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  اإلهداء 
  

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا
  

  الى من علمني التواضع في الحياة أبي الغالي
  

  الى بحر المحبة والحنان أمي الغالية
  

  الى من كانوا لي خير رفيق في فترة دراستي (زوجتي وأوالدي)
  

  ي وأخواتيالى نجوم أضاءت دربي وما زالت إخوت
  

  الى أصدقائي ورفقاء دربي
  

  الى زمالئي في العمل
  

  أهديكم جميعا جهدي المتواضع
  

  مدحت محمد مصطفى ولد علي



أ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
ٕان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيه درجة عليا ألي باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و 

  جامعة أو معهد.
  

  التوقيع:.......................
  

  مدحت محمد مصطفى ولد علي
  

  التاريخ:.......................



ب 

  شكر وتقدير
  

والحمد ، ه وسلمالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول الهدى سيدنا محمد صلى اهللا علي
  اهللا الذي ألهمني الصبر والجلد حتى استطعت إتمام هذا العمل المتواضع. 

  
أتقدم بالشكر والتقدير الى جامعة القدس ممثلة بإداراتها ودوائرها، والى برنامج الدراسات العليا في 

  التنمية الريفية المستدامة لما يقدموه وقدموه من مساعدة لي.
  

يل وعظيم االمتنان للمشرف الرئيس د. زياد قنام والمشرف المساعد د. بوبكر ذهيبي وأتقدم بالشكر الجز 
  أدامهما اهللا، لما قدموه لي من توجيهات وٕارشادات علمية.

  
لما قدمه  وأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان الى د. محمد أبو عيد مدير عام المركز الوطني الفلسطيني،

   من معهد التنمية وبناء المؤسسات.لي من مساندة لنيل درجة الماجستير 
  
 )ICARDAأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان الى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (و 

لتقديمهم لي المنحة الدراسية التي كان لها عظيم األثر الستكمال دراستي ونيل درجة الماجستير من 
  معهد التنمية وبناء المؤسسات. 

  
لما قدمه لي  شكر وعظيم االمتنان الى د. نصري حداد المنسق اإلقليمي لمشاريع ايكاردا،،وأتقدم بال

  من مساندة وتسهيل في الحصول على المنحة الدراسية.
  

عبد اهللا العمري، عزيز البرغوثي، زاهر البرغوثي، وأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان الى لجنة التحكيم د.(
لما قدموه من مالحظات كان لها األثر األكبر في تعديل ب عيوش)، ربى أبو عمشه، إياد بدران، ذيا

  االستبانات لصقلها بالشكل النهائي.
  

د. ثمين  ،وأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان الى اللجنة، أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، د. زياد قنام
  د. عبد اهللا العمري ،الهيجاوي

  
مؤسسات الرسمية من وزارات وهيئات محلية والمؤسسات كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان لموظفي ال

  األهلية والمجتمعية؛ لما قدموه لي من مساعدة في تسهيل الحصول على المعلومات، وأخص بالذكر 



ج 

الخبراء في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المؤسسات والجامعات الذين تم إجراء 
  معهم.  المقابالت المؤسسية والمجتمعية

  
  مدحت محمد مصطفى ولد علي



د 

  تعريفات ومصطلحات 
  

  التعاريف النظرية:
  

االستعداد أو الحذر الحتمال معين مع وجود المقدرة واإلمكانات  :  الجاهزية 
  )2008لالستجابة له (المجلس التشريعي الفلسطيني، 

أو طاقة أو كائنات المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية  :  المياه العادمة
دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة 

  ).2008المجلس التشريعي الفلسطيني، (
المياه الناتجة عن االستعماالت المنزلية والصناعية والتجارية بمختلف  :  المياه السوداء

المواصفات مراحلها وال يسمح باستخدامها إال بعد معالجتها وتوافقها مع 
  ).2008المجلس التشريعي الفلسطيني، والمقاييس الفلسطينية (

وال  ،كاالستحمام والتنظيف ،وهي المياه الناتجة عن االستخدام المنزلي :  المياه الرمادية
أو المياه الناتجة عن استخدام يحتوي  ،تشمل هذه المياه مياه المراحيض

فهي فقط المياه المصطحبة  ،في مكوناته على المواد الدهنية أو غيرها
(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،  ،معها مخلفات مواد التنظيف

2013 (  
إدراك الفرد لدوره في مواجهة البيئة، وضرورة حسن استغالل الموارد  :  الوعي البيئي 

الطبيعية في البيئة، مع إدراك المشكالت البيئية، واقتراح انسب 
  ).2006شكالت (برعي، األساليب لمواجهة هذه الم

عملية تفاعلية، يعطى خاللها فرصة اكبر لألطراف المتأثرين، بصورة  : المشاركة المجتمعية
مباشرة باآلثار الناتجة عن المشروع، للتعبير عن وجهات نظرهم 
بخصوصه، وتأثيراته في المجاالت المختلفة(برنامج األمم المتحدة، 

2000.(  
يتجه بسلوكه نحو بعض عناصر البيئة أو بعيدًا عنها، ميل الفرد الذي :  االتجاه

مضيفًا عليها قيمًا موجبة أو سالبة، تبعًا النجذابه لهذه العناصر البيئية 
  )2012أو نفوره منها (سبنسر، 

وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وٕاداري معين. (المجلس  :  الهيئة المحلية
  )2000التشريعي الفلسطيني، 

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



ه 

النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب 
(المجلس التشريعي الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة. 

  )2000الفلسطيني، 
يرها أو ونقلها الى أماكن محددة إلعادة تدو جمع النفايات المختلفة :  إدارة النفايات الصلبة

  )2000(المجلس التشريعي الفلسطيني،  معالجتها أو التخلص منها
تطوير العمل المشترك ما بين مؤسستين أو أكثر أو مجموعة من  :  التشبيك

  )2007(بانوراما،  هدف موحداألفراد ومجموعات أخرى لتحقيق 
ير العلمي السليم المنظم عمله عن طريق التفكاإلعداد المقدم لما يجب :  التخطيط

  )2008(جوهر،  والهادف
عملية قياس مرحلية لمدى ارتباط المشروع باالحتياجات التي وضع من  :  التقييم

اجلها ومدى الكفاءة والفاعلية للمشروع وكذلك األثر واالستدامة بهدف 
  ).2010 ،(حماد ،مراجعة االنجازات التي حققها المشروع

مراجعة اإلنجاز وتقييم النتائج لتشجيع اإليجابيات والمبادرات السليمة  :  قابةالر 
  )2008ومعالجة السلبيات ومنعها. (جوهر، 

المختصون علميا، الذين درسوا إدارة النفايات الصلبة أو عملوا في  :  الخبراء 
نفس المجال لمدة أكثر من سنتين، أو استشاريين وصناع قرار في 

  المجال نفسه.
استخدام المخلفات مرة أخرى، مثل استخدام العلب الزجاجية، أو  :  إعادة االستخدام

البالستيكية مرة أخرى، قبل إعادة تصنيعها. (مجلس الخدمات المشترك 
  )2008للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، 

أخرى، أقل جودة عن المنتج إعادة استخدام المخلفات بإنتاج مواد  :  إعادة تدوير
الرئيسي، ويختلف عن المنتج األصلي. (مجلس الخدمات المشترك 

  )2008للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، 
محطة معالجة المياه

  العادمة 
النظام الخاص الذي يتكون من األجهزة والمعدات والمنشآت الالزمة  :

الصحي، وقد يكون هذا النظام أولي أو ثانوي أو  لمعالجة مياه الصرف
   .)2006برهم، ( ثالثي

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية؛ وما يحتويه من هواء وماء  :  البيئة 
(المجلس وتربة وما عليها من منشآت والتفاعالت القائمة بينهما. 

  )2000التشريعي الفلسطيني، 
أو غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي إلى أي تغيير مباشر :  تلوث البيئة



و 

(المجلس اإلضرار بأحد عناصرها، أو يخل بتوازنها الطبيعي. 
  )2000التشريعي الفلسطيني، 

المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثيها، واالرتقاء بها أو  :  حماية البيئة
ي، (المجلس التشريعي الفلسطينتدهورها ومنع التلوث أو التدهور. 

2000(  
نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم؛ التي من شأنها رفع مستوى  :  التوعية البيئية

(المجلس التشريعي  زم للمحافظة على البيئة وعناصرهاالوعي العام الال
  )2000الفلسطيني، 

المواد الصلبة العضوية، وغير العضوية، وجراثيم اإلمراض، وبيوض  :  الحمأة
ة الضارة؛ التي تنتج من معالجة المياه العادمة في الديدان المعوي

(مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير إلدارة محطات التنقية، 
  )2007النفايات الصلبة في أريحا واألغوار، 

عملية جماعية تتألف من نشاطات وتهدف إلى تحقيق عمل محدد  :  اإلدارة
  )2002مخامرة، مسبقا من خالل كافة العاملين في المؤسسة. (

المؤثرات الخارجية والتي تعمل على تنشيط سلوك الفرد إلشباع حاجات  :  التحفيز
ورغبات معينة بهدف التخفيف من حاالت التوتر المصاحبة نتيجة 

  ).2007القصور في إشباع الحاجات والرغبات،(الجريد، 
  

  التعاريف اإلجرائية
  

في هذه الدراسة يقصد به مجموع الجاهزية أينما ورد لفظ الجاهزية منفردا :  الجاهزية
المؤسسية (للمؤسسات الحكومية، والمؤسسات األهلية التنموية، والهيئات 
المحلية، والمؤسسات البحثية األكاديمية) في مجال امتالك (المعلومات، 
التخطيط واإلدارة، التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانات البشرية 

مويل والتحفيز)، والجاهزية المجتمعية(المجتمع، المزارع، والمادية، الت
المستهلك)في مجال(الوعي البيئي، المشاركة المجتمعية، االتجاه نحو 
استخدام المياه العادمة المعالجة)، وبما يكفل نجاح المؤسسة والمجتمع 
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وبما يحقق استخدام المزارع 

العادمة المعالجة في العملية اإلنتاجية، وكذلك يعمل على تحفيز  للمياه
المستهلك للتعامل مع هذه المنتجات بإيجابية، في ظل وعي كليهما لحجم 



ز 

األزمة المائية، التي يعانيها قطاع المياه، والدور الحيوي الذي من الممكن 
، ان يلعبه االستخدام في هذا القطاع، والقيمة التنموية (البيئية

  االجتماعية، االقتصادية، الصحية)، الكامنة في هذا االستخدام. 
امتالك المؤسسات (العامة، األهلية، البحثية األكاديمية، والهيئات  : الجاهزية المؤسسية

المحلية) لألدوات والمقومات في مجاالت (التخطيط، نظام المعلومات، 
المادية والبشرية، التمويل، التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانات 

والتحفيز)، بما يكفل نجاح المؤسسة إلدارة واستخدام المياه العادمة 
  المعالجة

الجاهزية المؤسسية
الستخدام المياه 

  العادمة المعالجة 

امتالك المؤسسات (العامة، األهلية، البحثية األكاديمية، والهيئات  :
(التخطيط، نظام المعلومات، المحلية)، لألدوات والمقومات في مجاالت 

التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، 
والتحفيز)، إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة بما يكفل نجاح 
المؤسسة، وبما يحقق استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة في العملية 

فيز المستهلك للتعامل مع هذه المنتجات اإلنتاجية ويعمل على تح
بإيجابية في ظل وعي كليهما لحجم األزمة المائية التي يعانيها قطاع 
المياه، والدور الحيوي الذي من الممكن تلعبه استخدام المياه العادمة 
المعالجة في هذا القطاع، واألبعاد التنموية (البيئية، االجتماعية، 

  منة في هذا االستخدام.االقتصادية، والصحية) الكا
الجاهزية المجتمعية

إلدارة واستخدام 
المياه العادمة 

  المعالجة  

امتالك المجتمع للمقومات (الوعي البيئي، االستعداد للمشاركة، االتجاه  :
نحو استخدام المياه العادمة المعالجة ) إلدارة واستخدام المياه العادمة 

تمعية، وبما يحقق استخدام المزارع المعالجة، بما يكفل نجاح الجهة المج
للمياه العادمة المعالجة في العملية اإلنتاجية ويعمل على تحفيز 
المستهلك لتعامل مع هذه المنتجات بإيجابية في ظل وعي كليهما لحجم 
األزمة المائية التي يعانيها قطاع المياه والدور الحيوي الذي من الممكن 

المعالجة في هذا القطاع والقيمة التنموية يلعبه االستخدام للمياه العامة 
  (البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الصحية) الكامنة في هذا االستخدام.

جاهزية المزارع 
والمستهلك إلدارة 
واستخدام المياه 

  العادمة المعالجة 

استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة في العملية اإلنتاجية واإلقبال من  :
لك لتعامل مع هذه المنتجات بإيجابية، في ظل وعي كليهما لحجم المسته

األزمة المائية التي يعانيها قطاع المياه والدور الحيوي الذي من الممكن 
يلعبه االستخدام للمياه العامة المعالجة في هذا القطاع والقيمة التنموية 



ح 

  الستخدام.(البيئية، االجتماعية، االقتصادية، والصحية) الكامنة في هذا ا
المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت    المياه العادمة 

  أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة.
الوعي البيئي إلدارة

واستخدام المياه 
  العادمة المعالجة 

ئة، وضرورة حسن إدراك الفرد لدوره وعالقته االيجابية في مواجهة البي :
استغالل الموارد الطبيعية في البيئة، مع إدراك المشكالت البيئية التي من 
الممكن ان تنجم نتيجة استخدام المياه العادمة المعالجة، واقتراح انسب 

  األساليب لمواجهة مثل هذه المشكالت.
ألطراف المعنيين، وهي تعتبر عملية تفاعلية أكثر تركيزا من االرتباط با : المشاركة المجتمعية

تعطي الفرصة األكبر ألولئك المتأثرين بصورة مباشرة باآلثار الناتجة عن 
استخدام المياه العادمة المعالجة بالمجال الزراعي، من اجل التعبير عن 
وجهات نظرهم بخصوص إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، 

  وتأثيراتها في المجاالت المختلفة.
نحو إدارة االتجاه 

واستخدام المياه 
  العادمة المعالجة 

أنه ميل الفرد واالتجاه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال  :
الزراعي بحيث يتجه بسلوكه االيجابي إلدارة واستخدام المياه العادمة 

  المعالجة في المجال الزراعي مضيفًا عليها قيمًا موجبة. 
مياهإدارة واستخدام ال
  العادمة المعالجة 

جمع المياه العادمة الناتجة والتي نتجت أو تخلفت عن المنازل أو  
المباني أو المنشآت المختلفة تمهيدا للعمل على معالجتها في محطات 
معالجة المياه العادمة والعمل على استخدام المياه العادمة المعالجة 

  الناتجة في المجال الزراعي.
استخدام المياه 

  العادمة المعالجة 
لمخرجات ما تم جمعه وتوريده الى ،االستخدام في المجال الزراعي :

محطات معالجة المياه العادمة، من المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو 
سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني 

  أو المنشآت المختلفة. 
  
  



ط 

 قائمة مختصرات
  

Statistical Package For Social Sciences:SPSS
International Center for Agricultural Research in the dry 
Areas

 

:ICARDA 

  
  



ي 

  الدراسة  ملخص
  

بهدف التعرف على الجاهزية المؤسسية  ،2013أجريت هذه الدراسة بين شهري شباط وحزيران 
واهم المتطلبات والمعيقات للجاهزية المؤسسية من  ،دمة المعالجةوالمجتمعية إلدارة واستخدام المياه العا
 ،وجاء المبحوثين للجاهزية المؤسسية من المؤسسات (الرسمية ،وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة

 ،أما مبحوثي الجاهزية المجتمعية( المؤسسات الرسمية واألهلية ،والمراكز البحثية) ،الجامعات ،األهلية
تصميم  ولتحقيق أهداف الدراسة تم ،مستهلكين) في محافظات جنين وطوباس ورام اهللاوال ،المزارعين

وجاء المبحوثين من خالل عينة صدفية من   ،استبانة ومقابلة لكل من الجاهزية المؤسسية والمجتمعية
صة أما المقابالت الخا ،مجتمع العاملين بالمؤسسات الرسمية واألهلية ومجتمع المزارعين والمستهلكين

 ،الجامعات ،األهلية) ،(الرسميةبالجاهزية المؤسسية والمجتمعية فقد أجريت مع خبراء في المؤسسات 
وأجريت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي والمنهج  ،على التوالي 8و 10بواقع  ،والمراكز البحثية)

 صائية للعلوم اإلنسانية.ورزمة البرامج اإلح ،وتم تحليل البيانات باالستعانة ببرنامج اكسل ،التحليلي
  

أما على  ،فجاءت ضعيفة ،أما أهم النتائج للجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
أما  ،واإلمكانات المادية) كبيرة ،مستوى المحاور فجاءت الجاهزية في المجاالت(امتالك المعلومات

اإلمكانات  ،إجراءات الرقابة والتقييم ،والتشبيك التنسيق ،الجاهزية في المجاالت( امتالك التخطيط
غياب  ،المشاكل المالية ،وجاءت اهم المعيقات المؤسسية ،التحفيز) فجاءت ضعيفة ،التمويل  ،البشرية

وجاءت اهم سبل واآلليات لتعزيز  ،تنفيذ القوانين واألنظمة  المتعلقة بإدارة المياه العادمة المعالجة
التنفيذ الفعلي للقوانين   ،ود خطة وطنية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةوج ،الجاهزية المؤسسية

وكذلك إيجاد التنسيق الفاعل بين الجهات   ،واألنظمة المتعلقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
  ذات العالقة.

  
 ،المعالجة في مجال ( الوعي البيئي أما اهم النتائج للجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة

وجاءت ضعيفة جدا في مجال االتجاه نحو استخدام المياه العادمة  ،واالستعداد للمشاركة) فجاءت كبير
واالستعداد  ،أما بالنسبية الى جاهزية المزارع فقد جاءت في المجال ( الوعي البيئي ،المعالجة

وجاءت النتائج   ،رع لالتجاه نحو اإلدارة واالستخداموضعيفة جدا لجاهزية المزا ،كبيرة ،للمشاركة)
لجاهزية المستهلك لتعامل بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة في 

   ،وضعيفة جدا لالتجاه لتعامل بايجابية مع المنتجات ،(مجال الوعي البيئي واالستعداد للمشاركة) كبيرة
  

  العمل على تكوين فريق وطني إلدارة  ،حات إلنجاح الجاهزية المؤسسية فتمثلت فيأما اهم المقتر 



ك 

واستخدام المياه العادمة المعالجة وتوزيع مدروس للمهام والصالحيات لألدوار المنوطة بالجهات 
العمل على تطوير إستراتيجية وطنية واقعية ومرنة ووضع القوانين  ،الرسمية ذات العالقة بالمجال

العمل على  ،ريعات إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وذلك بالشراكة مع المجتمع المحليوالتش
توفير كافة الموارد والمستلزمات من اجل توفير متطلبات الجاهزية المؤسسية في المجاالت ( امتالك 

العمل  ،والتحفيز) ،تمويلال ،اإلمكانات المادية والبشرية ،إجراءات الرقابة والتقييم ،التخطيط ،المعلومات
  على إعطاء األولوية الستدامة الموارد من خالل توفير متطلبات الجاهزية المؤسسية. 

  
العمل على تعزيز دور المرأة في عملية ،والمزارع) ،أما اهم المقترحات الخاصة بالجاهزية (المجتمعية

 ،الصحية ،ي البيئي بأبعاده ( البيئيةالعمل على تعزيز الوع ،إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
العمل على تعزيز االستعداد للمشاركة من خالل الشراكة المباشرة مع  ،واالجتماعية) ،االقتصادية

العمل على إعداد الدورات والبرامج لرفع جاهزية المجتمع والمزارع لالتجاه نحو  ،المجتمع المحلي
كمية المعروض من المياه لالستخدام  ،ة وخاصة بالمجاالتاإلدارة واالستخدام للمياه العادمة المعالج

  الطلب على المياه الجوفية. ،نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة ،الزراعي
  

 ،الصحية ،العمل على تعزيز الوعي البيئي بأبعاده (البيئية ،أما اهم المقترحات لجاهزية المستهلك
لى رفع جاهزية االستعداد للمشاركة لدى المستهلك من خالل العمل ع ،واالجتماعية) ،االقتصادية

العمل رفع  ،الورش والبرامج والمؤتمرات الالزمة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
جاهزية المستهلك في مجال التعامل بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها باستخدام المياه العادمة 

كمية  ،برامج والورش والمؤتمرات الالزمة في هذا المجال وخاصة في المجاالتالمعالجة من خالل ال
الطلب على  ،نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة ،المعروض من المياه لالستخدام الزراعي

  الصحة العامة للسكان. ،المياه الجوفية



ل 

Institutional and community readiness for management and use of 
Treated Wastewater in Jenin and Tubas Governorates 
 
Abstract 
 
Prepared by: Medhat Weldali 
 
Supervisor: Dr. Ziad Qannam 
 
The study was conducted between February and June 2013، in order to identify the 
institutional and community readiness for the management and use of treated wastewater، 
and the most important requirements and obstacles from the viewpoint of relevant 
institution، The importance of this study comes from its completing some previous study 
on the local level، and that its output are expected to help in creating an institutional 
model، that is capable of regulation the relationship between  the Palestinian parties 
involved in management and use of treated wastewater. 
 
To achieve the study objectives; Two (questionnaires and interview)  were designed، the 
first questionnaires measures the reality of the institutional readiness، while the second 
measure the community ( farmer and consumers) readiness. in addition to the construction 
recommendations to enhance Palestinian institutional readiness. The first questionnaires 
distribution on a random sample of institutions (official، civil، universities، and research 
center )، while the second distribution on a random sample of( official، civil institutions، 
farmers، and consumers ) in Jenin، Tubas، and Ramallah governorates. while interviews 
have been conducted with experts in the ( official and civil institutions، universities، and 
research centers )،  by 10 and 8 respectively. This study was conducted by using the 
descriptive and analytical approach، data were analyzed and presented by using the excel 
program and Statistical Package For Social Sciences. 
 
The most important results for the institutional readiness were weak، but at the level of 
readiness، in the field of possession of (information and material capabilities ) were large، 
while the readiness in possession of (planning، coordinators، human potential، funding، 
and motivation ) were weak، The most important institutional impediments were; financial 
problems، lack of implementation of laws and regulations relating to the management of 
treated wastewater، a national strategy and institutional supportive will، The most 
important mean to promote and enhance institutional readiness were; a national plan for 
the management and use of treated wastewater، implementation of laws and regulation 
relating to the management of treated wastewater، specification and standards for the 
quality of treated wastewater. 
 
The most important results for the community readiness were large، but at the level of 
readiness، in the field of possession( environmental awareness، and willingness to 
participate) were large، and very weak towards the use of treated wastewater. The most 
important results for the farmer readiness were large، but at the level of readiness، in the 
field of possession( environmental awareness، and willingness to participate) were large، 
and very weak towards the use of treated wastewater. 
 
The most important results for the consumer readiness to have positive attitudes towards 
the products that are irrigated by treated wastewater were large، but at the level of 



م 

readiness، in the field of possession( environmental awareness، and willingness to 
participate) were large، and very weak to have positive attitudes towards the products that 
are irrigated by using treated wastewater. 
 
The most important general recommendation to ensure the success of institutional 
readiness; formation of a national team responsible about management and use of treated 
wastewater، realistic and national strategy، integrated legislation، qualified human 
resource، provide all the resources in order to enhance the institutional readiness in the 
field of possession(information، material capabilities، planning، coordinators، human 
potential، funding، and motivation) .  
 
The most important general recommendation to ensure the success of (community، farmer) 
readiness; strengthen the role of the women in the process of the management and use of 
treated wastewater، strengthen the willingness to participate through a direct parenting with 
the local  community، a training courses to upgrade the readiness of the community and the 
farmers in the field of management and use of treated wastewater. especially in the field 
of، amount of supplied water for the agriculture use، the demand on the ground water، the 
amount of  supplied water for the agriculture use، the general health of the population، land 
reclamation. 
 
The most important general recommendation to ensure the success of consumer readiness; 
to promote environmental awareness with its dimension (environmental، health، economic، 
and social)،  upgrade the consumer readiness to participate in the workshop، programs، 
conference، related to the management and use of treated wastewater، upgrade the 
consumer readiness to have positive attitudes towards the products that are irrigated by 
treated wastewater. especially in the field، amount of supplied water for the agriculture use, 
the demand on the ground water، the amount of supplied water for the agriculture use، the 
general health of the population.  
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  مقدمة وأساسيات الدراسة 
  
  مقدمة  1.1
  

تعتبر مقومات نجاح إدارة الموارد عمومــا قضــية ملحــة، وضــرورية لتحقيــق اســتدامته هــذه المــوارد، وعليــه 
اح هذه اإلدارة مؤسســاتية كانــت أم مجتمعيــة، وأهمهــا فمن الواجب توفير كافة المتطلبات الضرورية إلنج

بشــكل عـــام تــوفر مقومـــات مؤسســـية مرتبطــة بجاهزيـــة هــذه المؤسســـات مـــن حيــث (امـــتالك المعلومـــات، 
التخطيط، التنسيق والتشبيك، التقييم والرقابة، اإلمكانــات الماديــة (المعــدات واآلالت)، اإلمكانــات البشــرية 

، التمويــــل، والتحفيــــز)، والتــــي تعتبــــر أســــاس إلنجــــاح الجاهزيــــة المؤسســــية، (الخبــــراء والكــــوادر والعمــــال)
باإلضافة إلى جاهزية المجتمع (الوعي، االستعداد للمشــاركة، واالتجــاه نحــو اإلدارة واالســتخدام) لمســاندة 
المقومات المؤسســية، وتعتبــر الميــاه مــن اهــم هــذه المــوارد التــي تحتــاج الــى تكــاتف كافــة الجهــود المبذولــة 
مــن األطــراف المختلفــة ذات العالقــة، وتجنيــد كافــة المــوارد إلنجــاح إدارتهــا، وانطالقــا مــن ذلــك فــان إدارة 
الميــاه عرضــا وطلبــا تعتبــر مسؤولية(مؤسســية، مجتمعيــة، المــزارع، المســتهلك)،حيث تســتوجب عمــل كــل 

فــي ظــل  طــرف علــى إعــداد نفســه بالشــكل الكــافي، للمشــاركة بالشــكل الفاعــل إلنجــاح العمــل خصوصــا
  التحدي الكبير الذي يواجه قطاع المياه في العالم عموما، وفي فلسطين بشكل خاص.

  
لقد عمدت سلطات االحــتالل الــى اإلبقــاء علــى كميــات الميــاه المــزودة للفلســطينيين فــي أدنــى مســتوياتها، 

لســكانية، ومــا وأبقــت علــى كميــة التــزود نفســها طــوال فتــرة االحــتالل، دون األخــذ بعــين االعتبــار الزيــادة ا
يــرتبط بهــا مــن حاجــات التطــور، وبــالرغم مــن بــروز بعــض االنفــراج الظــاهري خــالل مرحلــة الســالم أوائــل 
تسعينات القرن الماضي، إال ان هــذا االنفــراج لــم يغيــر كثيــرا مــن الواقــع، ولــم يكــن كــافي إلقنــاع المــواطن 

  س، فيما يتعلق بالمشاركة باتخاذ العادي بتغيير المعتقدات التي اكتسبها خالل عقود االحتالل الخم
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  ).2012القرار وهو يرى سلطات االحتالل تسيطر على مصادر المياه وتحتل األرض(هانس، 
  

تعـــد مشـــكلة الميـــاه العادمـــة مـــن أهـــم وابـــرز المشـــاكل التـــي تواجـــه اإلنســـان فـــي العصـــر الحـــديث وتمثـــل 
الســامة مصــدر تهديــد لإلنســان والبيئــة،  كمياتهــا المتزايــدة مــع عــدد الســكان والتوســع العمرانــي ومكوناتهــا

حيــث أصــبحت قضــية تقلــق الجهــات المعنيــة، وبــالرغم مــن هــذا التزايــد إال أن العمليــات اإلداريــة المتعلقــة 
فـــي الجمـــع والنقـــل والمعالجـــة واالســـتخدام لـــم تواكـــب التطـــور العلمـــي فـــي الـــدول المتقدمـــة (وزارة شـــؤون 

  ).2001البيئة، 
  

والمترافـــق مـــع الزيـــادة الســـريعة والمطـــردة للســـكان فـــي فلســـطين يعتبـــر دافـــع قـــوي  ان شـــح الميـــاه المتزايـــد
لتوجــه الــى إدارة الميــاه العادمــة، وٕاعــادة معالجتهــا، واســتخدامها فــي المجــاالت الزراعيــة كمصــادر غيــر 
تقليديــــه للميــــاه، خاصــــة وان فلســــطين تتمتــــع بأهميــــة زراعيــــه بالدرجــــة األولــــى، وكــــذلك يمكــــن اســــتغالل 

  ).2000ر الغذائية في المياه المعالجة كعناصر بديله لألسمدة الكيماوية.(الكردي، العناص
  

إن الطابع العام الذي تتسم به الدراسات السابقة يراعي الجانب البيئي لعمليــة إدارة الميــاه العادمــة، وعــدم 
ط كأحـــد التطـــرق إلـــى حيـــز العمـــل اإلداري، ممـــا جعـــل هـــذه الدراســـات تغيـــب النظـــر إلـــى أهميـــة التخطـــي

األركــان األساســية التــي تعتمــد عليهــا العمليــة اإلداريــة، وهــذا الغيــاب جعلهــا ال تراعــي خصوصــية الكيــان 
الفلســـطيني بوجـــود االحـــتالل اإلســـرائيلي، وتفتـــرض بوجـــود الكفايـــة الماليـــة للنهـــوض بالمشـــاريع المخطـــط 

ة بــين النظريــات الموجــودة، لهــا، وغيــاب هــذه الدراســات اإلداريــة لهــذا الحقــل يــؤدي إلــى خلــق فجــوة كبيــر 
والتطبيــــق العملــــي إلدارة الميــــاه العادمــــة ويضــــعف تحديــــد أهــــم المشــــاكل التــــي تــــؤدي إلــــى فشــــل العمــــل 
المؤسسي والمجتمعي، حيث من الممكن أن تساهم الدراسة في تقديم المعلومات الالزمة حــول المقومــات 

واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة وذلــك مــن والمتطلبــات المؤسســية والمجتمعيــة األساســية الالزمــة إلدارة 
اجل إنجاح مثل هذا التوجه، ويعتبر موضوع الدراسة ضــمن اهتمامــات الباحــث خاصــة وأنهــا تســاهم فــي 
عالج أزمــة الميــاه الفلســطينية والتــي تالمــس بيئــة الباحــث مباشــرة، وســتؤدي إلــى مســاعدة صــاحب القــرار 

  لمعلومات التي ستعمل الدراسة على تحديثها.الفلسطيني بوضع خطط تطويرية ضمن قاعدة ا
  

ومن الممكن ان تقيس هذه الدراسة، الجاهزية المؤسسية والمجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة، من خالل تسليط الضوء على الجاهزية المؤسسية والمجتمعية الفلسطينية إلدارة المياه 

تي جنين وطوباس، لمعرفة أين نقف من هذا التطور اآلن؟ العادمة المعالجة، وباألخص في محافظ
وماذا نريد أن نحقق ضمن اإلمكانيات المتاحة ؟ وما المعيقات التي تحد من هذا التطور؟ وما الوسائل 

  واآلليات الكفيلة بتعزيز إدارة المياه العادمة المعالجة ؟.
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  مشكلة الدراسة 2.1
  

واألهليــة الــى اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي المجــال هنالــك توجــه قــوي لــدى المؤسســات الرســمية 
ـــاتج عـــن ممارســـات  الزراعـــي، فـــي ظـــل الـــنقص الواضـــح للميـــاه المتـــوفرة للمـــواطن الفلســـطيني، وذلـــك ن
االحـــتالل اإلســـرائيلي المتمثلـــة فـــي الســـيطرة المباشـــرة علـــى مصـــادر الميـــاه، حيـــث يمكـــن ان تمثـــل هـــذه 

التــي مــن الممكــن ان تعتمــد عليهــا المؤسســات الرســمية واألهليــة، فــي  الدراســة احــدى الركــائز األساســية
إعادة رسم ووضع تصوراتها، وخططها، وبرامجها، وأنشطتها، وتشخيص نقاط القوة والضعف المؤسســية 
والمجتمعيــــة، التــــي مــــن الممكــــن ان تكــــون ســــببا ومعيقــــا لنجــــاح الجهــــود الرســــمية واألهليــــة والمجتمعيــــة 

  تخدام المياه العادمة في القطاع الزراعي.والتنموية في مجال اس
  

لذلك فــان مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي (التعــرف علــى مــدى الجاهزيــة المؤسســية والمجتمعيــة فــي محــافظتي 
  طوباس وجنين إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة). 

  
  مبررات الدراسة 3.1

  
  تتمثل أهم مبررات الدراسة فيما يأتي:

  
 الرسمية واألهلية الى إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال  اتجاه المؤسسات

الزراعي نتيجة ممارسات االحتالل المتمثلة، في السيطرة المباشرة على مصادر المياه، حيث 
تأتي هذه الدراسة لتقدم المعلومات الالزمة حول المقومات والمتطلبات المؤسسية والمجتمعية 

إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي وذلك من اجل األساسية الالزمة 
  إنجاح مثل هذا التوجه.

  تعتبــر الدراســة جــزء رئــيس ومكمــل لعمــل المؤسســات الحكومية(جهــة العمــل)، وكــذلك المؤسســة
 مة.المقدمة للمنحة، والمؤسسات العلمية والبحثية العاملة في مجال إدارة واستخدام المياه العاد

  هنالــــك اهتمــــام بحثــــي وعلمــــي بموضــــوع إدارة واســــتخدام الميــــاه العادمــــة المعالجــــة فــــي المجــــال
الزراعـــي وذلـــك مـــن خـــالل العـــدد الكبيـــر مـــن المـــؤتمرات وورش العمـــل المنعقـــدة دوليـــا، وعلـــى 
المســـتوى المحلـــي (حكـــومي، مؤسســـات أهليـــة، الجامعـــات، والمراكـــز البحثيـــة) العاملـــة فـــي هـــذا 

  المجال.
 موضـــوع الدراســـة ضـــمن اهتمامـــات الباحـــث خاصـــة وأنهـــا تســـاهم فـــي عـــالج أزمـــة الميـــاه  يعتبـــر

 الفلسطينية والتي تالمس بيئة الباحث مباشره. 
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  أهمية الدراسة4.1
  

  تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي: 
  

الجــة فــي تأتي هذه الدراسة متممة للجهــود البحثيــة التــي تناولــت قطــاع إدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المع
المجال الزراعي عموما، وكذلك تعتبر هذه الدراسة من الدراســات المعــدودة التــي تناولــت مجــال الجاهزيــة 
المؤسســية والمجتمعيــة إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، خاصــة وان الدراســات الســابقة تناولــت 

في فتح افــاق بحثيــة مســتقبلية مثــل الجوانب الفنية لموضوع الدراسة، حيث من الممكن ان يكون لها دور 
ـــة للكـــوادر المؤسســـية والمجتمعيـــة فـــي هـــذا  ـــة للمؤسســـات والمجتمـــع، االحتياجـــات التدريبي (بـــرامج التوعي
المجـــال)، فمــــن الممكــــن ان يكـــون هنــــاك نقــــص بالجوانـــب (اإلداريــــة، والخبــــرة العمليـــة والفنيــــة) الالزمــــة 

  إلنجاح مثل هذا القطاع الحيوي.
  

ن ان تمثــل هــذه الدراســة احــدى الركــائز األساســية التــي مــن الممكــن ان تعتمــد عليهــا وكــذلك مــن الممكــ
المؤسســات الرســمية واألهليــة والجامعــات ومراكــز األبحــاث فــي إعــادة رســم ووضــع تصــوراتها، وخططهــا، 
وبرامجها، وأنشطتها، وتشخيص نقاط القوة والضعف المؤسسية والمجتمعية، والتي من الممكــن ان تكــون 

ـــاه ســـببا  ـــة والمجتمعيـــة والتنمويـــة فـــي مجـــال إدارة واســـتخدام المي ـــا لنجـــاح الجهـــود الرســـمية واألهلي ومعيق
العادمة في القطاع الزراعي، وعليه يمكن اعتبار هذه الدراسة بمثابة مؤشــر حقيقــي لكافــة األطــراف ذات 

علــى بــذل كافــة الجهــود فــي  العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة الرسمية منها واألهلية للعمل
االتجــاه الصــائب، ونحــو ضــمان لمــزارع أكثــر قبــوال واســتثمارا للميــاه العادمــة المعالجــة، ومســتهلكا أكثــر 
تفهمــا لتوجهــات المــزارع نحــو اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن الميــاه غيــر التقليــدي، ومــدى التــأثيرات الســلبية 

وعلــى دعــم القطــاع الزراعــي)، وبالتــالي خلــق مســتهلك  علــى (البيئــة المحيطــة، التربــة، نوعيــة المنتجــات،
أكثر وعيا (بالمعرفة، والممارسة)، لدوره في إنجاح مثل هذا النــوع مــن المشــاريع الزراعيــة الرائــدة عالميــا، 
وذلــك عبــر اســتهالك مــدروس للمنتجــات الزراعيــة، بمــا يعــزز قــدرة المــزارع علــى االســتمرار فــي اســتخدام 

جــة بصــورة مجديــة بيئيــا واقتصــاديا واجتماعيــا وصــحيا، ومــن هنــا يمكــن ان تتشــكل الميــاه العادمــة المعال
لــدى المــزارع فهــم أكثــر وضــوحا علــى المســتوى الشخصــي واالســتراتيجي، لهــذا الــدور، وخاصــة فــي دعــم 
الجوانــــــب البيئيــــــة واالقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والصــــــحية، وذلــــــك ضــــــمن الضــــــوابط األخالقيــــــة والبيئيــــــة 

جتماعيــة والصــحية لالســتخدام، وكــذلك إيجــاد مســتهلك لديــه المســؤولية البيئيــة والثقافيــة واالقتصــادية واال
والوطنيــــة، لــــدوره المحــــوري والحيــــوي فــــي دعــــم المشــــاريع الزراعيــــة الرياديــــة، وتعاونــــه وامتالكــــه لثقافــــة 
 االســـتهالك لهـــذه المنتجـــات، ومـــدى تـــأثير ذلـــك فـــي دعـــم المـــزارع الفلســـطيني فـــي البقـــاء والحفـــاظ علـــى

  أرضه.
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يعتبر قطاع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي من القطاعات الجاذبــة للبــاحثين 
وذوي االهتمامات سواء على المستوى الرسمي واألهلي والجامعي والبحثي، لما يتمتــع بــه مــن حداثــة فــي 

لزراعي فــي فلســطين كنتيجــة للممارســات الجانب البحثي والبرمجي، في فترة يتزايد بها االهتمام بالقطاع ا
التي يقوم بها االحتالل، من اغالقات والسيطرة المطلقة على المــوارد المائيــة، وتقــوم هــذه الدراســة بتنــاول 
موضوع الجاهزية المؤسسية والمجتمعية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي محــافظتي طوبــاس 

  االحتياجات الغذائية األكبر في سلة الغذاء الفلسطيني. وجنين خصوصا، لمساهمتهما في توفير
  

كذلك تعمل الدراسة على فتح آفاق علميه للباحث الستكمال دراسته فــي هــذا المجــال، وكــذلك تلعــب هــذه 
الدراســة دور محــوري فــي مجــال إدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، والتــي مــن الممكــن ان تكســب 

أكاديميــة، بحثيــة، مؤسســية) وتســاهم فــي حــل قضــية مجتمعيــة محوريــة تعــاني الباحــث مهــارات (مهنيــة، 
  منها البيئة المحيطة  مباشرة به.

  
جاءت هذه الدراسة خالل فتــره زمنيــة يعــاني منهــا الشــعب الفلســطيني مــن ضــائقة اقتصــاديه كبيــره، وذلــك 

المختلفــة، ســواء كانــت  نتيجة ممارســات االحــتالل علــى مختلــف مجــاالت الحيــاه الفلســطينية، واالغالقــات
للمعابر الى إسرائيل، أو بتقطيع أوصــال الضــفة الغربيــة، ممــا حــدى بــالمواطنين الــى التوجــه الــى القطــاع 
الزراعي كبديل حتمي من جديد، والذي دفع بالدولة الفلسطينية الى جعله توجه عام اســتراتيجي ووطنــي، 

ة المــوارد المائيــة مــن اكبــر العقبــات التــي تعيــق تمثل بدعم مثل هــذا النــوع مــن المشــاريع، وتعتبــر محدوديــ
  هذا التوجه.

  
 أهداف الدراسة 5.1

  
تتمثل أهداف الدراسة في هدف رئيس ومجموعة من األهداف الفرعيــة، أمــا الهــدف الــرئيس فهــو التعــرف 
علــــى مــــدى الجاهزيــــة المؤسســــية والمجتمعيــــة إلدارة واســــتخدام الميــــاه العادمــــة المعالجــــة فــــي محــــافظتي 

س وجنــين، وأهــم متطلبــات ومعيقــات الجاهزيــة المؤسســية مــن وجهــة نظــر المؤسســات ذات العالقــة طوبــا
بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجــال الزراعــي. وأمــا األهــداف الفرعيــة فتتمثــل فــي التعــرف 

  على:
  

  ـــاه العادمـــة المعالجـــة فـــي المجـــال الزراعـــي فـــي مـــدى الجاهزيـــة المؤسســـية إلدارة واســـتخدام المي
  محافظتي طوباس وجنين.

  مدى الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي في 



 6

 محافظتي طوباس وجنين.
  مــدى الجاهزيــة للمــزارع فــي مجــاالت (الــوعي البيئــي، االســتعداد للمشــاركة، االتجــاه نحــو اإلدارة

يــــاه العادمــــة المعالجــــة فــــي المجــــال الزراعــــي فــــي محــــافظتي واالســــتخدام)، إلدارة واســــتخدام الم
 طوباس وجنين.

  مـــدى الجاهزيـــة للمســـتهلك فـــي مجـــاالت (الـــوعي البيئـــي، االســـتعداد للمشـــاركة، االتجـــاه لتعامـــل
بايجابية مع المنتجات التــي يــتم ريهــا باســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة)، إلدارة واســتخدام الميــاه 

 ي المجال الزراعي في محافظتي طوباس وجنين.العادمة المعالجة ف
  المشاكل والصعوبات التي تضعف الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة

  في المجال الزراعي في محافظتي طوباس وجنين.
  الوســـائل واآلليـــات التـــي تســـاهم فـــي تعزيـــز الجاهزيـــة المؤسســـية إلدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة

  لمعالجة في المجال الزراعي في محافظتي طوباس وجنين. ا
  

  أسئلة الدراسة 6.1
  

تتمثل اسئلة الدراسة في سؤال رئيس ومجموعة من األسئلة الفرعية. أما السؤال الرئيس فهو: ما مستوى 
الجاهزية المؤسسية والمجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي في 

  افظتي طوباس وجنين؟، وأما األسئلة الفرعية فتتمثل في:مح
  

  ما مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمــة المعالجــة فــي المجــال الزراعــي فــي
محــافظتي طوبــاس وجنــين مــن حيــث:(امتالك المعلومــات، التخطــيط، التنســيق والتشــبيك، الرقابــة 

ات واآلالت)، اإلمكانــات البشــرية (الخبــراء والكــوادر والعمــال)، والتقييم، اإلمكانات المادية (المعــد
 التمويل، والتحفيز)؟ 

  ،مــا مســتوى الجاهزيــة المجتمعيــة إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي المجــال الزراعــي
مــن حيــث (الــوعي المجتمعــي، االســتعداد للمشــاركة، االتجــاه نحــو إدارة واســتخدام الميــاه العادمــة 

 عالجة في المجال الزراعي) في محافظتي طوباس وجنين؟.الم
  مــا مســتوى الجاهزيــة للمــزارع فــي مجــال (الــوعي البيئــي، االســتعداد للمشــاركة، االتجــاه نحــو إدارة

 واستخدام المياه العادمة المعالجة) في المجال الزراعي في محافظتي جنين وطوباس؟.
  البيئــي، االســتعداد للمشــاركة، االتجــاه لتعامــل مــا مســتوى الجاهزيــة للمســتهلك فــي مجــال (الــوعي

 بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة) في المجال الزراعي في 
 محافظتي جنين وطوباس؟.



 7

  مــا المشــاكل والصــعوبات التــي تعيــق الجاهزيــة المؤسســية (قانونيــا، هياكــل إداريــة، كــوادر) إلدارة
اه العادمــة المعالجــة فــي المجــال الزراعــي ؟ ومــا الوســائل الكفيلــة بتعزيــز الجاهزيــة واســتخدام الميــ

 المؤسسية (تشريعيا، قانونيا، إداريا) في محافظتي طوباس وجنين؟. 
 

  هيكلية الدراسة  7.1
  

  تتوزع الدراسة على خمس فصول أدناه: 
  

 لدراسة، أهداف الدراسة، الفصل األول: المقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، أهمية ا
 أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة.

  الفصل الثاني والثالث: اإلطار النظري موضوع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، المياه
 العادمة، الدراسات السابقة.

  الفصل الرابع: منهجية الدارسة وأدواتها، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة وخصائصها، أدوات
 راسة، صدق أداة الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، حدود ومحددات الدراسة.الد

 .الفصل الخامس: التحليل اإلحصائي للبيانات، عرض النتائج ومناقشتها 
  الفصل السادس: االستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة بعد إجراء عملية المعالجة

  اإلحصائية.
  ومالحق الدراسة وفهارسها. يلي الفصل السادس قائمة مراجع 

  



 8

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

  مقدمة 1.2
  

تعتبر الزراعة في فلسطين جزءًا ومكونًا أساسيًا من مكونات النسيج البيئي واالجتماعي واالقتصادي 
جة لما تعانيه فلسطين من االستخدام الجائر للموارد المتاحة وخاصة في قطاع المياه الفلسطيني، وكنتي

من قبل االحتالل اإلسرائيلي، كان لزاما على الجهات المعنية ان تقوم بالتوجه الى إدارة واستخدام المياه 
لزراعية وذلك العادمة المعالجة كبديل غير تقليدي عن استخدام المصادر التقليدية في ري المحاصيل ا

  ).2010(وزارة الزراعة، من اجل الحفاظ على استدامة واالستخدام االمثل للموارد المتاحة، 
  

  مفهوم المياه العادمة: 2.2
  

) المياه العادمة بأنها: المياه الملوثة بفعل مواد 1في المادة ( 1999) للعام 7عرف قانون البيئة رقم (
أو كائنات دقيقة، نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو  صلبة، أو سائلة، أو غازية، أو طاقة،

). وتعرف المياه العادمة: هي المياه 2008المجلس التشريعي الفلسطيني، المنشآت المختلفة، (
المستعملة عادة في شبكة المجاري، وتحتوي على مواد صلبة وبكتيريا في محلول أو عالقة، (جهاز 

  ).2008اإلحصاء المركزي، 
  
بالمياه التي تتلوث من االستخدام اآلدمي أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي،  عرف المياه العادمة:وت

  وتحتوي عادة مواد على شكل محلول وبكتيريا عالقة، وال تعتبر مياه األمطار مياه مجاري، (وزارة الحكم 
  .)2009المحلي، 
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فعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة وتعرف المياه العادمة إجرائيا بأنها: المياه الملوثة ب
  نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة.

  
تعتبر المياه العادمة من اكبر الملوثات البيئية في الوقت الحالي، ولكون منطقة الشرق األوسط وعلى 

ر المائية، يجب على الجهات وجهه الخصوص المناطق الفلسطينية تعاني من شح كبير في المصاد
المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، ان تعمل على معالجة المياه العادمة، واستغاللها في 

  ).2000المجاالت المختلفة باعتبارها مورد كامن، (وزارة شؤون البيئة، 
  

ياه العادمة والمطابقة لهذه تعرف المياه العادمة المعالجة: بالمياه الناتجة عن محطات معالجة الم
  ).2000المواصفة، ما لم تختلط بمياه من مصادر أخرى (وزارة شؤون البيئة، 

  
ويعرف استخدام المياه العادمة المعالجة إجرائيا: هي ما تم جمعه وتوريده ومعالجته من مواد صلبة، أو 

لمباني، أو المنشآت المختلفة، سائلة، أو غازية، أو كائنات دقيقة، نتجت أو تخلفت عن المنازل، أو ا
  في محطات معالجة المياه العادمة تمهيدا الستخدامه في المجال الزراعي.

  
  أقسام المياه العادمة 3.2

  
  تقسم المياه العادمة الى المياه الرمادية والمياه السوداء:

  
 :والمصارف  هي المياه الناتجة من المغاسل والبانيوهات والدشات والغساالت المياه الرمادية

  ). 2012األرضية، (هانس، 
  المياه السوداء: وهي المياه الناتجة من المراحيض واالغتسال، والماء الذي استخدم لغسل

  ).2012الحفاضات، وأحيانا المياه من أحواض المطابخ وغساالت الصحون، (هانس، 
  

  مصادر المياه العادمة 4.2
  

ة الغربية والتي يمكن إجمالها كالتالي، (قطاوي، هنالك مصادر متعددة للمياه العادمة في الضف
2008 :(  

  
 .المياه العادمة المنزلية: وهي مياه المجاري الناتجة من االستعماالت المنزلية، أو المكاتب  



 10

  المياه العادمة الصناعية: وهي المياه الناتجة من الشركات والمنشآت الصناعية، وتحتوي على
العادمة المنزلية، وباإلمكان ان تحتوي هذه المياه العادمة على مواد تختلف تركيبها عن المياه 

مخلفات سامة، فيجب ان يتم إجراء معالجة أولية لهذه المياه قبل ان يتم تصريفها الى شبكة 
 الصرف الصحي.

  مياه األمطار في فصل الشتاء والتي تجري في الشوارع واالودية وتختلط مع المياه العادمة
 االخرى.

 لعادمة المتسربة الى غرف التفتيش، والناتجة من منشآت األعمال، أو المنشآت المياه ا
 التجارية.

  وتحتوي المياه العادمة على مواد ذات تأثير سلبي على الصحة البشرية والحيوانية والبيئية ومن
ر بينها الغازات (كبريتيد الهيدروجين، الميثان، وثاني اوكسيد الكربون)، عصيات القولون (ويعتب

وجودها في مياه الشرب دليال على تلوث المياه)،البكتيريا (الكوليرا، التيفوئيد، 
الباراتيفود)،الفيروسات (شلل األطفال، والتهاب الكبد الوبائي)،الطفيليات (اإلسكارس، والزحار 

  األميبي)،.
  

