى في المنطقة ، فقد أظهر تحليل البيانا

،تلتها العالقة تنسيقية بنسبة  %)52.1(بأن طبيعة العالقة تعاونية حيث جاءت النسبة)5.5(

، تلتها عالقة متماثلة النسبة بين التكميلية  %)10.8(، ثم تلتها عالقة غير ذلك بنسبة %)20.8(

  %) .8.3(والتنافسية بنسبة
  

أما بالنسبة للعوامل التي أدت إلى نشوء المؤسسة ،فقد أظهرت نتائج التحليل بان غالبية المؤسسات 

،ثم نتيجة جهد تطوعي  %)66.7(أنشئت ألجل تقديم الخدمات االجتماعية حيث شكلت ما نسبته
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، ثم تلتها األسباب العلمية حيث شكلت ما %)16.7(ث شكلت نسبتهفردي وجماعي حي

، وقد يعزى %)4.2(،وكانت قليلة النسبة عند السبب الحزبي حيث شكلت ما نسبته %)12.5(نسبته

ذلك نضوج التفكير لدى هذه المؤسسات ومحبتها لتقديم الخدمة االجتماعية واإلنسانية للمجتمع وهذا 

ات حيث التعاون والتطوع وروح المنافسة ألجل منفعة المجتمع والعمل يدل على نجاح هذه المؤسس

   .  ألجل النهوض بالوطن ومؤسساته ياالجتماع
  

، %)93(هذه المؤسسات فهو في األغلبية مؤسسات أهلية وشكلت ما نسبتة وفيما يتعلق لطبيعة 

لخدمة  ،حيث يدل على أن معظم المؤسسات هي مؤسسات مجتمع مدني نشأت%)7(وحكومية 

وحول عدد الفروع لهذه المؤسسات أظهر تحليل البيانات أن . مجتمعي وليس خاصة أو حكومية

، ونسبة %)64.6(النسبة العظمى لهذه المؤسسات ال يوجد لها أي فروع حيث كانت النسبة 

، وهذا يدل على %)8.3(، ونسبة التي لها ثالث فروع فهي%)27.1(المؤسسات التي لها فرع واحد 

أما بالنسبة لعدد البرامج . عض هذه المؤسسات في المنطقة لها خبرة في العمل وتقديم الخدماتأن ب

التي نفذتها المؤسسات في الخمس السنوات األخيرة فقد أظهر التحليل أن المؤسسات التي  ال يوجد 

مشاريع شكلت  5- 1، والتي يوجد لها مشاريع بين %)39.3(لها مشاريع كانت نسبتها

، تلتها المؤسسات التي لها %)20.8(مشاريع مثلت نسبتها  10- 6، والتي لها بين %)22.9(نسبتها

،فهذا يدل على إن هناك عدد من هذه المؤسسات لها %)16.7(برامج ومشاريع كثيرة ما نسبته

القدرة على الخوض واالستمرار ولديها الخبرة والقيادة في البحث والوصول إلى مؤسسات داعمة 

  .فقط يحمل شعار مؤسسة فقط وليس لديها القدرة البحث االعتماد على الذاتومنها ما هو 
  

ال يوجد مشاريع ;
19 :39.6%  

مشاريع 5 -1
 11 ; 22.9%

مشاريع 6-10
10 ; 20.8%

مشروع 20-80
  8 ; 16.7%

  
  
عدد البـرامج التـي نفـذتها المؤسسـة حسـب أعـداد المبحـوثين        : 5.4شكل   
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  موضوعات تناولتها أسئلة الدراسة 2.4
  

بكافة الموضوعات التي تناولتها نتائج التحليل المرتبطة بشكل مقارن فيما يلي تستعرض الباحثة 

  .ان والمقابلةبالبحث باستخدام االستبي الدراسة
  

  :اإلدارة البيئية . 1.2.4

فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج إجابات مبحوثي االستبيان من مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل 

فيما يخص أسئلة الدراسة المتعلقة بأهميتها ، واقعها ، وواقع التشبيك فـي مؤسسـاتها، والوسـائل    

  . لتفعيل اإلدارة البيئية واألدوات المستخدمة، ومعيقاتها ، والمقترحات 
  

  :أهمية اإلدارة البيئية . 2.2.4
  

  ملخص إجابات المبحوثين حول أهمية اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل ، يبينه الجدوالن

  
   :اإلدارة البيئية إلجابات المبحوثين حول أهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  : أ.1.4جدول 

  

 الرقم
المتوسط  :أهميتها في  تظهر دارة البيئية من وجهة نظركماإل

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.9 4.2  تخفيض اآلثار البيئة السلبية  1
 0.9 4.0  تحقيق التنمية المستدامة  2
 0.9 4.0  تحديد المسؤوليات 3
 0.9 4.0 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 4

 0.8 4.0 اإلنتاجتحسين  5
 0.8 4.0 توضيح األهداف  6
 0.7 4.0 توفير الحاجات البشرية الضرورية لالستفادة من الموارد البيئية المتاحة  7
 0.7 4.0  زيادة الوعي البيئي للموظفين  8
 0.7 4.0 وضع استراتيجية بيئية 9
 0.7 4.0 زيادة الوعي البيئي للموظفين 10
 0.7 4.0  الممارسات االيجابية اتجاه البيئة زيادة فاعلية وظائف اإلدارة البيئية يدعم  11
 0.9 3.9 الحد من التلوث  12
 0.8 3.9  ترشيد الموارد الطبيعية غير الكتجددة  13
 0.8 3.9 تخفيض التكاليف  14
 0.7 3.9 ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المتجددة  15
 0.7 3.9 تدريب الموظفين من اجل رفع كفاءاتهم   16
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إلجابـات المبحـوثين حـول أهميـة اإلدارة     المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة      :ب.1.4جدول 

   :البيئية
  

 الرقم
المتوسط  :اإلدارة البيئية من وجهة نظركم تظهر أهميتها في 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.7 3.9 تتبع حياة المشروع  17
 0.7 3.9  ةتخطيط عمليات التحكم والرقابة والمراجعة البيئي  18
 0.7 3.9  تجميع معلومات من اجل سياسات بيئية  19
 0.7 3.9  توثيق معلومات من اجل وضع سياسات بيئية  20
 0.7 3.9  نحو التحسين المستمر مااللتزا  21
 0.6 3.9  تطوير اإلدارة البيئية الفاعلة  22
 0.9 3.8  تفعيل المنافسة بين المؤسسات لتحقيق القدرة على البقاء  23
 0.7 3.8  تطوير اإلدارة البيئية المتكاملة  24
 0.7 3.8  تنفيذ عمليات التحكم والرقابة والمراجعة البيئية  25

 0.9 3.7  تطبيق التشريعات البيئية   26
 0.9 3.7  مراقبة الممارسات من قبل المواطنين اتجاه البيئة الطبيعية  27
 0.8 3.7  تحقيق المشاريع البيئية باعتبارها نظاما فرعيا  28
 0.8 3.6  مخصصة لآلثار البيئة على األنشطة سوضع مقايي  29
 0.1 3.5  تشجيع السياحة البيئية المنظمة  30

 0.5 3.9  الدرجة الكلية   
  

وهـي  ) 3.9(ومن خالل المتوسط العام إلجابات المبحوثين بالدرجـة الكليـة    )1.4(يظهر الجدول 

وحيـث أن  ,قبل المبحوثين على أهمية اإلدارة البيئية حيث أن هناك إجماعا من ,تقريبا درجة عالية 

ثم تلتها أهمية ) 4.2(اإلدارة البيئية تعمل على تخفيض اآلثار البيئية السلبية حيث المتوسط الحسابي 

ثم هناك اهتمام بعدة محـاور أيضـا   )4.0(بمتوسط حسابي تحقيق التنمية المستدامة  اإلدارة البيئية

تحديـد المسـؤوليات ووضـع الرجـل      حول)4.0(ابة المبحوثين وهو حيث المتوسط الحسابي إلج

وزيادة الوعي البيئـي للمـوظفين    األهدافوتوضيح  اإلنتاج نالمناسب وتحسيالمناسب في المكان 

البيئة  اتجاهالبيئية يدعم الممارسات االيجابية  اإلدارةبيئية وزيادة فاعلية وظائف  إستراتيجيةووضع 

ية الضرورية لالستفادة من الموارد البيئية المتاحة واهتمامها بحماية البيئة في وتوفير الحاجات البشر

الحد من التلـوث وترشـيد    في .في حين أن أهمية اإلدارة البيئية.الهياكل البيئية التنظيمية للمشاريع

ع الموارد المتجددة وغير المتجددة وتخفيض التكاليف وتدريب الموظفين من اجل رفع كفاءاتهم وتتب

حياة المشروع وتخطيط عمليات التحكم ورقابة والمراجعة البيئية وتجميـع معلومـات مـن اجـل     
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سياسات بيئية وتوثيق معلومات من اجل وضع سياسات بيئية وااللتزام نحو التحسين المستمر جاءت 

تشـجيع السـياحة البيئيـة     في حين أن.حيث تدل هذه المحاور على أهميتها) 9.3(بمتوسط حسابي 

وحيـث  ,ي عامل مهم أصال لإلدارة البيئيـة وه)3.5(نظمة جاءت اقل االهتمامات بمعدل حسابي الم

إلى  ااستناد أنها تعتبر أصال من أهم الموارد للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة

ـ  هما سبق يمكن القول بان هذ وم أساسـا  المؤسسات تركز على أهمية اإلدارة البيئية وان نجاحها يق

وهذا بدورة يجيب على سؤال الدراسـة  .على اهتمام اإلداريين والعاملين في مؤسسات شرق الخليل

وحسب وجهة نظر الباحثـة  .المتعلق ما هو أهمية وجود اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل 

  :إلىيعود سبب ذلك 
  
البيئية ونظرتها االيجابية للبيئيـة   اإلدارة هالمؤسسات  اتجاضرورة الشعور بالمسؤولية من هذه  إلى

وعدم إلحاق الضرر بها وأهمية االعتراف بوجود نواة إدارية فعالة وأساسية في الهيكل التنظيمـي  

  .للمؤسسة للمحافظة على الموارد وتطبيق اإلدارة البيئية في المشاريع البيئية
  

  :نتائج إجابات مبحوثي المقابلة .1.1.2.4
  

  :، بحسب عبد ربه يمكن تلخيصها فيما يأتيالبيئية كما وضحها مبحوثي المقابلةتعزو أهمية اإلدارة 
  

  تؤدي إلى تحقيق فائض للمؤسسات •

  تعمل على تحسين البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات  •

  تؤدي إلى منع أي إصابات أو أضرار للعاملين في المشاريع البيئية •

  ياهصادر الطبيعية وخاصة مصادر المتحافظ على الم •
  

   :همية اإلدارة البيئيةالى ما يليأما الفليت فقد عزى أ
  

مما يؤدي إلى التحسين المستمر  product life cycleمهمة جدا لتطبيق دورة حياة المنتج  •

  .في مواصفات المنتجات وتخفيض مدخالت عوامل اإلنتاج 

  مهمة جدا في إدارة المشاريع الصناعية وحماية العاملين فيها •

  عدم هدر المواد الخام وبذلك تقلل التكاليف لإلنتاج تحافظ على •

  تعتبر عامل مهم لالستثمار واإلنتاج •

تعتبر مهمة ألنها من النظم التي يتم االعتماد عليها من اجل تحقيق أهداف الحد من التلـوث   •

  .البيئي

  مهمة إلدارة المشاريع ذات الصبغة الحيوية •
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  :لما يلي أهمية اإلدارة البيئية أما التميمي فتعزو

  
  مهمة لزيادة الوعي البيئي لدى المؤسسات ولدى األفراد •

تساعد في عملية إعادة المخلفات إلى مصادر يستفاد منها وبذلك تحافظ على عدم اسـتهالك   •

 الموارد

 تعمل على منع اإلسراف الزائد في المواد الخام ألي مشروع إنتاجي •

البيئة ال تعني فقط المـوارد الطبيعيـة    مهمة إلدارة أي مؤسسة مهما كان طبيعة عملها الن •

 وأيضا تشمل الموارد البشرية 
  

  :بما يلي  أما المناصرة فيرى أهمية اإلدارة البيئية
  
علـى صـحة اإلنسـان     وانعكاساتهوجود نظام اإلدارة البيئية مهم للحد من التلوث البيئي  •