 :عالميا معالجة المياه العادمة 5.2
  

مراد إنتاجه، فهنالك عدة طرق يتم من خاللها معالجة تختلف عملية المعالجة بحسب مواصفات الماء ال
  ):2006 ،المياه العادمة، ولكن بشكل عام فإن معالجة المياه العادمة تتألف من، (برهم

  
  . طرق معالجة المياه العادمة:1.5.2

  
  ):2006 ،تتلخص طرق معالجة المياه العادمة المعالجة، (برهم

  
 لتصفية والفلترة وعملية فصل الزيوت.الفيزيائية: ومنها عملية ا المعالجة  
 :معالج مياه الصرف بإضافة المواد الكيماوية يتم  والتي من خاللها المعالجة الكيماوية

 ومنها: (مواد لضبط قيمة الحموضة، مواد التخثير والتلبيد والترسيب، مواد األكسدة والتعقيم).
 :وائية حيث تتطلب إضافة األكسجين من الممكن أن تكون هوائية أو اله المعالجة البيولوجية

 وضبط معدل الحموضة، ودرجة الحرارة، وهو ما يعرف بطريقة الحمأة.
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  . مراحل معالجة المياه العادمة:2.5.2
  

  ):2006 ،ويمكن إجمال مراحل معالجة المياه العادمة، (برهم
  

 :زاء الكبيرةويتم في هذه المرحلة استخدام وسائل لفصل وتقطيع األج المعالجة التمهيدية 
الموجدة في المياه، وذلك من اجل حماية أجهزة المحطة ومنع انسداد األنابيب، وتتكون هذه 

من منخل متسع الفتحات، وأجهزة لسحق األجسام الكبيرة العالقة، وتحتوي هذه المرحلة  الوسائل
% 10 - 5خاصة للتشبيع باألكسجين، وخالل هذه العملية فإنه يتم إزالة  على أحواض أولية

 % من المواد العالقة. 20- 2العضوية القابلة للتحلل، إضافة إلى  من المواد
 :ويتم في هذه المرحلة إزالة المواد العضوية والمواد الصلبة غير العضوية المعالجة األولية 

- 30القابلة للفصل من خالل عملية الترسيب، ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة (
العضوية العالقة والقابلة للتحلل، وتحتوي هذه الوحدة على أحواض %) من المواد 50

المعالجة التمهيدية، وحدات تغذية لبعض  للترسيب، باإلضافة إلى المرافق الموجودة في وحدة
 المواد الكيميائية، أجهزة لخلط تلك المواد مع المياه.

 :يتم إزالتها فيما بعد  ل حيوية،وهي عبارة عن تحويل للمواد العضوية إلى كت المعالجة الثانوية
المعالجة الثانوية يمكن  عن طريق الترسيب في حوض الترسيب الثانوي، وهناك عدة أنواع من

  تقسيمها حسب سرعة تحليل المواد العضوية:
  

o  :الحمأة المحفزة، والترشيح بالتنقيط، والتالمس الحيوي دائري عملية عمليات عالية المعدل
  الحركة.

o ة المعدل البرك الضحلة ذات التهوية، وبرك االستقرار، ويمكن في هذه عمليات منخفض
% من  85% من المواد القابلة للتحلل، إضافة الى  90ما يقرب  المرحلة التخلص من

 المواد العالقة.
  

 :يتم اللجوء الى هذه المرحلة من عندما تكون هناك حاجة إلى ما نقي بنسبة  المعالجة المتقدمة
ي هذه المرحلة على عمليات مختلفة إلزالة الملوثات، التي من غير الممكن مرتفعة، وتحتو 

العضوية والمواد  بالطرق السابقة ومن هذه المواد الملوثة، (النتروجين، الفسفور، المواد إزالتها
العالقة الصلبة الزائدة، باإلضافة الى المواد التي يصعب تحللها بسرعة، والمواد السامة) 

  عمليات ما يلي:وتتضمن هذه ال
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o إلزالة المواد العضوية المذابة،  االمتصاص الكربوني: ويتم استخدام مادة الكربون كمنشط
الوسط الكربوني، ويتم من خالل  وذلك من خالل تمرير المياه بخزانات تحتوي على

الموجودة في المياه العادمة، وبعد تشبع  الكربون المنشط امتصاص المواد العضوية المذابة
  سط الكربوني يتم إعادة تنشيطه بواسطة الحرق أو استخدام مواد كيميائي.الو 

o ،من مادة تبادل غير قابلة  التبادل األيوني: حيث يتم إخالل ايونات معينة في الماء
لعملية االمتصاص الكربوني إال أن  للذوبان بأيونات أخرى، وعملية التبادل األيوني مشابهة

  المواد غير العضوية. األولى تستعمل ألغراض إزالة
o خالل غشاء رقيق ذو فتحات  ويتم ضخ الماء تحت ضغط عال من :التناضح العكسي

 األمالح. صغيرة جدا يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع مرور جزيئات
 

 عملية التطهير من خالل إضافة الكلور إلى حوض التطهير، حيث تتراوح الجرعة ما بين تتم 
حالة  دقيقة كحد أدنى، في 15لواحد، وعادة ما تكون فترة التطهير لمدة مليجرام للتر ا10– 5

تصل  عدم استخدامها، وفي حاالت استخدام المياه في األغراض الزراعية فإن مدة التطهير
  .دقيقة 120إلى 

  
  اإلبعاد التنموية الستخدام المياه العادمة المعالجة 6.2

  
عية، االقتصادية، الصحية) إلدارة واستخدام المياه العادمة تتمثل األبعاد التنموية(البيئية، االجتما

  ):2006)، وبرهم (2008المعالجة كما هو ملخص أدناه بحسب الدبس (
 

  . البعد البيئي:1.6.2
  

ان لعملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي أهمية بيئية كبيره والتي يمكن 
  تلخيصها بالتالي:

  
 د من تأثير المياه العادمة على التربة والمحاصيل المزروعة، وذلك من خالل إزالة المواد الح

  الصلبة والمسببات المرضية منها خالل عملية المعالجة .
  حماية المياه السطحية والجوفية من التلوث، ويمكن كذلك االستفادة من المياه العادمة المعالجة

  ضاع التي يكون فيها وفرة في المياه العادمة المعالجة .في تغذية األحواض الجوفية في األو 
  الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، حيث ان هذه المياه تحتوي على مسببات لألمراض 
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  اإلنسانية، والحيوانية، والنباتية، والتربة، ومواد كيماوية أخرى تعتبر من الملوثات للبيئة.
 ية الطبيعية، من خالل استخدام المياه العادمة زيادة المساحات الخضراء والمحميات البيئ

المعالجة في ري المسطحات الخضراء وكذلك األشجار الحرجية، والذي يعمل على الحد من 
  مناطق التصحر .

  الحفاظ على البيئة، يعتبر من الضروري العمل على معالجة المياه العادمة قبل التخلص منها
البيئة، حتى وان لم يتم استخدام هذه المياه  في الوديان وذلك من اجل المحافظة على
  لألغراض الزراعية أو أي استخدامات أخرى.

  
  . البعد االجتماعي: 2.6.2

  
  يمكن تلخيص األهمية االجتماعية الستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي بالتالي:

  
 لتجمعات السكنية الفلسطينية التزايد السكاني المطرد وزيادة الطلب على مياه الشرب، ان ا

تعاني من أزمة حقيقية في مجال مياه الشرب، ومن الجدير ذكره بان هذه التجمعات هي 
باألصل تعد مناطق زراعية حيث يعتمد المزارعين في ري مزروعاتهم على المياه الصالحة 

عملية ري لشرب، وبالتالي فان االتجاه الى إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في 
المزروعات سيؤدي ذلك الى انخفاض الطلب على المياه الصالحة لشرب وبالتالي فان ذلك 
سيعمل على زيادة قدرة االجهزه اإلدارية المسؤولة على تزويد عدد اكبر من التجمعات 
الفلسطينية بالمياه الصالحة لشرب والذي من شأنه الحفاظ على الصحة العامة لسكان 

  الفلسطينيين.
 ليل المكاره الصحية، ان معالجة المياه العادمة سيؤدي الى تقليل المكاره الصحية الناتجة عن تق

تجمع المياه العادمة أو من خالل مرورها في التجمعات الفلسطينية والتي تعتبر مصدرا رئيسيا 
  النتشار األمراض الخطرة بين الناس.

  جدار الفصل العنصري والذي يعتبر تصريف المياه العادمة الى الجانب اإلسرائيلي، وجود
الممر الوحيد لهذه المياه الى الجانب اإلسرائيلي والذي يتم إغالق فتحات التصريف بشكل 
متعمد لتعمل على إغراق المدن الفلسطينية بالمياه العادمة غير المعالجة وتعمل أيضا على 

  تدمير المزروعات.
 سرائيلي والجانب الفلسطيني، حيث ان إسرائيل التوزيع غير العادل للمياه ما بين الجانب اإل

تعمل على االستئثار بالجانب األكبر للمياه الصالحة لشرب، وكذلك فان إسرائيل عملت على 
الهيمنة على األحواض المائية في الضفة الغربية من خالل مصادرة األراضي وبناء 
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لفلسطيني القيام بمعالجة المياه المستوطنات عليها، وبالتالي فان الخيار الوحيد أمام الجانب ا
  العادمة واستخدامها في عملية ري المزروعات.

 
  . البعد االقتصادي:3.6.2

  
ان لعملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي أهمية اقتصادية كبيره والتي 

  يمكن تلخيصها بالتالي:
  

 ن استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة أو الحفاظ على احتياطي المياه الجوفية، حيث ا
 أي استخدامات أخرى بدال من استخدام المياه الصالحة للشرب يؤدي الى توفير هذه المياه

وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه من االستنزاف، والعمل ، الستخدامات الشرب
  على الحد من تلوث المياه الجوفية.

 مساحات الزراعية، إلنتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة، وبسعر اقل، من حيث زيادة رقعة ال
التقليل من التكاليف المتعلقة باإلنتاج واالستيراد واستعمال األسمدة بسبب وجود العناصر 

 الضرورية للنبات في المياه العادمة المعالجة.
 مة المعالجة في الزراعة يؤدي الى تقليل الطلب على المياه التقليدية، والتوجه الى المياه العاد

االنخفاض في أسعار المياه الالزمة لعملية الري، وأيضا توافرها في الوقت المناسب لعمليات 
ري المحاصيل المختلفة، وهذا سوف يؤدي الى تقليل تكاليف االنتاج مع الزيادة في االنتاج 

 الفعلي للمزارع.
  خالل استخدام المياه العادمة المعالجة الزائدة عن تغذية المخزون الجوفي من المياه، وذلك من

الحاجة، وهذا سوف يؤدي الى الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه الى األجيال القادمة، 
وهذا البند يمكن تنفيذه من خالل االلتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية للمعالجة المياه 

  العادمة.
 ،وذلك من خالل معالجة "الحمأة " والعمل على استخدامها  تزويد التربة بالعناصر الضرورية

  كسماد طبيعي للمحاصيل الزراعية بدال من استخدام األسمدة الكيماوية. 
  

  . البعد الصحي:6.4.2
  

  يمكن تلخيص األهمية الصحية الستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي بالتالي:
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 ن الممكن ان يتعرض لها اإلنسان، وذلك من خالل معالجة الحد من انتشار األمراض التي م
المياه العادمة الى الدرجة المناسبة وكذلك الحمأة الناتجة عنها: ان عملية معالجة المياه 
العادمة تعمل على الحد من انتشار األمراض التي من الممكن ان تنقل الى اإلنسان وذلك من 

ياه العادمة أو من خالل تلوث المحاصيل الحقلية خالل الكائنات الممرضة الموجودة في الم
  بالمياه العادمة أو متبقياتها (الحمأة غير المعالجة).

  ،التحكم بمدى تعرض اإلنسان للمياه العادمة، سواء من خالل منع إلقائها في األماكن العامة
نتباه الى الصحة أو إلقائها في األودية التي تمر بالعديد من المدن والقرى وهنا يجب ان يتم اال

العامة لسكان ألنه يمكن القول بأنه هناك تأثيرات سلبية الستخدام المياه العادمة المعالجة 
 سواء أكانت على العاملين في المجال أو مزارعين أو مستهلكين.

 
o  تأثير المياه العادمة المعالجة على المزارعين والسكان المجاورين: فقد بينت دراسة

)Linneman et al. 1984 بأنه تم مالحظة بعض األخطار المحدودة على المزارعين (
المستخدمين للمياه العادمة المعالجة في عملية الري للمحاصيل الحقلية، والذين يتعرضون 
لتماس مباشر ولمدة طويلة (وخاصة الذين يقومون بأعمال الصيانة للخطوط خاصة 

لبكتيريا)، وكذلك فان نسبة اإلصابة مناطق الفوهات فقد ظهرت اثار للعدوى الفيروسية وا
بالعدوى تعتمد على جودة المياه المعالجة والتي يتم استخدامها في عملية الري، وقد بينت 
دراسات متعددة تم إجرائها في البرتغال، المملكة المتحدة، والمكسيك، انه عند استخدام مياه 

ن النتائج تكون غير مقبولة، العادمة لري محاصيل السلطات (الخس، الفجل، البقدونس) فا
 بينما تتحسن النتائج عند استخدام مياه عادمة معالجة وذات جودة مرتفعة. 

o  تأثير استخدام المياه العادمة المعالجة على المستهلكين: بينت بعض الدراسات التي
بأنه لم يتم تحديد أي مؤشرات   Blumenthal et al) 2000أجريت في المكسيك (

ى لمستهلكي الخضار التي تم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة، ولكن النتقال العدو 
وجدت بعض اآلثار المحدودة على الفئات العمرية الصغيرة حيث ظهرت بعض اإلصابات 
باإلسكارس، وقد بينت الدراسة الى انه عند استخدام خزان حجز واحد لمعالجة المياه 

الري فقد وجد اثار قليلة لإلسكارس واإلسهاالت  العادمة (جودة متوسطة) واستخدامها في
عام بينما اختفت هذه األعراض عند الكبار، وعند  14- 5عند األطفال في الفئات العمرية 

استخدام خزانين للحجز المياه العادمة ومعالجها (مياه معالجة ذات جودة مرتفعة)، لم يتم 
  تسجيل أية أعراض لدى الصغار والكبار.

  
  )، ولتجاوز السلبيات لالستخدام يجب على الجهات المعنية العمل على 2012عبود (وعليه بحسب 
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اختيار الطرق السليمة في كيفية إضافة المياه العادمة المعالجة، وذلك من خالل التحكم بجودة المياه 
  العادمة المعالجة الناتجة والعمل على اختيار المحاصيل المالئمة لعمليات الري المختلفة:

  
 ستخدام المباشر: وذلك من خالل استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات اال

  بواسطة أنظمة الري المختلفة.
 .االستخدام غير المباشر: من خالل الحقن للمياه العادمة المعالجة في الخزانات الجوفية 

  
ادمة المعالجة والى المخاطر ان خيارات استخدام المياه العادمة المعالجة تتحدد بمدى جودة المياه الع

البيئة التي يمكن إحداثها عند االستخدام في عمليات الري للمحاصيل المختلفة، فهنا يكون الهدف هو 
المحافظة على صحة المنتج والمستهلك، فيجب األخذ بمعاير جودة المياه العادمة المعالجة من خالل 

 تحديد الخصائص التالية:
  

نموية(البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الصحية)، الستخدام المياه العادمة ويمكن تلخيص اإلبعاد الت
  ): 1.2المعالجة في الضفة الغربية في الشكل (

  

  
  

: اإلبعاد التنموية (البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الصحية) الستخدام المياه العادمة 1.2شكل 
  المعالجة  في الضفة الغربية

)الصحية, االقتصادية, االجتماعية, البيئية(اإلبعاد التنموية 
الستخدام المياه 

العادمة المعالجة في الضفة الغربية

البعد 
البيئي 

البعد 
االجتماعي

البعد 
االقتصادي

الحد من تأثير المياه العادمة على التربة 
.والمحاصيل المزروعة

حماية المياه السطحية والجوفية من التلوث

الحفاظ على الصحة العامة والبيئة

المحافظة على البيئة

 وان لم يتم استخدامھا في المجال الزراعي 

التزايد السكاني المطرد 
 وزيادة الطلب على مياه الشرب

تقليل المكاره الصحية

تصريف المياه العادمة الى 
الجانب االسرائيلي

التوزيع الغير عادل للمياه بين 
الفلسطينيين واالسرائيلين

الحفاظ على احتياطي
 المياه الجوفية

المساحات زيادة رقعة 
الزراعية

تقليل الطلب على المياه 
التقليدية

تغذية المخزون الجوفي 
من المياه

تزويد التربة بالعناصر
 الضرورية

البعد   
الصحي

الحد من االمراض
 التي من الممكن ان 
يتعرض لھا االنسان

التحكم بمدى تعرض 
االنسان للمياه العادمة
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  المياه العادمة المعالجة في دول العالم مجاالت استخدام 7.2
  

كنتيجة لألزمة المائية العالمية أصبح هنالك توجه لدى الدول التي تعمل على معالجة المياه العادمة 
  ):2006و برهم،  2008واستخدامها في مجاالت متعددة بحسب (الدبس، 

  
 . استخدام المياه المعالجة في الشرب:1.7.2

 
العالم التي قامت بمعالجة المياه العادمة وذلك نتيجة لظروف صعبة قد مرت  هنالك العديد من دول

بها هذه الدول ومن أمثلة هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية حيث تم إنشاء محطة معالجة للمياه 
ب العادمة في مدينة شانوت بوالية تكساس، واستخدام هذه المياه في تزويد السكان بالمياه الالزمة للشر 

 3م4000وذلك نتيجة موجة الجفاف التي تعرضت لها المناطق الوسطى، حيث تم معالجة ما يقارب 
في اليوم لسد حاجة المدينة من مياه الشرب، وتم إنشاء محطة متقدمة لمعالجة المياه العادمة في مدينة 

ت المحطة في وذلك بهدف إمداد المدينة بمياه الشرب، حيث نجح 1968ويندهوك في ناميبيا في عام 
  % من احتياجاتها من مياه الشرب. 50إمداد المدينة به 

  
 :. استخدام المياه المعالجة بالمرافق الترفيهية2.7.2

  
هنالك العديد من دول العالم التي قامت بمعالجة المياه العادمة وتم استخدامها في إمداد المرافق 

  الترفيهية ومن أمثلة ذلك:
  
 فورنيا: حيث تم السماح للمياه العادمة المعالجة باالنسياب لمسافة مشروع سانتي بوالية كالي

كم في وديان مبطنة بالرمل والحصى لتجمع في ثالث بحيرات، البحيرة األولى تستخدم 1
لتربية األسماك، والثانية لرياضة القوارب، والثالثة تستخدم لرياضة السباحة، حيث يتم اإلشراف 

المختلفة من قبل الجهات ذات العالقة وضمن المواصفات الصحي المباشر على البحيرات 
 والمقاييس الخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة في الواليات المتحدة األمريكية.

  مشروع خزان الجدول الهندي والمغذى من محطة تاهوا الجنوبية: حيث تعد محطة المعالجة
والفسفور والبوتاسيوم، وكذلك تحتوي على  متقدمة جدا بحيث أنها تعمل على إزالة النيتروجين

مليون متر  27مرشحات رملية وأجهزة امتصاص كربوني، ويتسع الخزان لما يقارب من 
مكعب من المياه، تستخدم لنشاطات متعددة منها، تغذية برك السباحة وصيد األسماك 

  ورياضة القوارب.
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 :. استخدام المياه المعالجة في الزراعة "الري"3.7.2
 
نالك العديد من دول العالم التي قامت بمعالجة المياه العادمة وتم استخدامها في ري المحاصيل ه

الزراعية المختلفة، ومن أمثلة ذلك مشروع مدينة موسكيغون بوالية ميتشجان األمريكية الستخدام المياه 
لالستفادة من المياه العادمة المعالجة، والذي يعتبر من أكثر المشاريع الريادية، والذي تم إنشائه 

العادمة المعالجة في ري المزروعات، حيث تم تصميم هذا المشروع بحيث تنساب المياه العادمة 
المعالجة أوال على األراضي الزراعية لري المزروعات، ومن ثم يتم بعد ذلك تجميع المياه العادمة 

و يمكن ان يكون لها استخدامات المعالجة في بحيرة، والتي يتم استخدامها في المشروع مرة أخرى، أ
هكتار، من األراضي  2000في ري بعض المحاصيل أخرى، ويقوم هذا المشروع بري أكثر من 

  المزروعة بمحصول الذرة. 
  

وبالرغم من االحتياج الجلي الستخدام المياه العادمة المعالجة في مختلف المجاالت، إال ان الخبراء 
العادمة المعالجة، على وجه الخصوص في الزراعة، لما له من يحذرون من سوء االستخدام للمياه 

مشاكل ومخاطر بيئة كبيرة، قد تصل الى إحداث كوارث بيئية، سيما وان المياه العادمة المعالجة 
تحتوي على عناصر ومواد كيميائية مختلفة، وكنتيجة لالستخدام المتكرر وغير المدروس، الذي من 

عض العناصر، والمواد الكيماوية في التربة، وتراكم هذه المواد مع تكرار الممكن ان يؤدي الى تراكم ب
االستخدام قد يصل الى مستويات تؤدي الى تقليل إنتاجية األراضي الزراعية، إضافة الى انه من 
الممكن ان يكون لها تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان، والحيوان، وكذلك النبات ان تراكمت هذه 

  بة .المواد في التر 
  

وبينت بعض الدراسات الطرق الصحيحة والمستدامة، لضمان االستخدام اآلمن للمياه العادمة 
  المعالجة، وتنجب األضرار التي من الممكن ان تنجم عنها، ومن الطرق المتبعة

  
  العمل على إجراء فحوصات دورية لخواص التربة (الفيزيائية، والكيميائية)، لمعرفة الحد

ت المياه العادمة المعالجة التي يمكن للتربة استيعابها دون ان يكون هناك المناسب من كميا
  أية أضرار (بالتربة، النبات، الحيوان، واإلنسان).

  العمل على اختيار المحاصيل الزراعية المناسبة التي هنالك موافقة على ريها بالمياه العادمة
الفلسطينية ال يجوز ري المحاصيل  المعالجة من قبل الجهات ذات العالقة، فمثال في الحالة

الخضرية التي تؤكل طازجة من المياه العادمة المعالجة، لما لها من مخاطر صحية مباشرة 
على صحة اإلنسان ألن ري مثل هذه المحاصيل بالمياه العادمة المعالجة يتطلب مواصفات 
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الجة والمتوفرة في ومقاييس عالية، وانطالقا من المواصفات الحالية للمياه العادمة المع
األراضي الفلسطينية بكميات قليلة ونوعية وجودة متدنية، لذا فان عمليات الري يجب ان 
تقتصر على المحاصيل الحقلية فقط، مع التقيد بالمواصفات والمقاييس الخاصة بمثل هذا 

بعة اآلثار النوع من الري، مع ضرورة القيام بإجراء األبحاث العلمية، والدراسات الميدانية لمتا
ويمكن تلخيص االستخدامات  الناجمة عن استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة

  ): 2.2المتعددة للمياه العادمة المعالجة في الضفة الغربية في الشكل (
  

  
  

  : االستخدامات المتعددة للمياه العادمة المعالجة في العالم.2.2شكل
  

  الجاهزية: 8.2
  

خيرة بلغتنا العربية مصطلح (الجاهزية) أو (الجهوزية) والتي يمكن تعريفها بأنها درج في اآلونة األ
(االستعداد أو الحذر الحتمال معين مع وجود المقدرة واإلمكانات لالستجابة له)، حيث شاع استخدام 
هذا المصطلح في الجوانب العسكرية، ولكن مفهوم الجاهزية أوسع واعم فمن الممكن ان تعلن مؤسسة 
عن جاهزيتها لمواجهة التغيرات المتالحقة في السوق في عصر سريع التغير نتيجة المنافسة في 

)، لذا فيمكن تعريف الجاهزية بأنها عبارة عن (الجاهزية المؤسسية 2009،األسواق العالمية (أبو وعر
  الجة.والمجتمعية وجاهزية المزارع والمستهلك في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المع

  
  أما الجاهزية إجرائيا فيمكن تعريفها على أنها مجموع الجاهزية المؤسسية (للمؤسسات الحكومية، 

استخدام المياه 
لمعالجة في الزراعة 

"الري"

استخدام المياه 
المعالجة بالمرافق 

الترفيھية

استخدام المياه 
 المعالجة في الشرب

مجاالت استخدام 
المياه العادمة المعالجة 

في دول العالم
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والمؤسسات األهلية التنموية، والهيئات المحلية، والمؤسسات البحثية واألكاديمية)، في مجال (امتالك 
إلمكانات البشرية والمادية، التمويل المعلومات، التخطيط واإلدارة، التنسيق والتشبيك، الرقابة والتقييم، ا

والتحفيز)، والجاهزية المجتمعية (المجتمع، المزارع، المستهلك) في مجال (الوعي البيئي، المشاركة 
المجتمعية، االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة)، وبما يكفل نجاح المؤسسة والمجتمع 

معالجة، وبما يحقق استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة في العملية إلدارة واستخدام المياه العادمة ال
اإلنتاجية، وكذلك يعمل على تحفيز المستهلك لتعامل مع هذه المنتجات بايجابية، في ظل وعي كليهما 
لحجم األزمة المائية، التي يعانيها قطاع المياه، والدور الحيوي الذي من الممكن ان يلعبه االستخدام 

  ي هذا القطاع، والقيمة التنموية (البيئية، االجتماعية، االقتصادية)، الكامنة في هذا االستخدام. ف
  

فال بد من اإلشارة الى انه يجب على الجهات المعنية في الجانب البيئي، سواء أكانت مركزية أو 
ستوى البيئي وذلك لعدة المركزية، ان تهتم بجانب اإلدارة واالستخدام للمياه العادمة المعالجة على الم

أسباب منها، حداثة وتطور المخاطر التي تواجه البيئة، وٕامكانية إثارة مسئولية األجهزة اإلدارية سواء 
أكانت داخلية أو خارجية في الدولة، إذا كان هنالك تقصير في حماية البيئة، بحيث ينتج عنها أضرار 

للمجتمع الدولي)، وهذا يفرضه كون الحق في بيئة على المستوى (الفردي، المجتمع، لدول الجوار، أو 
نظيفة يعد من الحقوق التي تلقى اعتراف (دولي، دستوري، وعدم إمكانية الفصل ما بين الحماية 
الدولية والحماية الوطنية، بواسطة أجهزتها اإلدارية)، فعلى الرغم من ما تقرره الحماية الدولية للبيئة من 

بر ذا أهمية ما لم تكن هناك حماية مؤسسية ومجتمعية فعالة وقادرة على مبادئ، إال ان ذلك ال يعت
  ).2009تطبيق هذه المبادئ (العازمي،

  
  . الجاهزية الستخدام المياه العادمة المعالجة:1.8.2

  
ان استغالل الموارد المختلفة وبصورة جائرة أصبح جلي في عصرنا الحالي، وتحتل المصادر المائية 

في فلسطين نتيجة ممارسات  خصوصامن بين المصادر التي تم استنزافها في العالم، المرتبة األولى 
االحتالل، وكذلك عدم وضوح في الرؤيا لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على هذا المورد، 
ولكون فلسطين هي منطقة زراعية بالدرجة األولى كان لزاما على الجهات المعنية ان تفكر بشكل 

استخدام المياه العادمة المعالجة، وان تعمل على رفع مستوى الجاهزية لها في إمكانية جدي في 
استخدام المياه العادمة المعالجة الى أعلى مستوياتها، لتكون قادرة على مواجهة هذا الشح المتزايد في 

  الجة.الموارد المائية، وكذلك اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن المياه العادمة غير المع
  

  ويمكن تعريف الجاهزية الستخدام المياه العادمة المعالجة إجرائيا بأنها مجموع، الجاهزية المؤسسية من 
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حيث امتالك المؤسسة لألدوات والمقومات من (التخطيط، نظام المعلومات، التنسيق، الرقابة والتقييم، 
لمجتمعية (المجتمع، المزارع، المستهلك) اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، والتحفيز)، والجاهزية ا

من حيث (الوعي البيئي، المشاركة، االتجاه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة)، وبما يكفل نجاح 
المؤسسة والمجتمع إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وبما يحقق استخدام المزارع للمياه العادمة 

جية، ويعمل على تحفيز المستهلك لتعامل مع هذه المنتجات بايجابية، في المعالجة في العملية اإلنتا
ظل وعي كليهما لحجم األزمة المائية التي يعانيها قطاع المياه، والدور الحيوي الذي من الممكن يلعبه 

في االستخدام في هذا القطاع، واألبعاد التنموية (البيئية، االجتماعية، االقتصادية، والصحية)، الكامنة 
  ):3.2هذا االستخدام، ويمكن توضيح ذلك من خالل شكل (

  

  
  

: يوضح الجاهزية المؤسسية والمجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في 3.2شكل 
  محافظتي طوباس وجنين.

  
  الجاهزية المؤسسية 9.2

  
  ه العادمة المعالجة، حيث تعتبر الجاهزية المؤسسية احدى المقومات األساسية إلدارة واستخدام الميا

المعالجة في محافظتي طوباس وجنينالجاھزية المؤسسية والمجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة  

جاھزية مجتمعيةجاھزية مؤسسية

مؤسسات عامة

مؤسسات اھلية 
تنموية

ھيئات محلية

مؤسسات بحثية
 اكاديمية

جاھزية المزارع

جاھزية المستھلك

وزارة السياحة واآلثار
وزارة الصحة

وزارة الحكم المحلي
 وزارة التخطيط والتعاون
وزارة الصناعة والتجارة

وزارة شؤون البيئة

سلطة المياه الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت

 المنظمات غير الحكومية
 اللجان المجتمعية

 بكات منظمات المجتمع المدني

المجالس المحلية
البلديات

الجامعات
المدارس

المراكز البحثية

الوعي البيئي

االستعداد للمشاركة

االتجاه نحو ادارة واستخدام
المياه العادمة المعالجة
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يمكن تعريف الجاهزية المؤسسية من خالل مراجعة األدبيات بأنها: امتالك المؤسسة لألدوات 
والمقومات في مجاالت (التخطيط، نظام المعلومات، التشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانات المادية 

  ).2010والبشرية، التمويل، والتحفيز) (أبو ظاهر،
  

ف الجاهزية المؤسسية إجرائيا:  امتالك المؤسسات (العامة، األهلية، البحثية واألكاديمية، ويمكن تعري
والهيئات المحلية) لألدوات والمقومات في مجاالت (التخطيط، نظام المعلومات، التشبيك، الرقابة 

ارة واستخدام والتقييم، اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، والتحفيز) بما يكفل نجاح المؤسسة إلد
  المياه العادمة المعالجة.

  
ويمكن تعريف الجاهزية المؤسسية الستخدام المياه العادمة المعالجة: امتالك المؤسسات (العامة، 
األهلية، البحثية واألكاديمية، والهيئات المحلية)، لألدوات والمقومات في مجاالت (التخطيط، نظام 

، اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، والتحفيز) إلدارة واستخدام المعلومات، التشبيك، الرقابة والتقييم
المياه العادمة المعالجة بما يكفل نجاح المؤسسة، وبما يحقق استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة 
في العملية اإلنتاجية ويعمل على تحفيز المستهلك لتعامل مع هذه المنتجات بايجابية في ظل وعي 

لحجم األزمة المائية التي يعانيها قطاع المياه، والدور الحيوي الذي من الممكن تلعبه استخدام  كليهما
المياه العادمة المعالجة في هذا القطاع، واألبعاد التنموية(البيئية، االجتماعية، واالقتصادية، والصحية) 

  الكامنة في هذا االستخدام.
  

مياه العادمة المعالجة، ان هناك متطلبات جماعية تحتاج من يفترض النشاط اإلداري إلدارة واستخدام ال
اإلدارة الوفاء بها لتحقيق المتطلبات األساسية لجاهزيتها في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة، فتعمل على تقديم الخدمات لألفراد والجماعات، إلشباع هذه المتطلبات، وتقوم بهذا النشاط 

لعدم قيام األفراد به بسبب كونه مصدر غير مربح، أو لعدم توفر الخبرات الفنية  بشكل مباشر نظرا
والمالية، أو لخطورة تركه لألفراد للقيام به، فنظرة الجهات الرسمية تقوم على جانب إعطاء الخدمات 

مكانات لألفراد، فهذه الخدمات تشمل (التخطيط، وتقديم المعلومات، والتنسيق والتشبيك، والتمويل، واإل
). وفي 2009البشرية والمادية، والتمويل، والتحفيز، والقيام بالدراسات واألبحاث العلمية)، (العازمي، 

  ضوء ما تقدم سنقوم بتناول متطلبات الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة: 
  

  . التخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:1.9.2
  
  وضع برنامج تتضمن قواعد بأنه كن تعريف التخطيط البيئي الستخدام المياه العادمة المعالجة: يم
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محددة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة لحماية البيئة وتنميتها، من خالل التوقع   وتنظيمات
لجة في المجال الزراعي والتنبؤ بالمخاطر والمشكالت البيئية الناتجة من استخدام المياه العادمة المعا

والتي من الممكن ان تثور مستقبال، واخذ الحيطة والحذر بشأنها، عن طريق وضع الخطط المناسبة 
  ).2009لتوقيها من ناحية، أو للتقليل من الخسائر المترتبة عليها من ناحية أخرى (العازمي،

  
ة هو مسئولية كافة الجهات اإلدارية في والتخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئ

الدولة، في اإلدارة العليا يأخذ التخطيط شكل اقتراح التشريعات والقوانين والهياكل واألجهزة اإلدارية 
المركزية منها والمحلية الخاصة بإدارة المياه العادمة المعالجة، وحماية البيئة باالعتماد على األبحاث 

، وفي المستوى األدنى يأخذ شكل البرامج الالزمة لتنفيذ التخطيط وتطبيق والدراسات المتوفرة لديها
التشريعات بأفضل الطرق المالئمة لفكرة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحماية البيئية (العازمي، 

). وهناك أنواع للتخطيط الستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة والتي من أهمها، 2009
  ):2009العازمي، (
  

  التخطيط العمراني إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة: ويمكن تعريفة انه
عبارة عن وضع التنظيم، أو الترتيب، أو التنسيق بما يحقق أفضل استخدام للمياه العادمة 

هداف محددة المعالجة، فهو يعمل على رسم المستقبل، مع عدم تحديد مدة زمنية لتحقيق أ
  فيجمع لها اإلمكانات المتاحة كما هو الشأن بالتخطيط بمعناه السياسي أو اإلداري.

  التخطيط المالي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة: ويمكن استخدام فكرة
خدام التخطيط المالي أو السياسة المالية لدولة بهدف التشجيع الجهات المعنية بإدارة واست

المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، وذلك عن طريق فرض أنواع معينة من الرسوم 
والضرائب للممارسات الخاطئة بيئيا، وهي ترمي الى إجبار المنتجين على تحمل تكاليف 
التأثيرات الخارجية للبيئة من خالل فرض الضرائب على المنتجات التي صنعت بطريقة ملوثة 

  للبيئة.
  
خطيط: هو عملية مستمرة لتطوير رسالة المؤسسة، وأهدافها، وخططها، وسياستها للمرحلة القادمة، والت

). ويعتبر التخطيط الجيد من األمور 2006بمعنى هو مرحلة التهيؤ واالستعداد للمستقبل (أبو حجازة، 
عالجة، حيث ان هناك المهمة التي تعمل على رفع الجاهزية للمؤسسة إلدارة واستخدام المياه العادمة الم

  ):2007متطلبات للتخطيط الجيد (الجمال، 
  

  ان يكون التخطيط شامل للبيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة الخارجية أي مدى التأثيرات المحتملة 
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نتيجة استخدام المياه العادمة المعالجة في عملية ري المزروعات، وكذلك ان يكون التخطيط 
عديل عند الضرورة لمجابهة التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة قابل للتغيير والتطوير والت

  استخدام المياه العادمة المعالجة.
  ان يكون التخطيط من قبل فريق ذو كفاءة واختصاص في مجال التخطيط الستخدام المياه

العادمة المعالجة، وان يشمل اكبر عدد ممكن من موظفي المختصين في هذا المجال في 
 المؤسسة.

  يكون أساس التخطيط مستمد من بيئة العمل الداخلية للمؤسسة وكذلك البيئة الخارجية ان
للمؤسسة وان يستند الى الواقعية مبتعدا عن التخمين والتركيز المباشر على أولويات العمل في 

 مجاالت استخدام المياه العادمة المعالجة في المؤسسة .
 لتحقيق األقصى ألهداف المنظمة للوصول يجب على التخطيط الجيد ان يأخذ بالحسبان ا

 بالمؤسسة الى التطور واالستدامة في بيئة شديدة التغيير.
 .ان تعمل اإلدارة العليا على تذليل كافة العقبات التي من الممكن ان تعترض عملية التخطيط  
  ان يكون التخطيط ذا مرونة عالية بحيث يكون شامل لجميع المتغيرات البيئية المحيطة

  مؤسسة وان ال يقتصر على البيئة الداخلية للمؤسسة .بال
  ان تكون عملية التخطيط راصدة لجميع الفرص المتاحة في البيئة الداخلية والخارجية (ان تأخذ

 الشكل الواقعي) وان ال تأخذ طابع ردود األفعال لألحداث في البيئة الداخلية والخارجية.
  

مكن ان تضعف الجاهزية المؤسسية في مجال التخطيط إلدارة ان هناك العديد من العوامل التي من الم
  ):2007واستخدام المياه العادمة المعالجة (حاليقة،

  
  ،عدم توفر البيانات الضرورية الخاصة بتوزيع شبكات الصرف الصحي وكميات المياه العادمة

  ات.والتي ترتكز عليها عملية التخطيط أو ضعف و عدم التأكد من مصادر هذه المعلوم
  عدم توفر الكادر المؤهل والقادر على القيام بمهمة التخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة

المعالجة، وذلك بوضع األهداف المثالية والتي ال تستند الى أولويات المؤسسة وتجاهل 
 إمكانات المؤسسة المادية والبشرية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  بين المخططين والمنفذين للخطة لعدم إشراك منفذين الخطة بعملية التخطيط.ضعف التنسيق 
  

  :المتعلقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة . إدارة المعلومات واالبحاث البيئية2.9.2
  

  جة، وتتولى هذه اإلدارة جمع المعلومات الوطنية والدولية، الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعال
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وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات واالبحاث والجهات االخرى، والعمل على تعديلها وفق بيئة 
المؤسسة، ومن ثم استخدامها في اإلدارة والتخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، والعمل 

امج إدارة واستخدام على تحديد المؤسسات، والمعاهد، والكفاءات المحلية، التي تعمل على تنفيذ بر 
المياه العادمة المعالجة، والتي تهدف في النهاية الى المحافظة على البيئة، ونشر التقارير الدورية عن 
المؤشرات الرئيسية لضوابط االستخدام والوضع البيئي نتيجة لالستخدام، وٕاعداد التقارير الالزمة في 

ات االستخدام للمياه العادمة المعالجة على النهاية التي تعطي صوره واضحة حول ايجابيات وسلبي
البيئة، وٕاتاحة االطالع على هذه التقارير من خالل مكتبة متخصصة، كما ان إدارة المعلومات البيئية، 
يجب ان تسعى جاهدة الى إنشاء مركز مختص بالمعلومات الخاص بالمياه العادمة وتأثيراتها على 

بحيث يكون قادر على استقبال المعلومات، والعمل على البيئة، وعلى درجة كبيرة من التطور، 
تحليلها، وتقديمها لمتخذي القرارات والجمهور بالصورة المناسبة، كما تقع على عاتق اإلدارة أيضا 
مهمة تطوير العملية البحثية في مختلف التخصصات البحثية، بحيث تخلص هذه األبحاث بالفائدة 

  ).1999ت البيئية، وٕايجاد الحلول لها (عبد الرازق،المرجوة منها، في معالجة المشكال
  

ويمكن تعريف نظام المعلومات بأنه مجموعة المكونات المتداخلة واإلجراءات النمطية التي تعمل معا 
لتجميع وتشغيل وتخزين ونشر واسترجاع المعلومات التي تحتاجها المؤسسة في مجال إدارة واستخدام 

اجل تعزيز جاهزيتها إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والتي تهدف  المياه العادمة المعالجة، من
الى تدعيم عمليات (التخطيط، التشبيك، الرقابة والتقييم، اإلمكانات (المادية، والبشرية)، التمويل، 

  ):2011والتحفيز). وهناك متطلبات إليجاد نظام معلومات فاعل في المؤسسة (خساتي، 
  

 خطيط الفاعل للعمل على إيجاد نظام للمعلومات فاعل في ما يختص بالمياه توفر عملية الت
  العادمة في المؤسسة.

  توفر الكادر المؤهل والقادر على إدارة نظام المعلومات الخاص بإدارة واستخدام المياه العادمة
 المعالجة في المؤسسة.

 توافرة لكميات المياه العادمة ارتكاز عملية التخطيط واعتمادها الكلي على نظام المعلومات الم
 في البيئة المحيطة بالمؤسسة. 

  إيجاد النظام المناسب داخل المؤسسة ليمكن العاملين من تبادل المعلومات الخاصة باستخدام
 المياه العادمة المعالجة في كافة المستويات اإلدارية.

  
ة المعالجة في مجال نظام وهناك متطلبات للجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادم

  ):2011المعلومات، (خساتي، 
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  العمل على إيجاد الكادر الفني المؤهل والقادر على توثيق المعلومات الخاصة بإدارة واستخدام
  المياه العادمة المعالجة (االيجابيات والسلبيات) وفق الطرق التكنولوجية الحديثة.

 ى مواكبة التطورات الهائلة في مجال المعلومات توفر الهياكل التنظيمية المرنة والقادرة عل
 الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وتوفير التمويل الالزم للبرامج المتعلقة بها.

  االهتمام بتطوير المعلومات المحوسبة الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في
 المؤسسات.

 كادر العامل في أقسام إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة العمل على تطوير وتدريب ال
 وٕاتاحة كافة المعلومات المتوافرة في المؤسسة لهم.

  العمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة سواء أكانت
  داخل المؤسسة أو خارجها.

  
  واستخدام المياه العادمة المعالجة : اإلمكانات البشرية والمادية إلدارة .3.9.2

  
ان أي جهود لتطوير الجهات العاملة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة وحماية البيئة، تظل رهن 
إعداد وتوفير الكوادر المدربة، والمؤهلة (علميا، وفنيا وٕاداريا)، في مجاالت إدارة واستخدام المياه 

البيئة، ومن ثم إذا أرادت الجهات المعنية الوصول الى النجاح في  العادمة المعالجة والمحافظة على
مجاالت إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، ان تسعى بالطرق العلمية الى معالجة 
النقص في الكوادر الوطنية المؤهلة في هذه المجاالت، والحفاظ على الكوادر المتوفرة لديها وذلك من 

  ):2009تخاذ العديد من اإلجراءات، (العازمي،خالل ا
  

  العمل على تحسين رواتب العاملين في الجهات المعنية الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة
المعالجة والمحافظة على البيئة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على هذه الكوادر وعدم تسربها 

  دولة.والعمل على استقطاب العناصر الكفؤة في ال
  العمل على إتاحة الفرصة لهذه العناصر في متابعة تحصيلهم العلمي في المجاالت البيئية

وباألخص في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، والتي يجب ان تكون ضمن 
 أولويات الجهات ذات العالقة.

 اه العادمة المعالجة العمل على توفير وظائف بشكل دوري للمختصين في إدارة واستخدام المي
وحماية البيئية، ضمن موازنة الدولة، لكي تكون الجهات البيئية قادرة على الحصول على 
الكفاءات والمهارات الجديدة في الوقت المناسب إلدارة واستخدام أكثر كفاءة وفاعلية للمياه 

 العادمة المعالجة .
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 درة واستخدام المياه العادمة المعالجة وضع البرامج والخطط لتدريب الكوادر العاملة في مجال ا
والحماية البيئية، وذلك بهدف إكسابهم المهارات الجديدة والتي من شأنها ان تعمل على رفع 
كفاءتهم بشكل مستمر، مما يساعد تدريجيا في صنع الكوادر المؤهلة تأهيال عاليا، مع األخذ 

علها أكثر حافزية للعمل، والبقاء فيه بعين االعتبار ان منح هذه الكوادر الفرص التدريبية تج
 خاصة وأنها تعمل على تطوير قدراتهم بشكل مستمر.

  العمل على االستعانة بالخبرات العالمية، ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية
المتخصصة في ادرة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئية، لسد النقص على المدى 

، واالستفادة منها في تدريب الكوادر الوطنية، ويمكن اللجوء الى إعارة الكوادر المؤهلة القريب
من الوزارات واإلدارات االخرى ذات الصلة بنشاطات أو مشاريع تم تنفيذها في مجاالت إدارة 

 واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي وحماية البيئية.
 

ادية للجهات المعنية بإدارة المياه العادمة المعالجة والمحافظة على البيئة، من ان توفر اإلمكانات الم
خالل زيادة ميزانية الدولة المخصصة إلدارة واستخدام المياه العادمة وحماية البيئة، وكذلك من خالل 
تنسيق الجهود للحصول على المنح األجنبية، وبالقدر الذي تساعد الجهات المختصة على توفير 

كوادر المؤهلة، والمعدات، واألجهزة، وغيرها من الوسائل الضرورية لكي تكون هذه الجهات قادرة ال
على القيام بمهمتها األساسية وهي اإلدارة واالستخدام االمثل للمياه العادمة المعالجة والحفاظ على 

  البيئة.
  

  . التمويل إلدارة واستخدام المياه العادمة:4.9.2
  

اهم المتطلبات التي يجب توفرها لتحقيق الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة يعتبر التمويل من 
  : )2009واستخدام المياه العادمة المعالجة، (العازمي،

  
ان توفر الدعم المالي للجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والمحافظة على البيئة، 

ة المخصصة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وتدريب من خالل العمل على زيادة ميزانية الدول
الكادر المختص بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، وكذلك من خالل االستفادة من 
المنح المقدمة من المؤسسات األجنبية العاملة داخليا في مجال إدارة المياه العادمة المعالجة، 

المجال الزراعي، أو من خالل تقديم المشاريع الخاصة بإنشاء محطات معالجة المياه  واستخدامها في
العادمة، للهيئات الدولية المانحة، واالستفادة من خبرات هذه الدول في تدريب الكادر العامل في هذا 

يرها من المجال، بالقدر الذي يساعد هذه الجهات من توفير الكوادر المؤهلة، والمعدات، واألجهزة، وغ
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الوسائل الضرورية لكي تكون قادرة على القيام بمهمتها األساسية اإلدارة واالستخدام األكثر كفاءة 
لقطاع المياه العادمة المعالجة من اجل الحفاظ على البيئة بالشكل األفضل، وهذه تعتبر الخطوة 

المعالجة، والمحافظة على  األساسية في رفع جاهزية الجهات المعنية إلدارة واستخدام المياه العادمة
البيئة، على إزالة الكثير من المعوقات التي تقف في وجه تطورها، وتحقيقها لألهداف الملقاة على 
عاتقها، وهذا ال يتم إال إذا كانت الموازنة المخصصة للجهات المسئولة عن إدارة المياه العادمة وحماية 

بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وتمكنها من  البيئة، تسمح بالعمل على تأهيل الجهات المعنية
القيام بواجباتها ومهامها المنوطة بها، كما انه على هذه الجهات ان تعمل على التعزيز من فاعليتها، 
في استخدام موازناتها بالطرق السليمة، وكذلك االستفادة من المنح والهبات المقدمة من المنظمات 

  ).2009إلقليمية والدولية، (العازمي، والهيئات المحلية وا
  

ويجب على الجهات المعنية ان تعمل على تطوير الهيكل التنظيمي بحيث يحتوي على اإلدارات 
واألقسام األساسية، والتي بدونها ال تستطيع أي من الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة 

بد من ان تقوم هذه الجهات من استكمال هذه الحلقات  المعالجة من القيام بالمهام المنوطة بها، فال
المفقودة في الهيكل التنظيمي، حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في نظامها 
الداخلي، وان ال تقف عاجزة عن أداء هذه المهام، وهنا يجب مراعاة ان يتم تزويد هذه اإلدارات 

بشرية الالزمة، واألجهزة والمعدات، في ضوء المهام الموكلة الى هذه واألقسام الجديدة بالكوادر ال
 ). 2011الجهات واألهداف التي تسعى الى تحقيقها،(الهور،

  
  . التنسيق والتشبيك إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة :5.9.2

  
ارد والمعلومات هو تفاعل في إطار مؤسسي رسمي له هيكلية تنظيمية، يمكن من خالله تشارك المو 

والخبرات بين األفراد والمؤسسات ذات االختصاص بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، نحو 
تحقيق أهداف المؤسسات المشتركة، والسمو باألداء المؤسسي والفردي ليصبح أداء جماعي تراكمي 

  ).2008(عابدين، 
  

لتوجه نحو هدف محدد ومتفق عليه(عابدين، تحقيق العمل الجماعي وتحقيق وحدة العمل وا التنسيق:
2008 ..(  

  
ان المقدرة على إيجاد درجة عالية من التنسيق والتشبيك بين األطراف ذات العالقة بإدارة واستخدام 
المياه العادمة المعالجة والحفاظ على البيئة، والذي يهدف في النهاية الى الحفاظ على المكونات البيئية 
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للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية دون استنزافها هي المؤشر الحقيقي لإلدارة واالستخدام االمثل 
  ).2009الفاعلة للمياه العادمة المعالجة وبالتالي لإلدارة البيئية الفاعلة (العازمي،

  
لذلك فانه يقع على عاتق األطراف ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والحماية 

لبيئية، بما تتواله من مهمة التنسيق والتشبيك العمل على مالئمة جهود كافة الوزارات والمؤسسات ا
الحكومية وغير الحكومية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والمحافظة على البيئة، 

خالل ما تقوم به  بالشكل الذي ال يؤدي الى التضارب أو التعارض أو االزدواجية في العمل، وذلك من
من مهمة التنسيق والتشبيك مما يؤدي في النهاية الى أداء هذه الوزارات لدورها االمثل في إدارة المياه 

  ).1994العادمة المعالجة وبالتالي تحقيق الحماية البيئية على الوجه األفضل (النجار،
  

العادمة المعالجة، ال يتم إال من خالل  إال ان تحقيق التنسيق والتشبيك االمثل في إدارة واستخدام المياه
البحث عن العوامل المؤدية الى التضارب أو التعارض أو االزدواجية في العمل، ولتعزيز وتطوير آلية 

  ):2004التنسيق والتشبيك ال بد من اتخاذ بعض الخطوات (الدغيمات،
  

 ير الحكومية ذات العالقة ان القوانين واللوائح المرتبطة بعمل الوزارات واألجهزة الحكومية وغ
بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ على البيئة، هي األساس التشريعي المرجعي، 
الذي تستند إليه عملية تطوير آلية التنسيق والتشبيك، في مجال إدارة المياه العادمة المعالجة، 

العمل على تعديلها وفق االحتياجات ولذلك ال بد من مراجعة وتقييم هذه القوانين والتشريعات و 
 المستجدة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  تحقيق التنسيق والتشبيك الفاعل ما بين الجهات المختلفة ذات العالقة بإدارة المياه العادمة
ات المعالجة، مما يساعد على إيجاد عالقات تعاون قوية، وتعمل على تسهيل انتقال المعلوم

الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة داخل المؤسسات، وبين المؤسسات في الوقت 
 ذاته.

  توعية العاملين في األطراف ذات العالقة وتعريفهم بالمهام الملقاة على عاتقهم في مجال إدارة
 واستخدام المياه العادمة المعالجة وآثارها االيجابية والسلبية على البيئة.

  ويد العاملين بشكل دوري بالمعلومات حول االنجازات في مجاالت إدارة واستخدام المياه تز
العادمة المعالجة للجهات ذات العالقة في هذا المجال، وكذلك أنشطة وبرامج وخطط األطراف 
ذات العالقة في المجال، وتزويدهم بالتقارير عن كل مشروع يجري تنفيذه، أو يتوقع تنفيذه من 

 طراف المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.قبل األ
  التواصل الدائم ما بين اإلدارة العليا والمستويات األدنى، وتبادل األفكار والمعلومات في 
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 المجاالت اإلدارية، وايجابيات وسلبيات استخدام المياه العادمة المعالجة .
 

شبيك فعلى المؤسسة فعلى المؤسسة ان توفر مجموعة ولبناء الجاهزية المؤسسية في مجال التنسيق الت
  ): 2008من المتطلبات والتي يمكن إجمالها بحسب (عابدين،

  
  ان يكون هناك وضوح في الرؤيا واألهداف بين األفراد والمؤسسات ذات العالقة بإدارة

  واستخدام المياه العادمة المعالجة .
 ام المياه العادمة المعالجة، وتنمية روح الفريق العمل على تدريب الكادر المختص بإدارة واستخد

بالشكل الذي يمكنه من القيام بالمهام المنوطة به سواء أكانت داخلية أو خارجية بشكل متناغم 
مع الجهات ذات العالقة، وكذلك تمكين المعلومات من المرور الى جميع األطراف في 

 األوقات المناسبة.
 المهام من خالل توفير الخطة الواضحه التي تبين جميع  االبتعاد عن االزدواجية في أداء

 األهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها وادوار األفراد فيها.
  العمل بشكل دائم ومستمر على تحديث وٕادارة المعلومات الخاصة بإدارة واستخدام المياه

التمكن األفراد العادمة المعالجة في المؤسسة وٕازالة العوائق التي من الممكن ان تحول دون 
 والمؤسسات من الوصول إليها.

  
  . التحفيز إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:6.9.2

  
يمكن تعريف التحفيز: بالمؤثرات الخارجية والتي تعمل على تنشيط سلوك الفرد إلشباع حاجات 

ع الحاجات ورغبات معينة، بهدف التخفيف من حاالت التوتر المصاحبة نتيجة القصور في إشبا
  ).2007والرغبات،(الجريد،

  
تعتبر من أفضل الطرق لتشجيع المجتمع على استخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، من 
خالل منح الحوافز للجهات الرسمية وأفراد المجتمع المحلي، الذين يتولون إدارة واستخدام مشاريع 

على حماية البيئة، ولذلك ال بد ان تقوم الجهات المعنية  استخدام المياه العادمة المعالجة والتي تعمل
بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، باستخدام التحفيز كأداة فعالة لاللتزام بالقوانين 
والتشريعات البيئية الخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة، والذي سيؤدي الى التقليل من األضرار 

ئية، ويشمل التحفيز على التحفيز المادي والمعنوي، حيث يمكن ان تكون الحوافز على شكل البي
إعفاءات ضريبية وجمركية مثل المنتجات التي يتم ريها على المياه العادمة المعالجة، اإلعفاءات 
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ة المقدمة لمعدات مكافحة التلوث، ومنح المزايا الضريبية لمشروعات االستثمار في مجال المعالج
  واالستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة وحماية البيئة.

  
تعتبر الرسوم والضرائب من الطرق المهمة في ردع مسببي التلوث للبيئة، وفي الوقت ذاته تعتبر دافع 
قوي لدى المنتجين الستخدام المياه العادمة المعالجة في ري مزروعاتهم، وكذلك حافز لدفع المستهلكين 

مع المنتجات بشكل ايجابي، كما أنها تساهم في توفير الموارد المالية التي يمكن استخدامها  لتعامل
لصالح المنتجين لحثهم على استخدام المياه العادمة المعالجة، وكذلك حث المستهلكين على التعامل 
 مع المنتجات بشكل ايجابي، خاصة مع صعوبة الحصول على التمويل، ولكن من المهم ان تكون

الضرائب والرسوم رادعة بالشكل الذي من الممكن ان تؤدي معه الغرض منها حيث أنها من الممكن 
ان ترتفع بحسب مستوى التلوث البيئي الذي من الممكن ان يحدث نتيجة استخدام المياه العادمة 

ن ان المعالجة بطريقة مخالفة لشروط المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية، حيث أنها من الممك
تتيح هذه اآللية فرص إلتباع التقنيات الحديثة للحد من مستوى التلوث، كما ان إلزام الملوث بدفع 

  التعويضات عن األضرار البيئية التي تسبب بها، يمكن ان يحقق نتائج ايجابية. 
  

الحوافز  تأتي أهمية الحوافز من حاجة الفرد الى االعتراف بأهمية ما يقوم به من انجازات، ان استخدام
من قبل المؤسسة يحقق للعاملين حاجتهم في الحصول على نواحي اإلشباع ألهدافه المتنوعة، وكذلك 
يحقق للمؤسسة الوصول الى أهدافها وبكفاءة عالية، حيث ان هناك متطلبات لنجاح التحفيز وذلك من 

  ):2009 ،خالل (الحلبي
  
 ء مهامهم بسهولة ويسر وخاصة في مجال توفير المؤسسة كافة الوسائل الالزمة للعاملين ألدا

  المعلومات الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.
  ان يكون هناك عالقة وثيقة بين الحافز وتحقيق أهداف المنظمة ووفق أولويات المؤسسة 
  .ان يكون هناك عالقة وثيقة بين الحافز وتحقيق أهداف المؤسسة والفرد معا 
  إقرار التحفيز مالئم مع المحافظة على استمرارية التحفيز.ان يكون توقيت 
  ان يكون هنالك عدالة في توزيع الحوافز سواء أكانت للعاملين في المجال أو مزارعين أو

  مستهلكين.
  

  وهناك متطلبات لتحقيق الجاهزية المؤسسية في مجال التحفيز إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:
  

 لدى إدارة المؤسسة. وضوح األهداف  
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  إيجاد نظام للمتابعة واإلشراف على العاملين أثناء القيام بتنفيذ مهامهم سواء أكانت إرشادية أو
 إدارية .

  االهتمام بتدريب وتطوير العاملين في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة لما لها من
 اثر في رفع كفاءتهم في هذا المجال .

 ال بين المستويات العليا والدنيا وتبادل المعلومات والقوانين والتشريعات بخصوص إتاحة االتص
 إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. 

  الوضوح بالمهام والمسؤوليات وعدم االزدواجية بالعمل وباألخص في عالقة العاملين مع
 المزارعين والمستهلكين .

  في تحقيق اإلدارة واالستخدام االمثل للمياه العادمة توافق أهداف المؤسسة وأهداف العاملين
 المعالجة، وبما يكفل أيضا المحافظة األكثر فاعلية على البيئة.

  
تبدأ عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من اإلنسان بمفرده، حيث تعتبر عملية تشترك فيها 

لى دائرة متكاملة ناجحة، تبدأ من اإلنسان مجموعة من الجهات التي يكمل كل منها اآلخر للوصول ا
ومدى قدرته على إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من البيت الذي يعيش فيه وتنتقل الى العائلة 
ومقدرتها على سلوك الخطوات التي تهدف الى إدارة بيئة سليمة، ومن ثم الى المجتمع بأسره ومدى 

لوكيات تدعم باتجاه إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة قدرته على المحافظة، وعلى إتباع س
والمحافظة على البيئة، وتكمل الدور المؤسسات والهيئات التي تعنى بإدارة واستخدام المياه العادمة 

  المعالجة والمحافظة على البيئة. 
  

  الجاهزية المجتمعية 10.2
  

يجب ان تتوافر حتى يكون هناك إدارة واستخدام  تعتبر الجاهزية المجتمعية من العوامل المهمة التي
امتالك المجتمع : أكثر كفاءه للمياه العادمة المعالجة، ويمكن تعريف الجاهزية المجتمعية إجرائيا بأنها

للمقومات (الوعي البيئي، االستعداد للمشاركة، االتجاه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة) إلدارة 
ادمة المعالجة، بما يكفل نجاح الجهة المجتمعية في إدارة واستخدام المياه العادمة واستخدام المياه الع

المعالجة، وبما يحقق استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة في العملية اإلنتاجية ويعمل على تحفيز 
ي يعانيها المستهلك لتعامل مع هذه المنتجات بايجابية في ظل وعي كليهما لحجم األزمة المائية الت

قطاع المياه والدور الحيوي الذي من الممكن يلعبه االستخدام للمياه العامة المعالجة في هذا القطاع 
والقيمة التنموية (البيئية، االجتماعية، االقتصادية، والصحية) الكامنة في هذا االستخدام. وٕان توفر 

  لجة يتوقف على توفر العناصر التالية:الجاهزية لدى المجتمع إلدارة واستخدام المياه العادمة المعا



 33

  :إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة . الوعي البيئي1.10.2
  

ويعرف الوعي البيئي: إدراك الفرد لدوره في مواجهة البيئة، وضرورة حسن استغالل الموارد الطبيعية 
هة هذه المشكالت، في البيئة، مع إدراك المشكالت البيئية، واقتراح أنسب األساليب لمواج

  ).2006(برعي،
  

ويمكن تعريف الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة إجرائيا بأنه: إدراك الفرد لدوره في 
مواجهة البيئة، وضرورة حسن استغالل الموارد الطبيعية في البيئة، مع إدراك المشكالت البيئية التي 

المياه العادمة المعالجة، واقتراح انسب األساليب لمواجهة مثل هذه من الممكن ان تنجم نتيجة استخدام 
  المشكالت.

  
منذ بدايات اإلنسان على األرض وهو في تفاعل مستمر مع البيئة، حيث أنها تعمل على تلبية 
احتياجاته، فكلما زادت تأثيرات اإلنسان على البيئة المحيطة زادت المشكالت البيئية، وبطبيعة اإلنسان 

ل المكاسب السريعة والتي قد تزول سريعا على المكاسب الدائمة، وهذا غالبًا ما سيؤثر على يفض
النظم البيئية بشكل مباشر، والجدير ذكره ان التقدم التكنولوجي منح اإلنسان زيادة في السيطرة على 

هذا أدى الى البيئة، ومصادرها بشكل اكبر، وبالتالي عمل على زيادة االستنزاف للموارد البيئية، و 
حيث تم التركيز على زيادة اإلنتاج وتحسينه بدون االهتمام بآثاره السلبية على  اإلخالل بالتوازن البيئي،

البيئة، ومن هنا ظهرت مشكالت عديدة عملت على اإلخالل بالتوازن البيئي، ولم يقتصر هذا الخلل 
كالت البيئية لم تكن نتاج التكنولوجيا على البيئة، بل امتدت التأثيرات السلبية إلى اإلنسان، والمش

وحدها، وٕانما هي نتيجة للسلوك غير المتكيف لإلنسان، ولذلك فإن إيجاد الحلول لهذه المشكالت 
المتصاعدة ال يكمن في التكنولوجيا فقط، بل إن األمر متعلق بالعوامل الكامنة لدى اإلنسان، فلقد 

، التي يسعى من ورائها إلشباع حاجاته، من أكبر أصبح اإلنسان من خالل الممارسات والسلوكيات
المشكالت البيئية، حيث ان ممارساته بلغت مستويات تنذر بالخطر، من خالل زيادة حدة المشكالت 
البيئية من (التلوث واختالل التوازن البيئي، واستنزاف للموارد الطبيعية، والتصحر)، (المبروك، 

2009.(  
  

أساسي ان يكون هناك دوافع كامنة في األفراد اتجاه البيئة المحيطة بهم،  ان حماية البيئة تتطلب بشكل
والتمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ  ويتمثل ذلك من خالل فكر داعم بشكل أساسي لحماية البيئة

على البيئة، وذلك من خالل اإلدراك الكامل للموارد البيئية الكامنة والتي من خاللها يمكن لنا ان 
الموارد الطبيعية المتاحة، والعمل على الحفاظ على استدامتها، وكذلك اإلدراك الكامل  نحافظ على
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للمخاطر البيئية المتصاعدة، واعتماد العمل على حماية البيئة بدال من حمل الشعارات دون العمل بها، 
كافة الموارد  واعتماد العمل الجماعي واإليمان بحتمية التعاون بين كافة األطراف ذات العالقة وتسخير

واالنتماء الصادق للبيئة من حيث االبتعاد عن  وكذلك العمل على احترام القوانين البيئية، المتاحة
حماية البيئة انطالقا من المبدأ ان البيئة النظيفة حق للجميع، وكذلك  الممارسات الضارة بيئيا من اجل

 حفاظ على البيئة والموارد واستدامتها وذلكالعمل من األفراد على المكاسب طويلة األمد والمتمثلة بال

من خالل الفهم العميق لدور معالجة المياه العادمة في زيادة العرض من المياه والحماية للمياه 
الجوفية، واالهتمام بالموارد الكامنة ومعالجتها والعمل على استخدامها، ويمكن للعوامل السابقة ان يتم 

ن قبل األفراد ان العالقة التي تربطهم بالبيئة هي عالقة قائمة على تنميها وذلك من خالل اإلدراك م
االيجابية، وتعد مشكلة استنزاف الموارد وخاصة الموارد المائية من اهم المشكالت التي تعمل على 

ان عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من قبل الجهات المؤسسية  تدمير وتلويث البيئة،
تعد من المهام التي تكاد ان تكون شبه مستحيلة دون توافر الوعي البيئي الالزم لدى  والمجتمعية

  ) 2009األفراد، (المبروك،
  

تعاني الجهات اإلدارية المختصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة البيئية من صعوبات كبيرة في 
تخدام المياه العادمة المعالجة، وما يحققه القيام بمهامها، وذلك في ظل تدني مستوى الوعي بإدارة واس

ذلك من حماية للبيئة الفلسطينية، وهذا يمكن مالحظته من خالل قرارات وسلوك األجهزة اإلدارية 
والمؤسسات الرسمية المسؤولة الملقاة على عاتقها إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، 

ستخدام المياه العادمة المعالجة والحماية البيئية لعامة المجتمع وكذلك من خالل السلوك تجاه ا
الفلسطيني، من حيث عدم مراعاة القوانين والتشريعات البيئية المنصوص عليها التي تهدف الى تنظيم 
إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ على البيئة، وكذلك ضعف اإلدراك للمخاطر 

اإلنسان من خالل االستخدام غير المسؤول للمياه  التي من الممكن ان يحدثهاوالمشكالت البيئية 
وهذا يمكن مالحظته على المستوى الفردي ، البيئية العادمة المعالجة في المجال الزراعي على التنمية

ه والمؤسسي، ان عدم التعامل الجدي والفاعل مع القضايا والمشكالت ذات العالقة بإدارة واستخدام الميا
العادمة المعالجة على البيئية من قبل الفرد أساسا والمجتمع يعد مشكلة حقيقية أمام إدارة واستخدام 

  ). 2000المياه العادمة المعالجة والقيام بحماية البيئة في فلسطين(الخطيب،
  

، والتي يعد دور المنظمات غير الحكومية المهتمة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة
تلعب دورا كبيرا في المحاولة الجادة في إشراك األفراد والمجتمع في العملية اإلدارية واتخاذ القرارات 
الخاصة باستخدامات المياه العادمة المعالجة والتي ستصل بنا في النهاية الى المحافظة على البيئة 

خلل واضح في تكوينها وكذلك في الفلسطينية وحمايتها من التلوث، فهذه المنظمات أيضا تعاني من 
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إمكاناتها، وبالتالي فان مساهمتها ال تأخذ الطابع الحقيقي في دعم اإلدارة الفاعلة للمياه العادمة 
المعالجة واستخدامها في المجال الزراعي، وذلك وفق للدور الملقى على عاتقها في دعم هذا التوجه 

ذلك فقد تم إهمال جانب مهم والمتمثل في إدخال  على المستوى المؤسسي والمجتمعي، باإلضافة الى
المواد التوعوية الالزمة الى مختلف المستويات التعليمية(االبتدائية، اإلعدادي، الثانوي، والجامعي)، 
ولذلك فال بد من النظر الى معيقات إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة بشكل أكثر فاعلية، ألنها 

ور الحقيقي لهذا التوجه، وكذلك أمام إظهار الوجه الحقيقي لمدى أهمية دور تحول عائق أمام التط
الفرد والمجتمع في إبدائه لسلوك االيجابي وامتالكه لثقافة والوعي البيئي تجاه استخدام المياه العادمة 

  ).1999المعالجة، وما يحققه ذلك من حفاظ على البيئة وتنميها (عبد الرازق،
  

  :في إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة للمشاركة المجتمعية . االستعداد2.10.2
  

): تعتبر عملية تفاعلية، أكثر تركيزا من 2000تعرف المشاركة المجتمعية(برنامج األمم المتحدة،
االرتباط باألطراف المعنيين، وهي تعطي الفرصة بشكل اكبر ألولئك المتأثرين، بصورة مباشرة باآلثار 

المشروع، من اجل التعبير عن وجهات نظرهم بخصوص المشروع، وتأثيراته في المجاالت الناتجة عن 
  المختلفة.

  
وتعرف المشاركة المجتمعية إجرائيا بأنها: عملية تفاعلية أكثر تركيزا من االرتباط باألطراف المعنيين، 

استخدام المياه العادمة وهي تعطي الفرصة األكبر ألولئك المتأثرين بصورة مباشرة باآلثار الناتجة عن 
المعالجة بالمجال الزراعي، من اجل التعبير عن وجهات نظرهم بخصوص اإلدارة واالستخدام، 

  وتأثيراته في المجاالت المختلفة.
  

ان المشاركة المجتمعية لم تقتصر عن كونها عامال من عوامل نجاح عملية إدارة واستخدام المياه 
خالل اآلليات والوسائل الكفيلة بأدائها، شرطا مؤسسيا ومجتمعيا، العادمة المعالجة، بل أصبحت من 

والتي تعمل القوانين واألنظمة الدولية والمحلية على حمايته، وقد أصبحت مطلبا إضافيا للممارسات 
الديمقراطية، وشرط تؤكد علية الجهات المانحة وأي اتفاقات بيئية دولية، وهناك متطلبات لجاهزية 

  ).2000معية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة،(الخطيب،المشاركة المجت
  

 :وذلك من خالل النظر  اإليمان واإلرادة بالمشاركة المجتمعية من حيث العمل المعنوي والفكري
الى المشاريع التطوعية في مجال استخدام المياه العادمة المعالجة معنويًا، خالل الوقوف 

المياه العادمة المعالجة سواًء(بالتشجيع، التحفيز، الترويج، الدفاع، المعنوي مع استخدام 
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التعريف بالورش والمؤتمرات واالجتماعات العامة، والمشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة 
الترويج لهذه اإلدارة من خالل المبادرة بعمل نموذج كمشاهدة للمستخدم  )،(األعداد، االستفادة

ما المشاركة الفكرية وذلك من خالل الوصول الى المعلومات وتنقيتها، ومن ثم لهذه المياه، أ
التعرف على مصادر المعلومات، ومن ثم ممارسة التفكير النقدي، والتي بالتالي ستؤدي الى 
الوصول الى االستنتاجات المنطقية، وتقديم االقتراحات القيمة وااليجابية في مجال استخدام 

  عالجة.المياه العادمة الم
 االستعداد للمشاركة في اإلدارة واالستخدام ماليا  المشاركة بالدعم المادي: وذلك من خالل

ويتضمن ذلك الدعم المالي المباشر لمشاريع استخدام المياه العادمة المعالجة، ومنها القيام 
ال على بدفع ثمن المياه المعالجة التي يتم استخدامها في المجال الزراعي، أو من خالل اإلقب

إنشاء بنى تحتية ، شراء المنتجات الزراعية التي يتم استخدام المياه العادمة المعالجة في ريها
منزلية تسهم في تسهيل جمع المياه العادمة لمعالجتها، سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم 

مة ومعالجتها الربط بالشبكات، أثمان مياه معالجة، تشجيع االستثمار في قطاع المياه العاد
  باعتبارها مورد كامن يستحق االستثمار لما يحققه من أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى.

  المشاركة بالمعلومة والخبرة: وذلك من خالل االستعداد للمشاركة في اإلدارة واالستخدام
تمع معلوماتيا، توثيق البيانات) بما يدعم نجاحها والمشاركة بالمعلومات والخبرة لدى المج

المحلي والذي من الممكن ان يتم الخروج بحصيلة من المعلومات والخبرات المتبادلة ما بين 
المشاركين في كيفية التعامل مع القضايا البيئية والحفاظ عليها من التلوث، وكذلك العمل على 
ار تنمية مفاهيم العدالة البيئية وكذلك العمل على الخروج بالتوصيات الالزمة للحد من اآلث

  السلبية الستخدام المياه العادمة المعالجة.
  ،المشاركة في اإلدارة والرقابة: ويكمن ذلك من خالل تبادل المعلومات بكال االتجاهين

والمشاركة في عملية تحديد األولويات وبناء عليها يتم وضع التخطيط المناسب لعملية 
داريا أو رقابيا بالدافع الذاتي وعند االستجابة للمشاركة إ استخدام المياه العادمة المعالجة،

طلبها من أي جهة أخرى، والمشاركة في عمليات الرقابة على عملية االستخدام للمياه العادمة 
المعالجة من خالل االلتزام بالمواصفات والمقاييس الواجب إتباعها في عمليات الري واالستفادة 

ار السلبية لعملية استخدام المياه العادمة من المعلومات الراجعة للمؤسسة من اجل مواجهة اآلث
  .المعالجة

  في مجال االستهالك للمياه العادمة المعالجة في عملية ري المزروعات: ويكمن ذلك من
خالل إيجاد الدافعية لدى المستهلكين على استهالك المياه العادمة المعالجة في عملية ري 

ع أثمان المياه التي تم استهالكها كذلك القدرة المزروعات، وكذلك الدافعية لدى المستهلكين لدف
  على تحمل الخسائر المتوقعة كثمن الستخدام المياه العادمة المعالجة.
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 وذلك من خالل التوجه نحو استخدام المياه العادمة في مجال ري في مجال االنتاج(المزارع :(
ك المياه العادمة، كذلك المزروعات الحقلية، وكذلك اإلقبال على دفع األثمان الخاصة باستهال

  القدرة على تحمل الخسائر المتوقعة كثمن الستخدام المياه العادمة المعالجة.
  

إذا كانت األجهزة اإلدارية في الدولة هي التي يقع على عاتقها بالدرجة األساسية إدارة واستخدام المياه 
لألفراد والمؤسسات غير الحكومية في العادمة المعالجة وحماية البيئة، فانه ال يمكن تجاهل هذا الدور 

الدولة، وبخاصة ان البيئة النظيفة أصبحت حق من حقوق األفراد والمجتمع ككل، وذلك من خالل 
  االطالع على أحكام القضاء الدولي أو االتفاقيات الدولية الموقعة أو الدستور والقوانين الداخلية لدولة.

  
ود نص صريح في الدستور الكويتي الصادر بتاريخ ففي دولة الكويت فانه بالرغم من عدم وج

على الحق في البيئة وحمايتها، فان الفقه قد اوجد دستورا لحماية البيئة من روح هذا  11/11/1962
الدستور، وذلك من خالل نصوصه المتعلقة بالمقومات األساسية للمجتمع الكويتي، وعلى وجه 

ني من الدستور واللتين تكفالن حق المواطن في ) من الباب الثا15-11الخصوص نص المادتين (
  ).2009الرعاية الصحية واالجتماعية، (العازمى،

  
وكذلك نجد ان حق األفراد والمؤسسات غير الحكومية في المشاركة في إدارة المياه العادمة المعالجة 

قوق التي القت والحماية البيئية، ال يرتكز فقط الى كون الحق في البيئة النظيفة قد أصبح من الح
اعتراف داخليا ودوليا، وٕانما تدعمه أيضا بعض األسس اإلدارية الهامة التي تهدف الى تطوير العمل 
اإلداري مثل الديمقراطية والشفافية في اإلدارة، فعلى اإلدارة ان تتيح لألفراد والمؤسسات غير الحكومية 

الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة  الحق في المشاركة في القرارات ووضع القوانين والتشريعات
المعالجة وحماية البيئية، مع العلم ان هذا لن يحصل إال إذا سمح لألفراد والمؤسسات غير الحكومية 
باالطالع على البيانات المدرجة لدى اإلدارة الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة، وبحجم المشكالت 

جة هذا االستخدام، وكيفية الوقاية منها، والدور الهام الذي من الممكن ان والمخاطر البيئية المحتملة نتي
  ).2009يلعبه األفراد والمؤسسات غير الحكومية في ذلك، (العازمى،

الخاص  1996ديسمبر  30ومن خالل التجربة الفرنسية يمكن ان يالحظ في القانون الصادر في 
ت غير الحكومية االطالع على الوثائق اإلدارية بترشيد استخدام الطاقة يجوز لألفراد والمؤسسا

الخاصة بالمؤسسات الرسمية وخاصة الوثائق الخاصة بالرقابة، ودراسات تقييم األثر البيئي التي تعمل 
على إعدادها الشركات لنفسها، وكذلك السماح لهذه الجهات بالمشاركة في وضع التدابير االحترازية 

  ).1994بل الجهات ذات العالقة، لحماية البيئة، (النجار، لمواجهة الشركات المخالفة من ق
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ان أهمية المشاركة المجتمعية في نطاق عمل األجهزة اإلدارية الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة وحماية البيئة، تكمن في أنها تعمل على مساعدة الجهات اإلدارية ذات االختصاص على 

الت اإلدارة واالستخدام االمثل للمياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، وذلك من تحقيق أهدافها في مجا
خالل كون األفراد والجماعات شركاء للمؤسسات الرسمية، لذا فهم على اطالع ودراية وأكثر تفهم 

الت للقوانين والتشريعات والقرارات البيئية الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، والمشك
والمخاطر البيئية الكامنة وراء هذا االستخدام، وبالتالي تسهيل لتنفيذ قرارات الجهات المعنية، وبنفس 
الوقت تقبل هذه القرارات بكل رضى نفس، وذلك لتفضيلهم بشكل واضح للمصلحة العامة، إضافة الى 

ك استفادة لإلدارة من ذلك فان مشاركتهم هي أصال من قبيل حقهم في بيئة نظيفة، وبنفس الوقت هنال
معلومات وخبرات المشاركين، وهذا يعتبر التجسيد الحقيقي لمبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة 
واستخدام المياه العادمة المعالجة والحماية البيئية، والجدير ذكره ان مبدأ المشاركة في إدارة واستخدام 

ره إال إذا سمحت اإلدارة الرسمية لألفراد والمؤسسات المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة لن يؤتي ثما
غير الرسمية من االطالع على المعلومات والتقارير واالبحاث والدراسات البيئية المتوفرة لديها 
والخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة، لزيادة وعيهم حول المشكالت والخاطر البيئية الناتجة من 

المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، وكيفية عالجها واألخذ بآرائهم عند وضع  استخدام المياه العادمة
  ).1994الخطط البيئية، أو عند القيام بتنفيذها، (النجار،

  
  . االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:3.10.2

  
بعيدًا عنها، مضيفًا  يعرف االتجاه: أنه ميل الفرد الذي يتجه بسلوكه نحو بعض عناصر البيئة أو

). 2012عليها قيمًا موجبة أو سالبة، تبعًا النجذابه لهذه العناصر البيئية أو نفوره منها (سبنسر،
ويعرف االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة إجرائيا: أنه ميل الفرد واالتجاه إلدارة 

اعي بحيث يتجه بسلوكه إلدارة واستخدام المياه واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزر 
  العادمة المعالجة في المجال الزراعي مضيفًا عليها قيمًا موجبة. 

  
ان الجاهزية في االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة تعتمد بشكل أساسي على ما 

ة المعالجة في المجال الزراعي، وذلك يحمله األفراد من اتجاهات ايجابية، نحو استخدام المياه العادم
  من حيث:

  
  الحماية البيئية: معالجة المياه العادمة تعمل على الحفاظ على البيئة والتقليل من كلفة الصيانة

الالزمة للمحافظة عليها وتعمل على الحفاظ على صحة اإلنسان وكذلك سالمة التربة من 
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فية من المياه العادمة المعالجة سيؤدي الى التلوث وان لم يتم استخدامها، توفر كميات إضا
زيادة الرقعة الزراعية، والعمل على استصالح األراضي ومكافحة التصحر، كذلك فان المياه 
العادمة مصدر كامن يمكن ان يعمل على تحقيق مردود مالي على المدى البعيد، إمكانية 

  األسمدة الكيميائية. استخدام الحمأة كأسمدة طبيعية والعمل على الحد من استخدام
  الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية: وذلك من خالل االستخدام للمياه العادمة المعالجة في

تغذية المياه الجوفية، إمكانية الحد من الطلب على المياه التقليدية، تحقيق االستقاللية المائية 
للمياه بين اإلسرائيليين  لدولة فلسطينية واعدة، العمل على حل مشكلة التوزيع غير العادل

والفلسطينيين، والذي سيؤدي الى زيادة كمية المعروض من المياه المعالجة لالستخدام الزراعي 
 والذي سيؤدي في النهاية الى الحفاظ على المياه الجوفية. 

  التقليل الى أدنى حد من استيراد المياه من الخارج: ان عملية معالجة المياه العادمة
في اكبر القطاعات استهالكا للمياه وهو القطاع الزراعي سيؤدي في النهاية الى  واستخدامها

زيادة كمية المعروض من المياه المعالجة لالستخدام الزراعي وتوفير كميات كبيرة من مصادر 
 المياه الطبيعية وبالتالي االحتفاظ بمخزون إضافي من المياه الجوفية.

 لعمل على معالجة المياه العادمة من خالل إنشاء المحطات توفير تكاليف البنى التحتية: ان ا
الخاصة بمعالجة المياه العادمة واستخدام المياه العادمة في المجال الزراعي سيعمل على 
تقليل إنشاء خطوط للصرف الصحي والتي تلزم الى تصريف المياه العادمة والتي من الممكن 

يف أيضا أعباء الصيانة لهذه الخطوط على المدى ان تمتد الى مئات الكيلومترات بالتالي تخف
وتعمل على الحد من التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة، كذلك ان  البعيد،

عملية المعالجة واالستخدام بالمجال الزراعي ستعمل على إيجاد نوع من االستثمار بعيد 
 المدى، للمنتج والمستهلك والمجتمع والدولة. 

  
راضي الفلسطينية بكاملها هي منطقة مهدده كما هو الحال في بقية األقطار، والتي تعتبر من ان األ

أكثر المناطق التي تعاني من شح في الموارد المائية، والتي أصبحت بحاجة ماسة الى إعادة النظر 
ت فاعلة في عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، والعمل بشكل جاد على وضع استراتيجيا

إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وذلك لتفادي أزمة المياه التي تلوح في األفق وما سيرافقها من 
ركود اقتصادي واجتماعي، بل ان الوضع الفلسطيني األكثر تعقيدا من بقية دول المنطقة لكون 

المياه في فلسطين متفاوتة،  األراضي الفلسطينية ال تشكل وحدة جغرافية واحدة، وهذا يعني ان موارد
وبالتالي يجب العمل على وضع استراتيجيات مستقلة إلدارة المياه العذبة وٕادارة واستخدام المياه العادمة 

  ).2012المعالجة في عملية ري المحاصيل الزراعية، (هانس،
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بدايات االهتمام بالبيئة  ان االتجاه الذي سلكته اإلدارة للمياه العادمة المعالجة واستخداماتها البيئية في
قد انحصر في اتخاذ اإلجراءات العالجية لحماية البيئة من التأثيرات السلبية لهذا االستخدام، وهناك 
اتجاه جديد جاء متماشيا مع مفهوم التنمية المستدامة، إذ تطور مفهوم البيئة ليشمل الحفاظ على 

  .الموارد الطبيعية بصورة مستدامة
  

جاوزت الوقوف عند معالجة األضرار البيئية الناتجة من استخدام المياه العادمة ومن هنا فإنها ت
المعالجة، وٕانما البحث عن المسببات لهذه األضرار، والعمل على منع وقوعها، أو التخفيف من آثارها 

والذي السلبية عند وقوعها، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعتبر هذا التقدم في مجال اإلدارة البيئية 
يمكن ان يوصف أيضا باإلدارة السليمة، ألنها ال تنتظر وقوع الضرر وٕانما تتخذ اإلجراءات الوقائية 
للحيلولة دون حدوثه، وذلك من خالل إتباع كافة األساليب من البحث، وتوثيق وتبادل المعلومات، 

التنموي بما يأخذ بعين االعتبار والرقابة والمتابعة والتقييم البيئي، وكذلك االعتماد على التخطيط البيئي 
عدم تدهور الموارد الطبيعية، والعمل على األساليب التي تدمج إدارة البيئة والموارد مباشرة في السياسة 
االقتصادية واالجتماعية، حيث تعتمد اإلدارة البيئية السليمة على السياسات والحوافز االقتصادية، في 

مؤسسي المتصل بالبيئة واستخدام الموارد التقليدية وغير التقليدية، توجيه السلوك الفردي والجماعي وال
وكذلك على البرامج والمشاريع االستثمارية التي تعمل على تعزيز مبادئ المشاركة المجتمعية في وضع 
القوانين والتشريعات والقرارات البيئية الخاصة بدفع المجتمع الى االتجاه نحو استخدام المياه العادمة 

عالجة، وبالتالي فإنها تعمل على تعزيز األهداف البيئية والحفاظ على الموارد البيئية، (عبد الم
  ).1999الرازق،

  
ان التوجه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من قبل األفراد والمجتمع يجب ان يترافق مع 

تعتبر ايضأ وظائف اإلدارة البيئية العديد من اإلجراءات من قبل الجهات الرسمية والمجتمعية، والتي 
السليمة نحو إدارة واستخدام أكثر أمنا للمياه العادمة المعالجة، والتي سنقوم باستعراضه بحسب، 

  ):2000(الكردى،
  

 :. المراقبة والعمل على منع التلوث1.3.10.2
  

ثار السلبية الناتجة عن ويمكن إجمال هذه الوظيفة، في اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة، بمعالجة اآل
تلوث البيئة التي من الممكن ان تنتج من استخدام المياه العادمة المعالجة، حيث يجب التأكد بشكل 
مستمر من كون األنظمة البيئة غير ملوثة وأنها قادرة على التجدد بشكل طبيعي وهذا يتم بشكل سليم 
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ات غير الرسمية والمجتمع (المنتج، من خالل تكاتف الجهود ما بين الجهات الرسمية، والمؤسس
  والمستهلك).

  
 :. إدارة الموارد الطبيعية والبيئة2.3.10.2

 
ان ظهور مفهوم التنمية المستدامة، قد عمل على إضافة وظيفة الحفاظ على استدامة الموارد الى 

ظ على الموارد اإلدارة البيئية بحيث نعمل على تلبية احتياجات األجيال القادمة، ويتطلب موضوع الحفا
واستمراريتها، القيام بتقييم الموارد الطبيعية الموجودة، والتعرف على طرق استغالل هذه الموارد، والعمل 
على تحديد المشاكل والمخاطر، وتحديد إمكانات االستخدام المحتملة لها مستقبليا، والقيام باستخدام 

على اإلدارة واالستخدام السليم للمياه العادمة الوسائل المختلفة من (أدوات، وتقنيات علمية، والعمل 
  المعالجة).

  
 :. التأثير على السلوك الفردي والمجتمعي تجاه البيئة3.3.10.2

  
حيث يتم من خالل هذه الوظيفة العمل على التأثير ومحاولة التغيير لسلوك األفراد، والمجتمع، 

لى مواردها الطبيعية من التلوث، بما يخدم الى والمؤسسات الحكومية ايجابيا اتجاه البيئة، والمحافظة ع
الحد من التصرفات المضرة بالبيئة، وتعتبر التوعية البيئية والعمل على إدخالها في المناهج التعليمية 
وبمختلف المستويات التعليمية، والتي تعتبر من اهم الوسائل التي تستخدمها اإلدارة البيئية في تعديل 

للبيئة، الى جانب االعتماد على األدوات االقتصادية (كالحوافز، والضرائب السلوك السلبي المضاد 
  والرسوم).

  
 :. الحفاظ على السلوك اإلنساني الحضاري والثقافي4.3.10.2

  
لم يؤدي السلوك اإلنساني غير القويم تجاه البيئة، الى التأثير السلبي على الموارد الطبيعية والتنمية 

الحق أضرارا كبيرة بالموارد الثقافية والمعالم الحضارية البشرية في كثير من  االقتصادية واإلنسان، بل
مناطق العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه الوظيفة، في الحفاظ على السلوك اإلنساني الحضاري والثقافي 
 وهذا ما يعرف بالسياحة البيئية والتي تضم العمل على زيارة المناطق الطبيعية غير الملوثة بيئيا

  بغرض تعميم السمات الثقافية والحضارية الماضية والحاضرة والعمل على احترامها.
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وهذا يأتي من باب إشراك المجتمع المحلي، في النشاطات المفيدة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، بل أيضا 
صالح العمل على نقل التجربة للسلوك المتصالح مع البيئة في مختلف أرجاء البالد، ومصدرا هاما إل

  األضرار التي يلحقها اإلنسان بالبيئة.
  

  جاهزية المزارع والمستهلك 11.2
  

ان الجاهزية المؤسسية والمجتمعية يجب ان يكون لها تأثير مباشر على المزارع والمستهلك إلحداث 
ذلك الجاهزية الالزمة لدى المزارع من اجل إشراكه في عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وك

بالنسبة الى المستهلك ليكون له دور ايجابي في العملية اإلدارية والتعامل بايجابية مع المنتجات التي 
يتم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة، لذلك فيمكن تعريف جاهزية المزارع والمستهلك بأنها: 

قبال من المستهلك لتعامل مع هذه استخدام المزارع للمياه العادمة المعالجة في العملية اإلنتاجية واإل
المنتجات بايجابية، في ظل وعي كليهما لحجم األزمة المائية التي يعانيها قطاع المياه والدور الحيوي 
الذي من الممكن يلعبه االستخدام للمياه العامة المعالجة في هذا القطاع والقيمة التنموية (البيئية، 

  لكامنة في هذا االستخدام.االجتماعية، االقتصادية، والصحية) ا
  

ولتحقيق الجاهزية لدى المستهلك ال بد ان يكون هنالك توجه لدية بشراء المنتجات الزراعية المروية 
بالمياه العادمة المعالجة، وكذلك الدافعية لدى المستهلكين لدفع أثمان المياه التي تم استهالكها، والقدرة 

ام المياه العادمة المعالجة، وبالنسبة الى جاهزية المزارع على تحمل الخسائر المتوقعة كثمن الستخد
يجب ان يكون لدية الجاهزية الستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال ري المزروعات الحقلية، 
وكذلك اإلقبال على دفع األثمان الخاصة باستهالك المياه العادمة، والقدرة على تحمل الخسائر 

  ).2006 ،لمياه العادمة المعالجة، (برعيالمتوقعة كثمن الستخدام ا
  

ان اإلطار النظري للجاهزية المؤسسية والمجتمعية الذي تم عرضه، يمثل المجال التطبيقي لفكرة 
نظرية، وهي القانون والتشريع الخاص باستخدام المياه العادمة المعالجة، حيث ان العمل التراكمي 

فردية، المجتمعية، والمؤسسات غير الحكومية) الى مستوى الهرمي الذي تمثل تدريجا من المسؤولية (ال
السلطة العليا المتمثلة في (الوزارات والهيئات المحلية الرسمية)، يحتاج الى خطة عملية لكي يفي 
بالغرض المطلوب منه، والذي يبين السبب الذي دفع األفراد الى بناء هذا النظام الذي ال يرى مباشرة 

لمجتمع ككل(األفراد من المزارعين والمستهلكين)، وعالوة على هذا السبب هناك ولكن يظهر أثره على ا
حاجة ماسة الى تحديد الطريقة التي سيعمل بها النظام من حيث الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي 
ام تترتب على هذا الوعي، بإيجاد القوانين، الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، كإطار ع
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للمشهد القانوني، أو من خالل تحديد المخاطر التي تهدد النظم الحياتية جراء المشاريع البشرية، أو 
عرض العقوبات التي يتعرض لها الفرد أو المؤسسة جراء هذه المشروعات، وفي هذا المقام تظهر 

تية، حيث ان الحاجة الماسة للكشف عن العالقة الجدلية التي تربط بين القانون والنظم المؤسسا
المؤسسات في البداية تكون هي صانعة القانون، بناء على الحاجات والمتغيرات التي تحدد الحاجة 
للقانون، فمثال قوانين إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة الذي سنه المجلس التشريعي ووزارات 

ية والمحافظة على الجوانب الصحية المعنية بالحفاظ على البيئة هو ناتج عن الحاجة الى الحماية البيئ
وصوال الى النهوض بالجوانب االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، وظاهرة تشكل خطرا على االستقرار 
في الحياة، إذا استمر الحال على ما هو عليه قبل سن القانون، ولكن بعد سن القانون تصبح 

ا للحاجات التي وضع القانون من المؤسسات ذات شخصيات اعتبارية يجب ان تخضع للقانون وفق
اجلها، وبهذا تنتقل الدائرة النظرية للفكرة الى حيز التطبيق اليومي الذي يؤمن لإلنسان الحياة (البيئية، 

  ).2009الصحية، االقتصادية واالجتماعية) المنشودة، (العازمي، 
  

انب النظري فكرة جديرة ان استخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي، يعتبر من الج
باالهتمام لما تشكله هذه الفكرة من حل سحري لمشكلة شح المياه في فلسطين، لما لفلسطين من أهمية 
كونها أراضي ما زالت تخضع لالحتالل، وكذلك هي مناطق في األصل زراعية، ففي األساس ال بد 

ال المجتمعي، وان تشترك ان يكون هناك جاهزية في المجال المؤسسي، وكذلك جاهزية في المج
الجاهزية المؤسسية والجاهزية المجتمعية في إعداد المزارع والمستهلك معا لتقبل هذه الفكرة، وعندها 
يمكن االنتقال بهذه الفكرة من الجانب النظري الى الجانب العملي، ومن هنا يقع على عاتق الجهات 

ه الفكرة الى حيز التطبيق العملي وذلك من المؤسسية والمجتمعية لعب الدور الرئيسي في إخراج هذ
  ).2007 ،خالل استخدام األدوات، والنظم اإلدارية المختلفة (الجريد

  
 :. التشريع البيئي1.11.2

  
تعد التشريعات البيئية الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، من أكثر األدوات قوة وفاعلية 

معية ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ في يد المؤسسات الرسمية والمجت
على البيئة، وأكثرها استخداما في حماية البيئة، ومن األدوات األكثر فاعلية في التأثير على 
األفراد(المزارعين والمستهلكين)، حيث يعرف قانون حماية البيئة (بأنه مجموعة القواعد القانونية ذات 

لفنية التي تنظم نشاط األفراد في عالقتهم بالبيئة، وتبين حقوقهم والتزاماتهم اتجاه الوسط الطبيعة ا
الطبيعي الذي يعيشون فيه، وتحدد ماهية البيئة وأنماط األنشطة المحظورة في مجال إدارة واستخدام 

اآلثار القانونية المياه العادمة المعالجة وحماية البيئة، التي تؤدي الى اإلخالل بالتوازن البيئي، و 
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المترتبة على تلك األنشطة، وبالتالي فإنها تعمل على تنظيم العالقة ما بين األفراد والبيئة وتبين نوعية 
النشاط المقبول بيئيا وأيضا تهتم بالمعايير والمقاييس المسموح بها في مجال استخدام المياه العادمة 

ستهلكين سواء كان ذلك بالقطاع الزراعي أو الصناعي. المعالجة، التي تنير الطريق أمام المنتجين والم
إال ان االستفادة من القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية 
البيئة، ترتبط بوجود نظام رقابي صارم لكونه يمثل األداة األساسية بالبحث والتحري والكشف عن 

لتقيد بهذه المعايير واألنظمة في االستخدام للمياه العادمة المعالجة،  ومن المخالفات المتعلقة بعدم ا
المهم ان تكون هذه القوانين ذات نصوص واضحة تحدد بدقة المسئوليات وااللتزامات والعقوبات، التي 
من الممكن ان تتعرض لها المؤسسة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو مجتمع المزارعين أو 

ين، وان تكون قابلة للتنفيذ، الى جانب إمكانية الرقابة على تنفيذها، كما يجب ان تكون المستهلك
القوانين والتشريعات البيئية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة متوافقة ومنسجمة مع بعضها ومع 

ة، هذا بالتزامن مع القوانين االخرى، ثم ان تنفيذها يتطلب بالضرورة تعزيز اآللية القضائية والمجتمعي
برامج التوعية الخاصة بالمجتمع، التي تقع عليها عبء البت في القضايا والنزاعات الخاصة 

والقانون البيئي الى جانب انه  ).2007 ،بالمخالفات البيئية الستخدام المياه العادمة المعالجة (الجريد
مناسبة لحل المشكالت البيئية أداة خاصة، حيث ان كل بلد تضع النصوص القانونية التي تراها 

لكوكب األرض، وذلك من خالل ظهور االتفاقيات البيئية الدولية التي تكون بموجبها كل البلدان 
المنظمة لتلك االتفاقيات ملزمة بالتقيد بأحكامها، ومن هنا يقع على عاتق الدولة ان تقوم برفع درجة 

كبير في االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الوعي في مجال التشريعات البيئية لما لها من اثر 
الخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ على البيئة، وكذلك العمل على عقد ورش العمل 
وٕاشراك المجتمع المحلي في عملية إعداد التشريعات، لكي يكون من السهل العمل على تطبيقها سواء 

  ). 2007 ،ن(الجريدأكانت تخص المنتجين أو المستهلكي
  

  :. المعلومات2.11.2
  

تعتبر المعلومات الخاصة بالمياه العادمة، أداة ال غنى عنها للجهات الرسمية العاملة على تنظيم إدارة 
واستخدام المياه العادمة المعالجة والبيئة، والتي تهدف الى الوصول لإلدارة واالستخدام االمثل للمياه 

البيئة، وذلك الن جسامة مهام الجهات الرسمية العاملة على تنظيم إدارة العادمة المعالجة وحماية 
واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية والبيئة، والمتعلقة بإنقاذ البيئة وحمايتها من المخاطر المتزايدة 
إنما يتطلب منها ان تكون في حالة دائمة من التدفق المعلوماتي سواء على المستوى المحلي أو 
الدولي، إخراجا وٕادخاال، فهي مطالبة بشكل مستمر في التعرف على الوضع البيئي ورصد التأثيرات 
االيجابية والسلبية الستخدام المياه العادمة المعالجة، ومن ثم رفع التقارير وٕاعداد الدراسات، الى 
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ة أدواتها االخرى إنما الجهات المعنية، وٕاجماال فان األداء األكمل لكل وظائف اإلدارة البيئية وفاعلي
يتوقف على وجود المعلومات ودقتها، فمن فوائد المعلومات أنها تشكل أساسا متينا تعتمد عليها 
الجهات الرسمية في المفاضلة بين الخيارات والبدائل واتخاذ القرارات البيئية المثلى، إضافة الى أنها 

دارة واستخدام المياه العادمة المعالجة تشكل أساس لوضع السياسات والخطط المستقبلية في مجال إ
وتأثيراتها المستقبلية على البيئية، وتسهم إسهاما فعاال في عملية تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية 
المنوي العمل بها في المجاالت المختلفة وباألخص في المجال الزراعي، وتساعد على النجاح في نشر 

تتم من خاللها معرفة نوعية وحجم الموارد الطبيعية وآثار استخدامها الوعي البيئي ورفع مستواه، و 
وتمثل األساس في عملية اختيار واستخدام التكنولوجيا المالئمة وهنا على الجهات المختصة بإدارة 
واستخدام المياه العادمة المعالجة سواء أكانت رسمية أو مجتمعية ان تقوم بالخطوات السابقة بالشراكة 

ة مع المجتمع المحلي والمؤسسات االخرى ذات العالقة، مع السماح لجميع األطراف باالطالع المباشر 
على هذه المعلومات وما يستجد عليها من خالل التنظيم الدائم لورش العمل الخاصة بإدارة واستخدام 

  ).2008 ،المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي(جوهر
  

التي تحتاج إليها اليوم الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية بإدارة ان الحجم الهائل للمعلومات 
واستخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئية في تحقيق أهدافها، يتطلب منها المجاراة في استخدام 
آخر المستحدثات في مجال تكنولوجيا المعلومات الستخدامات المياه العادمة المعالجة، واالعتماد على 

ام المعلومات ليتم من خاللها جمع وتصنيف وتحليل وحفظ وتداول المعلومات التي تخص نظ
استخدامات المياه العادمة المعالجة، بطريقة دقيقة وسريعة، تتجاوب مع معطيات العصر ومتطلباته، 
لة وهذا العمل ال بد ان يتم على أساس تشاركي مع األفراد والجماعات والمؤسسات غير الحكومية العام

في القطاع البيئي، لما لذلك من اثر كبير في رفع جهوزيتهم في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة وحماية البيئة، وكذلك ليتم االستفادة من الخبرات المتواجدة لدى األفراد سواء أكانوا منتجين أو 

ا في رفع درجة الوعي وثقافة مستهلكين، وكذلك لتمكين المؤسسات غير الحكومية من القيام بعمله
استخدام المياه العادمة المعالجة وحماية البيئية لدى األفراد، وهنا تكون المؤسسات قد عملت على بناء 
جسر من الثقة المباشرة بينها وبين المزارعين، والمستهلكين، والمؤسسات غير الحكومية، العاملة في 

  ).2008،الساحة الفلسطينية(جوهر
  

  :دوات االقتصادية. األ3.11.2
  

تعتبر األدوات االقتصادية من أكثر األدوات فاعلية في كبح أنماط السلوك واألنشطة االقتصادية 
المضرة بالبيئة، كما أنها في نفس الوقت أكثر فاعلية أيضا في تحفيز أنماط السلوك المتجه نحو إدارة 
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السليمة بيئيا، فأينما تجد المؤسسات الرسمية واستخدام أكثر فاعلية للمياه العادمة المعالجة، واألنشطة 
نشاطا اقتصاديا مضر بالبيئة فإنها تستخدم األدوات االقتصادية المعيقة كفرض الضرائب والرسوم، 
وأينما تجد نشاطا اقتصاديا سليما من الناحية البيئية فإنها تستخدم األدوات االقتصادية المشجعة كمنح 

هذه األدوات االقتصادية وضعت بقصد ترشيد استخدام الموارد البيئة الدعم واإلعفاءات الضريبية (ف
الطبيعية، وصيانتها والتحكم في مصادر التلوث المختلفة التي تهدد النظام البيئي، إلجبار المستخدمين 
على االستجابة للندرة في الموارد الطبيعية المشتركة كالماء واالتجاه بالمجتمع نحو إدارة واستخدام امن 

  ):2009 ،لمياه العادمة المعالجة، ولعل اهم هذه األدوات هي بحسب(أبو وعرل
  

  ،الرسوم والغرامات: كالرسوم على استخدام المياه العذبة في ري المزروعات، ورسوم االستهالك
  وغرامات على المخالفين.