  وخاصة التنوع الحيوي,والمصادر الطبيعية,

وتنميتها بشكل مستديم لتلبية حاجات األفـراد  ,الطبيعية بشكل مناسب استغالل كافة الموارد  •

  والمجتمعات

  زيادة الوعي البيئي لدى األفراد والمجتمعات •
  

  :ية اإلدارة البيئية إلى ما يلي أما الطرايرة فيعزو أهم
  
  تقوم اإلدارة البيئية بمهمة تكوين المواثيق التي تحدد السلطات والمسؤوليات •

  ل البيئيةتضع خطط العم •

  إنشاء معلومات بيئية والتي من ضمنها وضع المعايير والمراقبة وإدارة البيانات البيئية •

الحد من تفاقم المشكالت البيئية والمحافظة على صحة البيئة وبالتالي الحفاظ على الصـحة   •

  العامة

  كعامل وقائي في حماية البيئة) EIA(إجراء تقيم األثر البيئي  •
  

  :أهمية اإلدارة البيئية لما يلي زو أما أبو جيشي فيع
  
  إجراء برامج التدريب في مجال البيئة والتربية البيئية •

المحافظة على النظم البيئية واالتزان البيئي ويقلل من الخلل البيئي في إدارة المصادر البيئية  •

  وتنميتها
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  مهمة وخاصة في الوقت الراهن لألمن الغذائي حيث االستنزاف لكافة الموارد •

  مهمة إلصالح وتدارك أي خلل بيئي محتمل ومواجهة الطوارئ البيئية •
  

  :أهمية اإلدارة البيئية لما يلي أما عوض اهللا فيعزو 
  

  القادمة وترشيد استهالك الموارد لألجيالتحقيق التنمية المستدامة  •

 تقلل األخطار واألفاق الزمنية المتوقعة لالستنزاف ألي مورد وبذلك وضع البـدائل لهـذا   •

  المورد 

  إصالح اإلضرار البيئية وخاصة في حالة كان هذا المورد سطحي وبذلك تقلل التكاليف •

  تعمل على زيادة السياحة البيئية وزيادة اإلنتاج •
  

  :أهمية اإلدارة البيئية لما يلي أما صالح فيعزو 
  
  تخفيف اآلثار البيئية السلبية على البيئية •

  البيئية يواجهتحديد حجم الخطر الذي  •

التعامل الصحيح مع كافة الملوثات البيئية كعمل مكيات المخلفـات بشـكل امـن وإعـادة      •

  االستخدام

  وكيفية التعامل معها ةمهمة لمواجهة الكوارث المتحمل •

  تخفيض حدة التكاليف للمشاريع البيئية •
  
  

  :أهمية اإلدارة البيئية لما يلي أما السراحنة فيعزو 
  
  المياهللمحافظة على مصادر  •

  افظة على جودة المصادر الطبيعية وخاصة الهواءالمح •

المحافظة على السلسلة الغذائية من أي ملوثات وبالتالي المحافظة علـى الصـحة العامـة     •

  وصحة المجتمع

  زيادة اإلنتاج للموارد حيث استخدام إعادة تدوير المخلفات الصناعية تحديدا •

 جهود الجميع في حماية الموارد الطبيعية لتضافرمهمة  •
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   :مبحوثي االستبيان والمقابلة إجاباتتحليل مقارن لنتائج  .1.2.2.4
  

شرق الخليل بتلك التي أوضحها ذوي الخبـرة  ؤسسات إجابات المبحوثين من موظفي معند مقارنة 

واالختصاص،نجد تقاربا في أهمية اإلدارة البيئية مما يوضح أن هنـاك اهتمامـا لـدى المـدراء     

وهذا بدورة يؤدي .اقع ولذوي الخبرة من أصحاب االختصاص والمهتمين والموظفين على ارض الو

  :همية اإلدارة البيئية فيما يلي أما الباحثة فترى أ.إلى اعتماد هذه النقاط ألهمية اإلدارة البيئية
  

  مهمة لنجاح عمل كافة المؤسسات داخل المجتمع •

  يةاستغالل كافة الموارد المادية والبشرية بكفاءة عالية وفاعل •

  تنمية الحياة االقتصادية •

  تنمية الحياة االجتماعية •

  مواكبة التطور والتغير المستمر •

حماية البيئة من كافة األخطار ضمن اإلمكانيات المتاحة واالسـتعداد لمواجهـة أالزمـات     •

  الطارئة

  تحقيق الرفاهية •
  

  :واقع اإلدارة البيئية .2.1.2.4
  

 شرق الخليل حول واقـع اإلدارة البيئيـة   سساتمدراء وموظفي مؤمن ملخص إجابات المبحوثين 

  .)2.4( يظهر في الجدول

  

  حول واقع اإلدارة البيئية ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس :أ .2.4 جدول
  

  الرقم

  

المتوسط  تتسم اإلدارة البيئية في مؤسستكم بالعمل على

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.9 2.6 لمتبعة في المؤسسةتطوير السياسات البيئية ا 1

 0.9 2.6 مراقبة أداء المنظمة للمشاريع البيئية 2

 0.9 2.6  التقيد بالتشريعات والقوانين البيئية 3

 0.8 2.6  وضع الخطط البيئية  4

 0.8 2.5 إتباع أنظمة اإلدارة البيئية   5

 1.0 2.5 إيصالها لجميع االتجاهات 6

 1.0 2.5 إلى النتائج المحددة بأعلى إنتاجية إدارة الموارد المتاحة للوصول 7

 0.7 2.5 تقديم النصائح حول اإلدارة البيئية 8
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  حول واقع اإلدارة البيئية ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس :ب.2.4 جدول
  

  الرقم

  

المتوسط  تتسم اإلدارة البيئية في مؤسستكم بالعمل على

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.9 2.5         متابعة القضايا التشريعية البيئية  9

 0.7 2.5  تنفيذ الخطط البيئية  10

 0.9 2.5  متابعة كافة المسؤوليات البيئية  11

 0.7 2.5  القيام بعمليات تقيم اآلثار البيئية  12

 0.9 2.5  وارسالة للجهات المختصة يكتابة تقرير حول أداء المؤسسة البيئ  13

 0.9 2.4  البيئي للمشاريع القائمةتقيم األثر   14

 0.8 2.4  إتباع إجراءات التخفيف المتبعة للتحكم بالتلوث  15

 0.7 2.4  إيصال السياسة واإلجراءات البيئية من خالل تامين شبكة اتصاالت  16

 0.7 2.4 إدارة المشاكل البيئية من خالل إتباع إجراءات المعالجة  17

 0.7 2.4 بيئيةالقيام بعمليات المراجعة ال 18
 0.7 2.5 الدرجة الكلية   

  
هناك إجماعا  بأنإلجابات المبحوثين ) 2.5( عامالحسابي المتوسط ال من خالل )2.4( يظهر الجدول

ويأتي التركيز األكبر على أن واقع اإلدارة ,المؤسسات اقع اإلدارة البيئية ضعيف في هذه على أن و

البيئية ومراقبة أداء المنظمة للمشاريع البيئيـة والتقيـد    في وضع الخطط البيئية وتطوير السياسات

ثم تلتها إتباع أنظمـة اإلدارة البيئيـة   )2.6(بالتشريعات البيئية حيث جاءت جميعها بمعدل إجابات 

 وهذه)2.5-2.4(إجابات تتراوح بين  وإيصالها لجميع االتجاهات وتقديم النصائح حيث جاءت بمعدل

 سسات شرق الخليل ضعيف ومـن شـان هـذه   اإلدارة البيئية في مؤ المؤشرات تدل على أن واقع

النتيجة أن تجيب على سؤال الدراسة بواقع اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل فـي الوضـع   

وتعزو الباحثة ذلك الواقع نتيجة عدم إتباع إجراءات تقيم األثر البيئي للمشـاريع بطريقـة   . الراهن

المؤسسات  الوعي البيئي لدى هذه وإدراكوقلة سسات ويعتبر ذلك نتيجة المؤفعلية ومنطقية في هذه 

   .للوضع الراهن واستنزاف الموارد البيئية
  

  :نتائج إجابات مبحوثي المقابلة . 3.1.2.4
  

وأبـو  ,والمناصـرة , والتميمـي  ,والفليـت , البيئية كما يراها كـل مـن عبـد ربـه     واقع اإلدارة

  -:فقد يمكن تلخيصها كما يلي, والسراحنة,وعوض اهللا,وصالح ,والطرايرة,جيشي
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أشار الجميع منهم بان واقع اإلدارة البيئية واقع سئ وضعيف ومتدهور للغاية وخاصة في الوضـع  

حيث تعـاني اإلدارة   .وخاصة أن اإلدارة البيئية ال تخضع لنظام أو سياسة عامة في الغالب,الراهن 

  :ي ثير من المشكالت وخاصة بما يلالبيئية الك
  

الالزمـة   ة مما يحد أو يقلل من كمية المياهالجوفية الفلسطيني االحتالل وسيطرته على المياه •

  .نللفلسطينيي

وجود القوانين واألنظمة والتشريعات البيئية ولكن لألسف ال يوجد نظام مراقبة أو تنفيـذ أو   •

 .مراقبة حقيقية

 .المخلفات من داخل الخط األخضر في مختلف أراضي الوطن •

 .والسائلة ألصلبهنظام سليم إلدارة النفايات دم وجود ع •

 .مصلحة المجتمع يالءمالتخطيط العشوائي للمشاريع البيئية بما ال  •

وما ينتج عنة من تدمير كامـل  ,ةالممارسات الخاطئة من بعض القطاعات الصناعية الخاص •

 .للموارد البيئية دون النظر لخطورة ذلك

 .في اغلب المشاريععدم إتباع تقيم األثر البيئي  •

 .عدم وضوح أدوار القائمين في المؤسسات بماهية اإلدارة البيئية •
  

أدى إلى واقع مرير لإلدارة البيئية وخاصة بفلسطين بكافة جوانبها وبحاجة ماسة إلـى   هذا من شأنه

  .إعادة نظامها وهيكلتها
  

م واقع مرير وضعيف وذلـك  واقع اإلدارة البيئية في فلسطين بشكل عا نومن وجهة نظر الباحثة فا

بسبب الوضع السياسي الراهن والمتدهور وخاصة أن المـوارد البيئيـة سـيطرتها الكاملـة بأيـد       

وأيضا ضعف النظام اإلداري القائم في مؤسسات شرق الخليل حيث أنهـا فـي األغلـب    ,االحتالل 

غير  وجود إدارة بيئيةأدى إلى  ت التخصصية اإلدارية وهذا من شانهأقيمت بسياسة االتجاهات وليس

المؤسسات وعدم اإللمام بكيفية التخطيط والتنفيذ والعمليات اإلداريـة   فاعلة وذو كفاءة  للعمل بهذه

  .كافة

  

  :تحليل مقارن لنتائج إجابات مبحوثي االستبيان والمقابلة4.1.2.4. 
  