 الذين  الدعم والتشجيع: مثل تقديم المنح والقروض الميسرة واإلعفاءات الضريبية للمزارعين
يستخدمون المياه العادمة المعالجة في ري مزروعاتهم، وكذلك إلغاء ضريبة االستهالك عن 

  المنتجات.
 :وهي في األساس تعتمد على خلق حقوق ملكية لتلويث  تراخيص التلويث والقابلة لإلتجار

البيئة ومنح الحق ألصحابها بتبادلها ضمن حدود قصوى مسموح بها بحيث تقوم المنشئات 
ات تكلفة خفض التلوث األعلى بشراء التراخيص من المنشآت ذات تكلفة خفض التلوث ذ

المنخفضة حيث تجد ان من مصلحتها شراء التراخيص بدال من خفض االنتاج وتحقيق 
  خسارات مالية.

  
  . تقييم األثر البيئي:4.11.2

  
ي إدارة واستخدام المياه العادمة يعد تقييم األثر البيئي أداة هامة تستخدمها المؤسسات الرسمية حديثا ف

المعالجة وحماية البيئية، إذ تستخدمها في تقييم المشروعات اإلنمائية التي لها عالقة باستخدام الموارد 
الطبيعية (مثل بناء محطات معالجة المياه العادمة، إنشاء المصانع، إقامة السدود وغيرها) وذلك بهدف 

 ،محتملة عن إنشائها من ثم التخطيط لتجنب تلك العواقب(أبو وعرالتنبؤ مبكرا بالعواقب البيئية ال
2009.(  

حيث تهدف دراسات تقييم األثر البيئي الى تسليط الضوء على اآلثار البيئية االيجابية والسلبية المترتبة 
 على إقامة تلك المشاريع، وكيفية التخفيف من آثارها السلبية، وعرض الخيارات لمساعدة متخذي القرار

على تبني الخيار االمثل، والذي يضمن تحقيق التنمية وتفادي األخطار البيئية من اجل تحقيق 
  ).2009 ،االستدامة للمشاريع وكذلك للموارد الطبيعية(أبو وعر
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وبالرغم من أهمية األداة في تجنب اآلثار البيئية إال ان الكثير من البلدان وخاصة النامية تعجز عن 
  ك لما تتطلب عملية تقييم األثر البيئي من توفر الكوادر المتخصصة والمؤهلة تأهيال االستفادة منها وذل

  ).2008 ،عاليا، الى جانب توفير األموال والمؤسسات الالزمة للقيام بهذه العملية(جوهر
  

فعلى الجهات الرسمية ان تكون واعية بشكل كبير لهذه األداة، واالستخدام لها بشكل أكثر فاعلية، 
ن هذه األداة تعتبر وسيله عملية لتبيان الجوانب وااليجابية والسلبية لتأثيرات مشروع ما على حيث ا

البيئة، خاصة في الوضع الفلسطيني وما يعانيه من أزمة كبيره في قطاع المياه، وكذلك التزايد المستمر 
فان التوظيف االمثل في كميات المياه العادمة التي تكاد ان تقضي على البيئة الفلسطينية، ومن هنا 

لهذه األداة في مجال إعداد الدراسات البيئية حول استخدام المياه العادمة المعالجة في المجال 
الزراعي، وما لذلك من اثار ايجابية على البيئة، ومدى المساهمة في رفع الوعي لدى المزارع 

غير حكومية هم شركاء  والمستهلك معا، مع التركيز على كون األفراد(منتج ومستهلك) ومؤسسات
اساسيون في عملية التقييم، وكذلك على الجهات الرسمية ان ال تحجب المعلومات المتوافرة من خالل 
دراسات تقييم األثر البيئي عن المؤسسات العاملة في قطاع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة بل 

ومزارعين، ومستهلكين، بإيجابيات  تعمل على تزويد كافة األطراف من مؤسسات غير حكومية،
استخدام المياه العادمة المعالجة في القطاع الزراعي وذلك باعتبار هذه الجهات شريكة أساسية في 

  ).2008 ،عملية اإلدارة واالستخدام للمياه العادمة المعالجة(جوهر
  

 :. التوعية والتربية البيئية5.11.2
  

رسمية والمجتمعية في تغيير السلوكيات والممارسات المضرة وهي األداة التي تستخدمها المؤسسات ال
للبيئة، الى سلوكيات وممارسات متصالحة مع البيئة، حيث يجب على الجهات الرسمية ان تهتم 
بتعزيز الوعي البيئي، لدى متخذي القرار في المؤسسات والجهات ذات العالقة بإدارة واستخدام الموارد 

، والمؤسسات غير الحكومية)، ألنهم أكثر تأثيرا بالبيئة من غيرهم، كما تهتم البيئية (األفراد، المجتمع
 ،(عايش أيضا بفئة الطالب بكافة مستوياتهم التعليمية من خالل إدخال التربية البيئية في منهاج التعليم

2012.(  
  

ية لدى جميع فئات وعموما فان أنشطة التوعية البيئية تهتم بنشر الوعي البيئي وتنمية األخالقيات البيئ
المجتمع، وذلك من خالل االهتمام بتوسيع المشاركة الجماهيرية (الريفية والحضرية)، في أنشطة 

  ).2012،االرشاد والتوعية البيئية وفي االتجاه العملي لحماية البيئية(عايش
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 :. المحاسبة البيئية6.11.2
  

ة، ان تساهم في الحد من مشكلة تلوث يمكن للمحاسبة البيئية من قبل الجهات الرسمية والمجتمعي
البيئة، وذلك عن طريق قيامها بتقدير التكاليف التي تتحملها المنشآت ألهداف حماية البيئة، وتقدير 
تكلفة األضرار التي تصيب المجتمع، من جراء مشكلة التلوث التي تسببها أنشطة المنشآت، واإلفصاح 

سواء كانت من داخل المنشأة أو خارجها(المجتمع المحلي  عن نتائج القياس السابقة لألطراف المعنية
وبالنسبة الستخدام الموارد الطبيعية والتي ظلت الى وقت قريب تعامل على أنها  (منتجين ومستهلكين).

سلع مجانية ال ثمن لها فمع تنامي اإلدراك في العقود األخيرة، بأهمية الحفاظ عليها خاصة في الوضع 
يه من ندره في المياه العذبة، فيجب على الجهات الرسمية والمجتمعية ان تعمل الفلسطيني وما يعان

على استحداث نظم محاسبية للموارد جنبا الى جنب مع أفراد المجتمع والمؤسسات غير الحكومية، 
بهدف تقييم مواردها الطبيعية وتبيان التغييرات في كميتها ونوعيتها، واتجاه تلك التغييرات بالشكل الذي 

  ).2012،يمكنها من ربط النمو االقتصادي باإلمكانيات والموارد الطبيعية(عايش
  

  :. االستثمارات المالية7.11.2
  

تستخدم الجهات الرسمية المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة االستثمارات المالية، في 
ة تؤدي خدمات بيئية سواء كانت تحقيق أهدافها بتوجيهها نحو القيام بمشروعات متصالحة مع البيئ

استثمارات القطاع الخاص أو االستثمارات الحكومية، ومن هذه المشروعات مشروعات العمل على 
معالجة المياه العادمة واستخدامها في المجال الزراعي، لما لها دور في الحفاظ على الصحة البشرية 

مشاريع بالشراكة المباشرة مع المجتمع والبيئية، حيث يجب على الجهات الرسمية ان توجه هذه ال
  ).2012،المحلي(منتجين ومستهلكين)، والمؤسسات غير الحكومية العاملة في المجال البيئي(عايش

  
  الدراسات السابقة 12.2

  
هناك العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تناولت منها الجوانب الفنية إلدارة المياه 

  الجة، واإلدارة البيئية لعملية معالجة المياه العادمة والتي من أهمها:العادمة المع
  

   ):2012. دراسة ثوماس (1.12.2
  

  بعنوان "تشجيع استخدام المياه الرمادية في األراضي الفلسطينية " وقد اعتمد الباحث المنهج الوثائقي، 
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لقضايا المياه في األراضي  حيث تناولت الدراسة عدم القدرة الى التوصل لتطوير سياسات بديلة
الفلسطينية لنتائج ملموسة خالل السنوات الماضية ولقد تمحور النقاش بين وجهتي نظر أولهما تؤكد 
على ضرورة تبني استراتيجيات توفر في استخدام المياه، وعلى ضرورة تطبيق تقنيات لمعالجة المياه 

ك المياه في فلسطين متدن أصال، وان وٕاعادة استخدامها، والوجهة االخرى تؤكد على ان استهال
سياسات ترشيد االستهالك هي بمثابة خضوع لتوزيع غير العادل للماء الذي فرضته سلطات االحتالل 

  اإلسرائيلي.
  

وتهدف الدراسة الى التساؤل حول حكمة التمركز حول واحدة من وجهتي النظر، كما تسعى الى تقديم 
عة للفلسطينيين، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية وضرورة بديل وهو االعتراف بالحقوق المشرو 

ترشيد استهالك المياه، وتطبيق التقنيات الضرورية لتكريره وٕاعادة استخدامه، وهذا الطريق البديل 
ضروري، وذلك ألنه حتى عند افتراض إمكانية التوصل الى أكثر الحلول عدالة لتوزيع المياه فان 

كد ان الطلب على المياه في األراضي الفلسطينية سوف يزيد على كمية المياه الدراسات المختلفة تؤ 
)، ان الطريق الوحيد لحل األزمة يقتضي تبني 2050، 2035المتوفرة في نقطة من الزمن بين العام (

منهج شمولي متكامل، واستراتيجية مائية بعيدة المدى تجمع بين الجهد المستديم للوصول الى حل 
حول توزيع المياه الى جانب تطبيق تقنيات لترشيد استخدام الماء وتشجيع المعالجة  سياسي عادل

  وٕاعادة االستخدام، 
  

وأكدت الدراسة على ضرورة تبني معالجة المياه الرمادية، وتحث التوصيات في هذه الدراسة جميع 
نهج بديل إلدارة الجهات المعنية على ضرورة النظر الى مشروع معالجة المياه الرمادية كجزء من 

المياه يعمل على مستوى المحلي ويعتمد الالمركزية، حيث تعد هذه التوصية وسيلة سياسية يمكنها 
االلتفاف على القيود التي واجهت الخطط االستراتيجية السابقة، ومن الضروري التأكيد على ان مشاريع 

ه في األراضي الفلسطينية، وٕانما يمكن معالجة المياه الرمادية ال تشكل حال سحريا وجذريا الزمة الميا
  ان تساهم في حل جزء من األزمة.

  
وأشارت الدراسة بان احدى العقبات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مشروع معالجة المياه الرمادية هي 
معارضة الجمهور لها ألسباب ثقافية ودينية، ولمواجهة هذه العقبة، هناك حاجة لتبني برامج تعليمية 

رة نظام معالجة المياه الرمادية، كذلك هناك حاجة لحمالت توعية تؤكد سالمة النظام توضح فك
وكفاءته في ري المحاصيل الحقلية، وتوضح العائد المالي لتبني هذا النظام، ومن المهم ان تستهدف 

ختم حمالت التوعية الفئات االجتماعية المسؤولة مباشرة عن المياه داخل األسرة، أي النساء، ومنحه 
الصالحية والمالئمة سوف يسهل على األفراد تطبيقه، دون الحاجة الى استشارات تقنية ومهنية مكلفة، 
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وتم اإلشارة الى ضرورة االختيار الجيد للمنتفعين من برامج ادارة واستخدام المياه الرمادية المعالجة، 
ستدامة لمثل هذا النوع من والى ضرورة ان يقوم المنتفعين بالمشاركة المالية لضرورة عملية اال

  المشاريع.
  

  ): 2012. دراسة عثمان المشاقبة وآخرون،(2.12.2
  

بعنوان " إعادة استخدام المياه الرمادية المعالجة لألغراض الزراعية في واد االردن، دراسة حالة: 
الرمادية منطقة دير عال. أبرزت الدراسة أهمية تعزيز وتثبيت الالمركزية في عملية معالجة المياه 

المعالجة من خالل إنشاء محطات لألسر في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في إمدادات المياه 
لتصبح مصدر إضافي غير تقليدي لالستخدام الزراعي، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خالل 

دية المعالجة في ري تصميم استبانة هدفت الى قياس مدى توجه األسر وتقبلهم الستخدام المياه الرما
المزروعات، حيث قامت الجمعية العلمية الملكية بتنفيذ الدراسة المشتركة من الجانب األردني وقد 
استهدفت الدراسة األسر التي تعيش في منطقة دير عال والتي يعتبر مستوى الدخل األسري فيها تحت 

%، 85.1بكة الرئيسية بنسبة مستوى الفقر، حيث تعتمد هذه األسر على التزود بالمياه من الش
% يعتمدون على شراء 6% تعتمد على الشبكات العامة وشراء التنكات لسد الحاجة اإلضافية،57.4

التنكات لسد الحاجة من المياه، ويعتبر شراء التنكات ممارسة عامة في المنطقة لتخزين المياه لمدة 
مبحوثة كان لديها التوجه الستخدام المياه أسبوع على األقل، وقد أظهرت نتائج الدراسة ان العينة ال

الرمادية في ري المزروعات، وعالوة على ذلك اظهر بعض عينة الدراسة عن رغبتها في التعلم أكثر 
حول استخدامات المياه الرمادية وطرق المعالجة وطرق تخفيف اآلثار السلبية المحتملة نتيجة 

ة لإلجابات المبحوثين كانت نقص المياه في هذه االستخدام، وأظهرت الدراسة ان العوامل المحدد
  المناطق الريفية أكثر من كونها عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية.  

  
  :)2010دراسة أبو ظاهر(. 3.12.2

  
بعنوان "الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة إلدارة النفايات الصلبة"  

، وجاء المبحوثين من 2009راسة في الفترة الواقعة بين شهري شباط وتشرين ثاني أجريت هذه الد
) بالمسح الشامل، ورؤساء شعب 81ثالثة فئات رؤساء الهيئات المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة، (

)، بالعينات الصدفية 13)، وخبراء من ذوي االختصاص في المجال (6الصحة والنفايات الصلبة (
ة على التوالي. وتكمن أهمية هذه الدراسة كونها جاءت مقدمة للدراسات السابقة في مجال والقصدي

  النفايات الصلبة على المستوى المحلي، وكونها ستوفر مادة علمية غنية يمكن االستناد إليها في تشكيل 
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  بما الوطن.مجالس الخدمات المشتركة، وفي التخطيط إلدارة النفايات الصلبة على مستوى المحافظة ور 
ولقد أظهــرت نتــائج الدراســة أن غالبيــة المبحــوثين هــم مــن رؤســاء المجــالس القرويــة، وحملــة البكــالوريوس 

) 5-1في تخصص (إدارة اإلعمال، واللغة العربية وآدابها، والهندسة)، وغالبيتهم مــن أصــحاب الخبــرات(
) إلدارة 1.61المســتوى الثــاني ( سنوات، وأظهرت النتائج أن الهيئات المحلية تمتلك جاهزية ضــعيفة مــن

النفايــات الصــلبة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة، إذ ان هــذه الجاهزيــة بحاجــة إلــى بنــاء وتطــوير حقيقــي فــي 
مجـــاالت (امـــتالك المعلومـــات والمخططـــات، التخطـــيط التنســـيق، التشـــبيك، الرقابـــة، اإلمكانيـــات الماديـــة 

معلومات فهي بدرجة كبيرة في المستوى األول، وهــي اقــرب والبشرية، والتمويل)، أما في مجال امتالك ال
الن تكـــون متوســـطة فـــي مجـــال التخطـــيط إلدارة النفايـــات الصـــلبة والتنســـيق والتشـــبيك بـــين المؤسســـات 
والهيئــات المحليــة وجهــات االختصــاص والرقابــة واإلمكانيــات البشــرية والماديــة والتمويــل، وبينــت النتــائج 

) وضــعيفة مــن 1.99-1.68حلية تتــراوح بــين ضــعيفة مــن المســتوى األول (على أن جاهزية الهيئات الم
)، ويمكــن مالحظــة أن أعلــى جاهزيــة جــاءت كبيــرة مــن المســتوى األول 1.67-1.34المســتوى الثــاني (

) في مجاالت امتالك المعلومــات حــول مصــادر النفايــات، وكميتهــا، وكثافــة الســكان، فــي 2.01-2.33(
وتظهــر الجاهزيــة  )،2.44ي التمويــل الــداخلي عبــر رســوم جمــع النفايــات (المنــاطق المخدومــة، وكــذلك فــ

) فـــي التخطـــيط إلعــادة اســـتخدام النفايـــات الصـــلبة 1.33-1.00بصــورة اضـــعف فـــي المســتوى الثالـــث (
 ).1.26) وٕاعداد الكوادر المالئمة للخطط المستقبلية (1.24) وفي برامج بناء قدرات العاملين (1.16(
  

لــى أن أهــم معيقــات جاهزيــة الهيئــات المحليــة إلدارة النفايــات الصــلبة يكمــن وبدرجــة وتوصــلت الدراســة إ
)، وعــدم وجــود مكــب نفايــات حســب المواصــفات 2.58كبيــرة مــن المســتوى الثــاني فــي المشــاكل الماليــة (

)، 2.36)، وتــدني المســتوى التعليمــي لعمــال جمــع النفايــات (2.47)، ونقــص المعــدات (2.54العالمية (
)، ونقــص 2.32)، وعدم وجود خطة وطنية إلدارة النفايات الصــلبة (2.36مرتبطة باالحتالل (ومشاكل 

). وعلــى صــعيد وســائل تعزيــز الجاهزيــة بدرجــة كبيــرة 2.29)، ونقص العمالــة المهنيــة (2.28السيارات (
يـــذ )، وتنف2.52مـــن المســـتوى الثـــاني تمثـــل أهمهـــا فـــي، خطـــة وطنيـــة متكاملـــة إلدارة النفايـــات الصـــلبة (

)، والتشـــــبيك الفاعـــــل بـــــين إطـــــراف إدارة النفايـــــات الصـــــلبة 2.51القـــــوانين والتشـــــريعات ذات العالقـــــة (
 ).2.35)، وتبادل اإلمكانيات المتوفرة بين الهيئات المحلية (2.42(
  

ومن أهم االقتراحات التي قدمتها الدراسة، إيجاد خطــة وطنيــة متكاملــة إلدارة النفايــات الصــلبة، وضــرورة 
علــى تفعيــل وتطبيــق األنظمــة والقــوانين الخاصــة وذات العالقــة بــإدارة النفايــات الصــلبة، وتعزيــز العمــل 

التعــاون والتنســيق بــين الهيئــات المحليــة، وتبــادل اإلمكانيــات البشــرية والماديــة، ورفــع الــوعي المجتمعــي 
بشــرية والماديــة والتمويــل باألهمية البيئية والصحية إلدارة النفايــات الصــلبة، والعمــل علــى تــوفير المــوارد ال

  .  الكافي، الذي يكفل إنجاح إدارة النفايات الصلبة على مستوى الهيئات المحلية والمستوى الوطني
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  ):2010. دراسة عديله (4.12.2
  

بعنــوان " تقيــيم إلعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي المنــاطق الريفيــة الفلســطينية"، وتناولــت هــذه 
طــوير إطــار إلســتراتيجية وطنيــة فلســطينية إلدارة ميــاه الصــرف الصــحي فــي المنــاطق الدراســة موضــوع ت

الريفية، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي في وصف الظــاهرة موضــوع الدراســة، ولتطــوير إســتراتيجية 
وطنيــة فلســطينية إلدارة ميــاه الصــرف الصــحي فــي المنــاطق الريفيــة، ال بــد علــى األقــل مــن معرفــة كميــة 

مياه الصرف الصحي، ولكن لألسف ال توجد إحصاءات سنوية تختص بالمنــاطق الريفيــة، حــول  ونوعية
إجمــالي حجــم ميــاه الصــرف الصــحي التــي يــتم تجميعهــا، معالجتهــا، و اســتخدامها، وتعمــل هــذه الدراســة 
أيضــــا علــــى تقيــــيم إمكانيــــة إعــــادة اســــتخدام الميــــاه العادمــــة، كمــــورد غيــــر تقليــــدي فــــي المنــــاطق الريفيــــة 

لفلسطينية، وتتعلق إمكانية إعادة االستخدام في هذه الدراسة بكميــة ميــاه الصــرف الصــحي فــي المنــاطق ا
الريفيــة، التــي يمكــن جمعهــا، ومعالجتهــا، وٕاعــادة اســتخدامها، والــذي مــن شــأنه ان يضــيف الــى الرصــيد 

  الوطني للمياه، وكذلك بنوعية المياه العادمة الالزمة لخيارات إعادة االستخدام.
  

تضمنت المنهجية وضع إطار لتقييم كميات المياه العادمة الناتجة من المناطق الريفية باستخدام ثالثة 
مصادر لالستهالك داخل األسر، وهي شبكة المياه، وبائعي المياه، والصهاريج، وقد تم توزيع نموذج 

المتعلقة بوحدات استبيان على المنظمات غير الحكومية، عبر البريد االلكتروني لجمع المعلومات 
المعالجة المنفذة، ثم حساب كميات المياه العادمة الناتجة، والمعالجة، والمعاد استخدامها، وتقدير 

، وذلك اعتمادا على معدل النمو 2030حتى العام  2007كميات المياه العادمة المتوقعة من العام 
مقارنة النتائج بالمواصفات والمقاييس السكاني المتوقع، ثم تجميع تحاليل الجودة للمشاريع المنفذة، و 

، ثم دراسة خيارات إعادة االستخدام، باستخدام 2003- 742الفلسطينية للمياه العادمة المعالجة رقم 
ت عدة خيارات ثم تم سيناريوهات الجمع المناسبة للمناطق الريفية، واحتسبت كمية التوفير في المياه تح

  طينية إلدارة مياه الصرف الصحي.إلستراتيجية وطنية فلسا اقتراح إطار
  

% من كميات المياه المستهلكة في المناطق الريفية الفلسطينية يتم تزويدها 80بينت نتائج الدارسة ان 
% من بائعي المياه، تعالج وحدات المعالجة 10% من الخزانات، و 10من خالل شبكات المياه 

% من مياه الصرف الصحي 7وحدة،  383دها المنفذة في الموقع على مستوى المنزل والتي تبلغ عد
% من  0.3وحدات فتعالج  10التي يتم جمعها، وأما وحدات المعالجة الجماعية والتي يبلغ عددها 

في المناطق الريفية  2007المياه التي تم جمعها، يبلغ إجمالي معدل إنتاج مياه الصرف الصحي لعام 
نتاج مياه الصرف الصحي سيرتفع الي متر مكعب وقدر ان متوسط معدل إ 8،975،513.3

، أشارت نتائج المشاريع المنفذة بعد مقارنتها 2030متر مكعب بحلول  13،928،964.5
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بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية، انه يمكن استخدام وحدات المعالجة المنزلية، والتي كانت قيم 
ملغم /لتر  90و 60و 150كلية اقل من األكسجين الممتص حيويا وكيميائيا والمواد الصلبة العالقة ال

حواجز، أما النظم الجماعية فكانت نتائجها ليست مناسبة حتى للري غير  3على التوالي ولكن مع 
  المقيد. 

  
خلصت هذه الدراسة الى انه في ظل أزمة المياه الحالية يجب النظر الى إعادة االستخدام كجزء من 

ا تم استخدام جميع المياه العادمة المنتجة في الريف الفلسطيني بنود إدارة المياه المتكاملة، وانه إذ
% من الفجوة بين العرض والطلب على المياه، وتوصي الدراسة بإتباع 14سيكون باإلمكان توفير 

المنهج الالمركزي، وتطبيق وحدات المعالجة المنزلية في معظم المناطق الفلسطينية الريفية لجمع 
 المياه العادمة في ري حديقة المنزل.  ومعالجة وٕاعادة استخدام

  
  :)2008. دراسة قطاوي (5.12.2

  
بعنوان "إمكانية التقبل االجتماعي إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة في 
محافظة رام اهللا والبيرة" حالة دراسية: دير دبوان، تناولت الدراسة المياه العادمة المعالجة كمصدر جديد 

كن استخدامه في ري المحاصيل الزراعية، وفي االستعماالت المنزلية، خصوصا في المناطق التي يم
تعاني شح في الموارد المائية، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي في وصف الظاهرة موضوع 

، وأشارت الدراسة الى ان هناك 2008الدراسة وأجريت هذه الدراسة في محافظة رام اهللا في عام 
عة من العوامل (االجتماعية، والدينية، والثقافية، واالقتصادية)، تلعب دورا في قرارات السكان مجمو 

اتجاه تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات، والتي لها عالقة بالوعي البيئي، ومدى 
ئلة تناقش إمكانية تقبل فهم السكان الستخدام المياه المعالجة، واعتمدت الدراسة على استبانة، تطرح اس

المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة في ري المزروعات، وبناء عليه تم اختيار عينة عشوائية 
  باإلضافة الى إجراء المقابالت الشخصية. 

  
بينت نتائج التحليل الكمي الستبانة الدراسة ان مجتمع الدراسة الذين يعانون من نقص المياه، هم أكثر 

تبار المياه العادمة التي تلقى عشوائيا هي مصدر خطر على البيئة والصحة، وهم أكثر تقبال تقبال الع
إلنشاء محطات تنقية للمياه العادمة، وأظهرت الدراسة أيضا مدى تأثير العوامل السكانية في تقبل 

عليمي والتقبل مجتمع الدراسة الستعمال المياه العادمة المعالجة، حيث وجد عالقة قوية بين المستوى الت
الستخدام المياه العادمة المعالجة، أما باقي المتغيرات (كالجنس، والعمر، عدد أفراد األسرة، والدخل)، 

  فأثبتت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة وثيقة بين هذه المتغيرات ومدى تقبل المجتمع الستعمال المياه 
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  العادمة المعالجة في الزراعة.
  

إلحصائية، أكثر تقبال الستخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت غير كما بينت ان العينة ا
المباشرة كالصناعة، من المجالت المباشرة كاالستعماالت المنزلية، وبينت النتائج اثر نوعية المياه 
المستعملة على تقبل استخدامها في ري المحاصيل الزراعية، حيث وجد ان العينة اإلحصائية أكثر 

لمياه األمطار، تليها المياه الرمادية المعالجة، ثم السوداء المعالجة، ثم المياه العادمة الخام، وقد تقبال 
تقبل سكان دير دبوان استخدام المياه العادمة المعالجة الخارجة من منازلهم لري المزروعات، أكثر من 

ن السكان أكثر تقبال لمسمى المياه العادمة المعالجة الخارجة من منازل القرى االخرى، كما تبين ا
  المياه المنقى من باقي العبارات االخرى كالمياه العادمة المعالجة.

   
وقد تبين ان مجتمع الدراسة يعتبر استعمال المياه مسموح دينيا بشرط زوال النجاسة، كما كشفت 

دمة المعالجة والتي الدراسة ان العينة اإلحصائية أكثر تقبال الستهالك المحاصيل المروية بالمياه العا
تؤكل مطبوخة، وان المحاصيل التي يرغب معظم مجتمع الدراسة في ريها بالمياه العادمة المعالجة هي 
األعالف والزيتون، كما تبين أيضا وجود عالقة بين الدخل، والتقبل لدفع ثمن المياه العادمة 

دمة ومعالجتها تقل بزيادة نسبة الدفع ومعالجتها، كما تبين ان الرغبة في دفع نسبة من ثمن المياه العا
من فاتورة المياه، كما ان معظم العينة اإلحصائية مستعد لشراء المنتجات المروية بهذه المياه بشرط ان 
تكون ارخص، وأكدت الدراسة أيضا على ان العينة اإلحصائية للذين يتمتعون بقيمة اإلحساس بالبيئة 

لعادمة المعالجة في الزراعة. وأوصت الدراسة بزيادة درجة الوعي أكثر تقبال إلعادة استخدام المياه ا
البيئي للسكان، باستخدام وسائل اإلعالم المتعددة، والذي بدوره يساهم في رفع درجة تقبل السكان 
الستخدام المياه العادمة المعالجة، كما أوصت بتفعيل الجوانب القانونية واالبحاث العلمية التي لها 

 ه العادمة ومعالجتها، واستخداماتها وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة.عالقة بالميا
  

  :)2007. دراسة ياسين (6.12.2
  

بعنوان "اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل بين الواقع ومقترحات التفعيل"، تناولت الدراسة 
تفعيل، أجريت هذه الدراسة موضوع اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل بين الواقع ومقترحات ال

، حيث اعتمد الباحث المنهج 2008في الفترة الواقعة ما بين شهري أيلول وتشرين الثاني من العام 
الوصفي في وصف الظاهرة موضوع الدراسة، حيث مثل كل من مدراء وبعض موظفي وٕاداري 

اضافه الى بعض  مؤسسات شرق الخليل ممن لهم عالقة بإدارة وعمل المشاريع مجتمع الدراسة،
التخصصيين من ذوي الخبرة والكفاءة في التنمية والبيئة، في بعض المؤسسات في الضفة الغربية، 
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وهدفت الدراسة بشكل رئيس الى التعرف على كيفية تفعيل دور اإلدارة البيئية بمؤسسات شرق الخليل 
رف على أهمية اإلدارة البيئية وتقديم مقترح نظري ومخطط هيكلي لإلدارة البيئية، وكذلك محاولة التع

في جميع مؤسسات شرق الخليل، وما هو واقع اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات، والمعيقات التي 
تواجه اإلدارة البيئية في هذه المؤسسات، اضافه الى آليات ومقترحات تفعيل دور اإلدارة البيئية، 

عاله، وقامت بجمع المعلومات ودراسة واختبار واالستفادة من آراء ذوي الخبرة بالموضوع المذكورة أ
  الفرضيات باالستعانة بمراجعة األدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل.

  
فقد أظهرت نتائج الدراسة، ان واقع اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف وبشكل 

إلدارة البيئية لعملها بالشكل مدرك، لدى مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل، واهم معوقات ا
المطلوب هو نقص التمويل، والتمويل المشروط، وغياب الجهد الوطني في توضيح مهام اإلدارة 
البيئية، وعدم وضوح عالقة التنمية باإلدارة البيئية، واإلدارة البيئية ممارسه بمستوى متوسط غير ان 

عي، وغياب دور المؤسسات الحكومية ذات ممارستها بشكل نظري وصوري أكثر منه بشكل حقيقي وواق
العالقة في مراقبتها لتطبيق التشريعات والقوانين البيئية بالشكل الملزم والحقيقي اهم أسباب ضعف 
اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل، وواقع التشبيك في العمل المؤسسي لإلدارة البيئية في 

  ي معظم مؤسسات المنطقة.مؤسسات شرق الخليل واقع ضعيف وغير موجود ف
  

ومن اهم النتائج ضرورة تحديد أسباب نشوء مواطن الضعف المؤسسي في داخل المنظمات 
المستهدفة، ومن ثم إعادة تنظيم هيكلة هذه المؤسسات لحل مشكلة ضعف اإلدارة البيئية، وضرورة 

جميع المجاالت (الخطط، وضع استراتيجية وطنيه للمؤسسات لترسيخ البعد البيئي لإلدارة البيئية في 
والبرامج) وحماية الموارد الطبيعية. وفي نهاية الدراسة تقدمت الباحثة ببعض المقترحات، والتي من 
أهمها التأكيد على انه على المؤسسات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات للموظفين العاملين في اإلدارة 

 ارة البيئية.البيئية على حد سواء، للتقليل من تأثير ضعف اإلد
  

  :)2007. دراسة ميالة (7.12.2
  

بعنوان "تقييم إدارة المخلفات المنزلية الخطرة، دراسة مقارنه بين مدينة نابلس ومخيماتها"، أجريت 
، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي في وصف 2008الدراسة على مدينة نابلس ومخيماتها في عام 

تعرف على نوع وكمية المواد األكثر خطورة المستعملة في الظاهرة موضوع الدراسة، وهدفت الى ال
المنازل، وتحديد مستوى الوعي لدى األسرة في التخلص من هذه المواد الخطرة، وتحديد الحوادث نتيجة 
التعرض لهذه المواد، واقتراح اداره متكاملة للمخلفات المنزلية الخطرة، حيث تم جمع المعلومات من 
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لى المنازل في مجتمع الدراسة، وتبين من خاللها ان نسبة النفايات المنزلية خالل توزيع استبانة ع
%) لديهم حوادث وحروق 17.9%)، وان (1.88%)، وفي مخيماتها(2.89الخطرة في مدينة نابلس(

نتيجة لتعامل مع المواد المنزلية الخطرة، ولوحظ انخفاض مستوى الوعي بالنسبة الى المخلفات المنزلية 
قد أوصت الدراسة بضرورة وجود نظام إلدارة النفايات المنزلية الخطرة في القطاع الصحي الخطرة، و 

الفلسطيني، وتطوير الخدمات البيئية الصحية، واقتراح نموذج جديد لتطبيق طرق جديده للجمع والفصل 
  والتخلص من النفايات المنزلية.

  
  ):2007. دراسة انجلكا وآخرون، (8.12.2

  
ة التقبل االجتماعي الستخدام المياه العادمة المعالجة في جزيرة كريت، دراسة حالة: بعنوان "إمكاني 

المزارعين والمستهلكين، حيث تناولت الدراسة االستقصائية مدى االستعداد لدى المزارعين الستخدام 
تم ريها  المياه العادمة المعالجة، ومدى االستعداد لدى المستهلك للدفع مقابل استهالك المنتجات التي

بالمياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي، في جزيرة كريت اليونانية، حيث تم اجراء الدراسة في 
، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من العينة المستهدفة من المزارعين 2007ابريل من العام 

ن المائي، وبالتالي التوجه والمستهلكين، حيث ان جزيرة كريت تعاني من عجز كبير في المخزو 
الستخدام المياه العادمة المعالجة تعد أولوية سياسية، حيث تناولت الدراسة موضوع االستخدام للمياه 
العادمة المعالجة لمحصولين زراعيين (الزيتون، البندورة) والدفع مقابل االستخدام لمستويين من المياه 

 3سم 1. يورو/15ئج الدراسة ان االستعداد لدفع كان المعالجة من قبل المزارعين، حيث أظهرت نتا
% من أسعار المياه العذبة، وكان 55من المياه العادمة المعالجة لري كال المحصولين، والبالغة 

متوسط االستعداد لدفع ثمن لتر الزيت الناتج من أشجار الزيتون التي تم ريها باستخدام المياه العادمة 
   % من سعر الزيت في األسواق.88لغ يورو والبا 2.65المعالجة 

  
وأوضحت نتائج الدراسة ان هناك عوامل متحكمة بشكل مباشر في االستعداد لدى المزارع في اإلقبال 
على استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات، وكذلك االستعداد لدى المستهلك لشراء 

ه العادمة المعالجة والتي أهمها مدى الوعي البيئي لدى المنتجات الزراعية التي تم ريها باستخدام الميا
المزارعين والمستهلك وكذلك تأثير العامل االقتصادي وذلك من خالل المقارنة ما بين المنصرفات 
والعوائد بالنسبة الى المزارع، ومدى الفروق في األسعار ما بين المنتجات التي تم ريها بالمياه العادمة 

  لتي تم ريها بالمياه العذبة بالنسبة الى المستهلك.المعالجة واألخرى ا
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  ):2006. دراسة إيران فرندلر وآخرون(9.12.2
  

بعنوان " توجهات المجتمع الحضري نحو االستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة، حالة دراسية: 
عشوائية من  مشاركا كعينة 256حيث تناولت 2004/ 27/12إسرائيل"، أجريت الدراسة بتاريخ 

المجتمع اإلسرائيلي حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلك لتعرف على طبيعة توجهاتهم 
خيار  21لالستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة في إسرائيل، حيث تضمنت الدراسة 

التوجه،  لالستخدام، تم توزيع اإلجابات في ثالث مجموعات، منخفض التوجه، متوسط التوجه، مرتفع
وقد أظهرت نتائج الدراسة ان النسبة األعلى من عينة الدراسة كانت إجاباتهم ضمن الفئة الثانية، حيث 

% 85% الستخدام المياه العادمة المعالجة في ري مزروعات أرصفة الشوارع، 95كان توجه ما نسبته 
أما المجموعة التي إجابة % في إطفاء الحرائق، 96لالستخدامات المنزلية (للغساالت، والحمامات) 

% في 13%لالستخدامات المنزلية الخاصة بالغسيل، 38بالتوجه العالي لالستخدام فكانت إجاباتهم، 
% كان توجههم الستخدام المياه العادمة المعالجة في تغذية الخزانات 11األطعمة التي يتم حفظها، 

% مع 86لمياه العادمة المعالجة، الجوفية، أما المجموعة التي كان توجههم منخفض الستخدام ا
% في ري نباتات 49% مع االستخدام لحقن المياه الجوفية، 62االستخدام في المجال الزراعي، 

الزينة، مع العلم انه تم االستغراب من المجموعة ذات التوجه المنخفض مع العلم ان إسرائيل تستخدم 
مة، حيث لم يكن هناك أية فروق بين اإلجابات المياه العادمة المعالجة دون أي تأثير على صحة العا

تعزى للمتغيرات (الجنس، العمر، مستوى التعليم، الحالة االجتماعية، مستوى الدخل، عدد أفراد 
األسرة)، وقد عزى األفراد في الثالث مجموعات بدعمهم التوجه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة 

صادر المياه الطبيعية، التقليل الى أدنى حد من استيراد المياه في مختلف المجاالت الى الحفاظ على م
  من الخارج، وحماية البيئة، توفير تكاليف البنى التحتية.  

 
  نقد الدراسات السابقة  13.2

  
من خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ ان هناك تباينا بين العناوين الرئيسية للدراسات وبين 

راسات بشكل عام، باإلضافة الى ان الدراسات تتجه بشكل عام الى العمومية األهداف التي تطرحها الد
والوصفية من خالل استخدامها للمنهج الوصفي والوثائقي، التي جعلت الباحثين يعتمدون في نتائجهم 
على التحليل البياني الرقمي، وال يعتمد على المسببات التي توصل هذه النسب الى ما هي عليه، كذلك 

غالبية الدراسات الى معالجة الجانب الفني كما ان غالبية الدراسات الموجودة، لم تراع اتجهت 
خصوصية الوضع الفلسطيني الراهن وممارسات االحتالل، وعدم مراعاتها لإلمكانات المادية والبشرية 

  المتاحة، ولمجتمعات الدراسة عند وضعها للمقترحات والتوصيات.
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بقة التي تم إجرائها في الضفة الغربية، تناولت احدى المحافظات وتم كما ان غالبية الدراسات السا
على باقي المحافظات الفلسطينية االخرى، دون األخذ بعين االعتبار الخصائص والفروق  تعميم النتائج

بين المحافظات، أما الدراسة الحالية فقد اتجهت الى الجانب الوصفي في وصف الظاهرة موضوع 
لى الجانب التحليلي من خالل مراجعة ونقد (القوانين والتشريعات البيئية، الدراسة، وكذلك ا

واستراتيجيات إدارة المياه العادمة المعالجة، والقراءة في التجارب العربية)، للعمل على قياس مدى 
الجاهزية لدى المؤسسات والمجتمع في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال 

ي، من خالل دراسة مدى جاهزية هذه المؤسسات من حيث امتالك (المعلومات، التخطيط، الزراع
اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، والتحفيز، والقوانين والتشريعات) الالزمة إلدارة واستخدام المياه 

، المشاركة العادمة المعالجة، وكذلك تعمل على قياس مدى الجاهزية المجتمعية من حيث(الوعي البيئي
المجتمعية، االتجاه نحو اإلدارة واالستخدام) إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وقد تم إجراء هذه 
الدراسة في ثالث محافظات، حتى تكون النتائج بالدقة المناسبة والتي يتسنى معها تعميم هذه النتائج 

  على مختلف المحافظات. 
  

بيان مواطن الضعف التي تمس كل مؤشر من مؤشرات الجاهزية وستعمل الدراسة الحالية على ت
المؤسسية والمجتمعية والعمل على تقديم الوسائل والسبل التي من الممكن ان تساهم في رفع الجاهزية 

  المؤسسية والمجتمعية. 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

  والمياه العادمة ومعالجتها في فلسطين: واقع وأرقام أوضاع المياه،
  

  . الوضع المائي في الضفة الغربية  1.3
  

، عندما قامت آنذاك بالشراكة مع 1867بدأت إسرائيل بدراسة الوضع المائي في فلسطين عام 
تقريره الحكومة البريطانية، حيث أرسلت فريق من الخبراء الهيدرولوجيين الى فلسطين، والذي أكد في 

ان موارد المياه المتوفرة في فلسطين قادرة على استيعاب الماليين من المهاجرين اليهود، (سالمة،  
2008.(  

  
وعلية فقد قامت إسرائيل ومنذ تأسيسها بدراسة احتياجات الدولة اليهودية المستقبلية من المياه، بوضع 

ر المياه أساسا في السيطرة على األرض الخطط والمشاريع للسيطرة على مصادر المياه الهامة باعتبا
  واستثمارها استيطانا.

  
لقد اختلفت األسباب المؤدية الى أزمة المياه من منطقة الى أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ولكنها اجتمعت في نوعين رئيسيين، األول فلسطيني داخلي والثاني سببه االحتالل اإلسرائيلي، وقد 

رائيلية العامل األبرز الذي اوجد األزمة في المياه في مناطق الضفة الغربية شكلت الممارسات اإلس
وقطاع غزة وذلك من خالل الممارسات المختلفة منها فرض القيود على (التراخيص الممنوحة لحفر 
اآلبار، إقامة شبكات مياه جديدة، السلطات المختصة في تطوير قطاع المياه)، وعمدت الى بناء 

ي أماكن في نقاط وجود المياه العذبة الجوفية، وعدم تصريف المياه العادمة بالطرق المستوطنات ف
الصحية، وعلى الصعيد الوطني لم يتم معالجة المياه العادمة بالطرق الصحيحة، واالستخدام اآلمن 
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عمليات للمبيدات الزراعية والذي أدى بالنهاية الى تلوث المياه الجوفية وارتفاع نسبة الملوحة كنتيجة ل
  ).2006االستخدام الجائرة للمياه الجوفية (برهم،

  
تعتبر مياه األمطار الساقطة على جبال الضفة الغربية ومحيطها الجغرافي، المصدر الرئيسي الذي 
يعتمد عليه في تغذية الخزانات الجوفية، والتي تعتبر اهم مصادر المياه المستغلة فيها، حيث تبلغ 

سنويأ، يختزن منها ثلثي الكمية، والثلث اآلخر  3مليون م 850الغربية حوالي  اإلمكانية المائية للضفة
، ويوضح 3مليون م 80- 70يجري كمياه سطحية، وتقدر االحتياجات المستقبلية للفلسطينيين بحوالي 

)، 2011-2005) مؤشرات مختارة إلحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية (1.3الجدول رقم(
  ).2012(سلطة المياه،

  
  )2011-2005: المؤشرات المختارة إلحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية ( 1.3جدول

  
  السنة  المؤشر

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
كمية المياه المتاحة سنويا(مليون

  /السنة) 3م
310 319.1 335.6 303.6  315.2  331.1  328  

كمية الضخ السنوية من اآلبار
  / السنة)3ون مالجوفية(ملي

214.7 223.5 223.5 225.7  227.2  244  249.7 

التدفق السنوي لمياه 
  / السنة)3الينابيع(مليون م

53.6 51.7 51.7 25.2  30.6 26.8  21.4  

كمية المياه المشتراة من شركة
  المياه اإلسرائيلية

42.2 43.9 43.9 52.7  57.4 60.3  56.9  

  
ث يرتبط بالحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وقد برزت تعتبر المياه اهم عنصر استراتيجي حي

مشكلة المياه وشحها في العديد من الدول وذلك نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ويضاف 
إليها االحتالل في الحالة الفلسطينية مما سبب فجوة غذائية ونقصا في الموارد المائية(منظمة الصحة 

  ).2004العالمية، 
  

تقسم الموارد المائية الى موارد مائية تقليدية وهي مجموع الموارد المائية السطحية والجوفية، وموارد 
مائية غير تقليدية وهي المياه المالحة التي خضعت لعمليات التحلية ويكون مصدرها مياه البحر أو 

ن الموارد المتنامية مع الزمن المياه الجوفية، والمياه الصرف الصحي المعالجة، وتعتبر هذه الموارد م
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ومع ازدياد النمو السكاني وتقدم البشرية، وذلك بعكس الموارد المائية التقليدية التي غالبا ما تكون 
محدودة، أن ازدياد الطلب على المياه خاصة في المناطق الجافة وشبة الجافة يشكل خطرا كبيرا على 

سمية بإصدار التعليمات التي قد تصل الى مستوى كل مظاهر التنمية، لذلك تقوم بعض الجهات الر 
سن القوانين بحيث تمنع استخدام المياه العذبة في غسيل السيارات وري الحدائق والمسطحات الخضراء 
وغيرها من استعمال المياه غير األساسية لذلك تم اللجوء الى إعادة استخدام المياه العادمة في ري 

لخضراء وكثير من االستخدامات االخرى التي تساعد في توفير جزء المحاصيل العلفية، والمسطحات ا
  ).2004كبير من المياه العذبة الثمينة، (منظمة الصحة العالمية، 

  
لقد ازداد في اآلونة األخيرة االتجاه نحو اإلدارة واالستخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل 

ضمن المناخ الجاف وشبه الجاف وذلك نتيجة للتزايد السكاني  العلفية في غالبية دول العالم التي تقع
) كميات استهالك المياه، وكمية 2.3مما يؤثر على كميات المياه العادمة الناتجة ويوضح الجدول (

  ).2012المياه العادمة المتوقع إنتاجها للفرد في اليوم الواحد (سلطة المياه الفلسطينية، 
  

  لمياه، وكمية المياه العادمة المتوقع إنتاجها للفرد في اليوم الواحد.: كميات استهالك ا2.3جدول 
  

  كمية المياه العادمة المتوقع إنتاجها (لتر)  كميات استهالك المياه اليومي للفرد (لتر)  السنة
1996  86 69  
2000  99 80  
2005  114 92  
2010  127 102  
2020  145 116  

  
ة االحتالل على الموارد المائية وبالتالي فان هناك أزمة مياه وفي الحالة الفلسطينية من حيث سيطر 

صعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ان استخدام المياه العادمة المعالجة في ري (المحاصيل 
الحقلية، المسطحات الخضراء، المناطق الحرجية، مغاسل السيارات العامة) يعتبر أمر في غاية 

لمياه والتعداد السكاني وكميات المياه العادمة الناتجة في تصاعد مستمر، األهمية، خاصة وان أزمة ا
والجدير بالذكر ان إسرائيل تقوم بمعالجة المياه العادمة الناتجة من الضفة الغربية، مع خصم 
التكاليف مباشرة من العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية، حيث تقدر كمية المياه العادمة 

) 3.3سنويا، ويوضح جدول ( 3مليون م 15- 12صريفها الى الجانب اإلسرائيلي من التي يتم ت
المبالغ التي يتم خصمها بدل معالجة مياه عادمة منسابة الى داخل األراضي المحتلة، (ديوان الرقابة 

  ).2012المالية واإلدارية، 
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  داخل األراضي المحتلة.: المبالغ التي يتم خصمها بدل معالجة مياه عادمة منسابة الى 3.3جدول 
  

  المبالغ التي تم خصمها / شيقل  العام
2000 2.619.032  
2002 4.711.675  
2004  28.282.119  
2005 7.500.000  
2006 8.032.118  
2007 19.692.917  
2008 34.984.342  
2009 29.526.226  
2010 24.099.836  
2011 51.071.547  
  210.519.812 المجموع

  
 المياه العادمة في الضفة الغربيةواقع  2.3

  
من المالحظ تأخر مؤسسات السلطة الوطنية، ذات العالقة بقطاع المياه العادمة والصرف الصحي، 
في انجاز المشاريع التي تعنى بتطوير نظام الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة الناتجة، 

الصرف الصحي (ديوان الرقابة المالية  ) المدن الرئيسية ونسبة تغطيتها بشبكات4.3ويوضح جدول (
  ).2012واإلدارية، 

  
  أ: نسبة تغطية المدن الرئيسية في الضفة الغربية بشبكات الصرف الصحي. - 4.3جدول 

  
  الوضع القائم  نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي  المدينة
  يوجد محطة معالجة قيد اإلنشاء %66.5  جنين
  أوليةيوجد محطة معالجة  %73.7 طولكرم
  ال يوجد محطة معالجة %98.7 قلقيلية
  يوجد محطة قيد اإلنشاء %97.2  نابلس
  ال يوجد محطة معالجة %57.1 سلفيت
  يوجد محطة وال تعمل %74.6 رام اهللا
يوجد محطة معالجة لكن ال يتم  %85.8  البيرة

  إعادة استخدام للمياه المعالجة
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  ي الضفة الغربية بشبكات الصرف الصحي. ب: نسبة تغطية المدن الرئيسية ف- 4.3جدول 
  

  الوضع القائم  نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي  المدينة
  ال يوجد محطة معالجة %92.7 بيت لحم
  ال يوجد محطة معالجة %82.1 الخليل
  ال يوجد شبكة صرف صحي 00000  أريحا

  
، ومن جانب آخر يعمل حيث وضعت هذه المؤسسات األولوية للمشاريع التي تختص بمياه الشرب

الجانب اإلسرائيلي على إعاقة إنشاء أي مشروع يختص بالبنية التحتية (الصرف الصحي)، حيث 
يتطلب ذلك الموافقة المسبقة من الجانب اإلسرائيلي، حيث اقتصرت عملية إدارة المياه العادمة على 

ودية، التي تؤدي في الجمع من خالل شبكات الصرف الصحي والحفر االمتصاصية وطرحها في األ
النهاية الى الجانب اإلسرائيلي، باستثناء وجود محطة البيرة لتنقية المياه العادمة حيث تقوم بتنقية المياه 
العادمة ومن ثم تطرح المياه في األودية الى الجانب اإلسرائيلي، تقدر كميات المياه العادمة الناتجة في 

 3مليون م 15سنويا، حيث يتم تصريف حوالي  3مليون م 50 الضفة الغربية من التجمعات السكنية به
سنويا، ويتم  3مليون م 15- 12منها في شبكات الصرف الصحي، وينساب الى الجانب اإلسرائيلي 

تصريف الباقي من خالل الحفر االمتصاصية واالودية الجارية، تقدر كميات المياه المتدفقة من 
سنويا، حيث تتدفق المياه العادمة  3مليون م 40فة الغربية به المستوطنات اإلسرائيلية في أراضي الض

من المناطق المرتفعة الى األودية والينابيع وبشكل عشوائي وبدون معالجة، والجدير ذكره وجود مصانع 
ضخمة في هذه المستوطنات مما يزيد من اآلثار الخطرة لنوعية المياه العادمة التي تصل الى مصادر 

  ).2012الزراعية الفلسطينية (ديوان الرقابة المالية واإلدارية،  المياه واألراضي
  

% من 4من المياه العادمة الناتجة من الضفة الغربية ما يعادل  3مليون م 1.825يتم معالجة حوالي 
% 95إجمالي الكمية المنتجة، والجدير ذكره أن جميع المخيمات في الضفة الغربية تستفيد بما يقارب 

ف الصحي، باستثناء مخيم عين السلطان وعقبة جبر في أريحا حيث يتم التصريف من خدمة الصر 
من خالل الحفر االمتصاصية، ويالحظ في اآلونة األخيرة ازدياد المشاريع التي تعنى بمعالجة المياه 
العادمة وتطوير قطاع الصرف الصحي حيث تمول وتدار هذه المشاريع من قبل العديد من الجهات 

  ).2006ة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، (برهم، ذات العالق
  

  قراءة لواقع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في الضفة من خالل التجارب العربية 3.3
  

  هنالك العديد من الدول العربية التي عملت في الماضي على معالجة المياه العادمة المعالجة 
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زراعي، وان كان ذلك على نطاق ضيق، ولكنها عملت على تطوير واستخدامها في المجال ال
االستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة، ومن أمثلة هذه الدول، (مصر، االردن، لبنان، 
المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، اليمن، اإلمارات العربية المتحدة)،حيث سنقوم باستعراض كميات 

دمة الناتجة وكذلك كميات المياه العادمة التي يتم معالجتها واالستفادة منها ، والمياه العاالطلب الحالي
  ):2011بحسب (توفيق، 

  
  . مصر:1.3.3

  
تعد مصر من الدول المتقدمة في مجال إدارة واستخدام المياه، والمياه العادمة المعالجة، حيث يبلغ 

% في مجال 11% في الزراعة، 82، يتم استخدام منها 3بليون م 69.4الطلب الحالي على المياه 
% في المجاالت االستخدامات المنزلية، وليس هناك إحصائيات حول كميات العجز 6.7الصناعة، 

) 2.97- 2، حيث يتم معالجة من (3بليون م 5.4بالمياه، وتبلغ كميات المياه العادمة التي يتم جمعها 
 . % من الكمية المعالجة92سنويا، حيث يتم استخدام  3بليون م

  
  . االردن:2.3.3

  
، ويقدر الطلب الحالي على 3مليون م 925تقدر كميات المياه المتاحة لالستخدام من كافة المصادر 

% 31% في الصناعة، 5% في الزراعة، 64، حيث يتم استخدام 3مليون م 1512المياه به 
، وتقدر كميات المياه 3ملين م 587لالستخدامات المنزلية االخرى، ويقدر العجز السنوي بقطاع المياه 

% من هذه الكمية يتم استخدامها في الزراعة بعد ان يتم 90، 3مليون م 86العادمة الناتجة سنويا 
خلطها بمياه األمطار المتجمعة بسد الملك طالل والتي يتم ري مزروعات واد االردن بها، وتقدر كمية 

  %.15المعالجة به  االستبدال للمياه العذبة بالمياه العادمة المعالجة وغير
  

  . لبنان: 3.3.3
  

% في 31%، 58، يستخدم منها في الزراعة 3مليون م 1530يقدر الطلب الحالي على المياه به 
% في المجال الصناعي، وتعد لبنان من الدول التي لديها فائض 11االستخدامات المنزلية المختلفة، 

بنان من الدول التي لديها عجز في المجال ستصبح ل 2030في المياه، ومن المعتقد انه بحلول عام 
% من المياه العادمة الني يتم جمعها سواء 80المائي، أم في مجال المياه العادمة فيقدر ان ما نسبته 

  أكانت معالجة أو غير معالجة يتم اإللقاء بها في البحر األبيض المتوسط، وهناك كميات من المياه 
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  ها في وادي البقاع.العادمة غير المعالجة يتم استخدام
  

  .  المغرب:4.3.3
  

% 10% يتم استخدامها في المجال الزراعي، 87، 3بليون م 14يقدر الطلب الحالي على المياه به 
% في المجال الصناعي، تقدر كمية لمياه العادمة التي يتم 3في االستخدامات المنزلية االخرى، 

ولكن ليس هناك إحصائيات حول الكميات  3ممليون 78، حيث يتم معالجة 3مليون م 600جمعها به 
  التي يتم استخدامها فعليا من المياه العادمة المعالجة، حيث يتم اإللقاء بغالبية هذه المياه في البحر.

  
  . سوريا: 5.3.3

  
% منها في المجال 88، حيث يتم استخدام 3بليون م 17.7يقدر الطلب الحالي على المياه به 

% في االستخدامات المنزلية المختلفة، ويقدر العجز في 8لمجال الصناعي، % منها في ا4الزراعي، 
، يتم 3مليون م 1194% سنويا، تقدر كميات المياه العادمة التي يتم جمعها به 14مجال المياه 

% من الكمية المياه العادمة المجموعة (المياه العادمة 90، حيث يتم استخدام 3مليون م 406معالجة 
ر المعالجة) في المجال الزراعي، وتقدر نسبة إحالل المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة وغي

  %.305المعالجة بدل المياه العذبة في المجال الزراعي به 
  

  :.  تونس6.3.3
  

% في 14% منها في المجال الزراعي، 80، حيث يتم استخدام 2660يقدر الطلب الحالي على المياه 
% في المجال السياحي، حيث تبلغ 1% في المجال الصناعي، 5مختلفة، االستخدامات المنزلية ال

، يتم استخدام 3مليون م235، يتم معالجة 3مليون م240كميات المياه العادمة التي يتم جمعها 
يتم اإللقاء بها على  3مليون م 18في ري المزروعات،  3مليون م39، حيث يتم استخدام 3مليون م57

األنهر، ان كمية المياه العادمة المعالجة التي يتم استخدامها في الزراعة األراضي الصحراوية وفي 
 3مليون م 10في ري المحاصيل الزراعية،  3مليون م 22يتم توزيعها كالتالي،  3مليون م 39والبالغة 

  مليون في ري المسطحات الخضراء. 7في ري مالعب الجولف،
  

  . اليمن:7.3.3
  

  ، 3بليون م 6.6سنويا، وتبلغ كمية الطلب الحالي على المياه  3بليون م 4.1تقدر كمية المياه المتاحة 
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% في االستعماالت 4% في المجال الصناعي، 1% منها في المجال الزراعي،88يتم استخدام 
المنزلية المختلفة، أما بالنسبة الى قطاع المياه العادمة المعالجة، حيث تبلغ كمية المياه العادمة التي 

% 25% من المياه المستهلكة، وذلك بسبب ان ما نسبته 2وهي ما تعادل  3مليون م 70يتم جمعها 
  من السكان فقط موصولين بشبكات الصرف الصحي.

  
  . اإلمارات العربية المتحدة:8.3.3

  
تعاني منطقة الخليج العربي من مشاكل كبيره في مجال المياه، حيث تحتل إمارة أبو ظبي، ودبي 

  ا من حيث معدل استهالك الفرد اليومي من المياه.الدرجة األولى عالمي
  

  من المياه سنويا، وتعتمد اإلمارة على  3مليون م 763أبو ظبي: يقدر الطلب الحالي من المياه
المياه الجوفية لتوفير هذه الكميات، وكذلك تعمل على معالجة المياه العادمة من اجل ري 

لتر/يوم، وتبلغ كميات المياه 550ومي فيها المسطحات الخضراء، ويقدر استهالك الفرد الي
من المجال  3مليون م 54، باإلضافة الى 3مليون م 450العادمة التي يتم إنتاجها يوميا 

  الصناعي، حيث يتم معالجة المياه العادمة وري المسطحات الخضراء بها.
 ) إلمارة على المياه ) لتر، وتعتمد ا400-250إمارة دبي: تقدر كمية المياه الالزمة للفرد يوميا

الجوفية في تلبية احتياجاتها من المياه، وتقدر كميات المياه العادمة الناتجة من االستعماالت 
والجدير باإلشارة الى ان إمارة دبي تعاني من خلل في شبكات الصرف  3مليون م 1.3المنزلية 

بها في مياه البحر أو الصحي، حيث أنها تعتمد على نضح المياه بواسطة التنكات ويتم اإللقاء 
  في المناطق الصحراوية.

  
  نقد للواقع الفلسطيني من خالل التجارب العربية في إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 4.3

  
من خالل مراجعة األوضاع المائية لدول العربية، وكميات الطلب الحالي من المياه، باإلضافة الى 

في كل من هذه الدول، تفيد المقارنة بينها بغض النظر عن ما تعانيه مؤشرات المياه العادمة المعالجة 
هذه الدول من نقص في كميات المياه الالزمة، وعدم التوزيع العادل بينها في المياه المتوافرة، يالحظ 

%، والذي من الممكن 80ان القطاع الزراعي يستحوذ على النسبة األعلى الستهالك المياه بكمية تقدر 
معاني سياسية، كذلك من المالحظ ان تونس فقط هي من قامت باستثمار المياه العادمة  ان يحمل

المعالجة في قطاع السياحة، حيث ان قطاع السياحة يعتبر قطاع موازي لقطاع الزراعة، وهذا يعني ان 
ه العادمة لدى الجهات المعنية بإدارة المياه العادمة المعالجة في تونس استراتيجية وطنية إلدارة الميا
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المعالجة، حيث انه من الممكن ان يتم لفت نظر الجهات العربية المعنية بإدارة المياه العادمة المعالجة 
في الدول العربية ان تحذو حذو تونس في ان تشتمل استراتيجياتها المستقبلية على مثل هذا النوع من 

لصحي وٕادارة واستخدام المياه االستخدامات، كذلك من المالحظ ضعف االهتمام في مجال الصرف ا
العادمة في كثير من الدول العربية، حيث ان االهتمام في مجال معالجة المياه العادمة يعمل على 
الحفاظ على الموارد الطبيعة من المياه العذبة، وتعتبر كل من مصر واألردن دولتان رائدتان في مجال 

  ):1.3(ل ة، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكجكفاءة اإلدارة واالستخدام للمياه العادمة المعال
  

  
  

: المصادر المائية والطلب الحالي من المياه باإلضافة الى كميات المياه العادمة المعالجة 1.3شكل 
  في الدول المختلفة

  
  مجاالت استخدام المياه العادمة المعالجة في الضفة الغربية 5.3

  
جة في محافظات الضفة الغربية ضعيفة جدا وذلك لكون ان مجاالت استخدام المياه العادمة المعال

العديد من المحافظات ال يتوفر فيها شبكات للصرف الصحي لتجميع المياه العادمة من جهة، ومن 
جهة أخرى ال يوجد محطات للمعالجة، حيث تم التخطيط في اآلونة القريبة إلنشاء شبكات للصرف 

ي المحافظات التي ال يتواجد فيها هذه الخدمات، ومن هذه الصحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة ف
المحافظات، (طوباس، الخليل، قلقيلية، نابلس، بيت لحم، أريحا، محطة تجميع رام اهللا)، حيث تعتمد 
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هذه المحافظات على إلقاء المياه العادمة في األودية، التي تؤدي في النهاية الى التخلص من المياه 
  ).2012نب اإلسرائيلي، (ديوان الرقابة المالية واإلدارية،العادمة باتجاه الجا

  
  . محطات المعالجة في الضفة الغربية:1.5.3

  
هناك محطات للمعالجة والتي تم إنشائها منذ السبعينيات في الضفة الغربية والتي تعمل على المعالجة 

ي في النهاية الى الجانب المبدئية للمياه العادمة قبل ان يتم التخلص منها في األودية التي تؤد
  ):2006اإلسرائيلي (برهم، 

  
 .  محطة معالجة المياه العادمة في جنين: 1.1.5.3

  
إذ تبلغ طاقتها اإلنتاجية  1993م وتم إجراء بعض التعديالت عليها عام  1972تم إنشاء المحطة عام 

ربع، وبعمق حوالي متر م 10500متر مكعب، وتتكون من ثالث برك بإجمالي مساحة  760في اليوم 
ثالثة أمتار، ولم تعمل المحطة منذ فترة، وذلك لوجود عدد من المعيقات، والتي من أهمها، توقف 
أجهزة التهوية عن العمل، مع العلم انه تم استخدم جزء من المياه المعالجة في المحطة، في ري 

التي يتوفر لها خدمة  المحاصيل الحقلية على نطاق ضيق في الماضي، مع العلم ان نسبة السكان
% من إجمالي سكان محافظة جنين ويتم حاليا التخلص من المياه 13شبكة الصرف الصحي تبلغ 

العادمة الى األودية التي يتم وصولها في النهاية الى الجانب اإلسرائيلي، ويتم العمل في الفترة الحالية 
عادمة الناتجة من المدينة، (برهم، على إعادة تأهيل المحطة لتصبح قادرة على معالجة المياه ال

2006.(  
  

 . محطة معالجة المياه العادمة في محافظة طولكرم 2.1.5.3
  

% فقط من السكان 30% من السكان، مع العلم ان 73.7تخدم شبكات الصرف الصحي ما يقارب 
أطراف  من يعتبرون المستفيدين الحقيقيين من خدمات شبكات الصرف الصحي، التي ال تتوفر إال على

مدينة طولكرم، وأطراف مخيمات الالجئين التابعة للمدينة، أما بقية السكان فيعتمدون على الحفر 
االمتصاصية، وال بد من اإلشارة الى ان معظم شبكات الصرف الصحي في مدينة طولكرم، لم يتم 

لجوفية بشكل كبير، تبطينها باإلسمنت وذلك بهدف تقليل التكاليف والذي ساهم بعملية التلويث للمياه ا
، ولكنها تعمل على 1973حيث يوجد في المدينة محطة لمعالجة المياه العادمة تم إنشائها عام 

المعالجة األولية للمياه العادمة القادمة من المصانع اإلسرائيلية، والجدير بالذكر ان المحطة بحاجة الى 
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الناتجة والقادمة الى المدينة، سواء من  صيانة وتطوير من اجل القيام بمهمة معالجة المياه العادمة
المصانع اإلسرائيلية أو المدن االخرى، حيث يتم التخلص من المياه العادمة في الوديان، ويتم معالجتها 

  ). 2006في األراضي المحتلة، (برهم، 
  

 البيرة: -.  محطة معالجة المياه العادمة في محافظة رام اهللا3.1.5.3
  

% من إجمالي سكان المدينة، أنشئت محطة لمعالجة 95صحي ما نسبته تغطي شبكات الصرف ال
وتعمل على  2000م، حيث تم إعادة تجديدها وافتتاحها في عام  1975المياه العادمة في البيرة عام 

  في السنة.  3مليون م 1.825معالجة 
  

 :منإذ تصل المياه العادمة إلى المحطة من خالل شبكة الصرف الصحي  - ففي البداية 
 .المطبخ والحمام والمرحاض والغسالة وكذلك المصانع

 الحوض يتم إزالة الفضالت التي ال تنتمي لنظام الصرف الصحي،  مرحلة الغربلة: وفي هذا
ميكانيكيان يقومان بإزالة المواد الصلبة ذات الحجم الكبير والبالستيك  من خالل غرباالن

  والحجارة العالق
  ثم يتم ضخها والتخلص منها وتركد  ة ترسب الحبيبات والطميحفرة الحبيبات: وبهذه الحفر

 تدفقها المياه لفترة قليلة حتى تقل سرعة
 الحيوية وتقوم البكتيريا بتحليل  مرحلة خزان التهوية: وهو أساس المعالجة إذ تبدأ فيه المعالجة

 .طينية تكون متلبدة في الحمأة المياه العادمة، وتنمو البكتيريا على شكل رواسب
 الحمأة عن المياه، وتعاد معظم الحمأة إلى  مرحلة المصفاة: ويتم في خزان المصفاة فصل

 .خزانات التهوية
 التكثيف: بعد أن أصبحت المياه العادمة متحللة إلى مكوناتها، يتم في هذه المرحلة مرحلة 

 حقاتكثيف الرواسب الطينية الفائضة من اجل تخفيض حجم المادة التي سيتم معالجتها ال
 .والرواسب الطينية تتميز بنسبة عالية من المياه

 :وهنا يفصل الماء المعالج عن الحمأة بطريق الضغط والتصفية الميكانيكية  مرحلة إزالة المياه
 .مساعدة بإضافة مواد

 باستخدام األشعة الفوق بنفسجية  المرحلة المعالجة الميكانيكية: وهي التطهير فوق البنفسجي
من دخول الوديان والمياه الجوفية، إال أن  المعالجة والتي تمنع البكتيريا الضارةلتطهير المياه 

 .الدراسة هذه المرحلة لم تكن تعمل وقت إجراء
 



 70

مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي  حيث أظهرت نتائج التحاليل أن محطة تنقية المياه العادمة في
المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات  بالغرض الذي أقيمت من اجله، إذ تمكنت ووفق مراحل

االستخدامات اآلدمية كالري الزراعي وكذا تنظيف الشوارع  الماء، لتخرج ماء معالج يصلح لبعض
  ). 2012والمرافق العامة(ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 

  
 ها وثبت أنها تفيالتنقية بإجراء التجارب على المياه المنقاة وٕامكانية استخدام وقد قامت محطة

بالغرض وخاصة في مجال ري المحاصيل الزراعية دون أن تشكل أي من األضرار أو األمراض، 
هدفيها، من خالل منع التلوث البيئي، وكذلك إمكانية استخدام المياه  وبهذا تكون المحطة حققت

اضي الفلسطينية، ولكن يتم والذي يساعد في الحد من األزمة المائية التي تعانيها األر  العادمة المعالجة
إلقاء المياه في الوديان الى واد القلط دون أي استفادة مجدية منها في من المجاالت المذكورة، ويمكن 

)، (ديوان الرقابة 2.3تلخيص محطات معالجة المياه العادمة في الضفة الغربية من خالل شكل (
  ).2012المالية واإلدارية، 

  

  
  

  المياه العادمة في الضفة الغربية.: محطات معالجة 2.3شكل
  

  الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 6.3
  

)، 2012يمكن إجمال الجهات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة المعالجة فلسطينيا بحسب أبو ظاهر(
  ):2003)، ارناؤوط (2012وديوان الرقابة المالية واإلدارية (

محطات معالجة المياه 
العادمة في الضفة الغربية

محطة جنين
والتي تم تأسيسھا 

وھي ال تعمل في , 1973عام 
بسبب

إعادة تأھيل المحطة
في الفترة الحالية

محطة معالجة طولكرم
والتي تم تأسيسھا عام 

وتعمل على معالجة , 1973
أولية للمياه العادمة الناتجة
عن المصانع اإلسرائيلية

محطة تجميع رام هللا
1973والتي تم تأسيسھا عام 

وھي ال تعمل حاليأ, 

محطة تنقية البيرة 
1974والتي تم تأسيسھا عام
1.825تعمل على معالجة 

 سنويأ3 مليون م
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الرسمي (الوزارات والهيئات الحكومية) المعنية بإدارة واستخدام المياه العادمة . القطاع 1.6.3
  المعالجة:

  
تعتبر إدارة المياه العادمة مهمة ومسؤولية مشتركة بين العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، 

حافظة على حيث انه ال يمكن نجاح هذه المهمة إال من خالل تكامل األدوار للجهات المعنية بالم
  البيئة، ومن المؤسسات التي تلعب دورا هاما في إدارة المياه العادمة:

  
  . وزارة الحكم المحلي:1.1.6.3

  
تعتبر من الوزارات الرئيسية إلدارة المياه العادمة من خالل الهيئات المحلية والمجالس القروية ومجالس 

مياه العادمة، وتقوم بالمساهمة في إدارة الخدمات المشتركة المهتمة بشكل كبير في تحسين إدارة ال
المياه العادمة من خالل الهيئات والمجالس، حيث تتولى مسؤولية تمويل وتنفيذ المشاريع الخاصة 
بإنشاء محطات معالجة المياه العادمة، المقدمة من قبل الدول المانحة مع العلم ان هناك أجزاء من 

ة لها غير مربوطة بشبكات الصرف الصحي، وأما بالنسبة الى المدن والغالبية العظمى من القرى التابع
المخيمات تتولى وكالة الغوث مهمة اإلشراف على تطوير عملية ربط المخيمات بالصرف الصحي 

 ).2003والجزء األكبر يعتمد على الحفر االمتصاصية، (ارناؤوط،
 

ية عند إعداد الخطة أولت وزارة الحكم المحلي موضوع المياه العادمة والصرف الصحي أهم
وخصوصا تعزيز قدرات الوزارة في مجال متابعة وتقييم مشاريع  2013-2010اإلستراتيجية لألعوام 

البنية التحتية، التي يندرج من ضمنها المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي والمياه العادمة، كما يقع 
  على عاتق وزارة الحكم المحلي المهام والوجبات التالية:

  
 كد من قيام الهيئات المحلية بإعداد الخطط الالزمة للمشاريع واإلشراف عليها ومراقبتها عند التأ

  التنفيذ في قطاع المياه العادمة. 
  .بناء قدرات الموظفين للرقابة على األمور البيئية 
  .البحث عن مصادر التمويل للمشاريع وضمان توزيعه بشكل عادل 
  

زارة الحكم المحلي يمكن إجمالها بالتالي، (ديوان الرقابة المالية كما انه هناك مالحظات على دور و 
  ):2012واإلدارية، 
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  عدم العمل على توفير قاعدة بيانات مركزية لدى وزارة الحكم المحلي بكل ما يتعلق بالمياه
العادمة بشكل ممنهج ودقيق بحيث يسهل الوصول الى المعلومات والبناء عليها وتحديثها 

 باستمرار. 
  

  عدم العمل على إيجاد سياسة عامة وأولويات موثقة في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمياه
 العادمة وخاصة المشاريع الممولة من المانحين. 

  عدم الوضوح في المهام والمسؤوليات بين األطراف المعنية بالحفاظ على البيئة وٕادارة المياه
 فيذ، الرقابة والتقييم). العادمة في مجاالت (التخطيط، اإلشراف، والتن

  عدم كفاية المواد التشريعية والقانونية المنظمة إلدارة المياه العادمة والصرف الصحي حيث انه
 حتى اآلن لم يتم إقرار نظام خاص بالمياه العادمة والصرف الصحي. 

 حي لم يتم إعداد السياسات التي تساعد في تنفيذ اإلستراتيجية المتعلقة بموضوع الصرف الص
 والمياه العادمة. 

  تأخر العمل الفعلي في مجال إدارة المياه العادمة، حيث ان غالبية المشاريع واالنجازات، تعتبر
 حديثة أو بانتظار الموافقة والتمويل من المانحين. 

  لم يتم العمل على حث وتفعيل دور القطاع الخاص في االستثمار في هذا المجال، حيث ال
ركة تعمل على االستثمار في هذا المجال، وذلك من خالل الشراكة يوجد أي مؤسسة أو ش

 والتعاون بين القطاعين العام والخاص. 
 

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي: . 2.1.6.3
  

تشترك وزارة التخطيط بالتخطيط الشامل والتمويل لمشاريع إدارة المياه العادمة من خالل مطابقة الخطط 
 ).2009لعادمة مع الخطط الوطنية (وزارة الحكم المحلي، الخاصة بإدارة المياه ا

 
  . وزارة الصحة: 3.1.6.3

  
يعتبر دورها مهم في إدارة المياه العادمة، الخاصة بمراكز الرعاية الصحية والمخلفات الطبية والمتابعة 

ية إلدارة والتفتيش الصحي من خاللها، باإلضافة الى إصدار نشرات دورية تساعد على التوعية المجتمع
المياه العادمة، واألضرار المترتبة على الصحة العامة والبيئة التي نعيش فيها (وزارة شؤون البيئة 

 )2001الفلسطينية، 
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  . وزارة شؤون البيئة:4.1.6.3
  

وهي الوزارة المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بإدارة المياه العادمة وصياغة السياسات البيئية ووضع 
ل والتشريعات ومراقبة تنفيذ مشاريع إنشاء محطات معالجة المياه العادمة بما يتالءم مع خطط العم

حيث يخول القيام بالتفتيش  1999) لسنة 7بموجب قانون البيئة رقم ( الوضع البيئي، حيث انه
واألنشطة واإلجراءات اإلدارية لوزارة شؤون البيئة، حيث يحق للوزارة القيام بمراقبة المؤسسات والمشاريع 

المختلفة، للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمقاييس والتعليمات المعتمدة لحماية البيئة والمصادر 
على دور وزارة شؤون  الحيوية الموضوعة من قبلها وفقا ألحكام هذا القانون. كما انه هناك مالحظات

  ): 2012، البيئة يمكن إجمالها بالتالي، (ديوان الرقابة المالية واإلدارية
  

  لم تعمل وزارة شؤون البيئة على وضع مقاييس ومعايير لجمع المياه العادمة، والطرق الواجب
)، من قانون البيئة، حيث لم يتم 29إتباعها لمعالجتها وٕاعادة استخدامها عمال بالمادة رقم (

  العمل على إقرار اللوائح التنفيذية للقانون. 
 ءات موثق ومعتمد للمياه العادمة والصرف الصحي، بحيث لم يتم إعداد وٕاصدار دليل لإلجرا

 يعمل على تحديد اآلليات للعمل في التنفيذ، والتطبيق، والمراجعة، والمراقبة، والتفتيش.
  موظفا، موزعين على  12عدم كفاية موظفي الرقابة والتفتيش الميدانيين، حيث يبلغ عددهم

 ):5.3ي كما هو موضح في جدول (كافة محافظات الضفة الغربية على النحو التال
  

  : عدد موظفي الرقابة والتفتيش الميدانيين. 5.3جدول
 

  عدد موظفي التفتيش الميدانيين  اسم المحافظة
  2 الخليل

  2  بيت لحم وأريحا
  2 طولكرم قلقيلية

  1 جنين
  2 نابلس وسلفيت

  1 طوباس
  2 رام اهللا
  12  المجموع

  
 ية بالرغم من االنتهاء من إعداد المقترح والدراسة المبدئية لم يتم تفعيل عمل الشرطة البيئ 
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  لتطبيقها، ولم يتم العمل بها، بالتعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع. 
  لم يتم العمل على اعتماد نظام إدارة المياه العادمة الذي تم العمل على إعداده من قبل مجلس

  .2008الوزراء وذلك منذ العام 
 ى إعداد قاعدة بيانات بيئية لدى وزارة شؤون البيئة بحيث تشتمل على كل ما عدم العمل عل

يتعلق بالمياه العادمة بشكل ممنهج ودقيق بحيث يمكن األطراف المعنية بحماية البيئة من 
  الرجوع والحصول على هذه البيانات والبناء عليها والعمل على تحديثها بشكل مستمر. 

 
  : سطينية. سلطة المياه الفل5.1.6.3

 
 ) على تطوير، وٕادارة مصادر المياه، وزيادة طاقتها،  2002) لسنة 3ينص قانون المياه رقم

وتحسين نوعيتها، وحفظها، وحمايتها من التلوث واالستنزاف، حيث تتولى سلطة المياه 
 الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين.

  من قانون المياه على ان لكل شخص الحق في الحصول على حاجته 3قم (تنص المادة ر (
من المياه ذات الجودة المناسبة الستخدامها، وعلى كل مؤسسة رسمية أو أهلية تقدم خدمات 
المياه ان تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان هذا الحق، ووضع الخطط الالزمة لتطوير 

 ).2012مالية واإلدارية، هذه الخدمات(ديوان الرقابة ال
 

كما انه هناك مالحظات على دور سلطة المياه يمكن إجمالها بالتالي، (ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
2012:(  

 
  لم تعمل سلطة المياه بالمشاركة في إدارة استخدام المواد الصناعية والزراعية التي تسبب في

 3البند األول من قانون المياه رقم  29دة رقم تلوث مصادر المياه وذلك خالفا ألحكام الما
  . 2002لسنة 

  والتي تمنح 2002لسنة  3من قانون المياه رقم  32لم تعمل سلطة المياه بتطبيق المادة رقم ،
 سلطة المياه المسؤولية بمحاسبة كل من يتسبب في تلوث المياه. 

 من قانون  20يه المادة رقم لم تعمل سلطة المياه على إقرار (نظام التعرفة) الذي نصت عل
م والذي ينص على فرض نظام تعرفه موحد للمياه على الرغم رفعه  2002لسنة  3المياه رقم 

 . 2011-12- 28للمرة الثالثة لمجلس الوزراء بتاريخ 
  لم يقم مجلس المياه الوطني بالمهام المطلوبة منه في إدارة المياه العادمة والصرف الصحي

 حيث انه لم يجتمع منذ  2002لسنة  3من قانون المياه رقم  9والمادة رقم  8خالفا للمادة رقم 
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 إقرار هذا القانون. 
  من قانون المياه  25لم يتم العمل على إقرار نظام مرافق المياه اإلقليمية خالفا ألحكام المادة

النظام الذي ينص على إنشاء مرافق مياه إقليمية بالرغم من قيامها برفع  2002بسنة  3رقم 
 .2011- 10- 2الى مجلس الوزراء بتاريخ 

  لم يفصل  2002لسنة  3لم يقر نظام خاص بالصرف الصحي خاصة ان قانون المياه رقم
 بشكل دقيق جميع الجوانب التي تخص إدارة الصرف الصحي والمياه العادمة. 

 صحي من قبل لم يتم العمل على إعداد دليل إجراءات إلدارة قطاع المياه العادمة والصرف ال
 سلطة المياه.

  لم يتم العمل على التنسيق من قبل الجهات المعنية لتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في
مجال إدارة المياه العادمة، حيث ان المياه المعالجة من محطة البيرة حيث تم تصريفها في 

 الوادي دون استثمارها في مشاريع زراعية. 
 نظام للغرامات على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في  لم تعمل سلطة المياه على إعداد

 ) من قانون المياه التي قد تتسبب في تلويث أي مصدر من مصادر المياه.35المادة (
  لم يتم وضع الحلول لألموال التي يقوم الجانب اإلسرائيلي بخصمها من العائدات الضريبية

ل معالجة المياه العادمة المتدفقة الى للسلطة الوطنية الفلسطينية دون وجه حق، وذلك بد
 الجانب اإلسرائيلي.

  لم يتم العمل على تطوير شبك التجمعات السكانية بشبكة الصرف الصحي بل اقتصرت على
 % فقط من التجمعات السكانية بخدمة الصرف الصحي. 30

 لمياه الناتجة لم تعمل سلطة المياه على إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بإجراء معالجة أولية ل
 من عمليات التصنيع قبل تصريفها في شبكة الصرف الصحي. 

  بالرغم من قيام سلطة المياه برفع نظام ربط المساكن و المنشآت بشبكات الصرف الصحي
الذي يتضمن اإلجراءات الالزمة لمعالجة المياه الصناعية الى األمانة العامة لمجلس الوزراء 

  يقر حتى اللحظة. إال انه لم 2011- 4-4بتاريخ 
 

 .  وزارة الزراعة:6.1.6.3
 

لقد تطرقت وزارة الزراعة الى موضوع المياه العادمة في إستراتيجية القطاع الزراعي للوزارة لألعوام من 
حيث اقتصرت على تأهيل البنية التحتية للمصادر المائية (إستراتيجية وزارة الزراعة،  2013- 2011
2011 (  
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 على ان تعمل وزارة 54م في المادة رقم (2003) لسنة 2عة رقم (لقد نص قانون الزرا (
الزراعة على وضع الخطط المختصة، خصوصا العمل على االستفادة من المياه غير 
الصالحة للشرب والمياه المعالجة ألغراض الزراعة من خالل إنشاء السدود الصغيرة، والبرك، 

 . لتجميع مياه األمطار وذلك لالستخدام الزراعي
 ) على انه يمنع منعا باتا ري المحاصيل 2) من قانون الزراعة رقم(55ونصت المادة رقم (

الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم معالجتها وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية 
  المختصة. 

 
  ):2012دارية، كما ان هناك مالحظات على دور وزارة الزراعة، (ديوان الرقابة المالية واإل

 
  .تضارب وتداخل خطوط المهام والصالحيات في إدارة قطاع المياه العادمة  
  لم يتم االستفادة من المياه العادمة ولم يتم إعادة استخدامها سواء كانت المياه الخارجة من

بعض محطات التنقية (محطة معالجة مياه البيرة) أو بالتشارك وتبادل الخبرات مع الجهات 
 عالقة بالمياه العادمة، على إنشاء محطات معالجة لهذه المياه.ذات ال

  لم يتم تنفيذ إنشاء السدود بهدف تجميع مياه األمطار لالستفادة منها لالستخدامات الزراعية
ألف دونم صالح للزراعة  550عدا سد العوجا في محافظة أريحا حيث يتوفر ما يقرب من 

 ي. وغير مستغل بسبب عدم توفر شبكات الر 
  لم يشرك القطاع الخاص في العمل واالستثمار في قطاع المياه العادمة والصرف الصحي

 وذلك لعدة أسباب أهمها:
 

o  امتناع القطاع الخاص عن االستثمار في هذا القطاع بسبب النقص في القوانين
  والتشريعات التي توفر الحماية الالزمة للمستثمر.

o  مة.عدم وجود نظام للتحفيز من قبل الحكو 
o  .النقص في الخبرات المحلية إلدارة وتنظيم قطاع المياه العادمة 

  
  . وزارة السياحة واآلثار:7.1.6.3

  
تتعلق بالقضايا الجمالية للمنطقة وٕامكانية تطوير إدارة المياه العادمة للحد من تشويه المناطق الطبيعية 

  ).2001بالمياه العادمة، (وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، 
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  :. المجتمع المحلي2.6.3
 

هناك دور رئيسي للمجتمع المحلي وال يقل أهمية عن أهمية الوزارات، فهو صاحب الخدمة وهو 
  المستفيد وبالتالي يلعب دورا بناء في تطبيق إدارة المياه العادمة المعالجة وينقسم الى:

  
  : . المجتمع المدني1.2.6.3

  
ية ولجان مجتمعية وشبكات منظمات المجتمع المدني يقسم المجتمع المدني الى منظمات غير حكوم

 ) :2001وسيتم عرض أقسام المجتمع المدني وهي  (وزارة شؤون البيئة،
 

  المنظمات غير الحكومية: . 1.1.2.6.3
  

من خالل عمل المنظمات غير الحكومية يتم التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الحكومية، لتفعيل دورها 
دمة وتنفيذ المشاريع وٕاعداد الخطط وبناء قاعدة البيانات الموجودة لدى المؤسسات في إدارة المياه العا

الرسمية، واالحتياجات الحقيقية للكوادر البشرية، والمادية، في إدارة المياه العادمة وبالنسبة لهذه 
ح المشاريع المنظمات يمكن ان تساهم في الدعم المادي لتطوير آلية العمل إلدارة المياه العادمة، وٕانجا

المرسومة لها، وذلك من خالل برامج ومشاريع سواء توعية أو إرشادية أو دورات تثقيفية تساهم في 
 ).2012تطوير الوعي بالبيئة بشكل عام وبإدارة المياه العادمة بشكل خاص، (أبو ظاهر،

  
  : اللجان المجتمعية .2.1.2.6.3

  
مية مكلفة بشكل رسمي كلجنة مختصة سواء تقسم الى لجان رسمية ولجان تطوعية واللجان الرس

لالستشارة المساندة أو غيرها وهذه اللجان تؤثر في إدارة المياه العادمة حيث ان لها دورا في المجتمع 
وهي تلعب دورا في تغير الفكرة والمناداة بها، أما اللجان التطوعية فتستطيع القيام بأعمال توعوية 

ا تساعد في تطوير الوعي البيئي وتطوير ثقافة المجتمع في مجال خارجة عن النطاق الرسمي حيث أنه
 ).2012إدارة المياه العادمة على مستوى محيط بسيط، (أبو ظاهر، 

 
  شبكات منظمات المجتمع المدني: . 3.1.2.6.3

  
  تعتبر مساهمة هامة في تعزيز الوعي البيئي وتعاون المنظمات في إطار عدم ازدواجية العمل، 
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ة من خبرات المؤسسات االخرى في إظهار دور مميز لها في إدارة واستخدام المياه العادمة واالستفاد
 من خالل عمل جهد مكثف بالتنسيق والتشبيك مع بعضها البعض.

 
  األفراد: . 2.2.6.3

  
رة يعتبر الفرد المحور األساسي في إدارة المياه العادمة، الذي ينتج هذه المياه، وبالتالي فان عملية اإلدا

تعتمد على مدى مشاركته في إنجاح هذا العمل، ومشاركة أفراد المجتمع أمر ضروري لتفعيل نظم إدارة 
المياه العادمة بشكل فعال فيجب عليهم التخلص من المياه العادمة من خالل إنشاء محطات المعالجة، 

مع مخططات  ووضعها في األماكن المخصصة لها الذي تخصصه الجهة المختصة بالجمع، والتعاون
إعادة المعالجة ودفع الرسوم التي تفرض لغرض التشغيل، والتنبيه ألي مالحظات بالسلوكيات الخاطئة 
التي تؤدي الى إفشال إدارة المياه العادمة، سواء من جهة المواطنين أو من الجهات ذات االختصاص 

  ).2003،خاصة إذا لم تقم بالدور المطلوب منها، (ارناؤوط 
 

  المؤسسات التعليمية:. 3.6.2.3
  

تنقسم المؤسسات التعليمية التي تلعب دورا رئيسيا في إدارة المياه العادمة الى جامعات ومدارس ومراكز 
  بحثية:

  
  الجامعات: يمكن ان تساهم الجامعات في تقديم خدمات مهنية واستشارية في مجال إدارة المياه

ات ونشاطات ال منهجية، وٕادخال برامج العادمة للجهات المختصة، باإلضافة الى تقديم دور 
توعية تطوعية، والعمل على تعديل المناهج من خالل وضع مواد إجبارية للطلبة في مجال 
التوعية البيئية مما يساهم في تطوير الوعي لدى فئة مثقفة حيث ستساهم في بناء ثقافة جديدة 

 ).2003،ط وٕادخال أنظمة جديدة في مجال إدارة المياه العادمة، (ارناؤو 
  المدارس: ان وجود ثقافة بيئية في المناهج الدراسية يساهم في تغير وعي الطالب بالنسبة

لآلثار السلبية المترتبة على المياه العادمة غير المعالجة، والعمل من خالل برامج ونشاطات 
لبيئة توعية بيئية تدفع باتجاه تغير العادات والسلوكيات البيئية الخاطئة، (وزارة شؤون ا

 ).2001الفلسطينية،
  المراكز البحثية: من خالل الدراسة الخاصة بالبيئة والمتعلقة بمجاالت إدارة المياه العادمة

المعالجة، وتحديد الوضع الراهن للمياه العادمة وٕامكانية تطوير إدارة المياه العادمة في ظل 
  ).2001اإلمكانيات المتاحة (وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، 



 79

يمكن توضيح اإلطار المؤسسي والمجتمعي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من خالل شكل و 
)3.3.( 
 

 
  

  : الجهات الرسمية والمجتمعية ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. 3.3شكل 
  

  منطقة الدراسة محافظة جنين وطوباس: 7.3
  

  اه العادمة في منطقة الدراسة فيما يأتي:تفاصيل حول واقع المياه والمي
  

  . محافظة جنين:1.7.3
  

نسمة،  256.000به  2007تقع محافظة جنين في شمال الضفة الغربية، قدر عدد السكان في عام 
سنة، ويسكن  15% من السكان تحت سن 43.4% من سكان الضفة الغربية، 11حيث أنهم يمثلون 

نسمة، ويبلغ عدد  11620ف، ويبلغ عدد سكان مخيم جنين أل 205.371المناطق الريفية حوالي 
(جهاز اإلحصاء المركزي،  نسمة من عدد السكان الكلي في المحافظة 39.000سكان المدينة 

2008.(  

االطار المؤسسي والمجتمعي 
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

وزارات
مؤسسات تعليمية المجتمع المحلي وھيئات رسمية

وبحثية

وزارة شؤون البيئةوزارة الحكم المحلي

وزارة التخطيط 
وزارة شؤون البيئةوالتعاون الدولي

وزارة الزراعةوزارة الصحة

وزارة السياحة 
واآلثار

المجتمع المحلياألفراد

منظمات 
غير حكومية

لجان مجتمعية

شبكات منظمات 
المجتمع المدني

جامعات

مدارس

مراكز بحثية
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تعتبر الزراعة هي العمود االقتصادي في المحافظة خاصة في مرج ابن عامر وكذلك في مرج صانور 
  ).2005لفترات السابقة، (صقر، والتي كانت مناطق زراعة مروية في ا

  
  . مياه الشرب:1.1.7.3

  
تعتمد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للحصول على المياه الخاصة بالشرب والزراعة، 

يمتلكون  51.9% من سكان المحافظة يحصلون على المياه من خالل شبكات المياه، و61حيث ان 
  ).2005آبار جمع خاصة بهم، (صقر،

  
اني محافظة جنين، كما هو الحال في باقي المحافظات الفلسطينية من النقص الحاد في المياه، تع

والذي هو نتيجة السياسة اإلسرائيلية التي تمنع منح أي تصاريح للفلسطينيين لحفر اآلبار، وكذلك فهي 
د األدنى من تعمل على تحديد كميات المياه التي يتم تزويدها الى المحافظات الفلسطينية، ان الح

/ ساعة بينما الكمية التي يسمح بها الجانب  3م250 - 200كميات المياه الالزمة للمحافظة تبلغ من 
/ ساعة يتم ضخها من آبار المحافظة،  3م 30- 20/ ساعة باإلضافة الى  3م 100اإلسرائيلي 

  ).2005(صقر،
  

ت ناتجة من المنازل أو المصانع أو تعتبر المياه العادمة من احدى اخطر الملوثات الموجودة سواء كان
مخلفات معاصر الزيتون، حيث أنها تحتوي على الجراثيم الضارة لإلنسان، وتحتوي على أيضا على 
المعادن الثقيلة والتي من الضروري ان يتم معالجتها لتقليل من نسبة تلويثها للمياه السطحية والجوفية 

خذ بعين االعتبار ان المياه العادمة بمختلف أشكالها والحد من انتشار األوبئة في المحافظة مع األ
تصنف على أنها مخلفات مائية مركزة وذلك يرجع الى االستهالك المنخفض للماء، ان كمية المياه 

/سنة وتعتمد نوعية هذه المياه على مصدر هذه 3مليون م 4.3العادمة التي تنتج في المحافظة تقدر 
ة تعتبر المحافظة الزراعية األولى في الضفة الغربية، والتي تعاني أيضا المياه العادمة، ولكون المحافظ

من أزمة مياه خانقة فان إعادة معالجة هذه المياه والقيام باستخدامها في الزراعة يعد الحل االمثل لهذه 
  ). 2005المحافظة للخروج من أزمتها الخانقة في توفير المياه الالزمة لري الزراعي، (صقر،

  
  المياه العادمة وبناها التحتية: .2.1.7.3

  
تفتقر المناطق الريفية في محافظة جنين الى شبكات الصرف الصحي حيث تعتمد هذه المناطق على 

% 13الحفر االمتصاصية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يتمتعون بخدمة شبكات الصرف الصحي 
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ذكره ان هذه الشبكة تعاني من ظروف م و والجدير 20616من إجمالي سكان المحافظة، ويبلغ طولها 
صيانة سيئة كما أنها تعاني من أخطاء هندسية في التصميم وهذا يؤدي الى تسريبات كبيرة في المياه 

  ).2005العادمة وتصبح إمكانية تلويث المياه السطحية والجوفية عالية جدا، (صقر،
  

  . محافظة طوباس: 2.7.3
  

كم مربع (وتمثل  410لشرقي للضفة الغربية، وتبلغ مساحتها تقع محافظة طوباس في أقصى الشمال ا
% من المساحة الكلية للضفة الغربية)، وتحتوي هذه المحافظة على مدينة رئيسية واحدة هي 7

بحوالي  2007قرية وخربة، ويبلغ عدد سكان المحافظة بحسب تعداد  20طوباس، باإلضافة الى 
 10.8ألف)، وقرية طمون ( 16.2ينة طوباس (نسمة، يسكن أكثر من نصفهم في مد 50.000

ألف)، وتضم المحافظة بعض القرى الواقعة في شمال األغوار، مثل كردله، تياسير، بردلة، عين 
  )2009مدونات أمين،البيضاء، (

  
تحظى محافظة طوباس بوضع خاص من قبل الجهات الرسمية واألهلية والمحلية والدولية، وذلك نتيجة 

تتعرض له من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ألهداف استيطانية وٕاقامة معسكرات االستهداف الذي 
التدريب، باإلضافة لألطماع اإلسرائيلية بالموارد المائية الموجودة فيها، وكذلك لما تتمتع به المنطقة من 

ت دخول أهمية زراعية، لذلك فقد فامت قوات االحتالل بمصادرة مناطق واسعة ألغراض التدريب، ومنع
مزارعي األغنام لكثير من المناطق بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وقد اتخذت قوات االحتالل 
قرارات عديدة للحد من إقامة األبنية السكنية، والنشاطات العمرانية ألغراض التجمعات السكانية العربية، 

مدونات الشمالية، (وذلك بهدف تعميق االستيطان في هذه المحافظة، خاصة في منطقة األغوار 
  ).2009أمين،

  
  :. مياه الشرب1.2.7.3

  
تعتبر محافظة طوباس من أكثر المحافظات حظًا من ناحية مستويات المياه الجوفية، وتتركز المياه في 
حوض الفارعة ومنطقة األغوار، حيث قامت إسرائيل بالسيطرة على هذه اآلبار وحولتها لخدمة 

والينابيع المستوطنات التي قام االحتالل ببنائها على أراضي  مصالحها بحيث تخدم هذه اآلبار
المحافظة، أما فيما يتعلق بشبكات المياه داخل المحافظة فقد تم تطوير الشبكة الداخلية لمدينة طوباس 

مدونات ( ،وذلك من خالل مشروع فرنسي، أما بقية بلدات وقرى المحافظة فبقيت على وضعها القديم
  ).2009أمين،
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  .  المياه العادمة وبناها التحتية:2.2.7.3
  

تفتقر جميع التجمعات السكانية في محافظة طوباس إلى وجود شبكة الصرف الصحي، وال يوجد أي 
محطة تنقية ويستعاض عنها بالحفر الصماء، وهذا يعني فقدان كثير من المياه التي يمكن ان يتم 

حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، (مركز ) توزيع األسر 6.3ويبن جدول ( استخدامها بالزراعة
  ).2013المعلومات الفلسطيني،

  
  1997: توزيع األسر حسب طريقة التخلص من المياه العادمة لعام 6.3جدول 

  
 النسبة العدد طريقة التخلص من المياه العادمة

 00.0شبكة صرف صحي
 %542493.6حفرة امتصاصية

 %3616.2ال يوجد
 %110.2غير مبين
 %5769100المجموع

  
لقد عمدت إسرائيل منذ بداية احتاللها لضفة الغربية، الى تهجير السكان من هذه المحافظة، بشتى 
الوسائل والسبل الممكنة، وخصوصًا من منطقة األغوار، فقد تعمدت إهمال هذه المنطقة من النواحي 

قطرية، واألمر نفسه بالنسبة الى تطوير  بدون كهرباء 1999التطويرية، فأبقت طوباس لغاية عام 
البنية التحتية، وذلك بهدف تهجير السكان، وقد انعكس ذلك على قطاع الخدمات وخاصة خدمات 
المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات األساسية، وقد استمر هذا الوضع حتى قدوم السلطة 

نطقة تدريجيا وفقا لإلمكانات المتاحة في ، حيث بدأت بتطوير الم1994الوطنية الفلسطينية في عام 
  المجاالت األهم وهي قطاع المياه والصرف الصحي.

  
قراءه لواقع المياه والمياه العادمة في محافظتي جنين وطوباس من واقع الحاجة الى إدارة  8.3

  واستخدام المياه العادمة المعالجة:
  

الء على الموارد المائية في الضفة الغربية، وذلك مارس االحتالل اإلسرائيلي منذ بداياته سياسة االستي
بمختلف الصور من بناء للمستوطنات على مراكز اآلبار الجوفية الى إصدار القوانين التي تمنع 
المواطنين بحفر اآلبار سواء كانت للشرب أو لالستخدام الزراعي، والجدير ذكره ان االحتالل اعتمد 
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در المائية بشكل صارم باإلضافة الى مصادرة األراضي في على تنفيذ القوانين الخاصة بالمصا
محافظتي جنين وطوباس، وذلك لعدة أسباب والتي من أهمها اعتبار المحافظتين سلة الغذاء 

  ).2005الفلسطيني، (صقر، 
  

تعاني محافظتي جنين وطوباس من نقص شديد في المياه الصالحة لشرب وذلك نتيجة اإلجراءات التي 
تالل، باإلضافة الى ان الشبكات الخاصة بالمياه بحاجة الى صيانة، والجدير ذكره ان يفرضها االح

أجزاء كبيره من كلتا المحافظتين تعتمد على تنكات المياه لعدم توفر شبكات مياه في هذه األجزاء، 
حيث انه منذ عشرات السنين أصبح هناك عزوف من قبل المزارعين لزراعة أراضيهم، حيث أصبحت 

  ).2009مدونات أمين،اعة مقتصرة في الفترة الحالية في غالبها على المحاصيل البعلية، (الزر 
   

أما بالنسبة الى شبكات الصرف الصحي حيث ان محافظة طوباس تعاني من عدم توفر للشبكات 
الصرف الصحي فيها نهائيا، حيث ان المحافظة تعتمد بشكل أساسي على الحفر االمتصاصية، أما 

لى محافظة جنين فهي أيضا تعاني من عدم تغطية شبكات الصرف الصحي لجزء كبير من بالنسبة ا
المحافظة، كما ان كميات المياه العادمة التي يتم إنتاجها يتم اإللقاء بها الى األودية التي تنتهي في 

لسطينية األراضي المحتلة ليتم معالجتها واالستفادة منها في مختلف االستخدامات مع تحمل الدولة الف
ألثمان المعالجة لهذه المياه، والجدير ذكره ان محطة المعالجة الموجودة في محافظة جنين وأثناء فترة 
عملها كان هناك تجارب ناجحة لري المحاصيل الحقلية بالمياه العادمة المعالجة، والتي سرعان ما 

  ). 2013، توقفت وذلك نتيجة توقف المحطة عن العمل، (مركز المعلومات الفلسطيني
  

تعد عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة كمصدر للمياه غير تقليدي في العملية الزراعية 
احدى اهم الحلول التي من الممكن ان تنهض بالوضع المائي في المحافظتين، لذلك كان لزاما على 

الصحي والقيام ببناء  الجهات ذات العالقة العمل بشكل جاد على ربط المحافظتين بشبكات الصرف
محطات لمعالجة المياه العادمة، والعمل على إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال 
الزراعي، وهذا جنبا الى جنب مع إعادة تأهيل شبكات المياه الموجودة في المحافظتين، فهذا من شانه 

ى األرض من المصادرة نتيجة هجرها يعمل على الحفاظ على البيئة من جهة، وكذلك الحفاظ علان 
من قبل المزارعين، وكذلك االستغالل للمياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي باعتبارها مصدر 

  كامن، الحفاظ على سلة الغذاء الفلسطيني والتي تتميز بها كلتا المحافظتين. 
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

  منهجية الدراسة 1.4
  

هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، الذي يستند إلى وصف الظاهرة موضع الدراسة،  اعتمدت
وكذلك مراجعة ونقد وتحليل القوانين واالستراتيجيات البيئية، والقراءة في تجارب الدول العربية، والتي 

، ولقد تم إجراء مجموعة من المقابالت االستطالعية مع 2013ط وحزيرانأنجزت بين شهري شبا
إدارات المؤسسات ذات االختصاص بهدف جمع بيانات ومعلومات يستفاد منها في إعداد وبناء أداة 
الدراسة الرئيسية، وهي االستبانة، ومقابالت مع المختصين في مجال إدارة المياه العادمة في 

لمؤسسات األهلية، المؤسسات البحثية األكاديمية، مجتمع المزارعين، ومجتمع المؤسسات الحكومية، ا
المستهلكين، ولقد تم اختيار أشخاص ذوي عالقة مباشرة باتخاذ القرارات الخاصة بإدارة واستخدام المياه 
العادمة المعالجة في محافظة رام اهللا ممن تتبع لهم المؤسسات ذات العالقة بموضوع الدراسة في 

افظتي جنين وطوباس، والذين يسهل الوصول إليهم إلجراء المقابالت معهم بهدف إثراء هذه مح
إلحصائية وبرنامج ا SPSSالرسالة، ولقد تم تحليل وعرض المعلومات التي تم جمعها باستخدام حزمة 

Excel .  
  