مـوظفي مؤسسـات   عند مقارنة واقع اإلدارة البيئية من وجهة نظر مبحوثي االستبيان من مدراء و

وذوي الخبرة والكفاءات من الجامعات وبعض المؤسسات المعنية يمكن القـول بـان   ,شرق الخليل 

وهذا فعال ملموس علـى ارض  , هناك إجماعا من قبلهم على أن واقع اإلدارة البيئية واقع ضعيف 
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مـل المؤسسـي   وال بد للتعامل مع كيفية تغيرها وتفعيلها في الع,المؤسسات كما موجودة أصال هذه

ومن هنا قد نكون قد اقترحتا طرق لتفعيل دور اإلدارة البيئـة  , للحد من أثارها السيئة على المجتمع

  .في مؤسسات شرق الخليل وعندها نصل لواقع إدارة بيئية جيد
  

  :ضعف اإلدارة البيئية 5.1.2.4
  

ال حول ما هي األسباب فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج أسباب ضعف اإلدارة البيئة فيما يختص بالسؤ

ونظرا لعدم سؤال مبحوثي االستبيان حول ما هو السبب وراء ,الحقيقية وراء ضعف اإلدارة البيئية 

  .ضعف اإلدارة البيئة فلن تكون هناك مقارنة في هذا المجال 
  

  :ء ضعف اإلدارة البيئية كما يلي بتحليل إجابات المقابالت جاءت النتائج حول األسباب ورا
  

  :البيئية في المؤسسات هو ما يلي أن من األسباب وراء ضعف اإلدارةبد ربه رأى عفقد 

  .غياب السلطة التنفيذية للتشريعات والمعايير البيئية •

 .ضعف المؤسسات وعدم مقدرتها على مواكبة المشاكل البيئية  •

 .غياب التخطيط االستراتيجي في مشاريع البيئية •

 .ل اإلدارة البيئيةعدم وضوح قوانين وأنظمة بيئية لعم •

 .غياب البنى النحتية إلدارة عناصر البيئة بشكل سليم  •
  

فقد عزو ,وأبو جيشي,وعوض اهللا,والمناصرة,والسراحنة,وصالح ,والفليت,والطرايرة  ,أما التميمي 

  :ضعف اإلدارة البيئية لما يلي  بجميعا أسبا
  

  .قلة التمويل الكافي للمشاريع  •

  .والمهتمة بشكل حقيقي باإلدارة البيئيةعدم وجود الجهات المانحة  •

  .عدم فهم العالقة الوثيقة بين التنمية والبيئة •

وحتى عـدم تطبيقهـا عنـد معظـم     , عدم القدرة على تنفيذ التشريعات البيئية بشكل مالئم  •

  .المؤسسات

  .عدم وضوح الرؤيا لإلدارة البيئية •

  .عدم وجود تربية بيئية في المؤسسات ذات الطابع التعليمي •

  .قلة الكفاءات والمتخصصين في مجال اإلدارة البيئية •

  .عدم اهتمام السلطات والجهات الرسمية باإلدارة البيئية •

  .قلة الوعي البيئي بين الجمهور •
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  ).وكوادر مختصة,ةوتدريبي,مالية(عدم توفر اإلمكانيات الالزمة لإلدارة البيئية  •

  .االستراتيجي ارئ دون التركيز على التخطيطالتركيز على خطط الطو •

  .تضارب الخطط الصادرة من جهات مختلفة وطبعا هذا يؤدي إلى اإلخالل بالبيئية •

  المياهسيطرة االحتالل على الموارد البيئية وخاصة  •

  .مع غياب البعد االستراتيجي,رغبة المؤسسات بالعمل في المجاالت التي لها تمويل  •

  .إلدارة البيئيةاالبتعاد عن المهنية التخصصية في عمل المؤسسات ل •
  

  :ة البيئية يكمن تلخيصها بما يليفي حين ترى الباحثة إن من األسباب وراء ضعف اإلدار
  

من السيطرة على مواردنـا ووضـع خطـط     تمكنناعدم وجود سلطة حقيقية على األرض  •

  .إدارية صحيحة الستخدامها

  .عدم وضوح ادوار اإلدارات البيئية في المؤسسات •

  .اغلب األحيان يمل اإلدارة البيئية فالتمويل المشروط لع •

  .عدم توفر أدوات مالئمة لتنفيذ اإلدارة البيئية •

  .عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب •

  .عدم وضوح خطوط االتصال بين أفراد المجتمع والمؤسسات لعمل اإلدارة البيئية •
  

  :واقع التشبيك لإلدارة البيئية 6.1.2.4
  

إجابات مبحوثي االستبيان والمقابلة فيما يختص بسؤال الدراسة هـل هنـاك   فيما يأتي تلخيص ألهم 

  .تشبيك لعمل اإلدارة البيئة بين المؤسسات في منطقة شرق الخليل

   

واقـع  إلجابـات المبحـوثين حـول    توسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  الم :أ.3.4 جدول

  . البيئة في العمل المؤسسي   لإلدارة التشبيك

  

  قمالر
 

المتوسط  -:العمل المؤسسي يتسم ب يواقع التشبيك لإلدارة البيئة ف

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.8 3.0 داخل المؤسسة تإشراك الجميع في اتخاذ القرارا  1

 1.0 3.0 )عمل الفريق(العمل الجماعي يستند إلى فرق العمل  2

 0.8 2.9 د الشؤون البيئيةتوفر سياسة بيئية شاملة للسياسات واإلجراءات لتحدي  3

  1.0 2.9 تعزيز تبادل الخبرات مع غيرها من المؤسسات  4

 0.9 2.8 وجود مشاريع بالتعاون مع المؤسسات الشبيهة  5
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واقـع  إلجابـات المبحـوثين حـول    توسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  الم :ب.3.4 جدول

  . البيئة في العمل المؤسسي   لإلدارة التشبيك

  

  لرقما
 

المتوسط  -:العمل المؤسسي يتسم ب يواقع التشبيك لإلدارة البيئة ف

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 1.1 2.8 اعتماد التشبيك كمبدأ أساسي بالعمل  6

 0.8 2.8 االهتمام باالستقاللية في تنفيذ المشاريع  7

  1.0 2.8 توفر أنشطة مشتركة بين المؤسسات   8

 1.0  2.8 في االتصال والتواصل مع المؤسسات األخرى اعتماد شبكة االنترنت  9

 1.0  2.8 توفر رؤى وأهداف مشتركة مع المؤسسات األخرى 10

 0.8 2.9 الدرجة الكلية   
  

 على أن اًبأن هناك إجماع) 2.9(ومن خالل المتوسط العام إلجابات المبحوثين  )3.4(يظهر الجدول 

وهذا يعطي صورة علـى  ,هو واقع ضعيف ,شرق الخليل لإلدارة البيئية في مؤسسات التشبيك واقع

. أن التشبيك بين عمل هذه المؤسسات غير موجود وان وجد فهو قد يكون بدرجة بسيطة أو شـكلية 

في العمل المؤسسي هو إشـراك الجميـع فـي اتخـاذ      التشبيك واقع ويأتي التركيز األكبر على أن

في العمل المؤسسي يستند العمـل  التشبيك  واقع أن بالدرجة نفسها هايلي،  القرارات داخل المؤسسة

وتوفر سياسـة بيئيـة شـاملة    )3.0(حيث احتلت هاتان اإلجابتان بمعدل ,الجماعي أي عمل الفريق

إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات مـع غيرهـا مـن    ,للسياسات واإلجراءات لتحديد الشؤون البيئية

وجود مشـاريع بالتعـاون مـع    ,) 2.8(ت بمعدل فقد تراوح نأما باقي إجابات المبحوثي,المؤسسات

االهتمام باالسـتقاللية فـي تنفيـذ    ,اعتماد المؤسسة التشبيك كمبدأ أساسي بالعمل,المؤسسات الشبيهة

اعتماد شبكة االنترنت في االتصال والتواصـل مـع   ,توفر أنشطة مشتركة بين المؤسسات,المشاريع

. ,ومن وجهة نظر الباحثة,المؤسسات األخرىوتوفر رؤى وأهداف مشتركة مع ,المؤسسات األخرى

المؤسسات والى أهمية وضرورة وجود التشبيك  تدعو إلى إعادة هيكلة عمل هذه مؤشراتهذه الإن 

المؤسسات باعتبار أن التشـبيك عامـل   ية حيث أنة هو أساس نجاح عمل هذه في عمل اإلدارة البيئ

د يظهر أن التشـبيك  مما ق ,التنمية المستدامةأساسي لتسهيل العمل واختصار الجهد والوقت وتحقيق 

  , واقع التشبيك في مؤسساتنا واقع ضعيف للغاية أهميته للعمل المؤسسي، إال أن  وعلى الرغم من

بواقع التشـبيك لـإلدارة البيئيـة فـي     من شأن هذه النتائج أن تجيب على سؤال الدراسة المتعلق و

  .مؤسسات شرق الخليل 
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  :لممارسة وتفعيل اإلدارة البيئيةستخدمة وسائل الم .7.1.2.4
  

الوسائل المستخدمة لممارسة وتفعيل اإلدارة البيئة في مؤسسـات  ملخص إجابات المبحوثين حول  

  ).4.4( يظهر في الجدول ,شرق الخليل 
  

 إلجابــات المبحــوثين حــولالمتوســطات الحســابية و االنحرافــات المعياريــة  : 4.4 جــدول

   .وتفعيل اإلدارة البيئية ةممارسالوسائل المستخدمة لل
  

الرقم 

المتوسط  :تستخدم المؤسسات الوسائل واألدوات آالتية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.1 3.4 الهاتف 1

 1.1 3.3 ورش العمل 2

 0.9 3.1 برامج تدريبية 3

 1.1 3.0  اجتماعات دورية 4

 1.0 2.9  لقاءت دورية 5

 1.1 2.9 إعداد مقترحات المشاريع  6

 1.0 2.8 إعداد تقارير المشاريع المشتركة بين المؤسسات  7

 0.9 2.8 تبادل الخبرات والمعلومات 8

 0.9 2.7 شبكة االنترنت 9

 1.0 2.7 مراسالت بريدية  10

 1.0 2.5 أبحاث علمية  11

 0.9 2.5 عمل تقيم األثر البيئي  12

 1.0 2.4 الصحافة واإلعالم حول األنشطة البيئية 13

 1.0 2.4 إصدار نشرات وملصقات حول البيئة  14

 0.9 2.3 زيارة مواقع ومنظمات ذات اهتمام بيئي كالجامعات 15
 0.8 2.8 الدرجة الكلية   

  
جميـع الوسـائل   بـأن  ) (2.8لمتوسط العام إلجابات المبحوثين ومن خالل ا )4.4( يظهر الجدول

ولكن يأتي ,بكافة مؤسسات شرق الخليل,ة ضعيفةبدرج اتفعيلها واستخدامهواألدوات المستخدمة يتم 

حيث جاءت النسبة , ,بنسب متقاربة,والبرامج التدريبية, وورش العمل,التركيز على استخدام الهاتف 

تبـادل  ,المشتركة بين المؤسسـات  عإعداد تقارير المشاري,ثم تلتها لفاءات دورية,)3.1-3.4(بمعدل 

الصـحافة  ,عمل تقيم األثر البيئي,أبحاث علمية,سالت بريديةمرا,شبكة االنترنت,الخبرات والمعلومات

كما  2.4-2.9)( بمتوسط حسابي,إصدار نشرات وملصقات حول البيئة,واإلعالم حول األنشطة البيئية
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يظهر الجدوالن إن اقل وسيلة مستخدمة لتفعيل دور اإلدارة البيئية هي زيارة مواقـع ذات اهتمـام   

  .مع أنها أداة مهمة في عملية تفعيل اإلدارة البيئية )2.3( بيئي كالجامعات بمتوسط حسابي
  

لـم تركـز    الوسائل واألدوات تستخدم في عمل هذه المؤسسات ولكنها استنادا إلى ما سبق فان هذه

  . الوسائل بشكل كافي وفاعل على هذه
  

المسـتخدمة  بما هي األدوات والوسائل  ومن شأن هذه النتائج أن تجيب على سؤال الدراسة المتعلق

   .لممارسة وتفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل
  

  :معوقات اإلدارة البيئية. 8.1.2.4
  

أسئلة الدراسة المتعلقة بمعوقات فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج إجابات مبحوثي االستبيان فيما يختص 

  .اإلدارة البيئية
  

يظهـر فـي    ,بيئية في مؤسسات شرق الخليـل  معوقات اإلدارة ال ملخص إجابات المبحوثين حول

  .)5.4(الجدول 
  

للمعوقـات اإلدارة البيئيـة فـي    المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     :أ .5.4 جدول

  .مؤسسات شرق الخليل
  

الرقم 

المتوسط  -:العوامل آالتية تمثل أهم معوقات اإلدارة البيئية

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.7 4.5 يلنقص التمو 1

 0.6 4.4 التمويل المشروط  2

 0.7 4.3 غياب الجهد الوطني في تحديد مفهوم ومهام اإلدارة البيئة 3

 0.9 4.2 ضعف في بنية التنظيم الهيكلي  4

 0.8 4.2 ضعف المؤسسات المهتمة باإلدارة البيئية 5

 0.7 4.2 عدم وضوح عالقة اإلدارة البيئية بخطط التنمية المختلفة 6

 0.9 4.1 غياب التخطيط البيئي  7

 0.8 4.1 غياب الوعي الكافي بايجابيات اإلدارة البيئية  8

 0.8 4.1 قلة وضوح مفهوم اإلدارة البيئية   9
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للمعوقـات اإلدارة البيئيـة فـي    المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     :ب.5.4 جدول

  .مؤسسات شرق الخليل
  

الرقم 

المتوسط  -:ل أهم معوقات اإلدارة البيئيةالعوامل آالتية تمث

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.7 4.0 قلة توفر كوادر بشرية كفؤة 10

 1.0 4.0 نقص المعلومات  11

 0.8 4.0 قلة وضوح مهام اإلدارة البيئية 12
 0.5 4.2 الدرجة الكلية   

  
ي جميع العوامل التبأن  )4.2(ين ومن خالل المتوسط العام إلجابات المبحوث )5.4(الن يظهر الجدو

كبيرة فـي معوقـات عمـل اإلدارة    بصورة شبه متقاربة وبدرجة تم سؤال المبحوثين عنها تشارك 

ومـن ثـم التمويـل    ,لعوامـل نقـص التمويـل    يأتي في مقدمة هذه ا. ي هذه المؤسساتفالبيئية 

عف في التنظـيم الهيكلـي   ض,وغياب الجهد الوطني في تحديد مفهوم ومهام اإلدارة البيئة,المشروط

وعدم وضوح عالقة اإلدارة البيئيـة بخطـط التنميـة    ,وضعف المؤسسات المهتمة باإلدارة البيئية,

وقلة وضوح مفهوم ,وغياب الوعي الكافي بايجابيات اإلدارة البيئية,وغياب التخطيط البيئي ,المختلفة

ـ ,وقلة توفر كوادر بشرية كفؤة ,اإلدارة البيئية  وقلـة وضـوح مهـام اإلدارة    ,ات ونقص المعلوم

  ) .4.0-4.5(العوامل بمعدل  وقد أتت النسب متقاربة حول هذه,يةالبيئ
  
بمعوقات اإلدارة البيئية في مؤسسـات  من شأن هذه النتائج أن تجيب على سؤال الدراسة المتعلق و

   .شرق الخليل
  

  :يلالحلول المقترحة لتفعيل اإلدارة البيئة في مؤسسات شرق الخل .2.2.4
  

تحليل المتعلقة بإجابات المبحوثين حول سؤال الدراسة المتعلق حول ما هي الحلول فيما يأتي نتائج ال

  .والطرق لتفعيل دور اإلدارة البيئية في المحور الثالث من االستبيان
  

  :الحلول المقترحة .1.2.2.4
  

عدة من اإلجابـات  من خالل مراجعة إجابات مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل وجد أن هناك 

ولتحقيـق  ,كان يتوجب إغالقها حتى يمكن تحليلها إحصائيا ,ولكون إجابات المبحوثين جاءت مفتوحة

وهذه الكلمـات  ,التي توفرت على اختالف صياغتهم  تماد مجموعة من الكلمات المفتاحيهذلك تم اع

  .تمت اختيارها من المبحوثين جميعهم
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  .تراحيهم بحسب مخرجات االستبيانتوزيع المبحوثين على اق : 6.4جدول 
  

الحلول حول تفعيل اإلدارة البيئة من وجهة نظر مدراء وموظفي المؤسسات في شرق   الرقم 

  الخليل

ــدد  عــ

  اإلجابات 
  16  التمويل الدائم والثابت للمشاريع  1

  5  في المكان المناسب اتدريب الكفاءات العلمية ووضعه  2

  10  ةتوظفين متخصصين لإلدارة البيئي  3

  4  إيجاد وسائل لتطبيق اإلدارة البيئية  4

  20  التعاون والتشبيك بين المؤسسات  5

  22  التعاون المستمر بين المؤسسة واألفراد  6

  10  العمل على تطبيق التشريعات البيئية  7

  12  القيام بحمالت تطوعية للمحافظة على الموارد  8

  22  عقد دورات متخصصة في اإلدارة البيئية  9

  8  مراقبة تنفيذ المشاريع بصورة دقيقة  10

  28  عمل ندوات علمية لإلدارة البيئية  11

  26  تعزيز العمل مع المؤسسات ذوي الخبرة في المجال البيئي  12

  6  عمل دراسات مكثفة للمجال البيئي  13

  
الموظفين وعند مقارنة إجابات المبحوثين حول تفعيل دور اإلدارة البيئية من وجهات نظر المدراء و

في مؤسسات شرق الخليل نالحظ أنة هناك اقتراحات مهمة وأنة هناك ادارك بـان اإلدارة البيئيـة   

  .تحتاج إلى تفعيل
  

  :نتائج مبحوثي المقابلة 2.2.2.4
  

حت مظلة نتائج المقابلة حول كيفية تفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل تلقد جاءت 

  :فان تفعيل اإلدارة البيئية يكون كما يلي ,نظر أبو جيشي  من وجهةالعمل المؤسسي 
  

ضرورة تقوية الدوائر والمؤسسات والمجتمع في مجال القانون البيئي الدولي والمحلي مـع   •

  .كيفية هذا القانون وعدم التحايل علية

وجوب تعزيز كافة قدرات هذه المؤسسات ووضعها أمام االتفاقات البيئية متعددة األطـراف   •

  .مجاالت المعلومات الصحيحة والتحقق منها في

عمل برامج تدريبية وتوعية وورش عمل حول اإلدارة البيئية وكيفية إداراتهـا مـن قبـل     •

  .القائمين عليها
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تشبيك العالقات ما بين المؤسسات  في المنطقة بشرق الخليل والمؤسسات البيئيـة التابعـة    •

المساعدة لتطوير اإلدارة العاملـة فـي اإلدارة   لمنظمة الشبكة البيئية في المنطقة للتعاون و

  .البيئية

  .فتح المجال للكفاءات وأصحاب الخبرة للتعاون مع إدارات هذه المؤسسات  •

تشكيل لجنة خاصة من جميع مؤسسات المنطقة ووضع أسس لكيفية تفعيـل اإلدارة البيئيـة    •

متابعـه البـرامج   وأيضـا  .والعمل بها على أسس لحماية المصادر الطبيعية في المنطقـة 

  .واألنشطة البيئة في مواقعها لالستفادة منها

  .ضرورة عمل تقيم األثر البيئي للمشاريع القائمة  •

  .وضع خطط بيئية شاملة وتطبيقها من قبل كادر مؤهل لإلدارة البيئية •

إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات وتوفير تسهيالت للتدريب فيما يتعلق باإلدارة البيئية فـي   •

  .عمل المؤسسي ال

العمل على فحص القوانين واألنظمة الحالية المتعلقة بالمشاريع البيئية والموارد والصـناعة   •

  .وذلك لتحديد توافقها مع برامج هذه المؤسسات

برامج تعمل على صياغة الخطط والبرامج واألنشطة فيما يتعلق بـاإلدارة   متطوير وتصمي •

  .البيئية داخل هذه المؤسسات
  

  :يت فقد لخص طرق تفعيل اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات كما يأتيأما الفل
  

تطوير هذه المؤسسات على مستوى محلي وبناء قدراتها من خالل توفير الدعم الالزم لبناء  •

  .هيكلية واضحة لإلدارة البيئية 

تشجيع التعاون ومبدأ الشراكة ما بين هذه المؤسسات وجهات شبكة المنظمات لتعزيـز دور   •

  .إلدارة البيئيةا

التطوير اإلداري لهذه المؤسسات وخاصة فيما يتعلق بكافة نواحي اإلدارة البيئية للنهـوض   •

  .بها من جديد

  .دمج خطط شاملة للحد من التلوث في برامج هذه المؤسسات وخاصة قيما يتعلق بمواردها •

مل الناجح لـإلدارة  األخذ والمبادرة في بناء كوادر فنية متخصصة وزيادة كفاءة العاملين للع •

  .البيئية

  .استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج اإلدارة البيئية •

  .المشاركة الواسعة في تنفيذ معسكرات ومؤتمرات للتوعية البيئية •



  

80 
 

ضرورة تقوية العالقة ما بين هذه المؤسسات ومؤسسات الحكومية البيئية ومؤسسات الشبكة  •

  .البيئية البيئية لالستفادة  لتعزيز دور اإلدارة

إجراء حوار مشترك بشان اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات ومعرفه النـواقص الحقيقيـة    •

  .الموجودة فيها للتعامل معها من الجهات المختصة وذوي العالقة

  .من هم ذوي اختصاص إلدارة اإلدارة البيئية طإعادة هيكلة هذه المؤسسات واختيار فق •

ة وإيجاد دليل إرشادي يساعد ذلك على النجاح فـي عمليـة   تعميق المفاهيم اإلدارية والبيئي •

  .تفعيل اإلدارة البيئية
  

  :أما التميمي فقد لخصت طرق تفعيل اإلدارة البيئية كما يأتي
  

التوسع في إصدار األدلة اإلرشادية لتقيم األثر البيئي وخاصة فيما يتعلـق بالمشـاريع ذات    •

  .الصبغة الصناعية

العمل البيئي المحلي واإلقليمي للتعرف على أخر مسـتجدات   تحقيق التواصل مع مؤسسات •

  .في اإلدارة البيئية الصحيحة

تشجيع المشاريع االستثمارية للمساهمة في تنفيذ المشروعات البيئية التي تحقق معها التنمية  •

  المستدامة

تبادل خبرات البناء المؤسسي بحيث يتم تحسين الهياكل التنظيميـة ألعضـاء المؤسسـات     •

  .متشابهة وتعميم التجارب الناجحةال

  .المتعلقة باإلدارة البيئية المعدة بصدق وشفافية ةااللتزام بالمعايير المنظم •

التفكير بمشروع مشترك بين المؤسسات بالمنطقة ذات صبغة حيوية مثل عمل مكب موحـد   •

للمحافظـة علـى المـوارد    ,والقيام بعملية إعـادة المخلفـات الصـلبة    ,على أسس علمية 

  .واالستفادة منها,لطبيعيةا

إعداد برامج قوية وفعالة من المؤسسات البيئية الفاعلـة بالمنطقـة إليصـالها إلدارة هـذه      •

  .المؤسسات وتفعيل دورها في مجال اإلدارة البيئية

التشبيك بين عمل هذه المؤسسات للخروج بأجندة مشتركة وواضحة حول العمـل بـاإلدارة    •

  .البيئية 
  

  :لخص طرق تفعيل اإلدارة البيئية بما يلي أما المناصرة فقد
  

  :مستويين هما ىنستطيع تفعيل دور اإلدارة البيئية عل •
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على مستوى عمل المؤسسات وذلك من خالل االلتزام الكامل بتنفيـذ الخطـط والقـوانين     •

  .والتشريعات البيئية القائمة وذلك لهدف حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة

مستوى السلطات وذلك برسم السياسات العامة لنظم اإلدارة البيئيـة وسـن القـوانين     على •

  .والتشريعات المالئمة وطبيعة المنطقة وليس بما هو مستمد من النظم العالمية

بعين االعتبار دور الرقابة والمحاسبة الدائمة  يجب على هذه المؤسسات األخذ ومن هنا فانه •

  .والمستمرة لعملها

  .السلطة فهو الرعاية والتمويل والتأكد من تطبيق األنظمة البيئية أما دور •
  

  :أما السراحنة فقد لخص تفعيل دور اإلدارة البيئية بما يلي
  

بما فيها المؤسسات المدنية ,الجهود  تضافرلتفعيل دور اإلدارة البيئية في  األمثليكمن الحل  •

والكـل يعـي ويعلـم أن    , ضع البيئي والمؤسسات التنفيذية في المنطقة للحد من تدهور الو

اإلدارة البيئية لها تكلفة إنشائية عالية وتشغيلية يتم تجاهلها من كافه المؤسسات والمصـانع  

لما تجاهلنـا تلـك المعـايير واإلجـراءات     ,ولكن تلك التكاليف لو قورنت بصحة اإلنسان ,

  .المتعلقة بدور اإلدارة البيئية

التأهيل والتدريب وسبل الوصول إلى كافـة مؤسسـات    تمكين المؤسسات بتوفير الخدمات •

فاعلة ومساندتها في القيام بدورها على أكمل وجه لتحقيق استثمار حقيقـي يخـدم إدارتهـا    