  إجراءات الدراسة  2.4
  

)، حيــث تــم 1.4ت كمــا يظهــر فــي الشــكل (اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي فــي تحليــل البيانــا
جمع ونقد وتحليل البيانات من خالل مراجعــة القــوانين والتشــريعات، األدبيــات والتجــارب العربيــة الســابقة، 
ومقـــابالت اســـتطالعية مـــع خبـــراء ومختصـــين، حيـــث تـــم اعتمـــاد األداتـــين (االســـتبانة، والمقابلـــة)، وذلـــك 
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دراء المؤسســات لــم يســتجيبوا لالســتبانة ممــا دفعنــا الــى بســبب ان هنــاك بعــض المبحــوثين وخاصــة مــن مــ
  .تصميم المقابالت في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  
تــم تصــميم االســتبانات التــي اعتمــدت كــأداة أساســية لجمــع البيانــات، وتــم فحــص صــدق األداة مــن وقــد 

وزيعهــا علــى عينـــة مــن مجتمــع الدراســـة خــالل، كرونبــاخ ألفــا والتجزئـــة، وثبــات االســتبانات مـــن خــالل ت
وٕاعـــادة توزيعهـــا مـــره أخـــرى بفـــارق وقـــت زمنـــي معـــين، لفحـــص ثباتهـــا، ثـــم وزعـــت االســـتبانة علـــى عينـــة 

  المبحوثين وتم تعبئتها وجمعها وفرزها. 
  

، تـــم احتســـاب تكـــرارات إجابـــات SPSSبعـــد االنتهـــاء مـــن جمـــع البيانـــات، وتحليلهـــا مـــن خـــالل برنـــامج 
توســــطات الحســــابية واختبــــار التبــــاين األحــــادي، وتــــم معالجــــة البيانــــات واعتمــــاد برنــــامج المبحــــوثين والم

SPSS ،Excel  لعـــــرض البيانـــــات بصـــــورة جـــــداول وأشـــــكال، وعـــــرض النتـــــائج والخـــــروج باســـــتنتاجات
وتوصـــيات للوصـــول الـــى الشـــكل النهـــائي للدراســـة، مـــع المتابعـــة والتعـــديالت مـــن قبـــل المشـــرف فـــي كـــل 

  ) إجراءات الدراسة. 1.4المذكورة ويوضح شكل (مرحلة من المراحل 
  

  
  

  : ملخص إلجراءات الدراسة 1.4شكل 
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  أداة الدراسة وتصميمها 3.4
  

لقــد جــاءت االســتبانة (اســتبانة الجاهزيــة المؤسســية، اســتبانة الجاهزيــة المجتمعيــة(المزارع، المســتهلك)، 
فقــرات  6ربعــة أقســام: األول يتكــون مــن مكونــة مــن ا )1.4اســتبانة الجاهزيــة المؤسســية فــي الملحــق (

تتناول خصائص العينة من حيث: الجنس، والعمر، والتحصــيل العلمــي، والتخصــص العلمــي، وطبيعــة 
محــاور رئيســية تتكــون مــن  8العمل، وسنوات الخبرة في مجال إدارة المياه العادمة، والثاني يتكــون مــن 

فقــــرة تحــــدد  23ختلفــــة، والثالــــث يتكــــون مــــن فقــــرة تتنــــاول جاهزيــــة المؤسســــات فــــي المجــــاالت الم 76
الصعوبات والمشــاكل التــي تعيــق جاهزيــة المؤسســات إلدارة الميــاه العادمــة، والرابــع يركــز علــى اآلليــات 

) يوضــح هــذه الفقــرات. وتــم اعتمــاد 1.4فقرة، والجدول ( 14والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه الجاهزية في 
)، 2)، بدرجــة متوســطة(3ليكــرت وهــي: بدرجــة كبيــرة ( ســلم اإلجابــات مــن ثــالث خيــارات حســب ســلم

  ).  1بدرجة ضعيفة(
  

  : محاور وفقرات االستبانة للجاهزية المؤسسية1.4جدول 
  

  الفقرات  محاور االستبانة  الرقم
  6 القسم األول: بيانات تعريفية  .1
  88  : الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةالقسم الثاني:  .2

  11 في مجال امتالك المعلومات والمخططات  1.2
  20 في مجال التخطيط واالدارة  2.2
  25  في مجال التنسيق والتشبيك  3.2
  12 في مجال الرقابة والتقييم  4.2
  7 في مجال اإلمكانيات المادية (معدات وآالت)  5.2
  7 في مجال اإلمكانيات البشرية  6.2
  6 في مجال التمويل  7.2

القسم الثالث: المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام   .3
  المياه العادمة المعالجة.

25  

القسم الرابع: الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام   .4
  المياه العادمة المعالجة.

16  

  
) فــــي مجــــال إدارة 4.4، 3.4، 2.4ســــتهلك)، فــــي المالحــــق (اســــتبانة الجاهزيــــة المجتمعيــــة (المــــزارع وال

فقــره تتنــاول خصــائص  12واستخدام المياه العادمــة المعالجــة مكونــة مــن أربعــة أقســام: األول يتكــون مــن 
العينــة مــن حيــث: مكــان الســكن، الجــنس، والعمــر، والمســتوى العلمــي، والحالــة االجتماعيــة، عــدد أفــراد 
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نســبة ، لمزرعــة مــن أفــراد األســرة، عــدد العــاملين مــن األســرة فــي المزرعــةعــدد العــاملين خــارج ااألســرة، 
والثــاني يتكــون مــن  االنتساب إلــى جمعيــة زراعيــة أو جمعيــة مربــي مواشــي، ،إدارة المزرعة، الدخل الناتج

 ،الجاهزية المجتمعيــة فــي مجــال الــوعي البيئــي إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــةفقرة تتناول،  21
الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية فــي إدارة واســتخدام فقرة تحدد  12لثالث يتكون من وا

فقــرة ويركــز علــى الجاهزيــة المجتمعيــة فــي مجــال االتجــاه  14، والرابع يتكون من المياه العادمة المعالجة
  قرات. ) يوضح هذه الف2.4والجدول (نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 

  
  : محاور وفقرات االستبانة للجاهزية المجتمعية (المزارع، المستهلك)2.4جدول

  
  الفقرات  محاور االستبانة  الرقم

 11  القسم األول: بيانات تعريفية   .1
الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي في إدارة واستخدام المياه العادمة القسم الثاني:  .2

  المعالجة
21  

الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية في إدارة واستخدام المياه العادمة سم الثالث:الق  .3
  المعالجة

13  

  14  الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةالقسم الرابع:  .4
  

  صدق األداة (تحكيم االستبانات) 4.4
  

 ع: للحصول على مصداقية عالية لالستبانات (المؤسسية، فحص صدق قبل التوزي
)، وضمان تحقيق 8.4، 7.4، 6.4، 5.4والمجتمعية، المزارع والمستهلك) في المالحق (

وضعت االستبانات من أجله، تم عرضها ومراجعتها من قبل مجموعة من  الذيالهدف 
المعالجة وهم د.(عبد اهللا المختصين وذو الخبرة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 

العمري، عزيز البرغوثي، زاهر البرغوثي، ربى أبو عمشه، إياد بدران، ذياب عيوش، ربيع 
ذ عويس، د. بوبكر دهبي)، وبعد مراجعتها وتحكيمها من قبل المتخصصين تم األخ

  بالمالحظات واآلراء وتطوير االستبانات، ووضعها بعد تعديلها في صورتها النهائية.
 صدق بعد التوزيع: لتأكد من صدق استبانتا الجاهزية (المؤسسية، والمجتمعية)  فحص

)، والذي تظهر factor analysisإحصائيا، تم إخضاع البيانات الختبار التحليل العاملي (
 ):3.4نتائجه ملخصة للمحاور في جدول (

  
  لقول بان هناك اتساق وعليه يمكن ا 0.6)، بان مجمل القيم جاءت اكبر من 3.4يتضح من الجدول (
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داخلي يشير الى صدق األداة. ومن جانب آخر هناك عدد من الفقرات التي جاءت قيمها اقل من 
، وهي في غالبها إجابات للمبحوثين حول امتالك المعلومات، التخطيط، التنسيق والتشبيك، 0.6

ز الجاهزية، وقد يعزى ذلك الى التمويل، والتحفيز، والمعيقات المؤسسة، والسبل واآلليات الكفيلة بتعزي
ان المبحوثين تنقصهم المعلومات والتخطيط، والتمويل، والتحفيز داخل مؤسساتهم، أو بين المؤسسات 

  ذات العالقة، أو عدم وضوح في ادوار مؤسساتهم.
  

مياه أ: نتائج اختبار التحليل العاملي لمحاور استبانة الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام ال–3.4جدول 
  العادمة المعالجة.

  

 الواقع األهمية  المحور  الرقم
في مجال امتالك 1

  المعلومات والمخططات
 0.790 القيمة العليا0.883القيمة العليا
 0.558 القيمة الدنيا0.650القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60عدد القيم اقل من  0 0.60  1 

 0.792 القيمة العليا0.833االقيمة العلي في مجال التخطيط 2
 0.538 القيمة الدنيا0.576القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60عدد القيم اقل من  2 0.60  2 

في مجال التنسيق 3
  والتشبيك

 0.800 القيمة العليا0.833القيمة العليا
 0.558 القيمة الدنيا0.652القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60عدد القيم اقل من  0 0.60  2 

في مجال إجراءات التقييم 4
  والرقابة 

 0.769 القيمة العليا0.850القيمة العليا
 93 0.5 القيمة الدنيا0.652القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60عدد القيم اقل من  0 0.60  1 

في مجال اإلمكانيات 5
  المادية 

ة العلياالقيم0.880القيمة العليا  0.766 
 0.656 القيمة الدنيا0.801القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60عدد القيم اقل من  0 0.60  0 

في مجال اإلمكانيات 6
  البشرية 

 0.728 القيمة العليا0.816القيمة العليا
 0.547 القيمة الدنيا0.636القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من   
0.60قيم اقل من عدد ال 0 0.60  1 
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ب: نتائج اختبار التحليل العاملي لمحاور استبانة الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام –3.4جدول 
  المياه العادمة المعالجة.

  
 الواقع األهمية  المحور  الرقم

 0.717 القيمة العليا0.745القيمة العليا في مجال التمويل 7
نياالقيمة الد0.616القيمة الدنيا  0.6 06 

عدد القيم اقل من
0.60 2 

عدد القيم اقل من 
0.60 1 

 0.873 القيمة العليا0.728القيمة العليا في مجال التحفيز 8
 0.552 القيمة الدنيا0.597القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60 1 

عدد القيم اقل من 
0.60 1 

الصعوبات والمشاكل التي 9
 لمؤسسية تعيق الجاهزية ا

 0.818 القيمة العليا0.866القيمة العليا
 0.551 القيمة الدنيا0.573القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60 1 

عدد القيم اقل من 
0.60 

2 

الوسائل واآلليات التي 10
  تعزز الجاهزية المؤسسية

 0.826 القيمة العليا0.785القيمة العليا
لقيمة الدنياا0.586القيمة الدنيا  0.639 

عدد القيم اقل من
0.60 1 

عدد القيم اقل من 
0.60 

0 

  
)، 4.4أما بالنسبة الستبانة الجاهزية المجتمعية فكانت نتائج اختبار التحليل العاملي كما في جدول (

وعليه يمكن القول بان هناك اتساق داخلي يشير الى صدق  0.6بان مجمل القيم جاءت اكبر من 
، وهي في غالبها 0.6ومن جانب آخر هناك عدد من الفقرات التي جاءت قيمها اقل من  األداة.

مجال الوعي البيئي، المشاركة المجتمعية، االتجاه نحو اإلدارة واالستخدام،  إجابات للمبحوثين حول
ه وهذا يعزى الى نقص الوعي والمعلومات في المجاالت (الوعي البيئي واالستعداد للمشاركة، االتجا

  نحو اإلدارة واالستخدام)، عدم الوضوح لألدوار المجتمعية في عملية اإلدارة واالستخدام.
  

  ثبات أدوات الدراسة  5.4
  

 test & re test) فيما يتعلق بثبات أدوات الدراســة تــم التحقــق مــن خــالل االختبــار وٕاعــادة االختبــار (
عــت علــيهم االســتبيانات لإلجابــة عليهــا )، وز 10حيث تم اختيار عينة مصغرة من المبحوثين وعددهم (
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وبعد أسبوع أعيدت لهم االستبيانات لإلجابــة عليهــا مــرة أخــرى، كمــا وتــم احتســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا 
والتجزئة لالتساق الداخلي الستبانة الجاهزية المؤسسية، ولكل محور علــى حــده وجــاءت القــيم الســتبانة 

ة مرتفعة، تعبــر عــن مســتوى ثبــات جيــد لالســتبانات حيــث قيم )5.4الجاهزية المؤسسية كما في جدول(
، وبالتــالي، وزعــت وهــذا يــدل علــى ثبــات عــالي لالســتبانة 0.65كانــت مجمــل القــيم مرتفعــة اكبــر مــن 

  االستبانة على كامل عينة الدراسة.
  

العادمة  : اختبار التحليل العاملي لمحاور استبانة الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه4.4جدول 
  المعالجة.

 
   الواقع   األهمية  المحور  الرقم

في مجال الوعي البيئي في  1
إدارة واستخدام المياه العادمة 

  المعالجة

 0.747 القيمة العليا 0.775 القيمة العليا
 0.481 القيمة الدنيا0.547القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60 2 

عدد القيم اقل من 
0.60 3 

مجال المشاركة المجتمعيةفي  2
في إدارة واستخدام المياه 

  العادمة المعالجة

 0.709 القيمة العليا0.868القيمة العليا
 0.522 القيمة الدنيا 0.563 القيمة الدنيا

عدد القيم اقل من
0.60 2 

عدد القيم اقل من 
0.60 2 

في مجال االتجاه نحو إدارة 3
واستخدام المياه العادمة 

  عالجةالم

 0.882 القيمة العليا
 0.602 القيمة الدنيا

  
عدد القيم اقل من 

0.60 0 
  

  أ: قيم كرونباخ ألفا والتجزئة لمحاور استبانة الجاهزية المؤسسية:- 5.4جدول 
  

 الواقع األهمية  المحور  الرقم
 التجزئة  كرونباخ ألفا التجزئة  كرونباخ ألفا

تفي مجال امتالك المعلوما 1
 0.703 0.792 0.658 0.658  والمخططات

 0.861 0.945 0.862 0.862  في مجال التخطيط  2
 0.929 0.8720.8720.963 في مجال التنسيق والتشبيك 3
 0.878 0.8820.8820.905 في مجال التقييم والرقابة 4
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  :ب: قيم كرونباخ ألفا والتجزئة لمحاور استبانة الجاهزية المؤسسية- 5.4جدول 
  

 الواقع األهمية  المحور  الرقم
 التجزئة  كرونباخ ألفا التجزئة  كرونباخ ألفا

 0.824 0.910.910.909 في مجال اإلمكانيات المادية 5
 0.827 0.89 0.855 0.855  في مجال اإلمكانيات البشرية  6
 0.838 0.7090.7090.857 في مجال التمويل 7
 0.805 0.780.780.822 في مجال التحفيز 8
الصعوبات والمشاكل التي تعيق 9

 0.863 0.955 0.881 0.881  الجاهزية المؤسسية 
الوسائل واليات التعزيز للجاهزية 10

 0.859 0.960 0.883 0.884  المؤسسية
 0.928 0.9220.980  0.98 القيمة الكلية للمحاور

  
داخلي الســتبانة الجاهزيــة المجتمعيــة، وجــاءت كما وتم احتساب معامل كرونباخ ألفا والتجزئــة لالتســاق الــ

) قيمــة مرتفعــة، تعبــر عــن مســتوى ثبــات جيــد لالســتبانات حيــث جــاءت مجمــل 6.4القيم كما في جدول (
  وبالتالي، وزعت االستبانة على كامل المبحوثين. 0.836القيم اكبر من 

  
  معية(المزارع والمستهلك):قيم كرونباخ ألفا والتجزئة لمحاور استبانة الجاهزية المجت :6.4جدول

  
 الواقع األهمية  المحور  الرقم

 التجزئة  كرونباخ ألفا التجزئة  كرونباخ ألفا
في مجال الوعي البيئي في إدارة 1

  واستخدام المياه العادمة المعالجة
.9530.8890 0.945 0.874 

في مجال المشاركة المجتمعية في إدارة 2
  الجةواستخدام المياه العادمة المع

.9190.8360 0.933 0.895 

في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام 3
    المياه العادمة المعالجة

0.939 0.819 

  
 المعالجة اإلحصائية 6.4

  
ألغراض التحليل اإلحصائي أعطيت األوزان التالية لمقاييس األداة الخاصة بالجاهزية المؤسسية 

  :)7.4موضح في جدول (والمجتمعية(المزارع، والمستهلك) كما هو 
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  : مقاييس استبانتا الجاهزية المؤسسية والمجتمعية(المزارع، المستهلك)7.4جدول 
  

 سبل التعزيز المعيقات الواقع األهمية  الجاهزية
حيث تم إعطاءالمؤسسية

األهمية النسبية 
) 10- 1األوزان من (

من األقل أهمية الى 
 األكثر أهمية.

أعطيت األوزان درجة
)، درجة 3كبيرة (

)، درجة 2متوسطة (
).1ضعيفة (  

أعطي واقع حدوث 
المعيق األوزان، درجة 

)، درجة 3كبيرة (
)، درجة 2متوسطة (

).1ضعيفة (  

أعطي إمكانية تطبيق 
المحفز األوزان درجة 

)، درجة 3كبيرة (
)، درجة 2متوسطة (

).1ضعيفة (  
 االتجاه (ايجابي) االتجاه (سلبي) الواقع األهمية الجاهزية
حيث تم إعطاءالمجتمعية

األهمية النسبية 
) 10- 1األوزان من (

من األقل أهمية الى 
 األكثر أهمية.

أعطيت األوزان درجة
)، درجة 3كبيرة (

)، درجة 2متوسطة (
).1ضعيفة (  

 تأثير سلبي بدرجة كبيرة
)، سلبي بدرجة 3(

)، سلبي 2متوسطة(
).1بدرجة ضعيفة(  

تأثير ايجابي بدرجة 
يجابي بدرجة )، ا3كبيرة(

)، ايجابي 2متوسطة(
).1بدرجة ضعيفة(  

حيث تم إعطاء المزارع
األهمية النسبية 

) 10- 1األوزان من (
من األقل أهمية الى 

 األكثر أهمية.

أعطيت األوزان درجة
)، درجة 3كبيرة (

)، درجة 2متوسطة (
).1ضعيفة (  

تأثير سلبي بدرجة 
)، سلبي بدرجة 3كبيرة(

)، سلبي 2متوسطة(
).1ة ضعيفة(بدرج  

تأثير ايجابي بدرجة 
)، ايجابي بدرجة 3كبيرة(

)، ايجابي 2متوسطة(
).1بدرجة ضعيفة(  

حيث تم إعطاءالمستهلك
األهمية النسبية 

) 10- 1األوزان من (
من األقل أهمية الى 

 األكثر أهمية.

أعطيت األوزان درجة
)، درجة 3كبيرة (

)، درجة 2متوسطة (
).1ضعيفة (  

ة تأثير سلبي بدرج
)، سلبي بدرجة 3كبيرة(

)، سلبي 2متوسطة(
).1بدرجة ضعيفة(  

تأثير ايجابي بدرجة 
)، ايجابي بدرجة 3كبيرة(

)، ايجابي 2متوسطة(
).1بدرجة ضعيفة(  

  
  حدود ومحددات الدراسة 7.4

  
  تتمثل حدود الدراسة بما يلي: 

  
 الحدود الجغرافية: محافظتي جنين وطوباس ورام اهللا 
  2013يت هذه الدراسة بين شباط وحزيران الحدود الزمنية: أجر. 
  ،الحدود البشرية: خبراء إدارة واستخدام المياه العادمة في المؤسسات الرسمية، واألهلية

واألكاديمية، وبعض رؤساء الهيئات المحلية (بلديات، مجالس قروية) ممن لديهم محطات 
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إلنشاء محطات لمعالجة المياه لمعالجة المياه العادمة في طور اإلنشاء أو من لديهم مشاريع 
العادمة، والمراكز البحثية، باإلضافة الى عينة مجتمعية في محافظات طوباس وجنين ورام 
اهللا، باإلضافة الى عينة من المزارعين والمستهلكين في محافظتي طوباس وجنين ورام اهللا، كما 

دارة واستخدام المياه العادمة وتم اختيار بعض الخبراء الذين بأيدهم اتخاذ القرارات الخاصة بإ
المعالجة والعاملين في المؤسسات الرسمية واألهلية واألكاديمية في محافظة رام اهللا والتابعة لها 
المؤسسات في محافظة جنين وطوباس في اتخاذ القرار النهائي إلجراء المقابالت الخاصة 

  بالجاهزية المؤسسية والمجتمعية.
  

  مجتمع وعينة الدراسة 8.4
  

  فيما يلي مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالجاهزية المؤسسية والمجتمعية(المزارع، المستهلك):
  

  :. مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالجاهزية المؤسسية1.8.4
  

تكون مجتمع الدراسة من العاملين بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المؤسسات الرسمية 
  من الجامعات والمراكز البحثية في محافظة جنين وطوباس ورام اهللا، حيث  واألهلية وذوي االختصاص

)، حيث تم االستناد في تحديد مجتمع الدراسة الى نتائج استبانة الجاهزية 8.4يوضح جدول (
) 25المؤسسية، ومقترحات من بعض مبحوثيها، حيث تكون المجتمع العينة للجاهزية المؤسسية من (

  مؤسسة رسمية وأهلية.
  

  أ: مجتمع المبحوثين باستبانة الجاهزية المؤسسية- 8.4جدول
  

  االستبانات المستعادة  االستبانات الموزعة  المؤسسة المبحوثة  الرقم
  الوزارات ذات االختصاص في محافظة رام اهللا

 5 11 وزارة الحكم المحلي 1
 3 6 سلطة المياه الفلسطينية 2
 3 8 وزارة الزراعة 3
 3 6 وزارة التخطيط 4
 3 8 وزارة شؤون البيئة 5
 1 1 وزارة الصحة 6
 4 4 مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 7
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  ب: مجتمع المبحوثين باستبانة الجاهزية المؤسسية- 8.4جدول
  

  االستبانات المستعادة  االستبانات الموزعة  المؤسسة المبحوثة  الرقم
  م اهللالمؤسسات األهلية ذات االختصاص في محافظة را

 2 5 مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين 1
 0 4 مركز بيسان لألبحاث 2
 0 4 مركز المعلومات الفلسطيني 3
 1 4  مركز العمل التنموي معا 4

  المؤسسات الرسمية ذات االختصاص في محافظة جنين
 3  5 مديرية الحكم المحلي 1
 5 5 مديرية الزراعة  2
 4 4 مصلحة المياه العادمة 3
 1 1 سلطة جودة البيئة 4
 4 6 قسم صحة البيئة-مديرية الصحة 5
 6 6 المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية 6
 1 2 مديرية التربية والتعليم 7

 المؤسسات األهلية ذات االختصاص في محافظة جنين
 6 8 اإلغاثة الزراعية 1

 اسالمؤسسات الرسمية ذات االختصاص في محافظة طوب
 3 3 مديرية زراعة طوباس 1
 1 1 مجلس الخدمات المشتركة 2

  البلديات والمجالس ذات العالقة في محافظتي جنين وطوباس
 1 1 بلدية يعبد 1
 1 1  مجلس قروي عنزة 2
 1 1 بلدية قباطية 3
 1 1 بلدية طمون 4
 63 102 المجموع 

  
وصدفية من حيث العاملين فيها، حيث تم  أما عينة المبحوثين فكانت قصدية من حيث المؤسسات،

تسليم االستمارات لكل مؤسسة بحسب ما أعطوا من معلومات حول عدد العاملين لديهم في مجال إدارة 
) صالحة 63)، استعيد منها ((102واستخدام المياه العادمة المعالجة، وبلغ عدد االستبانات الموزعة 

  ). 8.4م (لتحليل اإلحصائي كما هو مبين في جدول رق
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  . مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالجاهزية المجتمعية:2.8.4
  

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الزراعي (مزارعين والذين في غالبهم ينتمون الى 
الجمعيات الزراعية العاملة في المنطقة، وذوي اختصاص في المجال من المؤسسات الرسمية واألهلية، 

  ي المجال)، وعينة من المستهلكين، في محافظتي جنين وطوباسوذوي اختصاص ف
  

وقد تم االستناد في تحديد مجتمع الدراسة الى نتائج استبانة الجاهزية المجتمعية، ومقترحات من بعض 
) مؤسسة رسمية وأهلية وجمعية 12مبحوثيها، حيث تكون المجتمع العينة للجاهزية المجتمعية من (

  .)9.4ي جدول (زراعية كما هو موضح ف
  

  : مجتمع المبحوثين باستبانة الجاهزية المجتمعية.9.4جدول 
  

  االستبانات المستردة  االستبانات الموزعة  المؤسسة  الرقم
 8 20 مديرية زراعة جنين 1
 3 4 وزارة الحكم المحلي 2
 1 1 سلطة جودة البيئة 3
 3 18 وزارة الصحة 4
 10 16  المركز الوطني الفلسطيني 5
 27 30 اإلغاثة الزراعية 6
 3 6  بلدية يعبد 7
 7 9 بلدية قباطية 8
 6 9  بلدية طمون 9

 6 9  مجلس قروي عنزة 10
 15  20  مديرية زراعة طوباس 11
 20 27  جمعية مزارعي جنين 12
 110 169  المجموع 

  
حيث تم أما عينة المبحوثين فكانت قصدية من حيث المؤسسات، وصدفية من حيث العاملين فيها، 

تسليم االستمارات لكل مؤسسة بحسب ما أعطوا من معلومات حول عدد المختصين في هذا المجال، 
) صالحة لتحليل اإلحصائي كما هو مبين 110)، استعيد منها (167(وبلغ عدد االستبانات الموزعة

   ).9.4في جدول (
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  . مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالجاهزية للمزارع:3.8.4
  

ع الدراسة من العاملين في القطاع الزراعي (مزارعين والذين في غالبهم ينتمون الى تكون مجتم
الجمعيات الزراعية العاملة في المنطقة، في محافظتي جنين وطوباس، حيث تم االستناد في تحديد 
مجتمع الدراسة الى نتائج استبانة الجاهزية المجتمعية، ومقترحات من بعض مبحوثيها، حيث تكون 

) من الجمعيات الزراعية كما هو مبين في جدول 13مع العينة للجاهزية المؤسسية من (المجت
)10.4:(  
  

  : مجتمع المبحوثين باستبانة الجاهزية للمزارع10.4جدول 
  

االستبانات الخاصة بالمزارع   الجمعية الزراعية  الرقم
  ضمن العينة المجتمعية

  2جمعية األراضي المقدسية1
 13 نينجمعية مزارعي ج2
 3 جمعية كفرذان الزراعية 3
 3 جمعية عرابة الزراعية 4
 2جمعية رمانة الزراعية5
 4جمعية فقوعة الزراعية6
 3جمعية فقوعة لمربي الدواجن7
 2جمعية زبوبا التعاونية8
 4جمعية كنعان الزراعية9

 4جمعية اليامون الزراعية10
 4جمعية الثروة الحيوانية11
 2جمعية بيت قاد الزراعية12
 8 جمعية عقابا الزراعية 13

  54 المجموع
  

أما عينة المبحوثين فكانت قصدية من حيث المؤسسات، وصدفية من حيث المنتسبين فيها، حيث تم 
تسليم االستمارات لكل جمعية بحسب ما أعطوا من معلومات حول عدد المنتسبين والذين لديهم المعرفة 

) استبانة خاصة 54)، فصل منها (167(هذا المجال، وبلغ عدد االستبانات الموزعةالالزمة في 
   ).10.4بالمزارعين صالحة لتحليل اإلحصائي كما هو مبين في جدول  (
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  . مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالجاهزية للمستهلك:4.8.4
  

افظة جنين وطوباس ورام تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات الحكومية واألهلية (مح
اهللا)، مزارعين والذين في غالبهم ينتمون الى الجمعيات الزراعية(جمعية مزارعي جنين، وجمعية عقابا 
الزراعية، جمعية طوباس الزراعية، جمعية مربي الثروة الحيوانية طوباس العاملة في المنطقة، في 

  محافظتي جنين وطوباس
  

الدراسة الى نتائج استبانة الجاهزية المستهلك، ومقترحات من بعض وقد تم االستناد في تحديد مجتمع 
) من المؤسسات الرسمية واألهلية والجمعيات الزراعية كما هو 11مبحوثيها، حيث تكون المجتمع (

  ):11.4مبين في جدول (
  

  : مجتمع المبحوثين باستبانة الجاهزية للمستهلك 11.4جدول
  

بجاهزية المستهلك ضمن  االستبانات الخاصة  المؤسسة  الرقم
  استبانات الجاهزية المجتمعية

7 مديرية زراعة جنين 1
1 وزارة الحكم المحلي 2
 13 وزارة الصحة 3
 10 المركز الوطني الفلسطيني 4
7 اإلغاثة الزراعية 5
2 بلدية يعبد 6
5 دائرة زراعة طوباس 7
3 جمعية مزارعي جنين 8
3 جمعية عقابا الزراعية 9

2 جمعية طوباس الزراعية 10
2 بلدية قباطية 11

 56 المجموع
  

أما عينة المبحوثين فكانت قصدية من حيث المؤسسات الحكومية واألهلية والجمعيات الزراعية، 
وصدفية من حيث المنتسبين فيها، حيث تم تسليم االستمارات لكل مؤسسة بحسب ما أعطوا من 

)، 167(الالزمة في هذا المجال، وبلغ عدد االستبانات الموزعة معلومات حول الذين لديهم المعرفة
   ).11.4) خاصة بالمستهلك صالحة لتحليل اإلحصائي كما هو مبين في جدول (56فصل منها (
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  . مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالمقابالت بالجاهزية المؤسسية:5.8.4
  

واألهلية، والمراكز البحثية في (محافظة تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات الحكومية 
حيث تم االستناد في تحديد مجتمع الدراسة  )،9.4جنين وطوباس ورام اهللا) كما هو مبين في الملحق (

الى نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية، ومقترحات من بعض مبحوثيها، حيث تكونت اسئلة لمقابالت 
 )10.4الجاهزية المؤسسية كما هو موضح في ملحق (

  
  . مجتمع وعينة الدراسة الخاصة بالمقابالت بالجاهزية المجتمعية:6.8.4

  
)، من العاملين في المؤسسات الحكومية واألهلية، والمراكز البحثية 11.4تكون مجتمع الدراسة (ملحق 

ة حيث تم االستناد في تحديد مجتمع الدراسة الى نتائج استبان، في (محافظة جنين وطوباس ورام اهللا)
الجاهزية المجتمعية، ومقترحات من بعض مبحوثيها، حيث تكونت العينة لمقابالت الجاهزية المجتمعية 

  .)12.4كما هو موضح في ملحق (
  

  خصائص عينة الدراسة: 9.4
  

  فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة الخاصة بالجاهزية المؤسسية:
 

  دارة المياه العادمة المعالجة:.  خصائص عينة المبحوثين الجاهزية المؤسسية إل1.9.4
 

فيما يأتي أهم خصائص عينة الدراسة من المبحوثين، وهم مدراء ورؤساء والموظفين في الدوائر 
والوزارات التابعة لها، ذوي العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في محافظة (جنين، 

(بلديات ومجالس قروية) في محافظتي جنين  محافظة طوباس، ورام اهللا)، رؤساء الهيئات المحلية
وطوباس ممن يتوفر لديهم تعامل مباشر مع المياه العادمة(محطات معالجة في مراحل اإلنشاء)، 
  المؤسسات األهلية العاملة في المجال، والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المياه العادمة المعالجة.

  
  ئات العمرية:الف. توزيع عينة المبحوثين بحسب 2.9.4

  
، فيما مثلت الفئة %44.4)، بواقع 40- 31جاءت النتائج بأن غالبية المبحوثين هم من الفئة العمرية(

  %من عينة الدراسة، وهذا يشير إلى ان العينة المبحوثة هم من الموظفين38.1)، 50-41العمرية (
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  . )12.4هو موضح في جدول (ذوي الخبرة، في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة كما  
  

  : عينة المبحوثين حسب الفئات العمرية.  12.4جدول
  

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة الرقم
 34.8سنه30اقل من 1
2844.4سنه40-31من 2
2438.1سنه50-41من 3
711.1سنه60-51من 4
 1.6 1  61 سنه فأكثر 5

  
  التحصيل العلمي: نة المبحوثين بحسب . توزيع عي3.9.4

  
) يبين أن أعلى نسبه كانت من حملة شهادة 3.4فيما يخص التحصيل العلمي للمبحوثين فأن الشكل (

%) الحاصلين على شهادة الماجستير، 30.2%)، وبلغت الفئة األقل (55.6البكالوريوس حيث مثلت (
الدكتوراه، ويملكون الدرجات العلمية التي %) من حملة 9.5وكانت نسبة حملة شهادة الدكتوراه (

تؤهلهم إلشغال مواقع عملهم، إذا ما توافقت تخصصاتهم مع احتياجات وظائفهم، مما يدل أن 
المبحوثين متعلمين بشكل جيد إلدارة المياه العادمة المعالجة، ولديهم القدرة لتنمية المجتمع من خالل 

  ت اإلدارية. تحصيلهم العلمي وتوظيفه عمليا في المجاال
  

  
  

  : توزيع عينة المبحوثين حسب المؤهل العلمي.2.4شكل 

سنوات 6-10
11%

سنه 11-15
25%

سنه فاكثر 16
6%

سنوات 1-5
58%
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  توزيع عينة المبحوثين بحسب التخصص العلمي: .4.9.4
  

%) في 60.3)، التخصصات العلمية للمبحوثين، حيث كانت أعلى نسبة (13.4يبين جدول(
) في تخصص الهندسة %34.9التخصصات اإلدارية وأخرى ذات العالقة بموضوع الدراسة، ويليها (

%)في 1.6%) تخصص تصنيع غذائي، وأقل نسبة من حيث التخصصات العلمية (3.2النباتية و(
مجال الهندسة الزراعية في مجال الثروة الحيوانية. وتعتبر التخصصات اإلدارية من التخصصات 

إدارة المياه العادمة  المهمة في إدارة المياه العادمة المعالجة ولكن هناك تخصصات لها أهمية كبيرة في
المعالجة مثل (الهندسة الزراعية بشقيها االنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الغذائي) ولكن هذه 
التخصصات قليلة في عينة المبحوثين بحسب النتائج، مع العلم بأن هذه التخصصات تعكس أداء 

  وظيفي أفضل في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.
  

  : عينة المبحوثين حسب التخصصات العلمية 13.4جدول 
  

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي الرقم
 2234.9إنتاج نباتي 1
 11.6إنتاج حيواني 2
 23.2تصنيع غذائي 3
 3860.3أخرى 4

  
   عة المسمى الوظيفي للمبحوثين:. توزيع عينة المبحوثين بحسب طبي5.9.4

  
) %52.4) المسمى الوظيفي التي يقوم به المبحوثين بشكل عام، حيث تبين أن (14.4يبين جدول (

%) كرؤساء أقسام في الوزارات 7.9%) يعملون بدرجة مدير، و(39.7يعملون كموظفين، ومثلت (
  والدوائر والمؤسسات األهلية والبحثية وذوي االختصاص لمختلف المبحوثين.

  
  مسمى الوظيفي : عينة المبحوثين حسب ال14.4جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي الرقم

 2539.7مدير 1
 57.9رئيس قسم 2
 3352.4موظف 3
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  . توزيع عينة المبحوثين بحسب سنوات الخبرة في المجال:6.9.4
  

) سنوات الخبرة للمبحوثين حيث تركز أكثر عدد 4.4فيما يتعلق بسنوات الخبرة يوضح شكل (
%) من عينة 11.1%) من عينة الدراسة، وأن (57.1) سنوات ومثلت نسبتهم (5- 1ين بين (للمبحوث

-11%) من عينة الدراسة تعبر أن لديها خبرة (25.4) سنة، و(10-6الدراسة لديهم خبره ما بين (
فأكثر في مجال إدارة المياه العادمة المعالجة كانت  16) سنة، و المبحوثين الذين لديهم خبره من 15

%) من عينة الدراسة. وهذا يدل على أن إدارة المياه العادمة المعالجة والتعامل معها له 6.3نسبتهم (
  صوره مستحدثة في اآلونة األخيرة.

  

  
  

: توزيع عينة المبحوثين حسب سنوات الخبرة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 3.4شكل 
  المعالجة

  
  ة بالجاهزية المجتمعية (المزارع، المستهلك)خصائص عينة المبحوثين الخاص 10.4

  
  فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة الخاصة بالجاهزية المجتمعية:

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب الجنس:1.10.4

  
  )، أما نسبة اإلناث %69.6الجنس للمبحوثين، حيث مثلت نسبة الذكور () 15.4يبين الجدول (
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ن للمرأة مشاركة فاعلة في العملية الزراعية سواء كانت بالمشاركة )، حيث يالحظ ا%30.4فكانت (
  أو بعملية اتخاذ القرار.

  
  : عينة المبحوثين بحسب الجنس15.4جدول 

  
  

 النسبة المئوية التكرار الجنس الرقم
 8069.6ذكر 1
 3530.4أنثى 2

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب المستوى التعليمي:2.10.4

  
)، 0) المستوى التعليمي للمبحوثين حيث انه من المالحظ ان نسبة األمية هي (16.4ول (يبين الجد

وهذا يعطي مؤشر حول ارتفاع المستوى التعليمي لدى المجتمع، المستهلك، المزارع، هذا بدوره سيساعد 
%) يقرا 12.2في التقبل للعملية اإلدارية وكذلك لالستخدام للمياه العادمة المعالجة، وكانت النسبة (

) جامعي %72) ضمن التعليم األساسي، أما النسبة األعلى للمبحوثين فكانت (25.2%ويكتب، (
  فأكثر. 

  
  : عينة المبحوثين بحسب المستوى التعليمي.16.4جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي الرقم

 0 0 أمي 1
 1412.2يقرأ ويكتب 2
 2925.2أساسي 3
 7262.6فأكثرجامعي 4

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب الحالة االجتماعية:3.10.4

  
) الحالة االجتماعية للمبحوثين حيث تبين ان غالبية المبحوثين هم من المتزوجين 17.4يبين الجدول (

  ).%20)، وأعزب بنسبة (92%بنسبة (
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  : عينة المبحوثين بحسب الحالة االجتماعية.17.4جدول 
  

مئويةالنسبة ال  الرقم الحالة االجتماعية التكرار 
80 92 متزوج 1 
20 23 أعزب 2 

  
  توزيع عينة المبحوثين بحسب عدد أفراد األسر:. 4.10.4

  
 6%) من األسر مكونة من 20.2) عدد أفراد األسرة اإلجمالي حيث يالحظ ان (18.4يبين الجدول (

   ) مكونة من ثالث أفراد.11.4) فرد، (11(مكونة من %)3.5العدد اإلجمالي (أفراد 
  

  : عينة المبحوثين بحسب أعداد أفراد األسرة.18.4جدول 
  

 الرقم عدد أفراد األسرة اإلجمالي التكرار النسبة المئوية
2.6 3 0 1 
5.3 6 2 2 
11.4 13 3 3 
7.0 8 4 4 
17.5 20 5 5 
20.2 23 6 6 
9.6 11 7 7 
9.6 11 8 8 
7.0 8 9 9 
2.6 3 10 10 
3.5 4 11 11 
0.9 1 12 12 
1.8 2 13 13 

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب عدد العاملين في المزرعة:5.10.4

  
) من 33.9العاملين خارج المزرعة حيث يالحظ ان نسبة ( ) عدد أفراد األسرة19.4يبين الجدول( 

ضافي للعائلة، عينة المزارعين يعملون بواقع فرد واحد خارج المزرعة وهذا يدل على وجود دخل إ
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%) 10.4أفراد، ( 3%) يعملون 13إضافة الى االعتماد على الزراعة كمصدر إضافي لدخل، (
  أفراد خارج المزرعة حيث يتبين ضعف االعتماد على الزراعة كمصدر لدخل اإلضافي. 4يعملون 

  
  : عينة المبحوثين بحسب أعداد أفراد األسرة العاملين في المزرعة.19.4جدول 

  
المئويةالنسبة   الرقم عدد أفراد األسرة العاملين في المزرعة  التكرار 

13.0 15 0 1 
33.9 39 1 2 
23.5 27 2 3 
13.0 15 3 4 
10.4 12 4 5 
2.6 3 5 6 
1.7 2 6 7 
0.9 1 7 8 
0.9 1 8 9 

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب عدد العاملين خارج المزرعة:6.10.4

  
) من %13.9العاملين في المزرعة حيث يالحظ ان نسبة ( أفراد األسرة) عدد 20.4يبين الجدول (

عينة المزارعين يعملون بواقع فرد واحد في المزرعة وهذا يدل على وجود دخل إضافي للعائلة إضافة 
 4%) يعملون 7.8أفراد، ( 3%) يعملون 15.7الى االعتماد على الزراعة كمصدر إضافي لدخل، (

أفراد حيث يتبين ان هناك اعتماد على الزراعة كمصدر  5%) يعملون بواقع 5.2أفراد في المزرعة، (
) ليس هنالك إجابة فهم على الغالب من العينة %33لدخل هذه النسب من األسر، بينما هنالك (

  الخاصة بالمجتمع والمستهلك.
  

  أ: عينة المبحوثين العاملين خارج المزرعة.- 20.4جدول 
  

دد أفراد األسرة العاملين خارج المزرعة ع التكرار النسبة المئوية  الرقم 
33.0 38 0 1 
15.7 18 1 2 
13.9 16 2 3 
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  ب: عينة المبحوثين العاملين خارج المزرعة.- 20.4جدول 
  

 الرقم عدد أفراد األسرة العاملين خارج المزرعة  التكرار النسبة المئوية
15.7 18 3 4 
7.8 9 4 5 
5.2 6 5 6 
1.7 2 6 7 
2.6 3 7 8 
0.9 1 8 9 
2.6 3 10 10 
0.9 1 12 11 

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب نسبة الدخل الناتج:7.10.4

  
) نسبة الدخل لألفراد المبحوثين حيث ان من المالحظ ان عدد األفراد الذين 21.4يبين الجدول (

-21تمدون بنسبة (فرد، بينما ان غالبة األفراد يع 22) هم %80<( يعتمدون على الوظيفة بنسبة
) على الوظيفة، وهذا يدل على ان العينة المبحوثة المجتمعية والمستهلك تعتمد على الزراعة 40%

بشكل كبير كمصدر لدخل اإلضافي، أما بالنسبة الى االعتماد على الزراعة كمصدر لدخل فكان 
عينة المبحوثة من )، بينما غالبية ال%80فراد يعتمدون على الزراعة بنسبة اعلى من ( 30هناك 

)، أما بالنسبة الى التجارة فكانت العدد األكبر %40-1المزارعين يعتمدون على الزراعة بنسبة (
)، وبالنسبة الى األعمال االخرى فكان العدد األكبر يعتمد %20-1يعتمدون على التجارة بنسبة (

  ).%20-1عليها بنسبة (
  

  الناتج.: عينة المبحوثين بحسب نسبة الدخل 21.4جدول 
  

 النسبة المئوية 0% 1-20% 21-40% 41-60 61-80% 80%<
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
22 28 13 13 22 15 الوظيفة
30 11 6 32 27 9 الزراعة
1 3 5 4 17 85 التجارة
1 3 5 3 13 90 أخرى
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  رعة:.  توزيع عينة المبحوثين بحسب إدارة المز 8.10.4
  

) %30.4) من العينة المبحوثة هم مالكي لألراضي التي يزرعوها، (%35) ان (22.4يبين الجدول(
  ) هم يعملون في األراضي بالشراكة.%34.6هم مستأجرين لألراضي، (

  
  : عينة المبحوثين بحسب إدارة المزرعة.22.4جدول 

  
 الرقم إدارة المزرعة التكرار النسبة المئوية

35 42 مالك 1 
30.4 35 مستأجر 2 
34.6 38 مشاركة 3 

  
  . توزيع عينة المبحوثين بحسب االنتساب الى جمعية زراعية:9.10.4

  
) هم غير منتسبين الى جمعيات زراعية، أما على %49.1) ان ما نسبته (23.4يبين من الجدول (

لى جمعية ) منسبين ا4.4) هم منتسبين الى جمعية مزارعي جنين،(%17نسب االنتساب فكانت (
  األراضي المقدسة.

  
  : عينة المبحوثين بحسب االنتساب الى الجمعيات الزراعية.23.4جدول 

  
 الرقم الجمعية الزراعية التكرار النسبة المئوية

49.1 57 غير منتسب 1 
4.4 5 جمعية األراضي المقدسة 2 
17.0 18 جمعية مزارعي جنين 3 
3.3 3 جمعية كفردان الزراعية 4 
3.4 4 جمعية عرابة الزراعية 5 
2.3 3 جمعية رمانة الزراعية 6 
3.4 4 جمعية فقوعة الزراعية 7 
2.3 3 جمعية فقوعة لمربي المواشي 8 
3.4 4 جمعية زبوبا التعاونية 9 
2.3 3 جمعية كنعان الزراعية 10 
3.4 4 جمعية اليامون الزراعية 11 
2.3 3 جمعية بيت قاد الزراعية 12 
3.4 4 ية عقابا الزراعيةجمع 13 
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  اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات 11.4
  

لمعرفة نوع التحاليل اإلحصائية الواجب استخدامها في اختبار الفرضيات، كان ال بد من (اختبار 
توزيع البيانات)، لذلك تم استخدام ثالث طرق هي: األعمدة مع منحنى التوزيع الطبيعي، مقارنة 

  يط والمنوال. المتوسط الحسابي بالوس
  

 ) 4.4طريقة األعمدة مع خط المنحى الطبيعي: مثالين لذلك في شكل(  
 

  
  

  c2،c9: تمثيل باألعمدة والمنحى الطبيعي لإلجابات على األهمية النسبية للفقرات 4.4شكل
  

) اعاله، ان هناك إزاحة نحو اليمين في المنحنى الطبيعي للبيانات في 4.4يظهر من خالل الشكل (
الحالتين في إشارة الى ان التوزيع غير طبيعي، ولقد تم إعداد الرسم لكامل البيانات سواء لألهمية كال 

النسبية أو واقع الحدوث، وكانت على الدوام هناك إزاحات في المنحنيات نحو اليمين او اليسار في 
  إشارة الى ان مجمل البيانات غير موزعة طبيعيا.

  
 يط والمنوال: حتى يكون التوزيع طبيعي يجب ان تكون قيمها مقارنة المتوسط الحسابي والوس

متساوية، وهو ما لم تظهره النتائج، وعليه يمكن القول ان توزيع البيانات غير طبيعي، مما 
  يؤكد نتائج األعمدة والمنحنى الطبيعي.