  .والمضي بها قدما
  

  :أما صالح فقد لخص تفعيل دور اإلدارة البيئية بما يلي 
  

  .جل تقيمها وتعديلهامراجعه جميع الخطط المتعلقة باإلدارة البيئية بشكل دوري من ا •

  .إتباع أسس ذات بعد استراتيجي لحماية الموارد الطبيعية في المنطقة •

تفعيل اإلدارة البيئية المحلية وتعزيز وبناء قدرات اإلدارات الموجودة وتمكينها من صـياغة   •

  . وتنفيذ خطط قابلة للتنفيذ للعمل البيئي

  .املة بما يحقق مواكبة التحديات البيئيةالتخطيط طويل المدى لتحقيق اإلدارة البيئية المتك •

  .تفعيل خطط تأهيل المناطق الصناعية لتصبح صديقه للبيئية •

  .استضافه ذوي خبرة في مجال اإلدارة البيئية واالستفادة من تجاربهم العملية •

  .إعداد كادر فني متخصص في قيادة هذه المؤسسات للنجاح في عملها القائم والمستقبلي •
  

  :فقد رأى طرق تفعيل اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات من خالل ما يلي أما عبد ربه 
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ضرورة التفكير الفعال بالطرق الصحيحة لمواجهة الخلل الفعلي في أي جانب من جوانـب   •

  .اإلدارة البيئية

تشجيع التشبيك بين عمل هذه المؤسسات حتى ال يحصل العمل المزدوج والتركيـز علـى    •

لترقى بأداء  ته المؤسسات وتدريب ذوي الكفاءات في هذه المؤسساالتنظيم اإلداري في هذ

  .عملها الصحيح

محاولة إيصال هذه المؤسسات وتعرفيها بالشكل الصحيح للمنظمات الداعمة سواء بالشـكل   •

  .الفني أو التمويلي للنهوض بهذه اإلدارات

ة وكيفية االسـتفادة  العمل على تنفيذ مشروعات إرشادية إلدارة المخلفات البلدية في المنطق •

  .منها

ضرورة إشراك هذه المؤسسات ودعوتهم لحضور أوراق العمل التي تطرح بالجامعـات أو   •

  .شبكة المنظمات البيئية

المتابعة عن كثب في كل ما يتعلق باإلدارة البيئية سواء على المستوى المحلي أو العـالمي   •

  .لواقععلى ارض ا تطبيقهلالستفادة من كل ما هو جديد ونستطيع 
  

  :أما الطرايرة وعوض اهللا فقد لخصا طرق تفعيل اإلدارة البيئية في المؤسسات بما يلي 
  

يمكن تفعيل دور اإلدارة البيئة في مؤسسات شرق الخليل من خالل القيام بعمـل مشـاريع    •

  .تنسجم مع واقع خطط سلطة البيئة ووزارة الحكم المحلي 

نطقة وتدريبها بالشكل الصحيح إلدارة المشاريع عمل لجان مشتركة من كافة المؤسسات بالم •

  .الحساسة وذات الصبغة الحيوية في المنطقة

  .العمل على استخدام كافه اإلمكانيات المتوفرة ضمن عمل اإلدارة البيئية •

بكافه المشـاريع البيئيـة    واستخدامهتعريف جميع هذه المؤسسات بماهية تقيم األثر البيئي  •

  .فاعلة في المحافظة على كافة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة وذلك لضمان تحقيق إدارة

  .إيجاد الدعم الكافي لتفعيل دور اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات •

  .معرفه الخلل أين يكمن في اإلدارة البيئية والتركيز على عالجه •

طبيعيـة  تشجيع المشاريع ذات الصبغة البيئية التي تحافظ وتعمل علـى زيـادة المـوارد ال    •

  .ولتحقيق التنمية المستدامة

اعتماد اإلدارة البيئية على مبدأ الدعم المتبادل بين المؤسسات مما يوفر جوا من الثقة بـين   •

ويوفر لها جوا مـن الثقـة والمسـتقبل    ,المؤسسات وابتعادها عن المنافسة الضارة الهادمة 

  .النوعي 
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ى ضعفها ضمن قيام العالقات المهنية بين وأيضا يمكن تفعيل دور اإلدارة البيئية والتغلب عل •

  .المؤسسات في ارض الميدان وليس فقط اعتماد اإلطار النظري فقط

  .االلتزام بأنظمة وقوانين اإلدارة البيئية الفعلية بالمنطقة •

إن التنسيق والتعاون والتكامل والدعم المتبادل بين عمل المؤسسات واألفراد عامـل مهـم    •

ـ لتطبيق اإلدارة البيئي ـ   طة لدى هذه المؤسسات من حيث الرؤية والخط  ةوالتنظـيم والرقاب

  .للتكامل بين عمل هذه المؤسسات, موالتقيي
  

أما الباحثة فترى أن تفعيل دور اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات له الدور الفاعل والهام في العمـل  

  :المؤسسي وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك عن طريق 
  

التخصصية واألدوار في الهياكل التنظيمية لإلدارات البيئية القائمة حتـى تسـتطيع   تعزيز  •

  .القيام بدورها على أكمل وجه

بحيث ال يكـون دور اإلدارة  .الفهم الصحيح لإلدارة البيئية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات  •

  .البيئية فقط اسميا أو شكليا

رفة النشاطات والبرامج التي تقوم بهـا كـل   أن ال يقتصر دور اإلدارة البيئية فقط على مع •

بل المحاولة بالعمل الجماعي والمشترك وإيجاد مشاريع مشتركة ما بـين  ,مؤسسة على حدة 

  .كال المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة التي هي من اكبر أهداف اإلدارة البيئية

لى المـوارد وتحقيـق دور   تنمية االتجاهات االيجابية نحو دور اإلدارة البيئية في الحفاظ ع •

  .التنمية المستدامة
  

  :تحليل مقارن لنتائج إجابات مبحوثي االستبيان والمقابلة  3.2.2.4.
  

حول طرق تفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسـات  عند مقارنة إجابات مبحوثي االستبيان والمقابلة 

خليل على الجانـب األول  شرق الخليل من إجابات المبحوثين من مدراء وموظفي مؤسسات شرق ال

يمكن القول أن هناك  ,وذوي الخبرة والكفاءات العلمية في مجال البيئية والتنمية على الجانب األخر ,

في االقتراحات حول تفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليـل  تأكيـدا علـى بعـض     

مع المؤسسات ذوي الخبـرة   لموتعزيز الع,المقترحات خصوصا بعمل ندوات علمية لإلدارة البيئية

والتعـاون المسـتمر بـين المؤسسـة     ,عقد دورات متخصصة لـإلدارة البيئيـة  ,في المجال البيئي

وهذا يقودنا إلى أهمية .والتمويل الدائم والثابت للمشاريع,والتعاون والتشبيك بين المؤسسات,واألفراد

وللخـروج  , ض بهـذه المؤسسـات   تفعيل دور اإلدارة البيئية بشكل حقيقي للعمل المؤسسي للنهو

  .باقتراحات فعلية قابلة للتطبيق في هذه الدراسة 
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أما إجابات المبحوثين من ذوي الخبرة واالختصاص فهناك اقتراحات متنوعة وعديدة ومنهـا مـا   

ومعظم هذه المقترحات قابلة للتعامل معها وهـذا  ,يتشابه مع بعض مقترحات المبحوثين من االستبانة

  .إلى اعتماد ودعم هذه المقترحات لتفعيل دور اإلدارة البيئية بدورة يؤدي
  

  :تقييم عام إلجابات المبحوثين .4.2.2.4
  

من مدراء وموظفي مؤسسات شرق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين 

  ):7.4( كافة محاور الدراسة يلخصها الجدول حولالخليل 
  

الحسابية واالنحرافـات المعياريـة إلجابـات المبحـوثين حـول كافـة        المتوسطات: 7.4 جدول

  .محاور الدراسة

  

  الرقم
 

  المجاالت
 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.5 3.9  أهمية اإلدارة البيئية 1

 0.7 2.5  واقع اإلدارة البيئية 2

 0.8 2.9  واقع التشبيك لإلدارة البيئية 3

 0.8 2.8  رسة وتفعيل اإلدارة البيئيةالوسائل المستخدمة لمما 4

 0.4 3.2  الدرجة الكلية  5

 0.4 4.2  معوقات اإلدارة البيئية 6
  
أن هنـاك  ) 3.2(ومن خالل المتوسط العام إلجابات المبحوثين بالدرجة الكلية ) 7.4(ظهر الجدول ي

فبالنظر إلى الجـدول،  . من قبل المبحوثين حول أهمية كافة محاور الدراسة والموافقة عليها جماعاًإ

بأهميـة اإلدارة  حـول فقـرات الدراسـة الخاصـة      تقريبا يتضح موافقة المبحوثين بدرجة كبيرة

حيث يتضح موافقة المبحوثين بدرجة كبيرة حـول فقـرة   )12.5(في الجدول  ، وكذلك)3.9(البيئية

ين على وعي ودرايـة  يتضح أن المبحوث,وبتحليل هذه النتيجة) 4.2 (الدراسة معوقات اإلدارة البيئية

والتي يمكن تفسيرها عند الحديث عن اإلدارة البيئيـة فـي هـذه    , بأهمية اإلدارة البيئية ومعوقاتها

إن المبحوثين في هذه المؤسسات يدركون أهمية اإلدارة البيئية وأيضا معوقاتها بدرجـة  ,المؤسسات 

على شي فإنما يدل على أهميـة   وان دل ذلك,كبيرة ولكن التطبيق العملي لهذه المؤسسات غير ذلك 

الموضوع للمبحوثين وارتباطه بطبيعة أعمالهم في هذه المؤسسات يمكن القول بأنة بالشكل النظري 

وكمـا  . ساتوأيضا أن معوقات اإلدارة البيئية تحول دون تطبيق اإلدارة البيئية في هذه المؤس, فقط
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حـول واقـع اإلدارة البيئيـة    ,الموافقـة   بأقل درجات,جاءت باقي محاور الدراسة والموافقة عليها

والوسـائل المسـتخدمة لممارسـة وتفعيـل اإلدارة     , )2.9(.,وواقع التشبيك لإلدارة البيئيـة ,)2.5(

نجد بان النتائج تشير إلى وعي المؤسسـات بواقـع اإلدارة   , وعند التحليل لهذه القيم, ) 2.8(البيئية

وكما تدل على أن المؤسسات ال تعمل بشكل كبير على  ,مما يدل على وجود هذا الواقع عمليا,البيئية

وتدرك المؤسسات نفسها واقع التشبيك بـين هـذه   ,استخدام الوسائل لتفعيل وممارسة اإلدارة البيئية

ولدى ربط هذه النتيجة لواقع اإلدارة البيئيـة يمكننـا   ,المؤسسات لإلدارة البيئية ليس على قدر كافي

ك ووعي بوجود المشكلة الخاصة بما هو السبب وراء ضعف تفعيل القول بان المؤسسات على إدرا

وخاصة لدى ربط هذه النتيجة بواقع اإلدارة البيئيـة  ,دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل 

للوسائل واألدوات المناسبة لتفعيل دور اإلدارة البيئيـة   األمثلاألمر الذي يؤدي إلى عدم االستخدام ,

  .يفي العمل المؤسس
  

  جابات المبحوثينإتأثير المتغيرات على  3.4
  

ن يواللـذ  (ANOVA)والتباين األحـادي   t-Test)( ت وفيما يأتي تلخيص لنتائج تحليل اختباري

علـى إجابـاتهم   مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليـل  استخدما في فحص تأثير خصائص عينة 

  ).8.4(الجدوالن 
  
  .المبحوثين بشكل عام على محاور الدراسة تأثير المتغيرات على إجابات: 8.4دولج
  

  المتغير

  

 F/Tقيمة   مستوى الداللة

 1.558 0.222  العمر

 0.023 0.764  الجنس 

 0.198 0.938  المؤهل العلمي

 1.916 0.159  مكان المؤسسة

 0.235 0.871  المسمى الوظيفي الحالي

 0.084 0.919  عدد سنوات الخبرة

 0.549 0.701  سنة تأسيس المؤسسة

 2.974 0.030  طبيعة العالقة مع المؤسسات األخرى

 0.1082 0.560  نوع المؤسسة

 1.030 0.389  العوامل التي أدت لنشوء المؤسسة
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ائص عينـة البحـث   يتضح بأنه ليس هناك تأثير ألي من خص) 8.4( استناداً إلى النتائج في الجدول

حصـائية   ارة، حيث جاءت معظم قيم الدالالت اإلتمفيما يتعلق بعموم االس الديمغرافية على اإلجابات

. يعني قبول الفرضية القائلة بعدم وجود فروق في مجمل إجابات المبحـوثين  ، مما)0.05(كبر من أ

مـدراء  وهذا يعني أنه يمكن تعميم النتائج والقول بأن نتائج هذه الدراسة في مجملها تمثل آراء كافة 

إلى أن ذلك يعزى و .حبت عينة هذه الدراسة من مجتمعهم، الذين سشرق الخليل مؤسساتوموظفي 

دنى لدى كافـة المبحـوثين بـرغم    هذه الدراسة متوافرة ولو بالحد األالمعلومات حول كافة محاور 

في إشارة إلى أن كافة المبحوثين يشاركون أو مطلعون بصورة . التفاوت في خصائصهم الديمغرافية

وأنهم في مواقع عمل يـدركون  ,في مؤسساتهم في شرق الخليل واقع اإلدارة البيئية أو أخرى على 

معرفة النظرية والعملية واقع وأنهم يدركون بالواقع اإلدارة البيئية التي تديرها مؤسساتهم خصوصا،

إدارتهم البيئية وضعفها ومعوقاتها ألنهم يعيشون هذا الواقع الحقيقي ولكن ليس لديهم الخبرة الكافية 

   .ر اإلدارة البيئية في مؤسساتهم حول طرق تفعيل دو
  

والتباين األحادي لتأثير خصائص عينة المبحـوثين مـن   ,Tنتائج اختباري ,)13.5(يوضح الجدول 

ومكـان  ,والدرجـة العلميـة  ,والجـنس ,مدراء وموظفي مؤسسات شـرق الخليـل وهـي العمـر    

طبيعة العالقة مـع  و,وسنة تأسيس المؤسسة,وعدد سنوات الخبرة,والمسمى الوظيفي الحالي,المؤسسة

إجابات المبحـوثين   ىوالعوامل التي أدت إلى نشوء المؤسسة عل.ونوع المؤسسة,المؤسسات األخرى

ومـن الواضـح أنـة ال يوجـد تـأثير      ,حول تفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل

  .لخصائص عينة المبحوثين على إجابتهم وعلى معظم المحاور
  

  جاباتهم على أسئلة محاور الدراسةإائص عينة الدراسة على تأثير خص : أ.9.4جدول
  

واقع التشبيك لإلدارة   واقع اإلدارة البيئية  أهمية اإلدارة البيئة  

  البيئية

الوسائل المستخدمة 

لممارسة وتفعيل 

  اإلدارة البيئية

مستوى   المتغير

  الداللة 

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة 

قيمة 
F/T  

مستوى 

  الداللة 

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة 

قيمة 
F/T 

 701. 0.501 1.851 0.169 1.393 0.259 007. 0.993  العمر

 452. 0.800 352. 0.689 869. 0.078 236. 0.476  الجنس 

الدرجة 

  العلمية 

0.423 .990 0.226 1.475 0.411 1.013 0.976 .116 

مكان 

  المؤسسة

0.602 .512 0.138 2.067 0.123 2.199 0.638 .455 



  

87 
 

  جاباتهم على أسئلة محاور الدراسةإتأثير خصائص عينة الدراسة على  : ب.9.4ولجد
  

واقع التشبيك لإلدارة   واقع اإلدارة البيئية  أهمية اإلدارة البيئة  

  البيئية

الوسائل المستخدمة 

لممارسة وتفعيل اإلدارة 

  البيئية

المسمى 

 الوظيفي

   الحالي

0.370 1.074 0.488 .824 0.550 .712 0.842 .277 

عدد سنوات 

 لعمل  ابرة خ

0.735 .310 0.431 .857 0.932 .070 0.910 .095 

سنة تأسيس 

  المؤسسة

0.021 3.219 0.434 .970 0.996 .047 0.913 .242 

طبيعة العالقة 

مع 

المؤسسات 

  األخرى

0.540 .787 0.144 1.810 0.148 1.793 0.075 2.291 

 014. 0.348 622. 0.333 478. 0.825 2.768 0.186  نوع المؤسسة

العوامل التي 

أدت لنشوء 

  المؤسسة

0.942 .129 0.126 2.010 0.259 1.389 0.498 .804 

  
يتضح بأن التأثير األكبر لخصائص عينة المبحـوثين   )13.5(الجدول لنتائج في ى العة عامة نظرب

أهميـة اإلدارة   سنة تأسيس المؤسسة على إجابات المبحوثين حـول جاء واضحاً في تأثير كل من 

والن قيمة هذه الداللة  اإلحصائية جـاءت  ) 0.021(جاءت قيم الداللة اإلحصائية بقيمة ثالبيئية حي

) سنة تأسـيس المؤسسـة  (يمكن رفض الفرضية القائلة بعدم تأثير هذا المتغير  فانه).0.05(اقل من 

بان كل مؤسسـة مـن هـذه    ويمكن تفسير ذلك  .على إجابات المبحوثين حول أهمية اإلدارة البيئية

المؤسسات لها سنة تأسيس مختلفة عن المؤسسة األخرى حيث يكون لبعض هذه المؤسسـات فتـرة   

زمنية طويلة في التأسيس وبعضها أسست منذ عهد حديث وهذا ما أكدته نتائج المتوسـط الحسـابي   

لمؤسسة تحدد إدراك األمر الذي قد يعزى لكون فترة تأسيس ا.عند الحديث عن أهمية اإلدارة البيئية

  .المبحوثين ألهمية اإلدارة البيئية
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  تلخيص ألهم نتائج الدراسة 4.4
  

  :يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة بما يلي
  

مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليـل  على الرغم من تفاوت اإلجابات بين المبحوثين من  •

حيث أن تطوير السياسـات  ,عيف أن واقع اإلدارة البيئية واقع ض ىإال أن هناك إجماعا عل

, ومراقبة أداء المنظمة للمشـاريع البيئيـة  ,ووضع الخطط البيئية,في المنظمة المتبعةالبيئية 

في حين أن ,) 2.6(والتقيد بالتشريعات البيئية والقوانين البيئية جاءت جميعها بمعدل حسابي 

 لارة الموارد المتاحـة للوصـو  وإد,وإتباع األنظمة لإلدارة البيئية,إيصالها لجميع االتجاهات

جاءت بمتوسط ,وتقيم األثر البيئي للمشاريع,وكتابة التقارير,إلى النتائج المحددة بأعلى إنتاجية

 ).2.5-2.4(حسابي يتراوح بين 

واقع التشبيك في العمل المؤسسي لإلدارة البيئية واقع ضعيف وقد جاء التركيز األكبر على  •

يليها العمل الجماعي يسـتند إلـى عمـل    ,ات داخل المؤسسةإشراك الجميع في اتخاذ القرار

إضافة إلى توفر سياسة بيئية شاملة للسياسات واإلجراءات لتحديد الشؤون اإلداريـة  ,الفريق

 ).2.9(وتعزيز تبادل الخبرات مع غيرها من المؤسسات جاءت بمعدل حسابي ,البيئية

حول أهمية اإلدارة البيئية فقد بحسب المبحوثين من مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل  •

حيث كان التركيز األعلى لها عند تخفيض اآلثـار البيئيـة   ,)3.9(وصل المتوسط الحسابي 

أما تشجيع السياحة البيئية  المنظمة فقد جاءت بمعدل حسابي ,)4.2(السلبية بمتوسط حسابي 

 .حيث كانت اقل المحاور لإلدارة البيئية,)3.5(

اء ومؤسسات شـرق الخليـل حـول أهـم الوسـائل واألدوات      بحسب المبحوثين من مدر •

المستخدمة في تفعيل وممارسة اإلدارة البيئية كانت هناك استخداما ضـعيفا حيـث احتـل     

وبـرامج تدريبيـة   ,في حين أن ورش العمـل  ,)3.4(الهاتف أعلى هذه االستخدامات بمعدل

ـ  أما اقل الوسائل ا,)3.3-3.0(واجتماعات دورية تراوحت بمعدل,  علمستخدمة زيـارة مواق

 ). 2.3(ومنظمات ذات اهتمام بيئي كالجامعات بمعدل جاءت بمعدل

واقع التشبيك في العمل المؤسسي لإلدارة البيئية واقع ضعيف وقد جاء التركيز األكبر على  •

يليها العمل الجماعي يسـتند إلـى عمـل    ,إشراك الجميع في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة

ى توفر سياسة بيئية شـاملة للسياسـات واإلجـراءات لتحديـد الشـؤون      ضافه إلا ,الفريق

 ). 2.9(وتعزيز تبادل الخبرات مع غيرها من المؤسسات جاءت بمعدل حسابي ,البيئية

هناك إجماعا على أن معوقات اإلدارة البيئة هي معوقات كبيرة للعمل المؤسسي لدى معظم  •

يليهـا التمويـل   ,)4.5(لص التمويل بمعدويأتي التركيز على أن نق,مؤسسات شرق الخليل 



  

89 
 

ثم عدم وضوح عالقة ,غياب الجهد الوطني في تحديد مفهوم ومهام اإلدارة البيئية,المشروط

وضعف المؤسسـات  ,وضعف في بنية التنظيم الهيكلي ,اإلدارة البيئية بخطط التنمية المختلفة

وغيـاب  ,خطط التنمية المختلفـة وعدم وضوح عالقة اإلدارة البيئية ب,المهتمة باإلدارة البيئية

وقلة توفر كـوادر  ,وقلة وضوح مفهوم اإلدارة البيئية,الوعي الكافي بايجابيات اإلدارة البيئية

حيث جاءت بمعدل يتراوح  ,وقلة وضوح مهام اإلدارة البيئة,ونقص المعلومات,بشرية كفؤة

 ).4.0-4.4(تتراوح بين

وذوي الخبـرة واالختصـاص   ,المؤسسات هناك تباين في أراء المبحوثين مدراء وموظفي  •

 .حول دور تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل

في إجابات ) 0.05=&(بشكل عام ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للمتغيرات الخاصـة   ىالمبحوثين حول تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل تعز

 .بعينة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

90 
 

  
  
  
  
  
  

  الخامسالفصل 
  

  والمقترحات نتائجال
  

عالقـة المتغيـرات بإجابـات     حصائي وتفسيرها إضافة إلـى تفسـير  بالنظر إلى نتائج التحليل اإل

ختصاص، كان ال بـد مـن   تمت مقابلتهم من ذوي الخبرة واال المبحوثين، وبالرجوع إلى آراء من

إلفادة منها بأكبر قدر ممكن للمهتمين وذوي العالقـة والدارسـين   والمقترحات ل تتقديم االستنتاجا

  .وهذه النتائج بحاجة إلى البحث والمتابعة.وغيرهم
  

  نتائجال 1.5
  

  :يمكن تلخيص استنتاجات الدراسة كما يأتي
  

واقع اإلدارة البيئية بمؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف إلى حد ما وبشكل مـدرك لـدى    •

 .شرق الخليلمدراء وموظفين مؤسسات 

 . ضعف التخطيط االستراتيجي لحماية البيئة على مستوى وطني •

والتمويـل  ,أهم معوقات اإلدارة البيئية لعملها بالشـكل المطلـوب هـو نقـص التمويـل       •

وعدم وضوح عالقة التنمية ,وغياب الجهد الوطني في توضيح مهام اإلدارة البيئية,المشروط

  .أمام اإلدارة البيئة في هذه المؤسساتكل ذلك يقف حائال ,باإلدارة البيئية

 . نظري وليست بشكل عملي تطبيقي اإلدارة البيئية ممارسة كمفهوم •

غياب دور المؤسسات الحكومية ذات العالقة في مراقبتها  لتطبيق قوانين التشريعات البيئية  •

 .بالشكل الملزم والحقيقي أهم أسباب ضعف اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل

في  شرق الخليل واقع ضعيف واقع التشبيك في العمل المؤسسي لإلدارة البيئية في مؤسسات •