  
  قراءة المتوسطات الحسابية لإلجابات 12.4

  
  إلجابات المبحوثين في كل من االستبانات للجاهزية  ولقراءة تفصيلية عميقة للمتوسطات الحسابية
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(المؤسسية، المجتمعية، المزارع، المستهلك)، كان ال بد من تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية في 
  مجموعات، في ما يلي عرض لها:

  
  . اتجاهات المبحوثين نحو الجاهزية (المؤسسية والمجتمعية، والمزارع، والمستهلك):1.12.4

  
ف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول اتجاهاتهم نحو الجاهزية (المؤسسية تصني

  ).24.4والمجتمعية (والمزارع، والمستهلك) يلخصه جدول ( 
  

: تقسيم مقياس ليكرت الى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين (معدل عن قنام، 24.4جدول 
2009(  

  
توصيةال االتجاه  الدرجة المتوسط الحسابي  

  ايجابي 2مستوى كبيرة  3.00-2.50
↑  
↑  
  
↓  
↓  

  سلبي

  اتجاه ايجابي جدا وجب الحفاظ عليه
 1مستوى 2.00-2.49  اتجاه ايجابي وجب تعزيزه

اتجاه ايجابي غير كافي وجب العمل   متوسطة  2.00
  على رفع مستواه

اتجاه غير مرضي وجب تكريس كافة  1مستوى ضعيفة 1.99-1.50
 2مستوى  1.00-1.49  لرفع مستواه وتحسينه الوسائل

  
  . االهمية النسبية للمتطلبات والمعيقات وسبل التعزيز:2.12.4

  
تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول األهمية النسبية للمتطلبات المؤسسية لنجاح 

ام المياه العادمة المعالجة، ولشدة الجاهزية (المؤسسية والمجتمعية، والمزارع والمستهلك) إلدارة واستخد
  ). 23.4المعيق، واألولوية لسبل واآلليات الكفيلة بالتعزيز للجاهزية المؤسسية يلخصها جدول (

  
. واقع متطلبات ومعيقات والسبل واآلليات التعزيز للجاهزية (المؤسسية والمجتمعية، 3.12.4

  المزارع، والمستهلك):
  

جابات المبحوثين حول متطلبات نجاح (الجاهزية المؤسسية تصنيف المتوسطات الحسابية إل
والمجتمعية أو المستهلك أو المزارع)، أو مستوى حدوث المعيق، أو إمكانية تطبيق المقترح لتعزيز 

  ) 25.4الجاهزية المؤسسية، يبنها جدول (
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  )2009ومعيقات و مقترحات تعزيز الجاهزية المؤسسية (معدل عن قنام، : تقسيم المتوسطات الحسابية لإلجابات  حول األهمية النسبية لمتطلبات 25.4جدول 
  

  األهمية النسبية  القيمة  الدرجة  المتوسط
متطلب لنجاح الجاهزية المؤسسية في 

  الواقع الفلسطيني
معيق الجاهزية المؤسسية في الواقع 

  الفلسطيني
مقترح لتعزيز الجاهزية المؤسسية في الواقع 

  الفلسطيني
 ارتفاعكبيرة جدا9.00-10.0

↑ 
↑ 
↑ 
  

أهمية المتطلب، 
  شدة المعيق
  أولوية المقترح

  
↓  
↓  
↓  

 انخفاض
  
 

، وجب تكريس1متطلب من المرتبة
 كافة الموارد لتوفيره

وجب تكريس 1معيق من المرتبة
  كافة لموارد لتوفيره

وجب تكريس كافة  1مقترح من المرتبة 
  الموارد لوضعه موضع التنفيذ

وجب العمل على2متطلب من المرتبة كبيرة8.99-8.00
توفيره بعد االنتهاء من أو بالتزامن مع 

  1توفير متطلبات المرتبة 

وجب العمل على 2معيق من المرتبة
مواجهته بعد االنتهاء من أو بالتزامن 

  1مع مواجهة معيقات المرتبة 

وجب العمل على  2مقترح من المرتبة 
تهاء من أو وضعه موضع التنفيذ بعد االن

  1بالتزامن مع تنفيذ مقترحات المرتبتين 
وجب العمل على  3متطلب من المرتبة   متوسطة 7.99-7.00

توفيره بعد االنتهاء من أو بالتزامن مع 
  1،2توفير متطلبات المراتب 

وجب العمل على  3معيق من المرتبة 
مواجهته بعد االنتهاء من أو بالتزامن 

  1،2بتينمع مواجهة معيقات المرات

وجب العمل على  3مقترح من المرتبة 
وضعه موضع التنفيذ بعد االنتهاء من أو 

  1،2بالتزامن مع تنفيذ مقترحات المرتبتين 
وجب العمل على4متطلب من المرتبة ضعيفة6.99-6.00

توفيره بعد االنتهاء من أو بالتزامن مع 
  1،2،3توفير متطلبات المراتب 

العمل على وجب4معيق من المرتبة
مواجهته بعد االنتهاء من أو بالتزامن 

  1،2،3مع مواجهة معيقات المراتب 

وجب العمل على  4مقترح من المرتبة 
وضعه موضع التنفيذ بعد االنتهاء من أو 

  1،2،3بالتزامن مع تنفيذ مقترحات المراتب 
وجب العمل على5متطلب من المرتبة ضعيفة جدا6.00اقل من

النتهاء من او بالتزامن مع توفيره بعد ا
  1،2،3،4توفير متطلبات المراتب 

وجب العمل على 5معيق من المرتبة
مواجهته بعد االنتهاء من أو بالتزامن 

مع مواجهة معيقات المراتب 
1،2،3،4  

وجب العمل على  4مقترح من المرتبة 
وضعه موضع التنفيذ بعد االنتهاء من أو 

بالتزامن مع تنفيذ مقترحات 
  1،2،3،4راتبالم

: تعني مرتبة خامسة5: تعني مرتبة رابعة ، 4: تعني مرتبة ثالثة ، 3: تعني مرتبة ثانية، 2: تعني مرتبة أولى 1
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ة : تقســـيم المتوســـطات الحســـابية إلجابـــات المبحـــوثين حـــول واقـــع متطلبـــات ومعيقـــات ومقترحـــات تعزيـــز الجاهزيـــة المؤسســـية الســـتخدام الميـــاه العادمـــ26.4جـــدول 
  )2009عالجة (معدل عن قنام، الم

  
 درجة توفر المتطلب المتوسط

حدوث المعيق، إمكانية تطبيق 
 مقترح التعزيز

 قراءة النتيجة والتوصية القيمة

 ارتفاعمستوى ثانيكبيرة3.00-2.5
↑ 
↑ 
↑ 

أهمية المتطلب، 
 شدة المعيق
 أولوية المقترح
↓ 
↓ 
↓ 

نخفاضا  

مطلوب مستوى اقل من الموارد
توفر المتطلب  للحفاظ على

 وتعزيزه

مطلوب مستوى اكبر من الموارد 
 لمواجهة المعيق

مطلوب تكريس مستوى اكبر من 
 الجهد والموارد نحو تطبيق المقترح

↑مستوى أول2.49-2.01

 
↓

↑

 
↓

↑  
  
↓  

متوسطة2.00
مستوى أولضعيفة1.99-1.50

لمواردمطلوب مستوى أكثر من امستوى ثاني1.49-1.00
 لرفع مستوى توفر المتطلب

مطلوب مستوى اقل من الموارد 
 لمواجهة المعيق

مطلوب مستوى اقل من الجهد 
والموارد نحو تطبيق المقترح وعليه 
يمكن العمل على تطبيقه في حال 
توفرت موارد فائضة بعد تطبيق 
كافة المقترحات األكثر إمكانية 

  للتطبيق.
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  الفصل الخامس
______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

يتنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــا ألهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت لهـــا الدراســـة، حـــول الجاهزيـــة المؤسســـية إلدارة 
واستخدام المياه العادمة المعالجة فــي محــافظتي جنــين وطوبــاس، وأهــم المشــاكل والصــعوبات التــي تعيــق 

يــة، وأفضــل الوســائل لتعزيزهــا، وكــذلك الجاهزيــة المجتمعيــة(المزارع، المســتهلك)، حيــث تــم تقســيم الجاهز 
وتصنيف المتوســطات الحســابية بغــرض تســهيل وتحليــل وتفســير النتــائج حــول الجاهزيــة المؤسســية إلدارة 

  واستخدام المياه العادمة المعالجة في محافظتي جنين وطوباس.
  

  ية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةقراءة عامة في الجاهز  1.5
 

لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة حــول مســتوى الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة 
في المجال الزراعي في محافظتي طوبــاس وجنــين حيــث تــم احتســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات 

وواقــع التــوفر) حــول مجــاالت الجاهزيــة المؤسســية  ،وثين حول(األهميــة النســبيةالمعياريــة، إلجابــات المبحــ
  ).  1.5إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، اإلجابات يلخصها الجدول (

 
أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول (األهمية وواقع - 1.5جدول 

  .المؤسسية، إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة التوفر) لمجاالت الجاهزية
  

 الواقع األهمية النسبية المحور الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.457 2.19 1.514 7.69 الجاهزية المؤسسية في مجال المعلومات 1
طالجاهزية المؤسسية في مجال التخطي 2  8.01 1.399 1.94 0.557 
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ب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المتطلبات - 1.5جدول 
(األهمية وواقع التوفر) لمجاالت الجاهزية المؤسسية ، إلدارة واستخدام المياه العادمة 

  .المعالجة
  

 الواقع األهمية النسبية المحور الرقم
المتوسط 
يالحساب  

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.540 1.93 1.348 7.96 الجاهزية المؤسسية في مجال التنسيق والتشبيك 3
 0.591 1.93 1.673 8.10 الجاهزية المؤسسية في مجال إجراءات الرقابة والتقييم 4
 0.656 1.68 2.236 7.56 الجاهزية المؤسسية في مجال اإلمكانات المادية 5
 0.608 1.95 1.617 8.25 الجاهزية المؤسسية في مجال اإلمكانات البشرية 6
 1.569 1.75 0.608 7.71 الجاهزية المؤسسية في مجال التمويل 7
 0.574 1.75 1.569 7.71 الجاهزية المؤسسية في مجال التحفيز 8

 0.468 1.89 0.991 7.87 المجموع
  

)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 1.5هي مبينة في الجدول (بقراءة عامة للنتائج كما 
بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول مجاالت الجاهزية المختلفة بما فيها المتوسط 

)، باستثناء مجاالت 7.96– 7.56الحسابي العام لمجموع المجاالت جاءت متوسطة، بقيم تتراوح بين (
، 8.25ت البشرية، وٕاجراءات الرقابة والتقييم، والتخطيط، جاءت كبيرة بقيم متوسطات حسابية اإلمكانا
ولفهم لماذا جاءت هذه القيم للمتوسطات الحسابية لألهمية النسبية على  ، على التوالي.8.01، 8.10

لبعضها،  هذه الصورة، والتي كان من المتوقع ان تكون اكبر للكثير من المجاالت أو بالحد األدنى
)، يمكن القول بأن هناك تشتتا كبيرا في 2.236- 0.991ومن خالل تحليل قيم االنحرافات المعيارية (

إجابات المبحوثين هو ما تسبب في انخفاض المعدالت المرتفعة المتوقعة لهذه المجاالت، وهو ما 
المعياري لمجال لمختلف المجاالت. ويختلف عن ذلك االنحراف في تقارب المتوسطات  أيضاتسبب 

  )، وهي قيمة منخفضة نسبيا عن غيرها من قيمه للمجاالت االخرى.0.608التمويل والذي جاء (
  

وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لمجاالت توفر هذه المتطلبات المجاالت في الواقع الفلسطيني، لم 
فيها القيمة العامة لكافة  تكن الحال بمختلفة كثيرا عنها لألهمية النسبية، فجاءت في مجملها بما

)، باستثناء مجال 1.95- 1.68المحاور متقاربة (ضعيفة من المستوى األول بمتوسطات حسابية 
). وبمراجعة قيم 2.19المعلومات والذي جاء بدرجة كبيرة من المستوى األول (متوسط حسابي 

-  0.468همية النسبية (االنحرافات المعيارية يالحظ أنها متقاربة ومنخفضة نسبيا لمثيالتها لأل
  )، بما يعكس تشتتا اقل في إجابات المبحوثين، باستثناء قيمة االنحراف لمجال التمويل والذي 0.608
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). هذا التشتت في اإلجابات حول 1.569جاء مرتفعا بشكل ملحوظ نسبة لغيره من المجاالت (
تفاوت معارف المبحوثين حول إدارة األهمية النسبية وواقع توفر متطلبات الجاهزية يمكن ان يعزى الى 

المياه العادمة المعالجة بشكل عام ومتطلبات جاهزيتها بشكل خاص، وكذلك تفاوت اطالعهم ومعرفتهم 
بالواقع الفلسطيني في هذه المجاالت، نتيجة لحداثة التجربة الفلسطينية في هذا المجال، مما يجعل 

  لية.معرفة المبحوثين نظرية أكثر منها ميدانية وعم
  

  محاور الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 2.5
  

لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة حــول مســتوى الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة 
فــــي المجــــال الزراعــــي فــــي محــــافظتي طوبــــاس وجنــــين مــــن حيــــث:(امتالك المعلومــــات والمخططــــات، 

تنســـــيق والتشـــــبيك،، الرقابـــــة والتقيـــــيم، اإلمكانـــــات الماديـــــة (المعـــــدات واآلالت)، اإلمكانـــــات التخطـــــيط، ال
البشرية (الخبراء والكوادر والعمال)، التمويل، والتحفيــز)، تــم احتســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات 

محــاور الجاهزيــة المعيارية إلجابات المبحوثين حــول المتطلبــات (األهميــة وواقــع التــوفر) لكــل محــور مــن 
المؤسســـية ، وفيمـــا يلـــي أهـــم النتـــائج المتعلقــــة بالجاهزيـــة للمحـــاور المختلفـــة فـــي إدارة واســـتخدام الميــــاه 

  العادمة المعالجة في محافظتي جنين وطوباس: 
  

  . مستوى الجاهزية المؤسسية في مجال امتالك المعلومات:1.2.5
  

مؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة حــول مســتوى الجاهزيــة ال
في مجال امتالك المعلومات، تم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعياريــة، إلجابــات المبحــوثين حــول 

  ).  2.5األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها الجدول (
  

ة واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : المتوسطات الحسابيأ-2.5جدول 
  .التوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية المتالك المعلومات إلدارة المياه العادمة المعالجة

 
 الواقع األهمية النسبية المحور الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

B10.655 2.37 2.453 7.40  معدل السكان في المناطق 
B20.703 2.37 7.622.158  تزايد أعداد السكان 
B30.816 2.30 7.252.416  التوسع العمراني 
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع ب-2.5جدول 
  .مؤسسية المتالك المعلومات إلدارة المياه العادمة المعالجةالتوفر) للمتطلبات الجاهزية ال

 
 الواقع األهمية النسبيةالمحور الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

B4(مكونات) 0.752 2.17 7.872.174 نوعية المياه العادمة 
B5حدود المخططتغير في صفات استخدام األراضي في

 0.712 2.24 2.238 7.08 الهيكلي 
B6وجود قاعدة بيانات متحركة تخدم إدارة المياه العادمة

 0.807 1.73 2.297 7.87  المعالجة (زمان، مكان)
B70.783 2.33 8.111.968 كميات استهالك المياه 
B80.671 2.03 7.711.963 مساحة األرض المتاحة إلعادة استخدام المياه العادمة 
B9 مواصفات المياه العادمة والتشريعات التي تحكم

 0.794 2.17 1.863 8.30 االستخدام 
 457. 2.19 1.514 7.69 المجموع

  
)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 2.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (
وثين حول متطلبات الجاهزية في مجال امتالك بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبح

المعلومات بما فيها المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت متوسطة، بقيم تتراوح بين 
)، باستثناء مجاالت مواصفات المياه العادمة، والتشريعات التي تحكم االستخدام، 7.87–7.08(

 ، على التوالي.8.11، 8.30متوسطات حسابية وكميات استهالك المياه، والتي جاءت كبيرة بقيم 
  

ويمكن القول برغم التشتت المرتفع "شبه المتماثل" في إجابات المبحوثين حول كافة المؤشرات، والذي 
)، بأن اإلجابات جاءت قريبة من المتوقع حيث ان 2.453-1.863يبينه قيم االنحرافات المعيارية (

لمباشرة بموضوع المياه العادمة (مثل كميات المياه العادمة، حول الموضوعات ذات الصلة ا المعلومات
ومواصفاتها، وكميات المياه المستهلكة) احتلت األهمية النسبية األعلى، في حين جاءت المعلومات 
حول الموضوعات األبعد صلة (مثل المعلومات حول التغير في صفات استخدام األراضي، والتوسع 

الثانية من حيث األهمية النسبية. فيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر العمراني، ...) في المرتبة 
متطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال امتالك المعلومات في الواقع الفلسطيني، فقد جاءت في 
مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المحاور متقاربة (كبيرة من المستوى األول بمتوسطات حسابية 

، باستثناء وجود قاعدة بيانات متحركة تخدم إدارة المياه العادمة المعالجة، والتي )2.03-2.24(
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). كما وجاءت قيم االنحرافات 1.73جاءت بدرجة ضعيفة من المستوى األول (متوسط حسابي 
المعيارية متقاربة أيضا، مشيرة الى شبه إجماع من المبحوثين حول التوفر غير الكافي للمعلومات 

  ات المختلفة.حول المؤشر 
  

الواقع الذي قد تفرضه النتائج بوجود تعارض بين إجابات المبحوثين حول وفرة المعلومات في 
 المجاالت المختلفة،  وعدم توفر قاعدة بيانات، يمكن ان يعزى الى ان المعلومات قد تكون متوفرة 

نات تعني وجود متواصل لفترات زمنية محددة أو حول مكان محدد أو مجال محدد، غير ان قاعدة البيا
  وشامل لكافة المجاالت زمنيا ومكانيا للمعلومة وهو ما يعتقد المبحوثين بتوفره بمستوى اقل.

  
  .التخطيط واإلدارة الستخدام المياه العادمة المعالجة . مستوى الجاهزية المؤسسية في مجال2.2.5

  
رة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة حــول مســتوى الجاهزيــة المؤسســية إلدا

في مجال التخطيط، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريــة، إلجابــات المبحــوثين حــول 
  ).  3.5اإلجابات يلخصها الجدول ( ،األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال

  
فات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : المتوسطات الحسابية واالنحراأ-3.5جدول 

التوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال التخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة 
  .المعالجة

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

C1  0.777 2.10 1.902 8.21  وجود دائرة تخطيط 
C2  0.805 2.11 2.087 7.97 مخطط هيكلي لمناطق الخدمة 
C3  0.752 1.60 1.950 7.54 خطط طوارئ 
C4 0.772 1.87 1.947 7.98 كوادر تخطيط 
C5 0.771 1.95 1.791 8.38 إعادة استخدام المياه العادمة 
C6 م (مساحة،دوام توفر محطات جاهزة لالستخدا

 0.794 1.83 1.703 8.14  موقع،....) 
C7  0.750 1.71 1.972 7.87 وسائل األمن 
C8  0.685 1.83 1.865 7.32 مرونة في التخطيط 
C9  0.729 1.87 1.974 7.46 واقعية في التخطيط 
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واقع : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية و ب-3.5جدول 
التوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال التخطيط إلدارة واستخدام المياه العادمة 

  .المعالجة
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

C10 يشمولية التخطيط (الجمع، النقل، المعالجة النهائ
 0.794 1.83 1.953 8.27  للمياه العادمة)  

C11  0.700 1.84 2.107 7.70 استشاريين 
C12  0.833 1.87 2.328 7.67   مشاركة مجتمعية في التخطيط 
C13  (طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى) 0.772 1.87 1.682 8.10 خطط مستقبلية 
C14  االستفادة من مؤسسات بحثية (جامعات، مراكز

 0.689 2.10 1.828 8.30   في التخطيط أبحاث)
C15   االلتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية في عملية

 0.722 2.21 1.468 8.56  التخطيط 
C16  0.780 2.14 1.934 8.00 انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية 
C17 0.806 2.21 1.510 8.76 األخذ بمعايير األثر البيئي 

 557. 1.94 1.399 8.01  المجموع
  

)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 3.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (
بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في مجال التخطيط بما فيها 

)، باستثناء  8.56–8.00( المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت كبيرة، بقيم تتراوح بين
 ،مشاركة مجتمعية في التخطيط، وجود استشاريين ،خطط طوارئ ،مجاالت ، مرونة في التخطيط

 ،)7.70( ،)7.67( ،)7.54)،(7.32جاءت متوسطة بقيم متوسطات حسابية( ،وسائل األمن
 )، على التوالي.7.87(
  

طلبات، والذي يتضح من قيم االنحراف وبرغم التشتت المرتفع في إجابات المبحوثين حول كافة المت
)، يمكن القول بأن إجابات المبحوثين كانت قريبة من الواقع الى حد ما   2.328- 1.468المعياري (

االلتزام  ،حيث ان مقومات التخطيط الالزم الستخدام المياه العادمة المعالجة مثل(وجود دائرة تخطيط
االستفادة  ،انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية ،تخطيطبالمواصفات والمقاييس الوطنية في عملية ال

احتلت األهمية النسبية األعلى كون  ،من مؤسسات بحثية (جامعات، مراكز أبحاث) في التخطيط)
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في حين ان  ،الحصول على المعلومات في هذا المجال يمكن االطالع عليها في المؤسسة بسهولة
مشاركة مجتمعية في التخطيط،  ،خطط الطوارئ ،تخطيطالمتطلبات التخطيط االخرى (المرونة في ال

وتجدر االشاره الى ان هذه المتطلبات تعتبر من  ،وجود استشاريين) احتلت األهمية النسبية المتوسطة
المقومات الضرورية الواجب توفرها على وجه الخصوص في الوضع الفلسطيني ويمكن ان تعزى 

  اإلجابات الى قلة الخبرة  العملية لدى الكادر الفلسطيني في هذا المجال.     
  

لمؤسسية في مجال التخطيط في الواقع وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر متطلبات الجاهزية ا
الفلسطيني، فجاءت في مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المؤشرات متقاربة (ضعيفة من المستوى 

االستفادة من مؤسسات بحثية (جامعات، مراكز  ،)، باستثناء 1.95- 1.60األول بمتوسطات حسابية (
انسجام التخطيط  ،اييس الوطنية في عملية التخطيطااللتزام بالمواصفات والمق ،أبحاث) في التخطيط
والتي جاءت بدرجة كبيرة من  ،األخذ بمعايير األثر البيئي ،وجود دائرة تخطيط ،مع الخطط الوطنية

كما وجاءت قيم  ،)2.21(،)2.10( ،)2.14( ،)2.21( ،)(2.10المستوى األول متوسط حسابي
اك إجماع من قبل المبحوثين حول التوفر الكافي مشيرة الى ان هن ،االنحراف المعياري متقاربة

  للمتطلبات السابقة في الواقع الفلسطيني. 
  

االستفادة من مؤسسات البحثية (جامعات،  ،ان التعارض الذي تشير إليه نتائج إجابات المبحوثين حول
 مراكز أبحاث) في التخطيط مع العلم انه ليس هناك تواصل حقيقي بين المؤسسات والجامعات

فليس هناك  ،كذلك االلتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية في عملية التخطيط ،والمراكز البحثية
فليس  ،انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية ،مواصفات لالستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة

استخدام المياه هناك خطط الستخدام المياه العادمة المعالجة كذلك ال يتوفر خطة وطنية إلدارة و 
فليست هنالك قوانين واضحة تنص على ان يكون تقييم  ،األخذ بمعايير األثر البيئي ،العادمة المعالجة

األثر البيئي هو جزء من المشروع وذلك كله مرده الى نقص في الخبرة العملية وذلك كون مجال المياه 
تالف المهام واألدوار ما بين وكذلك اخ ،العادمة المعالجة هو حديث على الساحة الفلسطينية

  المؤسسات الرسمية والمؤسسات األهلية. 
  

الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال التنسيق . مستوى 3.2.5
  . مع الجهات ذات العالقةوالتشبيك 

  
المياه العادمة المعالجة لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام 

في مجال التنسيق والتشبيك، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات 
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المبحوثين حول األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها 
  ).4.5الجدول (

  
لمعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : المتوسطات الحسابية واالنحرافات اأ- 4.5جدول 

  .التنسيق والتشبيكالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 
  

  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

D1  0.684 1.98 1.919 7.79 أهداف مشتركة 
D2  0.653 1.84 1.854 7.60 ج مشتركة برام 
D3 0.750 2.05 1.780 8.16 استفادة من خبرات سابقة 
D4  0.780 1.81 1.865 7.46 تبادل استشاريين 
D5 0.750 1.95 1.683 7.86 تبادل خبرات 
D1  0.684 1.98 1.919 7.79 أهداف مشتركة 
D6 0.682 1.62 2.040  7.67 تبادل معدات 
D7 0.671 2.03 1.544 7.81 لوماتتبادل مع 
D8   0.689 2.10 1.672 7.76 االستشارة 
D9   0.759 1.94 1.658 8.16 األبحاث 

D10 0.696 2.00 1.704 8.33   التدريب 
D11  0.725 2.08 1.770 7.79 كتابة التقارير 
D12 0.743 1.89 1.686  8.35 قاعدة بيانات 
D13  0.793 1.98 1.977 8.21  برامج توعية بيئية 
D14 0.772 1.87 1.891 8.19 دورات تدريبية 
D15  0.751 1.87 1.802 7.70 استشاريين 
D16  0.852 1.87 1.844 8.38 مساعدات مالية 
D17 0.813 1.87 2.055 8.03 توفير معدات 
D18  0.762 2.00 1.830 8.14 قاعدة بيانات 
D19 0.803 2.03 1.547 8.35 قوانين وأنظمة 
D20 0.801 1.94 1.567 8.35 خطط وطنية متكاملة 
D21 (رقابية بشكل خاص) 0.745 1.84 1.867 7.89 رفد المؤسسة بالمعلومات 
D22  0.725 1.92 1.784 7.70   االستشارة 
D23 (........،المادية) 0.729 2.02 2.336 7.79 دعم الهيئات المحلية بالموارد 
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سابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : المتوسطات الحب-4.5جدول 
  .التنسيق والتشبيكالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 

  
  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

D24 0.692 1.86 1.913 8.22 بة)متابعة األداء (تقيم ورقا 
D25 جمع المياه العادمة في (الوقت والمكان المناسبين) بما

 0.712 1.76 2.179 8.27  يتناسب مع خطط المؤسسة 
 0.540 1.93 1.348 7.96  المجموع

  
)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 4.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (

ن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في مجال التنسيق والتشبيك بأ
)،  7.89–7.60بما فيها المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت متوسطة، بقيم تتراوح بين (

متابعة األداء  ،األبحاث ،قاعدة بيانات ، ،استفادة من خبرات سابقة، توفير معدات ،باستثناء مجاالت
 ،جمع المياه العادمة في (الوقت والمكان المناسبين) بما يتناسب مع خطط المؤسسة ،(تقيم ورقابة)

 ،)8.03)،(8.16جاءت كبيرة بقيم متوسطات حسابية( ،قوانين وأنظمة ،خطط وطنية متكاملة
 على التوالي. ،)8.38( ،)8.35( ،)8.35( ،)8.27)، (8.22( ،)8.16( ،)8.14(
  
غم التشتت المرتفع في إجابات المبحوثين حول كافة المتطلبات من خالل تحليل قيم االنحرافات بر 

)، فان اإلجابات جاءت قريبة من المتوقع حيث ان المتطلبات ذات  2.336- 1.544المعيارية (
رات الصلة المباشرة بمجال التنسيق والتشبيك إلدارة  المياه العادمة المعالجة مثل (استفادة من خب

جمع المياه العادمة في  ،، متابعة األداء (تقيم ورقابة)األبحاث ،قاعدة بيانات ،سابقة، توفير معدات
 ،قوانين وأنظمة ،خطط وطنية متكاملة ،(الوقت والمكان المناسبين) بما يتناسب مع خطط المؤسسة

ل عليها بالخبرة احتلت األهمية النسبية األعلى كون المعلومات حول هذه الموضوعات يمكن الحصو 
أما باقي المتطلبات فقد جاءت ضمن األهمية المتوسطة وذلك كون المتطلبات بحاجة الى  ،النظرية

  خبرة عملية في مجال التنسيق والتشبيك وهذا ما افتقر له المبحوثين في مثل الوضع الفلسطيني  .
  

في مجال التنسيق والتشبيك في  وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر متطلبات الجاهزية المؤسسية
الواقع الفلسطيني، فجاءت في مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المحاور متقاربة (ضعيفة من 

دعم الهيئات المحلية بالموارد  ،)، باستثناء 1.94-1.62المستوى األول بمتوسطات حسابية (
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 ،والتي جاءت كبيرة من المستوى األول ،ريركتابة التقا ،استفادة من خبرات سابقة ،(المادية،........)
   ،)2.08( ،)2.05( ،)(2.02متوسط حسابي

  
من خالل النتائج المتحصل عليها من إجابات المبحوثين يمكن القول بان هناك تعارض ما بين توفر 
ه االستفادة من الخبرات السابقة وما هو متوفر على ارض الواقع حيث ان الخبرات في مجال إدارة الميا

كذلك الحال في مجال كتابة التقارير والذي يعتبر في الواقع الفلسطيني  ،العادمة المعالجة ما تزال وليدة
  سابقا ألوانه حيث ان إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ما زالت في مراحلها االولى.  

  
ارة واستخدام المياه الرقابة والتقييم إلد في مجال إجراءات. مستوى الجاهزية المؤسسية 4.2.5

  .العادمة المعالجة
  

لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
الرقابة والتقييم، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات  إجراءاتفي مجال 

وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها  المبحوثين حول األهمية النسبية
  ).5.5الجدول (

  
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع 5.5جدول 

إلدارة واستخدام  إجراءات الرقابة والتقييمالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 
  دمة المعالجة.المياه العا

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

E1  0.777 2.2361.90 8.00 تنفيذ الخطط 
E2  0.635 1.8391.98 7.86 طبيعة المعلومات 
E3 0.679 1.8711.92 7.87 مصادر المعلومات 
E4  0.800 1.9071.86 8.44 ار الصحية المتعلقة بالعامليناآلث 
E5 مواصفات محطة المعالجة من حيث (الموقع والمساحة

 0.705 2.05 1.722 8.49   واآلليات المستخدمة)
E6  0.692 2.0341.86 7.92 توقيت عمليات جمع العينات لتحليل 

 0.591 1.93 1.673 8.10  المجموع
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)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 5.5كما هي مبينة في الجدول (بقراءة عامة للنتائج 
بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في مجال إجراءات الرقابة 

–8.00والتقييم بما فيها المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت كبيرة، بقيم تتراوح بين (
توقيت عمليات جمع العينات طبيعة المعلومات، ، مصادر المعلومات،   ،، باستثناء مجاالت)8.49
 على التوالي.7.92، 7.87، 7.86جاءت متوسطة بقيم متوسطات حسابية   ،لتحليل

  
ويمكن القول بأنه برغم التشتت المرتفع في إجابات المبحوثين حول كافة المؤشرات والذي يبينه قيم 

حيث ان  ،)، بان اإلجابات جاءت قريبة من المتوقع 2.236- 1.722معيارية (االنحرافات ال
 ،المتطلبات ذات الصلة المباشرة بإجراءات الرقابة والتقييم إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

اآلثار الصحية المتعلقة  ،مواصفات محطة المعالجة من حيث (الموقع والمساحة واآلليات المستخدمة)
احتلت األهمية النسبية األعلى أما باقي المتطلبات فجاءت متوسطة كونها  تنفيذ الخطط ،عاملينبال

تحتاج الى الخبرة العملية في المجال وهذا ما افتقر له المبحوثين. وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية 
الفلسطيني، فجاءت  لتوفر متطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال إجراءات الرقابة والتقييم في الواقع

في مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المحاور متقاربة (ضعيفة من المستوى األول بمتوسطات 
مواصفات محطة المعالجة من حيث (الموقع والمساحة واآلليات )، باستثناء 1.98- 1.86حسابية (

  ).2.05والتي جاءت بدرجة كبيرة من المستوى األول (متوسط حسابي ، المستخدمة)
  

من خالل النتائج المتحصل عليها من إجابات المبحوثين يمكن القول بان هناك تعارض ما بين توفر 
حيث ان الواقع  ،مواصفات محطة المعالجة من حيث (الموقع والمساحة واآلليات المستخدمة)

انه حيث ان وكذلك يعتبر في الواقع الفلسطيني سابقا ألو  ،الفلسطيني يفتقر الى مثل هذه المعلومات
  إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ما زالت في مراحلها األولى.  

  
إلدارة  في مجال اإلمكانيات المادية من (معدات وآالت)مستوى الجاهزية المؤسسية . 5.2.5

   واستخدام المياه العادمة المعالجة.
  

ة واستخدام المياه العادمة المعالجة لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزية المؤسسية إلدار 
في مجال اإلمكانات المادية، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات 

اإلجابات يلخصها  .المبحوثين حول األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال
  ).6.5الجدول (
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النحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع المتوسطات الحسابية وا: 6.5جدول 
إلدارة  (معدات وآالت)اإلمكانات الماديةالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 

   .واستخدام المياه العادمة المعالجة
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

F1 0.725 1.63 2.624 7.13 سيارات للجمع 
F2  0.777 1.76 2.361 7.68 صيانة شبكات المجاري 
F3  0.832 1.78 2.361 7.86 توفر شبكات ري زراعي 
F4  0.779 1.68 2.457 7.65 مالبس خاصة للعاملين 
F5 0.713 1.56 2.468 7.46 مركز صيانة للمعدات 
 0.756 1.68 2.236 7.56  جموعالم

  
)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 6.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (

بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في مجال اإلمكانات المادية 
م لمجموع المحاور جاءت متوسطة، بقيم تتراوح بين بما فيها المتوسط الحسابي العا(معدات وآالت) 

)7.13– 7.86.(  
  

) يمكن القول انه بالرغم من التشتت  2.624-2.361ومن خالل تحليل قيم االنحرافات المعيارية (
حيث احتلت المتطلبات   ،المرتفع في إجابات المبحوثين ، إال ان اإلجابات جاءت قريبة من المتوقع

وصيانة شبكات المجاري األهمية األكبر عن باقي المتطلبات االخرى  ،زراعيتوفر شبكات الري ال
أما باقي المتطلبات فإنها بحاجة الى الخبرة العملية  ،كون المتطلبين يالمسان المواطن بشكل مباشر

  في المجال ليتم تحديد مدى أهميتها. 
  

سية في مجال اإلمكانات المادية في وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر متطلبات الجاهزية المؤس
الواقع الفلسطيني، فجاءت في مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المحاور متقاربة (ضعيفة من 

)، وبمراجعة قيم االنحرافات المعيارية يالحظ أنها  1.76- 1.56المستوى األول بمتوسطات حسابية (
  متقاربة ومنخفضة نسبيا.

  
  ليه النتائج يشير الى عدم توافر الكثير من المتطلبات لدى المبحوثين لتحديد ان الواقع الذي تدلل ع
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حيث  ،مدى األهمية للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال اإلمكانات المادية وكذلك لواقع توافرها
انه من المالحظ ان هناك تصنيف لألهمية النسبية للمتطلبات وكذلك لواقع توفرها من خالل الخبرة 

مع العلم ان تصنيف مثل هذه المتطلبات من جانب األهمية والتوفر يحتاج   ،ظرية في هذا المجالالن
  الى خبرة عملية في المجال.

  
إلدارة واستخدام المياه العادمة  في مجال اإلمكانيات البشرية. مستوى الجاهزية المؤسسية 6.2.5

  المعالجة.
  

ة المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزي
في مجال اإلمكانات البشرية، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات 
المبحوثين حول األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها 

  ).7.5الجدول (
 

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع المتوس :7.5جدول 
إلدارة واستخدام المياه  اإلمكانات البشريةالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 

  العادمة المعالجة.
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

G1  0.722 2.21 1.812 8.54 مهندسين 
G2  0.679 2.08 2.015 7.68 موظفين إداريين 
G3  0.792 2.05 2.082 8.05 عمال داخل المحطة 
G4 0.745 1.73 2.121 8.38 تطابق بين التخصص والوظيفة 
G5  0.807 1.84 1.781 8.37 برامج بناء قدرات للعاملين 
G6  0.792 1.78 1.712 8.48 إعداد كوادر تتالءم مع الخطط المستقبلية 

 0.608 1.95 1.617 8.25  المجموع
  

)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 7.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (
 مجال اإلمكانات البشرية  بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في

 ،)8.48 –8.25بما فيها المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت كبيرة، بقيم تتراوح بين (
  ).7.68موظفين إداريين والتي جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( ،باستثناء
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اك تشتتا كبيرا في )، يمكن القول بأن هن 2.121- 1.712ومن خالل تحليل قيم االنحرافات المعيارية (
حيث جاءت المتطلبات ذات  ،بالرغم من ذلك جاءت إجابات المبحوثين منطقية ،إجابات المبحوثين
 ،تطابق بين التخصص والوظيفة ،إعداد كوادر تتالءم مع الخطط المستقبلية ،مهندسين ،الصلة المباشرة

 ،موظفين إداريين ،ت األبعد صلةبينما جاءت المتطلبا ،برامج بناء قدرات للعاملين األهمية األكبر
بدرجة متوسطة. وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر متطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 
اإلمكانات البشرية في الواقع الفلسطيني، لم يكن هناك اختالف كبير عن األهمية النسبية، فجاءت في 

ربة (ضعيفة من المستوى األول بمتوسطات حسابية مجملها بما فيها القيمة العامة لكافة المحاور متقا
بمتوسطات حسابية  ،عمال داخل المحطة ،موظفين إداريين ،مهندسين ،)، باستثناء 1.73-1.95(
  ) فقد جاءت بدرجة كبيرة من المستوى األول. 2.05( ،)2.08( ،)2.21(
   

هندسين ومختصين في ومن خالل تحليل الواقع الفلسطيني نجد ان هنالك نقص في الخبرات من م
 ،كذلك فانه ال وجود لمحطات فاعلة في منطقة الدراسة ،مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

وكذلك توفر الموظفين اإلداريين الغير مؤهلين إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وهذا يتعارض 
عمال  ،موظفين إداريين ،توفر لمهندسينمع اإلجابات المتحصل عليها من المبحوثين من حيث  ال

  داخل المحطة.  
  

   مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من حيث التمويل:. 7.2.5
  

لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
تساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات المبحوثين حول في مجال التمويل، تم اح

  ).8.5األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها الجدول (
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : أ-8.5جدول 
إلدارة واستخدام المياه العادمة  التمويلمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال التوفر) لل
  المعالجة.

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

H1  (رسوم للمياه العادمة) 0.797 1.76 2.258 7.89 تمويل داخلي 
H2  (مؤسسات حكومية وغير حكومية) 0.737 1.68 2.089 7.92 تمويل محلي 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع : ب-8.5جدول 
إلدارة واستخدام المياه العادمة  التمويلالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 

  المعالجة.
  

  الواقع  األهمية النسبية  حورالم الرقم
 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

H3  (مساعدات ومنح دولية) 0.765 2.21 1.667 8.21 تمويل خارجي 
H4  (....،مساعدات من أهالي) 0.803 1.67 2.394 7.30 مشاركة مجتمعية 
H5 0.733 1.59 2.341 7.46 اريعهناك تمويل كافي لتنفيذ المش 
H6 0.665 1.57 2.409 7.48 يتم تجنيد األموال لتغطية الخطط المستقبلية 

 0.574 1.75 1.569 7.71  المجموع
  
  

)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 8.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (
بما فيها  ت المبحوثين حول متطلبات الجاهزية في مجال التمويل بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابا

 ،باستثناء ،)7.92 –7.48المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت متوسطة، بقيم تتراوح بين (
  ).8.21والتي جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ( تمويل خارجي (مساعدات ومنح دولية)

  
)، يمكن القول بأن هناك تشتتا كبيرا في إجابات 2.409 - 1.667رية (وبتحليل قيم االنحرافات المعيا

حيث جاءت المتطلبات األكثر صلة ببيئة  ،بالرغم من ذلك جاءت اإلجابات متوقعة ،المبحوثين
وجاءت  ،ذات األهمية النسبية األعلى ،المبحوث مثل (تمويل خارجي (مساعدات ومنح دولية)

يتم تجنيد األموال  ،حوث مثل(هناك تمويل كافي لتنفيذ المشاريعالمتطلبات األقل صلة ببيئة المب
لتغطية الخطط المستقبلية) األهمية النسبية المتوسطة. وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر 
متطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال التمويل في الواقع الفلسطيني، فجاءت في مجملها بما فيها 

- 1.57المحاور متقاربة (ضعيفة من المستوى األول بمتوسطات حسابية (القيمة العامة لكافة 
فقد جاءت  ،)2.21بمتوسط حسابي ( ،)تمويل خارجي (مساعدات ومنح دولية ،)، باستثناء 1.76

   ،بدرجة كبيرة من المستوى األول
  

نح ومن خالل تحليل الواقع الفلسطيني يتضح ان غالبية المشاريع تعتمد اعتماد كلي على الم
ولكون قطاع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من القطاعات الحديثة فانه  ،والمساعدات دولية
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المبحوثين حول توفر التمويل الخارجي  هعن التمويل الالزم وهذا ما يعتقدبحاجة الى البحث الجاد 
المانحين للحصول  وذلك من خالل تقديم المشاريع الى ،الكافي إلنشاء مشاريع المحطات المعالجة

  على التمويل الالزم إلنشاء محطات المعالجة للمياه العادمة المعالجة.  
  

  : مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من حيث التحفيز. 8.2.5
  

مة المعالجة لإلجابة على سؤال الدراسة حول مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العاد
في مجال التحفيز، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات المبحوثين حول 

  ).9.5األهمية النسبية وواقع التوفر لمؤشرات ومتطلبات هذا المجال اإلجابات يلخصها الجدول (
  

ثين حول(األهمية وواقع : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحو 9.5جدول 
إلدارة واستخدام المياه العادمة  التحفيزالتوفر) للمتطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال 

  المعالجة
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

I1 1.114 2.22 1.618 8.89 لبيئيةوجود قوانين وتشريعات للحماية ا 
I2 0.822 1.75 1.961 8.35 وجود الرسوم والغرامات لحماية البيئة 
I3 0.803 1.67 1.843 8.37 وجود اإلعفاءات الضريبية لمشاريع المحافظة على البيئة 
I4 0.768 1.63 1.554 8.48 وجود المنح الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئة 
I5  0.756 1.57 2.117 8.03 د القروض الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئةوجو 

 0.660 1.77 1.499 8.42  المجموع
  

)، فانه يمكن القول فيما يخص األهمية النسبية، 9.5بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة في الجدول (
بما فيها  هزية في مجال التحفيز بأن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجا

  ).8.89 –8.03المتوسط الحسابي العام لمجموع المحاور جاءت كبيرة، بقيم تتراوح بين (
  

)، يمكن القول بأن هناك تشتتا كبيرا في 2.2117 - 1.554وبتحليل قيم االنحرافات المعيارية (
ءت المتطلبات األكثر صلة حيث جا ،بالرغم من ذلك جاءت اإلجابات متوقعة ،إجابات المبحوثين

وجود اإلعفاءات الضريبية لمشاريع  ،ببيئة المبحوث مثل (وجود قوانين وتشريعات للحماية البيئية
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على  ،ذات األهمية النسبية األعلى ،وجود الرسوم والغرامات لحماية البيئة) ،المحافظة على البيئة
المبحوثين مثل (وجاءت المتطلبات األقل غيرها من المتطلبات والتي ذات تماس غير مباشر مع بيئة 

  صلة ببيئة المبحوث مثل(وجود القروض الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئة). 
  

وفيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لتوفر متطلبات الجاهزية المؤسسية في مجال التحفيز في الواقع 
افة المحاور متقاربة (ضعيفة من المستوى الفلسطيني، فجاءت في مجملها بما فيها القيمة العامة لك

 ،وجود قوانين وتشريعات للحماية البيئية ،)، باستثناء 1.75- 1.57األول بمتوسطات حسابية (
فقد جاءت بدرجة كبيرة من المستوى األول. ومن خالل تحليل الواقع  ،)2.22بمتوسط حسابي (

 ،ايير استخدام المياه العادمة المعالجةالفلسطيني يتضح انه ال يتوفر قوانين وتشريعات خاصة بمع
والذي من الممكن ان يعزى الى كون قطاع إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من القطاعات 

وهذا يتعارض مع ما جاء من إجابات للمبحوثين حول وجود قوانين وتشريعات  ،الحديثة فلسطينيا
  للحماية البيئية  .

  
  :ي تعيق الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةالمشاكل والصعوبات الت 3.5

  
لإلجابة على سؤال الدراسة حول اهم المعيقات للجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة ، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات المبحوثين حول( الشدة 

  ): 10.5اإلجابات في جدولي ( ،ة وواقع حدوث المعيق) لمؤشرات هذا المجالالنسبي
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المشاكل - 10.5جدول 
إدارة  والصعوبات التي تعيق الجاهزية المؤسسية (الشدة، وواقع التوفر) في مجال

  لجة.واستخدام المياه العادمة المعا
  

  واقع حدوث المعيق  الشدة النسبية  المحور الرقم
 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

j1  0.780 2.19 2.023 6.50 نقص في المعدات 
j2  0.738 2.06 2.228 7.94 عدم مراعاة الصحة والسالمة المهنية للعاملين 
j3  0.740 2.03 1.873 7.57 جاهز للسياراتالنقص في العدد ال 
j4   عدم وجود مالبس خاصة لعمال النظافة في

 0.777 1.90 2.333 7.24  المحطات
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ب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المشاكل - 10.5ول جد
إدارة  جالوالصعوبات التي تعيق الجاهزية المؤسسية (الشدة، وواقع التوفر) في م

  واستخدام المياه العادمة المعالجة.
  

  واقع حدوث المعيق  الشدة النسبية  المحور الرقم
 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

j5  ،نقص في العمالة الميدانية (عمال الجمع
 0.682 1.95 2.061 7.30  السائقين، .....) 

j6   فرة العمالة المهنية (مهندسين،نقص في و
 0.728 1.95 1.880 7.60  مخططين، ...) 

j7 0.772 1.98 2.049 7.21 عدم التقدير السليم لقيمة الوقت لدى العاملين 
j8 0.751 1.98 2.034 7.63 غياب فعالية األداء 
j9 0.705 1.95 1.977 7.84 نقص في برامج تأهيل الموظفين 

j10  0.768 1.92 2.482 6.97 تعليمي لعمال الجمعتدني المستوى ال 
j11 0.644 1.94 2.046 7.24 ضعف القدرة للتعامل مع األزمة 
j12 (... ،البشرية، المادية) غياب البديل من الموارد

 0.721 1.89 1.931 7.59  الجاهز 
j13 0.745 1.84 1.981 7.41 ضعف برامج العمل 
j14  0.725 1.92 2.066 7.63 غياب الرقابة على العمل 
j15  0.827 2.27 1.588 8.65 مشاكل مالية 
j16  0.737 2.19 2.002 8.08 عدم وجود محطات تنقية حسب المواصفات العالمية 
j17  0.715 2.19 1.729 7.76ضعف التفاعل المجتمعي مع المؤسسات ذات العالقة 
j18  0.733 2.41 1.907 8.43 مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل 
j19  0.737 2.14 1.605 8.49  عدم وجود خطة وطنية متكاملة 
j20 0.805 2.11 1.533 8.32 تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي 
j21 0.785 2.11 1.686 8.11 سلوكيات المواطنين 
j22 غياب تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بإدارة المياه

 0.833 2.13 1.890 8.56  العادمة 
j23 ضعف التشبيك بين الجهات ذات الصلة بإدارة المياه

 0.772 2.02 1.873 8.24   العادمة المعالجة
 0.533 2.05 1.299 7.82  المجموع
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)، يمكن المالحظة بان المعيقات جاءت موزعة ضعيفة الى كبيرة وأما 10.5بتحليل النتائج في جدول (
  أهمها بحسب شدتها فكانت:

  
 غياب تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة 8.65: أهمها مشاكل مالية (معيقات كبيرة الشدة ،(

)، مشاكل سياسية 8.49)، عدم وجود خطة وطنية متكاملة(8.56بإدارة النفايات الصلبة (
)، ضعف التشبيك بين 8.32)، تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي(8.43مرتبطة باالحتالل(

 )،.8.11)، سلوكيات المواطنين(8.24عادمة المعالجة(الجهات ذات الصلة بإدارة المياه ال
 )نقص  )،7.94معيقات متوسطة الشدة: أهمها عدم مراعاة الصحة والسالمة المهنية للعاملين

)، ضعف التفاعل المجتمعي مع المؤسسات ذات 7.84في برامج تأهيل الموظفين(
)،نقص في 7.63داء()، غياب فعالية األ7.63)، غياب الرقابة على العمل(7.76العالقة(

غياب البديل من الموارد (البشرية، المادية،  )،7.60العمالة المهنية(مهندسين، مخططين،..)(
)، 7.30)، نقص في العمالة الميدانية (عمال الجمع، السائقين،.....) (7.59...) الجاهز(

  )7.21عدم التقدير السليم لقيمة الوقت لدى العاملين(
 نقص في  )،6.97( تدني المستوى التعليمي لعمال الجمع مهامعيقات ضعيفة الشدة: أه

 ).2.11). مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل (6.50المعدات(
  

) يمكن القول بان مستوى حدوث المعيقات للجاهزية المؤسسية في مجال 10.5بالرجوع الى الجدول (
ول، وان أكثر مستوى لحدوث هذه إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة جاء كبير من المستوى األ

)، عدم وجود خطة 2.27)، المشاكل المالية (2.41المعيقات جاء مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل (
)، تدني 2.13)، غياب تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بإدارة المياه العادمة (2.14وطنية متكاملة (

يك بين الجهات ذات الصلة بإدارة المياه العادمة )، ضعف التشب2.11مستوى الوعي البيئي لألهالي (
  ).2.02المعالجة (

  
ان جميع ما ورد من المعيقات يوجب التعاون والتشارك والعمل من كافة الجهات ذات العالقة على 
تكثيف الجهود لمجابهة هذه المعيقات والتقليل من حدتها على ان تكون األولوية للمعيقات كبيرة الشدة، 

  فالضعيفة. فالمتوسطة،
  

مما سبق يمكن القول بان اشد المعيقات من وجهة نظر المبحوثين، هي أكثرها حدوثا في الواقع 
الفلسطيني، وعليه ال بد من وقفة جادة، وتكريس حقيقي للموارد لمواجهة هذه المعيقات، إذا توفر هنالك 

  عادمة المعالجة.رغبة حقيقية في تحقيق الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه ال
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  :الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة 4.5
  

لإلجابة على سؤال الدراسة حول اهم الوسائل الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية (تشريعي، قانوني، 
نحرافات المعيارية إلجابات إداري) في محافظتي جنين وطوباس تم احتساب المتوسطات الحسابية واال

  ): 11.5المبحوثين، ومناقشة كليهما في جدول (

  
أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات المبحوثين حول الوسائل - 11.5جدول 

واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية(أولوية المحفز، إمكانية تطبيق المحفز). في 
  ام المياه العادمة المعالجةمجال إدارة واستخد

  
× األولوية   إمكانية تطبيق المحفز  أولوية المحفز  المحور الرقم

إمكانية 
  التطبيق

 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

K1 خطة وطنية متكاملة إلدارة المياه
  18.63 0.829 2.08 1.306 9.06  العادمة المعالجة 

K2  19.90 0.707 2.13 8.751.367 تنفيذ القوانين ذات العالقة 
K3   قوانين وموصفات ومقاييس لجودة

 16.22 0.792 2.29 1.470 8.67  المياه العادمة المعالجة
K4  قوانين تجبر المواطنين على تسديد

المستحقات المترتبة عليهم للمؤسسات 
 16.16 0.831 1.95 1.533 8.32  ذات العالقة

K5  16.83 0.672 2.00 8.081.451 تشبيك فاعل بين الجهات ذات العالقة 
K6  تعاون أعمق بين المؤسسات ذات

 17.72 0.716 2.06 1.465 8.17..) .العالقة (تبادل في استخدام الموارد
K7 تجنيد األموال الضرورية إلدارة المياه

 16.63 0.859 2.06 1.409 8.60  العادمة المعالجة 
K8 تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للمياه

 18.15 0.737 2.14 1.614 8.24   العادمة المعالجة
K9 تفعيل الرقابة الخاصة الستخدام المياه

 17.93 0.715 2.14 1.512 8.48  العادمة
K10 17.70 0.692 2.14 8.381.611تعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية  
K11 ة في المؤسساتتأهيل الكوادر البشري

 19.90 0.734 2.10 1.434 8.43  بمختلف طبيعة أعمالهم 
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ب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجابات المبحوثين حول الوسائل - 11.5جدول 
واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية(أولوية المحفز، إمكانية تطبيق المحفز). في 

  ياه العادمة المعالجةمجال إدارة واستخدام الم
  

× األولوية   إمكانية تطبيق المحفز  أولوية المحفز  المحور الرقم
إمكانية 
  التطبيق

 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

K12 تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب
 17.28 0.636 2.17 1.534 8.25  المجتمع المحلي 

K13 يانة دورية لمحطات معالجة المياهص
 16.95 0.745 2.16 1.583 8.43  العادمة

K14 تفعيل دور المجتمع المحلي في إدارة
 17.80 0.750 2.05 1.516 8.27  المياه العادمة المعالجة 

 17.77  551. 2.11 1.146 8.44  المعدل الكلي
  

الوسائل واآلليات الكفيلة بالتعزيز بحسب  ) يمكن القول بان أولوية11.5بالنظر للنتائج في الجدول (
المبحوثين جاءت موزعة بين كبيرة جدا الى كبيرة، في إشارة الى ان المبحوثين يؤيدون الحاجة الى 

  تطبيق كافة الوسائل واآلليات الكفيلة بالتعزيز، والتي جاء على رأسها:
  

 ) 9.06خطة وطنية متكاملة إلدارة المياه العادمة المعالجة،( 
 8.75نفيذ القوانين ذات العالقة (ت،( 
 )8.67قوانين وموصفات ومقاييس لجودة المياه العادمة المعالجة،( 
 ) 8.60تجنيد األموال الضرورية إلدارة المياه العادمة المعالجة.(  

  
  أما اقلها أولوية بحسب المبحوثين فجاءت:

  
 )8.08تشبيك فاعل بين الجهات ذات العالقة،( 
 8.17ؤسسات ذات العالقة (تبادل في استخدام الموارد،...)(تعاون أعمق بين الم،( 
 )8.00صيانة دورية لمحطات معالجة المياه العادمة.( 

  
بحسب المبحوثين جاءت إمكانية تطبيق للوسائل وآليات الكفيلة بالتعزيز، في مجملها كبيرة ضمن 

  الفلسطيني: المستوى األول، ويقف على رأس هذه الوسائل القابلة لتطبيق في الواقع
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 )2.29قوانين وموصفات ومقاييس لجودة المياه العادمة المعالجة،( 
 ) 2.17تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب المجتمع المحلي،( 
 ) 2.13تنفيذ القوانين ذات العالقة،( 
 ) 2.14تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للمياه العادمة المعالجة.( 

  
ت الكفيلة بالتعزيز، تم االتجاه الى احتساب حاصل ضرب أولوية في محاولة أكثر واقعية للوسائل وآليا

كل منهما على أهمية هذه المحفزات، المحفز مع إمكانية التطبيق، في مراعاة للموازنة ما بين تأثير 
وعليه جاءت اهم المحفزات التي يجب العمل على وضعها موضع التنفيذ كما يلي: قوانين وموصفات 

)، تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب المجتمع 19.90العادمة المعالجة( ومقاييس لجودة المياه
)، تنفيذ القوانين ذات 18.84خطة وطنية متكاملة إلدارة المياه العادمة المعالجة ( )،19.90المحلي(
تشبيك فاعل ، )، أما اقلها أهمية وآخر ما يجب العمل على تنفيذه بحسب المبحوثين18.63العالقة(

  ).16.16ات العالقة(بين الجهات ذ
  

وأما عند قراءة نتائج الدراسة من وقع الدراسات السابقة التي تناولت قطاعات مشابهة لهذا القطاع، 
فيمكن القول انه وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج دقيقة في قياس الواقع الفلسطيني لمدى التوفر 

العادمة المعالجة، حيث أشارت الدراسة انه لمتطلبات الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه 
بالمجمل العام فان الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يعد توافرها 
بدرجة ضعيفة من المستوى األول، أما بالنسبة المتطلبات للجاهزية المؤسسية من حيث(امتالك 

ستوى األول، التخطيط جاءت ضعيف من المستوى األول، المعلومات فقد جاءت بدرجة كبيرة من الم
التنسيق والتشبيك ضعيف من المستوى األول، إجراءات الرقابة والتقييم ضعيف من المستوى األول، 
اإلمكانات المادية ضعيف من المستوى األول، اإلمكانات البشرية ضعيف من المستوى األول، التمويل 

ضعيف من المستوى األول، وهذا يتوافق مع الدراسات التي تم  ضعيف من المستوى األول، التحفيز
  إجرائها من قبل:

  
  ثوماس، بعنوان تشجيع استخدام المياه الرمادية في األراضي الفلسطينية حيث ركزت الدراسة

حول عدم القدرة الى التوصل لتطوير سياسات بديلة لقضايا المياه في األراضي الفلسطينية 
السنوات الماضية، وتحث التوصيات في هذه الدراسة جميع الجهات  لنتائج ملموسة خالل

المعنية على ضرورة النظر الى مشروع معالجة المياه الرمادية كجزء من نهج بديل إلدارة المياه 
يعمل على مستوى المحلي ويعتمد الالمركزية، حيث تعد هذه التوصية وسيلة سياسية يمكنها 

هت الخطط اإلستراتيجية السابقة، ومن الضروري التأكيد على ان االلتفاف على القيود التي واج
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مشاريع معالجة المياه الرمادية ال تشكل حال سحريا وجذريا الزمة المياه في األراضي 
  الفلسطينية، وٕانما يمكن ان تساهم في حل جزء من األزمة.