 .معظم مؤسسات شرق الخليل

 .اإلدارة البيئية أداة هامة في استدامة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة •

أهم أدوات ووسائل اإلدارة البيئية المستخدمة في مؤسسات شرق الخليل ال تفـي بالشـكل    •

 .مطلوب لتفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسساتهاال
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وذوي الخبـرة واالختصـاص   ,هناك تباين في أراء المبحوثين مدراء وموظفي المؤسسات  •

 .حول دور تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل

في إجابات ) 0.05=&(بشكل عام ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للمتغيرات الخاصـة   ىثين حول تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل تعزالمبحو

  .بمعنى أنة يوجد وضع ملح لتفعيل اإلدارة البيئية.بعينة الدراسة
  

فقد تم التوصل إلى النتائج التالية لتفعيل المقابالت التي أجريت مع ذوي الخبرة والكفاءات من خالل 

  :ات شرق الخليل دور اإلدارة البيئية في مؤسس
  

تفعيل دور مؤسسات شرق الخليل بشكل حقيقي ورفع مستوى التنسيق بـين هـذه    ةضرور •

المؤسسات والوزارات ذات العالقة بحيث تصبح فعالياتها لإلدارة البيئية مكملـة لبعضـها   

 .البعض ضمن برنامج قوي وفعال

من ثـم إعـادة   و,مواطن الضعف المؤسسي في هذه المؤسسات نشؤضرورة تحديد أسباب  •

 .تنظيم هذه المؤسسات لحل مشكلة ضعف اإلدارة البيئية

كالمشاريع المشـتركة، وتبـادل   ( العمل على تفعيل أدوات التشبيك الحقيقية بين المؤسسات  •

التي من شأنها تفعيل دور اإلدارة البيئية بمؤسسـات شـرق   ) المعلومات والخبرات وغيرها

 .الخليل بالشكل الحقيقي 

وطنية للمؤسسات لترسيخ البعد البيئي لإلدارة البيئية في جميـع   إستراتيجيةضرورة وضع  •

والتوسع في استخدام اإلنتاج النظيف ,وحماية الموارد الطبيعية ) الخطط والبرامج(المجاالت 

 .وبالتالي إدخالها في أبعاد التنمية وصوال إلى التنمية المستدامة

مؤسسات بشكل موازي بـين البعـد االجتمـاعي    ضرورة تفعيل اإلدارة البيئية في هذه ال  •

 .والبعد البيئي,واالقتصادي,

ال بد من قيام الجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات البيئية في المنطقة على توفير قاعدة  •

بيانات قابلة للتحديث بشكل دوري لكل ما يتعلق بالبرامج والفعاليات التنموية ذات العالقـة   

 .بيانات وإحداثيات وكل ما يتعلق بها من

العمل على عقد برامج توعوية حول أسباب ضعف اإلدارة البيئية ومعوقاتها واآلثار السلبية  •

لعدم تطبيقها وكيفية تفعيلها بشكل مناسب من اجل فاعلية أدائها والمحافظة علـى المـوارد   

 .بمختلف أنواعها
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ت الحكوميـة  بين مؤسسات شـرق الخليـل مـع المؤسسـا     ضرورة العمل على التشبيك •

والمنظمات البيئية والعالمية لالستفادة من تجاربها الناجحة في تطـوير وتطبيـق وتفعيـل    

 .اإلدارة البيئية 

ضرورة العمل بين مؤسسات شرق الخليل فيما يخص اإلدارة البيئية بمبدأ العمل التشـاركي   •

يـق التنميـة   ودمج المشاريع البيئية فيمـا بينهـا لتحق  ,والعمل كجسم واحد وروح الفريق 

 .المستدامة 

ذاتها سـواء   دمن المدراء والموظفين باإلدارة البيئية بح نضرورة العمل على تفعيل المعنيي •

 .ةعلى مستوى مؤسسي لما لإلدارة البيئية من تأثير على أبعاد اقتصادية كثير

 أن يكون للمؤسسات الحكومية البيئية كسلطة جودة البيئة والحكم المحلي وغيرهـا الـدور   •

 .األكبر في اإلشراف والتمويل لمشاريع اإلدارة البيئة بشكل دائم

البحث الدائم عن الممولين لدعم اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات وفيما يتوافـق المشـاريع    •

 .المناسبة والتي تحافظ على الموارد والحفاظ على البيئة

 .أي مشروع يختص بهاضرورة استخدام تقيم األثر البيئي لإلدارة البيئية في تطبيق  •
  

  مقترح لعمل هيكلية لإلدارة البيئية
  

  هيكلية المؤسسة
  

  لجنة استشارية

  المدير العام
  

  

  
                  

  أرشفة          مدير إداري    
  

  دائرة مراقبة المشاريع                 

  

  

  

  

.مقترح هيكلية اإلدارة البيئية: 1.5:شكل  

الدائرة  الدائرة المالية

الفنية

دائرة الشؤون 

االدارية

دائرة الشؤون  ة الخدمات العامةدائر

القانونية

دائرة تنسيق 

 المشاريع والمتابعة

 مدير مالي موظفون مدير فني

 مهندسون
 سائقين

 دائرة تقييم األثر البيئي

 موظفون

 دائرة تنفيذ المشاريع

 حراس

 أذنه

 دائرة المتابعة

 محاسب

مسؤول 

  مستودعات
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  المقترحات 2.5
 

لية والتي تسعى من خاللها إلى تفعيل دور خرجت الباحثة بالمقترحات التا,في ضوء نتائج الدراسة 

وبما يوافق مـع مقترحـات   اإلدارة البيئية بمؤسسات شرق الخليل من اجل تحقيق استدامة الموارد 

  :أيضاالخبراء 
  

على المؤسسات تطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات للموظفين العاملين في اإلدارة البيئية على  •

 .دارة البيئيةحد سواء للتقليل من تأثير ضعف اإل

القيام بدراسة أخرى يمكن من خاللها قياس دور تفعيل اإلدارة البيئية في مؤسسات شـرق   •

 .وتعتبر هذه الدراسة لنتائج الدراسة الحالية,الخليل من وجهة نظر الفئات المستهدفة

مؤسسات شـرق   يضرورة العمل على استخدام أفضل اآلليات لتفعيل دور اإلدارة البيئية ف •

من الطرق والمقترحات التي أبداها المبحوثين من ذوي الخبرة واالختصاص وذلـك   الخليل

 .لالستفادة منها

وطنية تشارك بمدخالتها مؤسسات شرق الخليـل بمسـاندة    إستراتيجيةضرورة بناء خطط  •

 .المؤسسات الحكومية البيئية كسلطة جودة البيئة مثال

اريع اإلدارة البيئية بشـكل أساسـي وليسـت    السعي الدائم لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ مش •

ويمكن ذلك من خالل التقدم بمقترحات للمشاريع البيئية للممولين .كبرامج مكملة فقط للعمل 

على أساس تحديد االحتياجات وليس على لساس ما يتطلبه المانحون ويقترحونه كمشـاريع  

 .لهذه المؤسسات

سهل عمل الباحثين وذلك لمواجهة عـدم  ضرورة إيجاد طرق أخرى ألدوات جمع البيانات ت •

 .الرغبة من الكثيرين لتعبئة االستبيان من خالل مادة البحث العلمي

ضرورة التشبيك بشكل فعلي بين عمل مؤسسات شرق الخليل كجسم واحد لإلدارة البيئيـة   •

وذلك من خالل بناء مشاريع مشتركة تهدف جميعها إلى تحقيـق دور اإلدارة البيئيـة فـي    

 .وتقليل التكاليف عن هذه المؤسسات ونجاح عملها بالشكل المطلوب, ة المستدامةالتنمي

القيام بدراسة حول المقترحات التي قدمت لتفعيل دور اإلدارة البيئية في مؤسسـات شـرق    •

 .الخليل بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني

ـ  • لمؤسسـات  بعمـل هـذه ا   ةضرورة استخدام تقيم األثر البيئي في جميع المشاريع الخاص

وتحقيـق التنميـة   ,وبالذات المشاريع البيئية لتقليل التكلفة وللمحافظة على الموارد الطبيعية 

  .المستدامة
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  المراجع
  

  المراجع العربية
  

 القران الكريم •
 

تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد، جامعـة النجـاح   : )2007.(نأبو ذيب، ه •

  ).منشورةرسالة غير (الوطنية، فلسطين، 

 .دار مجدالوي,عمان,إدارة الوقت: )1991.(ن ،أبو شيخه •

 .نابلس,المكتبة الجامعية.أطلس فلسطين والوطن العربي والعالم: )2002.(أبوغضيب •

 .حالة البيئة في العالم، نيروبي: )1988.(برنامج األمم لمتحدة للبيئة •

ة المنظمـات البيئيـة   التـي تنفـذها شـبك   دور برامج الوعي البيئي : )2007.(التميمي، م •

 ).رسالة ماجستير.(الفلسطينية في تحقيق استدامة الموارد، جامعة القدس ، فلسطين 

اإلدارة البيئية في الوطن العربي ، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة،   : )1993.(، متوفيق •

 .تونس

 .ار العربيةالد,الطبعة األولى,الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة ):1995.(س,حافظ •

 .فلسطين,جامعة النجاح الوطنية,في مدينة نابلسإدارة النفايات الصلبة : )1999.(حنيني،ر •

 .إدارة البيئة ، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ):2007.(الخرجي،ف •

 .مصر العربيةمنهج اإلدارة البيئية، جمهورية  ):2004.(الركابي،ح •

حالـة  (المناطق الصناعية في حل مشكالت القطاع الصـناعي   دور ):2003.(يالساعد،  •

رسـالة  (، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، )دراسية حول صناعة الحجر في محافظة جنين

 ).غير منشورة

اإلدارة البيئية المتكاملة ،المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة بحـوث      ):2005.(سعد،س •

 .ر العربيةودراسات،جامعة اإلسكندرية ،جمهورية مص

 شبكة المنظمات األهليـة ,1997التقرير السنوي  )1999(,شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية •

  . http://www.pengon.org 8/10/2008.فلسطين,رام اهللا ,الفلسطينية

وأعضـاء  , رسـالة الشـبكة  :)2009(شبكة المنظمات غير الحكومية البيئيـة الفلسـطينية   •

 ).http:/www.pengonorg/Arabic/about.htm,8/6/2008.(الشبكة
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المنظمــة العربيــة التنميــة ,اإلدارة البيئيــة ،المبــادئ والممارســة): 2003.(صــالح،ن •

  .اإلدارية،القاهرة

 .مساق التخطيط االستراتيجي الشامل،جامعة القدس،فلسطين):2005.(الصباغ،ع •

 العمـل المؤسسـي لـدى   فـي الحـد مـن ازدواجيـة      كدور التشبي ):2008.(اعابدين،ه •

 ).رسالة ماجستير(شبكة المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية جامعة القدس فلسطين 

اإلدارة البيئية فـي الجمهوريـة اليمنيـة ومتطلبـات تطويرهـا      :)1999.(عبد الرزاق،ع •

  .اليمن.وتعزيزها،جامعة عدن

التشـبيك بـين مؤسسـات المجتمـع المـدني، العـدد مجلـة         ):2004.(عبدالعاطي،ص •
985/16/9/2004 http://www.ahewar.org/debal/show.art.asp 

ـ :)2001(. عبده،ف • مواجهـة أزمـة الميـاه وآثارهـا      يإدارة الموارد المائية وأهميتها ف

  .واالجتماعية في الجمهورية اليمنية،اليمن ةاالقتصادي

ــون  • ــد ل ــل الم:)2002.(،ميالع ــر   العم ــة والنش ــزم للطباع ــن ح ــي،دار اب ؤسس

  .والتوزيع،بيروت،لبنان

ــزاوي، • ــار, ن الع ــات    :)2007(ع , النق ــات وتطبيق ــم ومتطلب ــة نظ إدارة البيئ

Iso14000 ,دار المسيرة للنشر والتوزيع. 

الدراسة االجتماعية االقتصادية لمواقـع مشـروع مكافحـة التصـحر     ): 2005.(عليان،ر •

 ).رسالة غير منشور.(جاح الوطنية، فلسطينفي منطقة الخليل ، جامعة الن

 .المدخل إلى العلوم البيئية ،دار الشروق،عمان):1996.(غرايبة،س •

إدارة البيئة والتنميـة المسـتدامة فـي ظـل العولمـة المعاصـرة،الدار       :)2007.(قاسم،خ •

 .الجامعية،اإلسكندرية،جامعة الدول العربية

اإلنتـاج األنظـف جامعـة عـين      إدارة البيئـة نحـو   ):2005.(طـاحون،ز .القصاص،م •

 .شمس 

  .تقييم األثر البيئي جامعة القدس،فلسطين):2006.(قنام،ز •

اتجاهات طلبة جامعة النجـاح الوطنيـة نحـو البيئـة الفلسـطينية      : )1998.(،عةمطا رب •

ـ        ةمن حيث استنزاف الموارد الطبيعيـة ، التلـوث، االنفجـار السـكاني، التـوازن البيئ

 ).رسالة غير منشورة.(لنجاح الوطنية، فلسطينوحماية البيئة، جامعة ا

ــان    • ــوق اإلنس ــطيني لحق ــز الفلس ــلة   :)2001.(المرك ــي التنمية،سلس ــق ف الح

  .،الطبعة األولى26،العدد الدراسات
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 فلسطين ,مركز المعلومات الوطني الفلسطيني •

hptt://www.pnic.gov.ps/arabc/resources/assol 

 .عملياتدليل ال: )2000(. مؤسسة إنقاذ الطفل •

المفـاهيم اإلداريـة    ):2002(. رمضـان، ز . الشـيخ سـالم، ف   . الـدهان، أ .مخامرة،م •

 .الطبعة السادسة,مركز الكتب األردني .الحديثة 

 .اإلدارة البيئية، الحماية اإلدارية للبيئة، عمان ، األردن: )2007(. مخلف ،ع •

 .عمان,الثقافة دار ,اإلدارة والبيئة والسياسة العامة  :)2001(. ك,المغربي  •

  

  األجنبيةالمراجع 

  
• Amad,Y.(1987) "Analytical look at environmental management", 

Sound environmental management in the pup& paper industry              
• Fraser & Doug ill ,& others (2006) : " Bottom up and top down: Analysis of 

participatory processes for sustainability indicator identification as a 
pathway to community empowerment and sustainable environmental 
management 

• Gupta,(1995) " Environmental management and its impact on the 
operations 

• Kirkland,& Thompson" Challenges in designing, implementing and 
operating an " environmental management system 

• UNEP IE (1997B) steel industry and the environment . Technical issues 
Technical Report No . 37 Paris UNEP IE. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  

97 
 

  )أداة الدراسة( ان يالستباستمارة ا :1.3ملحق 

  

  رسالة تحكيم استبانه 

  

  . ة/المحترم......................... ة /الدكتورة /األخ

  تحيه طيبة وبعد،،،،،

  

  تحكيم استبانه بحثية: الموضوع

   

اإلدارة البيئيـة فـي   " أرجو التكرم بالعمل على تحكيم استبانتي البحثية المتعلقة بموضوع دراستي 

ل علـى درجـة   وذلك من أجـل الحصـو  ".  بين الواقع ومقترحات التفعيلمؤسسات شرق الخليل 

  .بناء مؤسسات/ كلية التنمية المستدامة / الماجستير من جامعة القدس

  

  

  ولكم جزيل الشكر والتقدير

  

  

  

  الباحثة                                                                                   

  

  نجوى خلف ياسين
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  الهجائي أسماء المحكمين حسب الترتيب :2.3ملحق

  

  التخصص العلمي العملمكان  االسم الرقم

  كيمياء بيئية  جامعة بيت لحم  هألفرد عبد رب .د  -1

  تربة تخصص/بيئة  جامعة الخليل  حازم الباكير .د  -2

  فيزياء نووية  جامعة القدس  عدنان اللحام .د  -3

  علوم زراعية  القدسجامعة   عزام صالح .د  -4

  تكنولوجية بيئية  لتكنيك فلسطينجامعة بو  عماد الخطيب. د  -5

  مناهج وأساليب تدريس  القدسجامعة   غسان الخطيب .د  -6

  مناهج وأساليب تدريس  جامعة القدس  عدسمحسن  .د  -7

  بناء مؤسسات وموارد بشرية  جامعة بولتكنيك فلسطين  مي التميمي .أ  -8

  ة وأساليب تدريسهالغة عربي  الخليل/مديرية التربية والتعليم    ميسون التميمي .د  -9

  مياهتخصص /بيئة  الخليلجامعة   يوسف عمرو. د  -10
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  المقابلة استمارة :3.3ملحق 

  

  :اإلدارة البيئية ختصاصاالصحاب أسئلة هذه المقابلة إلى جمع اإلجابات من أتهدف 

  

  :األسئلة

  

   ي أهمية اإلدارة البيئية؟ما ه .1

 الي في فلسطين؟وهل ترى من قانون لإلدارة البيئية؟كيف تقيم واقع اإلدارة البيئة الح .2

 ما هي أسباب ضعف اإلدارة البيئية؟ .3

 كيف يمكن تفعيل دور اإلدارة البيئية تحت مظلة العمل المؤسسي؟ .4

  لإلدارة البيئية إليصالها لهذه المؤسسات؟ إستراتيجيةأرجو تقديم اقتراحات وأفكار  .5
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اإلدارة البيئيـة حسـب الحـروف    تمـت مقـابلتهم بخصـوص    مـن  اء قائمة بأسـم : 4.3ملحق

  الهجائية 

  

  التخصص العلمي العملوطبيعةمكان االسم الرقم
- والتربة البيئية المياهوحدة أبحاث   هألفرد عبد رب.د  1

  جامعه بيت لحم

  دكتوراه كيمياء بيئية

جامعـه  –كلية العلوم والتكنولوجيا   راشد المناصرة.أ  2

  الخليل

معالجـة   /ستير هندسة بيئيةماج

  حيوية للمياه العادمة
عاطف أبو .أ  3

  جيشي

- مركز الدراسات المائية والبيئة

  جامعه النجاح الوطنية

  ماجستير علوم بيئية

  دكتوراه جغرافيا اقتصادية  جامعه القدس المفتوحة  عودة الفليت.د  4
مدير إدارة الصرف الصحي   محمود السراحنة.أ  5

ايات دائرة صحة والتخلص من النف

  وزارة الصحة الفلسطينية - البيئة

إدارة /ماجستير هندسة بيئية

  نفايات خطرة

لة العالقات العامة مسوؤ  مي التميمي.أ  6

  جامعة بولتكنيك فلسطين,سابقا

ماجستير بناء مؤسسات وموارد 

  بشرية
  ماجستير هندسة بيئية  الخليل-مدير سلطة جودة البيئة   هاشم صالح.م.أ  7
وائل عوض .م.أ  8

  اهللا

 -نائب مدير عام الهيدرولوجين  

  فرع الخليل

  ماجستير تكنولوجيا بيئية

  ماجستير علوم بيئية  كلية العروب التقنية  يوسف طرايرة.م.أ  9
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  االستبانة :5.4ملحق

  

  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا

  بناء مؤسسات/برنامج التنمية الريفية المستدامة
  

  :أخي/أختي

  

  تحية طيبة وبعد ،،،،،

  

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

  

  

  "بين الواقع ومقترحات التفعيلاإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل  "

  

بنـاء  / وذلك كمتطلب لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس، برنامج التنمية الريفية المسـتدامة  

بئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغـرض ، آملـة منـك    فإنني أرجو منك التفضل بتع. مؤسسات 

تحري الصدق والموضوعية في اإلجابة ، علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تسـتخدم إال  

  .ألغراض البحث العلمي 

  

  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"
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  :لقسم األولا
  :معلومات شخصية -1

ي في المربع مقابل كل عبارة أو اإلجابة في /سبة والتي تنطبق عليكالرجاء وضع رقم اإلجابة المنا

  :الفراغات بالشكل الذي ينطبق عليك

  
 سنة        60 -51 -*سنة     50 -41 -*سنة     40 31-*سنة     30 – 20 -:*الفئة العمرية  •

 :  الجنس •

                                         أنثى          ) 2ذكر                                         ) 1

 :الدرجة العلمية  •

  دكتوراه ) 6ماجستير     ) 5دبلوم عالي     ) 4بكالوريوس        ) 3دبلوم   )2ثانوي أو اقل ) 1

 :.....................................................................التخصص  •

 : ................................................اين به/ اسم المؤسسة التي تعمل  •

 بني نعيم) 3سعير             ) 2الشيوخ           ) 1:مكان المؤسسة  •

 :................................................................المسمى الوظيفي الحالي •

 ..........................:................عدد سنوات الخبرة في العمل المؤسسي •

  

  _:معلومات عن المؤسسة  -2

 : ...........................................................................سنة التأسيس 

  سنوات  20-16) 4سنوات        15-11) 3سنوات         10-6) 2سنوات       1-5) 1

                                                                         سنة                    20أكثر من ) 5

 :..............................................................................عدد فروعها •

 :.................عدد البرامج التي نفذتها المؤسسة في الخمس سنوات األخيرة •

 :ةالنشاط الرئيس للمؤسس •

  بيئي عام ) 4اجتماعي             ) 3صحي            ) 2زراعي            ) 1

 :طبيعة عالقة المؤسسة بالمؤسسات األخرى في المنطقة •

  .........غير ذلك حدد ) 5تنافسية   )4تنسيقية     )  3تكميلية     ) 2تعاونية       ) 1

  

  

 :طبيعة ونوع المؤسسة •

  أهلية) 2         حكومية           ) 1

 :العوامل التي أدت إلى نشوء المؤسسة  •

  خدماتي)4   علمي ) 3حزبي         ) 2جهد طوعي فردي        ) 1
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  :الجزء الثاني 
هي جزء من النشاط اإلداري العام الذي تمارسه اإلدارة في المنشآت والذي  -:اإلدارة البيئية تعني 

قد تضر وتلحق األذى بالبيئة ومواردها الطبيعية ، بهدف توفير  يقوم بإدارة األنشطة البشرية التي

وتأمين الحاجات البشرية من تلك الموارد المتوفرة في النظم البيئية بعيدا عن اإلشكال والهدر دون 

  ).2003صالح، (حاجة 

  

  :أهمية اإلدارة البيئية: المجال األول

  
راء وموظفي تعرف على أهمية اإلدارة البيئية من وجهة نظر مدال

  :شرق الخليل

درجة 

كبيرة 

  جداً

درجة 

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

  جداً

            اهتمامها بحماية البيئة في الهياكل التنظيمية للمشاريع   .1

            ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المتجددة   .2

            ترشيد الموارد الطبيعية غير المتجددة      .3

            ض اآلثار البيئية السلبيةتخفي  .4

            تحقيق التنمية المستدامة   .5

توفير الحاجات البشرية الضرورية لالستفادة من الموارد   .6

  البيئية المتاحة

          

            تتبع حياة المشروع  .7

            تحقيق المشاريع البيئية باعتبارها نظاما فرعيا   .8

            تحسين اإلنتاج   .9

            ض التكاليفتخفي  .10

            تخطيط عمليات التحكم والرقابة والمراجعة البيئية   .11

            تنفيذ عمليات التحكم والرقابة والمراجعة البيئية    .12

            توضيح األهداف  .13

            تتحديد المسؤوليا  .14

            تدريب الموظفين من اجل رفع كفاءاتهم  .15

            وظفينزيادة الوعي البيئي للم  .16

زيادة فاعلية وظائف اإلدارة البيئية يدعم الممارسات   .17

  االيجابية اتجاه البيئية

          

            وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  .18

            تجميع معلومات من أجل وضع سياسات بيئية  .19

            توثيق معلومات من اجل وضع سياسات بيئية  .20 
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راء وموظفي تعرف على أهمية اإلدارة البيئية من وجهة نظر مدال

  :شرق الخليل

درجة 

كبيرة 

  جداً

درجة 

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

  جداً

            ة بيئيةوضع إستراتيجي  .21

مراقبة الممارسات من قبل المواطنين تجاه البيئة   .22

  الطبيعية

          

            وضع مقاييس مخصصة لآلثار البيئية على األنشطة  .23

            تشجيع السياحة البيئية المنظمة  .24

            االلتزام نحو التحسين المستمر  .25
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