 اهللا والبيرة إلدارة  أبو ظاهر، بعنوان الجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية في محافظة رام
النفايات الصلبة حيث أشارت اهم نتائج الدراسة أن غالبية المبحوثين هم من رؤساء المجالس 
القروية، وحملة البكالوريوس في تخصص (إدارة اإلعمال، واللغة العربية وآدابها، والهندسة)، 

المحلية تمتلك ) سنوات، وأظهرت النتائج أن الهيئات 5-1وغالبيتهم من أصحاب الخبرات(
) إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهللا 1.61جاهزية ضعيفة من المستوى الثاني (

والبيرة، إذ ان هذه الجاهزية بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقي في مجاالت (امتالك المعلومات 
تمويل)، أما والمخططات، التخطيط التنسيق، التشبيك، الرقابة، اإلمكانيات المادية والبشرية، وال

  في مجال امتالك المعلومات فهي بدرجة كبيرة في المستوى األول.
  ياسين، بعنوان اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل بين الواقع ومقترحات التفعيل حيث

أشارت اهم نتائج الدراسة فقد أظهرت نتائج الدراسة، ان واقع اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق 
ف وبشكل مدرك، لدى مدراء وموظفي مؤسسات شرق الخليل، واهم معوقات الخليل واقع ضعي

اإلدارة البيئية لعملها بالشكل المطلوب هو نقص التمويل، والتمويل المشروط، وغياب الجهد 
الوطني في توضيح مهام اإلدارة البيئية، وعدم وضوح عالقة التنمية باإلدارة البيئية، واإلدارة 

متوسط غير ان ممارستها بشكل نظري وصوري أكثر منه بشكل  البيئية ممارسه بمستوى
حقيقي وواقعي، وغياب دور المؤسسات الحكومية ذات العالقة في مراقبتها لتطبيق التشريعات 
والقوانين البيئية بالشكل الملزم والحقيقي اهم أسباب ضعف اإلدارة البيئية في مؤسسات شرق 

سسي لإلدارة البيئية في مؤسسات شرق الخليل واقع الخليل، وواقع التشبيك في العمل المؤ 
  ضعيف وغير موجود في معظم مؤسسات المنطقة.

  
  مقترح هيكلي للعالقة بين المؤسسات ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 5.5

  
واستخدام  انسجاما مع أكثر المقترحات قبوال لدى المبحوثين فال بد من وجود جسم مسؤول عن إدارة

المياه العادمة المعالجة وضمن هيكلية عالقة واضحة المعالم بين األطراف ذات العالقة لما تؤديه هذه 
المؤسسات من ادوار في الواقع، ولما خوله القانون لهذه المؤسسات من صالحيات، واحتراما لنتائج 

رؤية واقعية لدراسة، يمكن  الدراسة حول المتطلبات والمعيقات، في مختلف المجاالت، وانطالقا من
اقتراح جسم مؤسسي رسمي يضم كافة األطراف ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه المعالجة شكل 

  ) أما اهم معالم وأسس هذا الجسم الرسمي الواجبة لضمان نجاحه، وقيامه بواجبه فتتمثل بالتالي:1.5(
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 انه فريق عمل وطني ممثل لكافة المؤسسات ذات العالقة. 
 .توفر اإلرادة السياسية والمؤسسية إلنجاح الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه المعالجة 
 .مشاركة مجتمعية فاعلة 
  ،قائم على توفر المتطلبات المؤسسية من كوادر متخصصة (هندسية، اقتصادية، اجتماعية

، تشريعات وقوانين وطنية وطنية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة استراتيجيةبيئية)، 
 واقعية ومتكاملة، قاعدة بيانات حديثة ومتحركة كافية التخاذ القرار، وموارد مادية كافية.

 .ادوار وصالحيات واضحة للمؤسسات، في ظل عالقة تشبيك تكاملية 
 توفر دليل عمل إرشادي خاص بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
 .سهولة اإلجراءات الرسمية 
  وعي مؤسسي ومجتمعي بأهمية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، في التنمية المستدامة

 وحماية الموارد البيئية والطبيعية.
  تبني قيم ومبادئ تقييم األثر البيئي، ومراعاة األولويات المجتمعية، من قبل كافة المؤسسات

لقرار فيما يتعلق باالستخدامات المختلفة ذات العالقة في إدارتها ألنشطتها، وفي مجال اتخاذ ا
 للمياه العادمة المعالجة.

 

  
  

: هيكل مقترح لفريق وطني قادر على إنجاح الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه 1.5شكل 
  العادمة المعالجة على المستوى الفلسطيني.

االطار المؤسسي والمجتمعي 
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

طواقم مساندةطاقم استشاريطاقم فني

وزارة شؤون البيئةوزارة الحكم المحلي

وزارة التخطيط 
وزارة شؤون البيئةوالتعاون الدولي

وزارة الزراعةوزارة الصحة

وزارة السياحة 
واآلثار

المؤسسات االكاديمية

المراكز البحثية

المؤسسات االھلية

القطاع الخاص

بيانات وإحصاءات

مالية وإدارية

اعالم 

رأسة الوزراء
رئيس الفريق

المجتمع المحلي

تأھيل وتدريب



 135

  قراءة عامة للجاهزية المجتمعية 6.5
  

ول ما مستوى الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة لإلجابة على سؤال الدراسة ح
تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  ،المعالجة في المجال الزراعي

، الوعي البيئي( (األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات الجاهزية المجتمعية في مجال المبحوثين حول
  ).12.5إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدول ( ة)واالستعداد للمشارك

  
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية 12.5جدول

، واالستعداد للمشاركة)إلدارة الوعي البيئي( المجتمعية (األهمية، وواقع التوفر) في مجال
  عادمة المعالجة.واستخدام المياه ال

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.495 2.16 1.697 7.28 الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي 1
 0.543 2.01 1.664 7.08 الجاهزية المجتمعية في مجال االستعداد للمشاركة 2

 0.482 2.08 1.576 7.18  المجموع
  

) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، 12.5بحسب جدول (
للجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، ويجب العمل على مهمة بدرجة متوسطة 

والمستلزمات، ومع ذلك يمكن القول بان المبحوثين يرون ان توفيرها من خالل تسخير كافة الموارد 
فيما يتعلق بمستوى توفر و  توفر الوعي البيئي هي األكثر أهمية بالنسبة لغيرها من المتطلبات.

إلدارة واستخدام المياه  المتطلبات للجاهزية المجتمعية في مجال (الوعي البيئي، االستعداد للمشاركة)
د جاءت النتائج بان أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من المستوى األول، بما يشير العادمة المعالجة، فق

الى التوقع بوجود جاهزية مجتمعية بدرجة كبيرة في مجال توافر (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة) 
بر فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيز هذه الجاهزية من خالل تكريس كافة المستلزمات لضمان تحقيق اك

لمتطلبات الجاهزية المجتمعية في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة) الالزمة لكفاءة اكبر 
على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة. أما بالنسبة الى الجاهزية المجتمعية لالتجاه نحو 

ك يمكن ان يعزى الى العديد استخدام المياه العادمة المعالجة فان التوجه بشكل عام جاء منخفض وذل
من األسباب والتي من أهمها العامل الديني غير الواضح بالنسبة الى غالبية المجتمع وكذلك الى 
الثقافة الكلية السائدة للمجتمع والدور اإلعالمي الضعيف للجهات ذات العالقة المباشرة بإدارة واستخدام 

  المياه العادمة المعالجة وكذلك بالمجتمع.
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يل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة، لمتطلبات الجاهزية بتحل
، وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى الوعي البيئي واالستعداد للمشاركةالمجتمعية في مجال 

داد للمشاركة) واالستع (الوعي البيئي األول، وهذا يعني بأنه يمكن توقع جاهزية مجتمعية في مجال
فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من توافر المتطلبات مع الحاجة الى تسخير كافة الموارد 

  والمستلزمات نحو الحفاظ على هذا المستوى.
  

  محاور الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 7.5
  

زية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة لإلجابة على سؤال الدراسة حول ما مستوى الجاه
المعالجة في المجال الزراعي، من حيث (الوعي المجتمعي، االستعداد للمشاركة، االتجاه نحو إدارة 

، تم احتساب واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي) في محافظتي طوباس وجنين
(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات  يارية إلجابات المبحوثين حولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

والمتوسطات الحسابية  ،واالستعداد للمشاركة) ،(الوعي البيئي الجاهزية المجتمعية في مجال
(وواقع التوفر) لمجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه  واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول

  .الجة في المجال الزراعي) العادمة المع
  

  :الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة .1.7.5
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات 
رة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدول إلدا ،الوعي البيئي الجاهزية المجتمعية في مجال

)13.5.(  
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 13.5جدول 
إلدارة واستخدام  الوعي البيئي الجاهزية المجتمعية (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  المياه العادمة المعالجة.
  

  الواقع  األهمية النسبية  حورالم الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

A1 .0.673 2.25 2.339 7.81 فكر داعم لحماية البيئة 
A2 0.756 2.28 2.541 7.41 إيمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد  
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افات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات : المتوسطات الحسابية واالنحر ب- 13.5جدول 
إلدارة واستخدام  الوعي البيئي الجاهزية المجتمعية (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  المياه العادمة المعالجة.
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار 

A3 إدراك للقيم الشاملة للموارد البيئية (مياه، مياه عادمة
 0.674 2.34 2.164 7.14  تربة، نبات...)

A4  إدراك واعي لوجوب لوجود العالقة االيجابية بين
 0.667 2.48 2.330 7.27  اإلنسان والبيئة

A5 فهم عميق لدور هذه المعالجة في زيادة العرض من
 0.795 2.00 2.309 7.17  الجوفيةالمياه والحماية للمياه 

A6 اإلحساس بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية (قضايا
 0.807 2.08 2.519 7.18  المياه والمياه العادمة خاصة)

A7 0.657 2.16 2.378 7.10 فهم عميق للعالقة بين اإلنسان والبيئة 
A8 0.741 2.17 2.438 6.95 تقدير ألهمية صيانة الموارد البيئية 
A9 0.758 2.22 2.412 7.33 التمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ على البيئة 

A10 اإليمان بحتمية التعاون بين كافة األطراف ذات
 0.711 2.22 2.278 7.55  العالقة بحماية البيئة

A11 ،االستعداد للمشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا
اح هذه رقابيا، توثيق البيانات،...) بما يدعم نج

 0.660 2.05 1.962 7.13  اإلدارة.
A12 االستعداد لتسخير كافة الموارد (المادية، ....) المتاحة

 0.737 2.10 2.131 7.25  لحماية البيئة
A13 (عدم دوامها) 0.683 2.18 2.317 7.35 فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد 
A14 0.727 2.12 2.338 7.21 احترام القوانين البيئية 
A15 االنتماء الصادق للبيئة من حيث (الممارسات الضارة

 0.749 1.98 2.313 7.19  بيئيا)
A16 اإليمان بضرورة حسن التعامل مع البيئة (الحفاظ على

 0.776 2.06 2.348 7.46  حق األجيال القادمة)
A17 اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة

 0.722 1.93 6.828 7.43 المدى.
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات ج- 13.5جدول 
إلدارة واستخدام  الوعي البيئي الجاهزية المجتمعية (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  المياه العادمة المعالجة.
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

A18 اعتماد الوقاية في التعامل مع الموارد البيئية كقاعدة
 0.717 1.94 2.121 6.77  لتعامله مع هذه الموارد

A19 " فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة
 0.692 2.27 2.303 7.46  للجميع"

A20 البيئة النظيفة ضمان لحياةالعمل استنادا الى ان
 0.717 2.23 2.255 7.41  سليمة لإلنسان

A21 إدراك حقيقي بأن المعالجة واستخدام الموارد البيئية
 0.646 2.22 2.204 7.29  الكامنة وسيلة تسهم في استدامتها

 0.495 2.16 1.697  7.28  المعدل الكلي
  

للجاهزية تطلبات مهمة بدرجة متوسطة ) فان المبحوثين يرون ان كافة الم13.5بحسب جدول (
المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال الوعي البيئي، أما اهم هذه المتطلبات 

اعتماد  )،7.81( فكر داعم لحماية البيئة. بحسب إجابات المبحوثين فهي بحسب العالمة النسبية:
اإليمان بحتمية  )،6.77( عدة لتعامله مع هذه المواردالوقاية في التعامل مع الموارد البيئية كقا

اإليمان بضرورة حسن التعامل مع  )،7.55( التعاون بين كافة األطراف ذات العالقة بحماية البيئة
اعتماد الوقاية في  أما اقل الفقرات أهمية، فكانت ).7.46( البيئة(الحفاظ على حق األجيال القادمة)

  ).6.77(ية كقاعدة لتعامله مع هذه المواردالتعامل مع الموارد البيئ
  

فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات للجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي، فقد جاءت النتائج 
بان أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من المستوى األول، بما يشير الى التوقع بوجود جاهزية مجتمعية 

البيئي فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيز هذه الجاهزية من خالل بدرجة كبيرة في مجال توافر الوعي 
تكريس كافة المستلزمات لضمان تحقيق اكبر لمتطلبات الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي 

بتحليل النتائج السابقة يمكن و  اكبر على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة. الالزمة لكفاءة
الوعي بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة، لمتطلبات الجاهزية المجتمعية في مجال القول، بأنه 

  ، وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى األول، وهذا يعني بأنه يمكن توقع جاهزية مجتمعية البيئي
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  فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من توافر المتطلبات. الوعي البيئي في مجال
  

الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة  .2.7.5
  المعالجة:

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) 

عادمة إلدارة واستخدام المياه ال ،االستعداد للمشاركة للمتطلبات الجاهزية المجتمعية في مجال
  ).14.5المعالجة يلخصها جدول (

  
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية 14.5جدول 

إلدارة واستخدام المياه  المشاركة المجتمعية المجتمعية (األهمية، وواقع التوفر) في مجال
  العادمة 

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B1  الدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز
 0.706 1.96 2.421 7.10  والتشجيع عليه والترويج له،...)

B2 ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (اإلعداد
 0.692 1.83 2.081 6.83  االستفادة،...)

B3 ،االستعداد للمشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
 0.718 1.96 2.318 6.51  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها

B4  الترويج لهذه اإلدارة بتمثيل نموذج قدوة للمستخدم لهذه
 0.688 1.98 2.084 7.03  المياه

B5 الزراعة، لالماكنالمشاركة في الرقابة على االستخدام)
 0.667 2.10 2.436 6.73  الترفيهية،...)

B6 دعم المزارعين المستخدمين للمياه العادمة المعالجة لري
 0.794 2.03 2.427 7.11  المزروعات بشراء منتجاتهم 

B7 إنشاء بنى تحتية منزلية تسهم في تسهيل جمع المياه
 0.811 2.01 2.426 7.24  العادمة لمعالجتها

B8 تبني مشاريع المعالجة المنزلية للمياه العادمة (إنشاء
محطات معالجة منزلية، استخدام المياه المعالجة في 

 0.821 2.04 2.537 7.19  ري الحديقة المنزلية،....)
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ب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 14.5ول جد
إلدارة  المشاركة المجتمعية همية، وواقع التوفر) في مجالالجاهزية المجتمعية (األ
  واستخدام المياه العادمة 

  
  الواقع  األهمية النسبية المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B9 ،سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم ربط بالشبكات
 0.731 1.99 2.286 7.30  عالجة،.....)أثمان مياه م

B10 تشجيع االستثمار في قطاع المياه العادمة ومعالجتها
باعتبارها مورد كامن يستحق االستثمار لما يحققه من 

 0.642 2.21 2.206 7.27  أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى
B11 تشجيع استهالك المياه العادمة في المجاالت المختلفة

 0.772 2.00 2.197  7.43  الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)(الزراعة، 
B12 االلتزام بمواصفات ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه

 0.662 2.02 2.354 7.41  العادمة المعالجة
B13 االستجابة للمشاركة (بالدافع الذاتي وعند طلبها من أي

 0.706 1.96 2.498 6.91  جهة أخرى)
  المعدل الكلي

7.08  
1.664 

 2.01 
0.543 

 
  

للجاهزية ) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات مهمة بدرجة متوسطة 14.5بحسب جدول (
المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال االستعداد للمشاركة، أما اهم هذه 

  المتطلبات بحسب إجابات المبحوثين فهي بحسب العالمة النسبية:
  

  تشجيع استهالك المياه العادمة في المجاالت المختلفة (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر
 )،7.43( الشوارع،...)

 7.41( االلتزام بمواصفات ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه العادمة المعالجة،( 
 ق االستثمار تشجيع االستثمار في قطاع المياه العادمة ومعالجتها باعتبارها مورد كامن يستح

 )،7.27( لما يحققه من أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى
  تبني مشاريع المعالجة المنزلية للمياه العادمة (إنشاء محطات معالجة منزلية، استخدام المياه

  ).7.19( المعالجة في ري الحديقة المنزلية،....)
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(ماليا، معلوماتيا، رقابيا، توثيق  االستعداد للمشاركة في اإلدارة أما اقل الفقرات أهمية، فكانت
  ).6.51البيانات،...) بما يدعم نجاحها (

  
فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات للجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية، فقد جاءت 
النتائج بان أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من المستوى األول، بما يشير الى التوقع بوجود جاهزية 

تمعية بدرجة كبيرة في مجال توافر المشاركة المجتمعية فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيز هذه مج
الجاهزية من خالل تكريس كافة المستلزمات لضمان تحقيق اكبر لمتطلبات الجاهزية المجتمعية في 

  لمعالجة.مجال المشاركة المجتمعية الالزمة لكفاءة اكبر على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة ا
  

بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة لمتطلبات الجاهزية 
، وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى األول، وهذا المشاركة المجتمعيةالمجتمعية في مجال 

طينيا، في ضوء هذا فلس المشاركة المجتمعية يعني بأنه يمكن توقع جاهزية مجتمعية في مجال
المستوى الكبير من توافر المتطلبات. واستنادا الى ما سبق يمكن القول برفض الفرضية القائلة بان اقل 
مستويات الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي في 

ن مستوى توافرها كان بدرجة كبيرة محافظتي جنين وطوباس هي في مجال االستعداد للمشاركة غير ا
  ضمن المستوى األول.

  
  الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة: .3.7.5

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(واقع التوفر) للمتطلبات 

إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها  ،تعداد للمشاركةاالس الجاهزية المجتمعية في مجال
  ).15.5جدول (

  
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات أ- 15.5جدول 

  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  الجاهزية المجتمعية (واقع التوفر) في مجال
  

  الواقع  حورالم الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

C1 1.298 5.58 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي 
C2 1.662 5.49 الطلب على المياه الجوفية 
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات ب- 15.5جدول 
  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  لتوفر) في مجالالجاهزية المجتمعية (واقع ا

  
  الواقع  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

C3 1.385 5.52 نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة 
C4 1.628 5.42 الصحة العامة للسكان 
C5 1.608 5.31 سالمة التربة 
C6 1.754 5.10 الزراعيةمساحات األراضي 
C7 1.613 5.15 المساحات الخضراء 
C8 1.775 4.84 كلفة تأهيل البيئة 
C9 1.799 5.13 استصالح األراضي 

C101.820 5.07  االحتياجات من األسمدة 
C11(...،صرف صحي، محطات معالجة) 2.081 4.83  االهتمام بالبني التحتية ذات العالقة 
C122.098 4.78 كفاءة عالية للتخلص من المياه العادمةتوفير وسيلة ذات 
C13(المتوقع تمتعها بقيمة مستقبلية) 1.678 4.87 االهتمام بالموارد الكامنة 
C141.951 4.59 التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة 

 1.297 5.12  المعدل الكلي
  

ح من المعدل الكلي للمتوسط الحسابي للمحور )، فانه يتض15.5استنادا الى النتائج في جدول (
)، بان اتجاه المجتمع 4.59)، ومن قيم المتوسطات الحسابية والتي جميعها جاءت اكبر من (5.12(

نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة جاء ضعيف جدا وبدرجة ضعيفة من المستوى الثاني، وهذا 
المبحوثين بمشكالت وأزمة المياه في الواقع الفلسطيني، التوجه الضعيف يعكس عدم اإلدراك لدى 

وكذلك مشكالت المياه العادمة والتي آخذة بالتزايد يوم بعد يوم في الواقع الفلسطيني والتي تعمل 
إسرائيل على اخذ هذه المياه بالمجان وتقوم بخصم نفقات المعالجة من الحصة الفلسطينية من 

ار ان هذه المياه يتم استخدامها في ري المزروعات والتي جزء منها الضرائب، مع األخذ بعين االعتب
يتم استهالكه في الجانب الفلسطيني، مع العلم انه في الدول االخرى ان عملية إدارة واستخدام المياه 
العادمة المعالجة هو مطلب وطني ومؤسسي وتنموي، والذي يجب ان يكون كذلك في الواقع 

لتحديات التي تواجهها فلسطين نتيجة سيطرة االحتالل على كافة المصادر الفلسطيني خاصة في ظل ا
المائية وٕاحداثه الزمة المياه الخانقة في المناطق الفلسطينية، وكذلك من الممكن ان يكون هذا التوجه 
الضعيف من المجتمع نابع من اإليمان الضعيف بان إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في 
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لزراعي ال يعد المخرج المثالي الزمة المياه الفلسطينية، وأفضل السبل لموجهة أزمة المياه المجال ا
الفلسطينية الناتجة عن الهيمنة اإلسرائيلية، وكذلك لمحاربة العشوائية في استخدام المياه العذبة في 

ة المياه في مختلف المجاالت، وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة ثوماس حول استراتيجيات الحل الزم
الواقع الفلسطيني وما يؤكد ذلك، ان أعلى الفقرات التي احتلت سلم السلبية نحو االتجاه إلدارة 

)، نوعية المياه 5.58واستخدام المياه العادمة المعالجة كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي (
)، الصحة العامة للسكان 5.49ية ()، الطلب على المياه الجوف5.52المتوفرة لالستخدامات المختلفة (

)5.42.(  
  

دراسة إيران فرندلر، بعنوان توجهات المجتمع الحضري نحو االستخدامات المختلفة للمياه العادمة 
المعالجة، حالة دراسية: إسرائيل" وقد أظهرت نتائج الدراسة ان النسبة األعلى من عينة الدراسة كانت 

% الستخدام المياه العادمة المعالجة في ري 95ان توجه ما نسبته إجاباتهم ضمن الفئة الثانية، حيث ك
% في إطفاء 96% لالستخدامات المنزلية (للغساالت، والحمامات) 85مزروعات أرصفة الشوارع، 

%لالستخدامات 38الحرائق، أما المجموعة التي إجابة بالتوجه العالي لالستخدام فكانت إجاباتهم، 
% كان توجههم الستخدام المياه 11% في األطعمة التي يتم حفظها، 13 المنزلية الخاصة بالغسيل،

العادمة المعالجة في تغذية الخزانات الجوفية، أما المجموعة التي كان توجههم منخفض الستخدام 
% مع االستخدام لحقن المياه 62% مع االستخدام في المجال الزراعي، 86المياه العادمة المعالجة، 

ري نباتات الزينة، مع العلم انه تم االستغراب من المجموعة ذات التوجه المنخفض  % في49الجوفية، 
مع العلم ان إسرائيل تستخدم المياه العادمة المعالجة دون أي تأثير على صحة العامة، حيث لم يكن 
، هناك أية فروق بين اإلجابات تعزى للمتغيرات (الجنس، العمر، مستوى التعليم، الحالة االجتماعية

مستوى الدخل، عدد أفراد األسرة)، وقد عزى األفراد في الثالث مجموعات بدعمهم التوجه نحو استخدام 
المياه العادمة المعالجة في مختلف المجاالت الى الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية، التقليل الى 

  التحتية.  أدنى حد من استيراد المياه من الخارج، وحماية البيئة، توفير تكاليف البنى
  

تعتبر النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة من النتائج المهمة التي يجب العمل على تطبيقها 
في الواقع المجتمعي الفلسطيني، حيث يتم مالحظة انه بالرغم من كون إسرائيل هي دولة تعمل على 

ذا المجال، وهي تعمل على حيث كانت أولى تجاربها في ه 1958معالجة المياه العادمة منذ عام 
المعالجة والتوعية للمجتمع جنبا الى جنب لضمان وجود تقبل مجتمعي للمياه العادمة المعالجة، ولكن 
انطالقها كان من ان عملت مؤسسة "شوميرا " (وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية) بالشراكة مع 

ار إمكانية استخدام أنظمة إعادة تدوير الحكومة، والقطاع الخاص، والجامعات، من خالل مبادرة الختب
 المياه الرمادية في إسرائيل. 
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بعد انقضاء عامين في مجال دراسة إمكانات العمل، ومدى تقبل المجتمع المحلي لهذه الفكرة، تم عمل 
التخطيط الالزم حيث ان المبادرة أصبحت في المراحل النهائية للحصول على التراخيص الالزمة، من 

على تركيب وحدتين لتدوير مياه التعميد (التطهير)، تم اختيار المكانيين المذكورين(مركز اجل العمل 
: ان يكون مركز أوالالتعميد (التطهير) لتنفيذ المشروع من قبل الجهات المنفذة لسببين أساسيين: 

من المياه مثل  التعميد نموذجا إلعادة تدوير المياه الرمادية، من قبل األماكن التي تستهلك كميات كبيرة
(الفنادق، النوادي الترفيهية، النوادي الرياضية والمدارس). ثانيا: العمل على إيجاد قنوات للحوار ما بين 
الديانة اليهودية والبيئة، فان هذه المشاريع تتيح الفرصة للحوار والعمل على انسجام ما بين التعاليم 

ن ذلك إال انه يتم مالحظة ان هناك توجه ضعيف من اليهودية ومفاهيم االستدامة البيئية. وبالرغم م
قبل فئة من اإلسرائيليين على استخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت التي تمس المواطن مباشرة 
مثل الثمار التي يتم أكلها طازجة، ومن هنا فانه يجب العمل على إعداد المؤسسات ذات العالقة بإدارة 

دمة المعالجة بالشكل الذي يمكن ان تكون معه جاهزة للتأثير على المجتمع المحلي واستخدام المياه العا
لتقبل أعلى للمشاركة بإدارة واستخدام لمياه العادمة المعالجة من اجل إنجاح عملية اإلدارة واالستخدام 

  للمياه العادمة المعالجة.
 

المعالجة لألغراض الزراعية في واد  دراسة عثمان المشاقبة، بعنوان إعادة استخدام المياه الرمادية
االردن، دراسة حالة: منطقة دير عال، وقد أظهرت نتائج الدراسة ان العينة المبحوثة كان لديها التوجه 
الستخدام المياه الرمادية في ري المزروعات، وعالوة على ذلك اظهر بعض عينة الدراسة عن رغبتها 

رمادية وطرق المعالجة وطرق تخفيف اآلثار السلبية المحتملة في التعلم أكثر حول استخدامات المياه ال
نتيجة االستخدام، وأظهرت الدراسة ان العوامل المحددة لإلجابات المبحوثين كانت نقص المياه في هذه 

  المناطق الريفية أكثر من كونها عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية.
  

  ى المزارع األردني نحو استخدام المياه الرمادية المعالجة لم يكن يالحظ من النتائج السابقة ان التوجه لد
من منطلق بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية، وٕانما كان من منطلق حل األزمة المائية التي يتعرض 
لها وهذا يتفق تماما مع ما توصلت له هذه الدراسة من كون التوجه الضعيف لدى المجتمع الستخدام 

المعالجة كان نتيجة عدم اإلدراك واإلحساس باألزمة المائية التي تعاني منها فلسطين  المياه العادمة
وبالتالي فان على الجهات التي تعنى بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ان تعمل بشكل اكبر في 

ع جاهزية هذا المجال وبالشراكة مع المجتمع المحلي لتعريف بهذه األزمة بالشكل الذي يعمل على رف
  المجتمع لالتجاه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة. 

  
  استنادا لما سبق يكن القول برفض الفرضية القائلة بان الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه 
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العادمة المعالجة في المجال الزراعي في محافظتي جنين وطوباس مرتفعة في مجال االتجاه نحو 
  ر ان مستوى توافرها كان بدرجة ضعيفة ضمن المستوى الثاني.االستخدام، غي

  
  قراءة عامة في جاهزية المزارع 8.5

  
لإلجابة على سؤال الدراسة حول ما مستوى الجاهزية للمزارع إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 

جابات المبحوثين تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل ،في المجال الزراعي
، واالستعداد الوعي البيئي(حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات الجاهزية للمزارع في مجال

  ).16.5للمشاركة)إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدول (
  

واقع : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية و 16.5جدول 
، واالستعداد للمشاركة)إلدارة الوعي البيئي(التوفر) للمتطلبات الجاهزية للمزارع في مجال

  واستخدام المياه العادمة المعالجة 
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.510 2.19 1.633 7.14 الوعي البيئيجاهزية المزارع في مجال 1
 0.530 2.08 1.708 6.99 جاهزية المزارع في مجال االستعداد للمشاركة 2

 0.473 2.14 1.583 7.06  المجموع
  

) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات(الوعي البيئي، واالستعداد 16.5بحسب جدول (
جتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، للجاهزية المللمشاركة)، مهمة بدرجة متوسطة 

ويجب العمل على توفيرها من خالل تسخير كافة الموارد والمستلزمات، ومع ذلك يمكن القول بان 
المبحوثين يرون ان توفر الوعي البيئي هي األكثر أهمية بالنسبة لغيرها من المتطلبات لجاهزية 

  ادمة المعالجة.المزارع إلدارة واستخدام المياه الع
  

 فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات لجاهزية المزارع في مجال (الوعي البيئي، االستعداد للمشاركة)
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، فقد جاءت النتائج بان أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من 

ع بدرجة كبيرة في مجال توافر (الوعي المستوى األول، بما يشير الى التوقع بوجود جاهزية للمزار 
البيئي، واالستعداد للمشاركة) فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيز هذه الجاهزية من خالل تكريس كافة 
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المستلزمات لضمان تحقيق اكبر لمتطلبات الجاهزية للمزارع في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد 
تجاه أما بالنسبة الى ا ستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة.للمشاركة) الالزمة لكفاءة اكبر على إدارة وا

لمزارع نحو استخدام المياه العادمة المعالجة فان التوجه بشكل عام جاء ضعيف وذلك يمكن ان يعزى ا
الى العديد من األسباب والتي من أهمها العامل الديني غير الواضح بالنسبة الى غالبية المجتمع 

الكلية السائدة لدى المزارعين والدور اإلعالمي الضعيف للجهات ذات العالقة  وكذلك الى الثقافة
المباشرة بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة وكذلك بالمجتمع ولعل العامل األهم قد يكون اقتصاديا 

المزارع لدى المزارعين هو وجود تمويل لتنفيذ المشاريع أم ال ففي حالة التمويل من الممكن ان يتجه 
الى االستخدام خاصة ان تكاليف شبكات الري الخاصة بالمياه العادمة المعالجة هي مرتفعة أما في 

  حالة عدم وجود تمويل فمن الممكن ان يكون االتجاه لدى المزارع ضعيف.
  

 بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة، لمتطلبات الجاهزية
، االستعداد للمشاركة) وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى الوعي البيئيللمزارع في مجال (

واالستعداد للمشاركة  الوعي البيئي األول، وهذا يعني بأنه يمكن توقع جاهزية مجتمعية في مجال
ة الموارد فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من توافر المتطلبات مع الحاجة الى تسخير كاف

  والمستلزمات نحو الحفاظ على هذا المستوى.
  

  محاور جاهزية المزارع إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 9.5
  

لإلجابة على سؤال الدراسة حول ما مستوى الجاهزية للمزارع في المجاالت(الوعي البيئي، االستعداد 
 تم احتساب العادمة المعالجة في المجال الزراعيللمشاركة، االتجاه نحو اإلدارة واالستخدام للمياه 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر)   
والمتوسطات الحسابية  ،لمتطلبات جاهزية المزارع للمحاور(الوعي البيئي، االستعداد للمشاركة)

ين حول(وواقع التوفر) للمجال االتجاه نحو اإلدارة واالستخدام واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوث
  .للمياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي  

  
  :جاهزية المزارع في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة .1.9.5

  
همية وواقع التوفر) للمتطلبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األ

إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدولي الوعي البيئي  الجاهزية للمزارع في مجال
)17.5.(  
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أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 17.5جدول 
  المياه العادمة.الوعي نحو إدارة  الجاهزية المزارع (األهمية، وواقع التوفر) في مج

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

A1 .0.611 2.34 2.320 7.50 فكر داعم لحماية البيئة 
A2 0.684 2.43 2.773 7.20 إيمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد 
A3 إدراك للقيم الشاملة للموارد البيئية (مياه، مياه عادمة

 0.648 2.38 2.333 6.79  تربة، نبات...)
A4  إدراك واعي لوجوب لوجود العالقة االيجابية بين

 0.711 2.45 2.594 6.88  اإلنسان والبيئة
A5 فهم عميق لدور هذه المعالجة في زيادة العرض من

 0.841 2.14 2.425 7.11  اه الجوفيةالمياه والحماية للمي
A6 اإلحساس بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية (قضايا المياه

 0.826 2.16 2.543 7.07  والمياه العادمة خاصة)
A7 0.713 2.23 2.547 7.05 فهم عميق للعالقة بين اإلنسان والبيئة 
A8 0.789 2.18 2.664 6.68 تقدير ألهمية صيانة الموارد البيئية 
A9 0.773 2.20 2.537 7.13 التمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ على البيئة 

A10  اإليمان بحتمية التعاون بين كافة األطراف ذات العالقة
 0.756 2.29 2.367 7.32  بحماية البيئة

A11 ،االستعداد للمشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
 0.645 2.14 1.991 7.04  نجاح هذه اإلدارة. توثيق البيانات،...) بما يدعم

A12 0.773 2.05 2.343 7.23 االستعداد لتسخير كافة الموارد المتاحة لحماية البيئة 
A13 (عدم دوامها) 0.699 2.20 2.498 7.38 فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد 
A14 0.708 2.16 2.199 7.45 احترام القوانين البيئية 
A15 الصادق للبيئة من حيث(الممارسات الضارة االنتماء

 0.700 2.02 2.268 7.14  بيئيا)
A16 اإليمان بضرورة حسن التعامل مع البيئة(الحفاظ على

 0.749 2.05 2.453 7.36  حق األجيال القادمة)
A17 اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة

 0.759 1.93 2.147  6.71 المدى.
A18 ماد الوقاية في التعامل مع الموارد البيئية كقاعدةاعت

 0.726 2.02 2.178 6.73  لتعامله مع هذه الموارد
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات ب- 17.5جدول 
  .المياه العادمةالوعي نحو إدارة  جاهزية المزارع (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

A19 "0.726 2.27 2.148 7.45 فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة " للجميع 
A20 العمل استنادا الى ان البيئة النظيفة ضمان لحياة سليمة

 0.724 2.20 2.308 7.36  لإلنسان
A21 إدراك حقيقي بأن المعالجة واستخدام الموارد البيئية

 0.603 2.23 2.061 7.41  الكامنة وسيلة تسهم في استدامتها
 1.633 2.14 1.633 7.14  المجموع

  
  لجاهزية ) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات مهمة بدرجة متوسطة 17.5بحسب جدولي (

ارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال الوعي البيئي، أما اهم هذه المتطلبات بحسب المزارع إلد
  إجابات المبحوثين فهي بحسب العالمة النسبية: 

  
 7.50( فكر داعم لحماية البيئة،( 
 7.45( احترام القوانين البيئية،( 
 "7.45( فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة " للجميع،( 
 راك حقيقي بأن المعالجة واستخدام الموارد البيئية الكامنة وسيلة تسهم في استدامتهاإد 

)7.41.(  
  

اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة  أما اقل المتطلبات أهمية، فكانت
  ).6.71المدى(

  
فقد جاءت النتائج بان فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات لجاهزية المزارع في مجال الوعي البيئي، 

أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من المستوى األول، بما يشير الى التوقع بوجود جاهزية للمزارع بدرجة 
كبيرة في مجال توافر الوعي البيئي فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيز هذه الجاهزية من خالل تكريس 

للمزارع في مجال الوعي البيئي الالزمة كافة المستلزمات لضمان تحقيق اكبر لمتطلبات الجاهزية 
  لكفاءة اكبر على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة.
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بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة لمتطلبات الجاهزية 
وى األول، وهذا يعني بأنه ، وان مستوى توافرها كان كبير من المستالوعي البيئيالمزارع في مجال 

فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من توافر  الوعي البيئي يمكن توقع جاهزية للمزارع في مجال
  المتطلبات.

  
  :جاهزية المزارع في مجال االستعداد للمشاركة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة . 2.9.5

  
ارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدولي االستعداد للمشاركة  الجاهزية للمزارع في مجال
)18.5.(  
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 18.5جدول 
االستعداد للمشاركة نحو إدارة  المزارع (األهمية، وواقع التوفر) في مجالجاهزية 
  المياه العادمة. واستخدام 

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B1 الدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز
 0.700 2.02 2.320 6.96  والتشجيع عليه والترويج له،...)

B2 ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (اإلعداد
 0.726 1.98 2.199 6.55  االستفادة،...)

B3 ،االستعداد للمشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
 0.679 1.89 2.271 6.41  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها

B4  الترويج لهذه اإلدارة بتمثيل نموذج قدوة للمستخدم لهذه
 0.735 2.07 2.275 6.91  المياه

B5 المشاركة في الرقابة على االستخدام (الزراعة، لالماكن
 0.660 2.04 2.593 6.46  الترفيهية،...)

B6 دعم المزارعين المستخدمين للمياه العادمة المعالجة لري
 0.653 2.21 2.634 7.07  راء منتجاتهم المزروعات بش

B7 إنشاء بنى تحتية منزلية تسهم في تسهيل جمع المياه
 0.741 2.18 2.663 7.04  العادمة لمعالجتها
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات ب- 18.5جدول 
االستعداد للمشاركة نحو إدارة  جالجاهزية المزارع (األهمية، وواقع التوفر) في م

  المياه العادمة. واستخدام 
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B8 تبني مشاريع المعالجة المنزلية للمياه العادمة (إنشاء
اه المعالجة في ري محطات معالجة منزلية، استخدام المي

 0.781 2.16 2.792 7.05  الحديقة المنزلية،....)
B9 ،سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم ربط بالشبكات

 0.764 2.13 2.231 7.30  أثمان مياه معالجة،.....)
B10 تشجيع االستثمار في قطاع المياه العادمة ومعالجتها

لما يحققه من باعتبارها مورد كامن يستحق االستثمار 
 0.738 2.04 2.262 7.39  أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى

B11 تشجيع استهالك المياه العادمة في المجاالت المختلفة
 0.632 2.23 2.424 7.38  (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)

B12 االلتزام بمواصفات ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه
 0.738 2.04 2.529 7.43  معالجةالعادمة ال

B13 االستجابة للمشاركة (بالدافع الذاتي وعند طلبها من أي
 0.660 2.04 2.726 6.86  جهة أخرى)

 0.530 2.08 1.708 6.99  المجموع
  

لجاهزية المزارع ) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات مهمة بدرجة ضعيفة 18.5بحسب جدول (
مياه العادمة المعالجة في مجال االستعداد للمشاركة، أما اهم هذه المتطلبات بحسب إلدارة واستخدام ال

  إجابات المبحوثين فهي بحسب العالمة النسبية:
  

 7.43( االلتزام بمواصفات ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه العادمة المعالجة،( 
   ها مورد كامن يستحق االستثمار تشجيع االستثمار في قطاع المياه العادمة ومعالجتها باعتبار

 )،7.39( لما يحققه من أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى
  تشجيع استهالك المياه العادمة في المجاالت المختلفة (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر

 )،7.38( الشوارع،...)
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 ..،7.30( ...)سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم ربط بالشبكات، أثمان مياه معالجة.(  
  

االســتعداد للمشــاركة فــي اإلدارة (ماليــا، معلوماتيــا، رقابيــا، توثيــق البيانــات،...) أمــا اقــل الفقــرات أهميــة، 
  ).6.41بما يدعم نجاحها (

  
فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات لجاهزية المــزارع فــي مجــال االســتعداد للمشــاركة، فقــد جــاءت النتــائج 

رجــة كبيــرة مــن المســتوى األول، بمــا يشــير الــى التوقــع بوجــود جاهزيــة للمــزارع بــان أكثرهــا تــوفرا كــان بد
بدرجــة كبيــرة فــي مجــال تــوافر االســتعداد للمشــاركة فلســطينيا، مــع الحاجــة الــى تعزيــز هــذه الجاهزيــة مــن 
خــالل تكــريس كافــة المســتلزمات لضــمان تحقيــق اكبــر لمتطلبــات الجاهزيــة للمــزارع فــي مجــال االســتعداد 

  الالزمة لكفاءة اكبر على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة. للمشاركة
  

بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية الضعيفة لمتطلبات الجاهزية 
، وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى األول، وهذا يعني االستعداد للمشاركةالمزارع في مجال 

فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير  االستعداد للمشاركة نه يمكن توقع جاهزية للمزارع في مجالبأ
  من توافر المتطلبات.

  
  :جاهزية المزارع في مجال االتجاه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة .3.9.5

  
التوفر) للمتطلبات الجاهزية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(وواقع

االتجاه نحو استخدام المياه العادمة المعالجة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة  للمزارع في مجال
  ).19.5يلخصها جدول (

  
أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 19.5جدول 

  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  توفر) في مجالجاهزية المزارع (واقع ال
  

  الواقع  المحور الرقم
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

C1 1.373 5.43 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي 
C2 1.642 5.68 الطلب على المياه الجوفية 
C3 1.330 5.61 لفةنوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المخت 
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ب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 19.5جدول 
  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  جاهزية المزارع (واقع التوفر) في مجال

  
  الواقع  المحور الرقم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
C4 1.651 5.45 للسكانالصحة العامة 
C5 1.670 5.21 سالمة التربة 
C6 1.716 5.04  مساحات األراضي الزراعية 
C7 1.424 5.16 المساحات الخضراء 
C8 1.597 4.82 كلفة تأهيل البيئة 
C9 1.665 5.34 استصالح األراضي 

C102.014 5.02 االحتياجات من األسمدة 
C11قة (صرف صحي،االهتمام بالبني التحتية ذات العال

 2.025 4.84  محطات معالجة،...)
C122.018 5.00 توفير وسيلة ذات كفاءة عالية للتخلص من المياه العادمة 
C13(المتوقع تمتعها بقيمة مستقبلية) 1.704 4.93 االهتمام بالموارد الكامنة 
C141.972 4.52 التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة 

 1.228 5.15 الكليالمعدل
  

)، فانه يتضح من المعدل الكلي للمتوسط الحسابي للمحور 19.5استنادا الى النتائج في جدول (
)، بان اتجاه المزارع 4.04)، ومن قيم المتوسطات الحسابية والتي جميعها جاءت اكبر من (5.15(

عيفة ضمن المستوى الثاني، نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة جاء ضعيف جدا وبدرجة ض
وهذا التوجه الضعيف يعكس عدم اإلدراك لدى المبحوثين بمشكالت وأزمة المياه في الواقع الفلسطيني، 
وكذلك مشكالت المياه العادمة والتي آخذة بالتزايد يوم بعد يوم في الواقع الفلسطيني والتي تعمل 

قات المعالجة من الحصة الفلسطينية من إسرائيل على اخذ هذه المياه بالمجان وتقوم بخصم نف
الضرائب، مع األخذ بعين االعتبار ان هذه المياه يتم استخدامها في ري المزروعات والتي جزء منها 
يتم استهالكه في الجانب الفلسطيني، ومع العلم انه في الدول االخرى ان عملية إدارة واستخدام المياه 

سي وتنموي، والذي يجب ان يكون كذلك في الواقع العادمة المعالجة هو مطلب وطني ومؤس
الفلسطيني خاصة لدى المزارع الفلسطيني في ظل التحديات التي تواجهها فلسطين نتيجة سيطرة 
االحتالل على كافة المصادر المائية وٕاحداثه الزمة المياه الخانقة في المناطق الفلسطينية، وكذلك من 

من المزارع نابع من اإليمان الضعيف بان إدارة واستخدام المياه الممكن ان يكون هذا التوجه الضعيف 
العادمة المعالجة في المجال الزراعي ال يعد المخرج المثالي الزمة المياه الفلسطينية، وأفضل السبل 
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لموجهة أزمة المياه الفلسطينية الناتجة عن الهيمنة اإلسرائيلية، وكذلك لمحاربة العشوائية في استخدام 
ه العذبة في مختلف المجاالت، وكذلك قد يعزى هذا التوجه الضعيف الى عوامل دينية أو الميا

اقتصادية او أنها منشأها قد يكون ثقافة عامة ككل أو لدور اإلعالمي الضعيف لعدة أطراف ذات 
عالقة مباشرة بالمزارع الفلسطيني، ان أعلى الفقرات التي احتلت سلم السلبية نحو االتجاه إلدارة 

)، نوعية المياه المتوفرة 5.68الطلب على المياه الجوفية ( واستخدام المياه العادمة المعالجة
  ).5.34)، استصالح األراضي(5.45)، الصحة العامة للسكان (5.61لالستخدامات المختلفة(

  
سات ان النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الحالية جاءت متوافقة وبشكل كبير مع الدرا

  التالية:
  

من المياه  3سم 1. يورو/15دراسة انجلكا، حيث أظهرت نتائج الدراسة ان االستعداد لدفع كان 
% من أسعار المياه العذبة، وكان متوسط 55العادمة المعالجة لري كال المحصولين، والبالغة 

م المياه العادمة المعالجة االستعداد لدفع ثمن لتر الزيت الناتج من أشجار الزيتون التي تم ريها باستخدا
% من سعر الزيت في األسواق، وأوضحت نتائج الدراسة ان هناك عوامل 88يورو والبالغ  2.65

متحكمة بشكل مباشر في االستعداد لدى المزارع في اإلقبال على استخدام المياه العادمة المعالجة في 
ن، وكذلك تأثير العامل االقتصادي وذلك ري المزروعات، والتي أهمها مدى الوعي البيئي لدى المزارعي

من خالل المقارنة ما بين المنصرفات والعوائد بالنسبة الى المزارع، وبناء على نتائج الدراسة فيجب 
االهتمام بشكل اكبر بالجوانب االقتصادية لدى المزارع الفلسطيني ذلك كون المزارع الفلسطيني ذو 

تواصلة على مدى الخمسين عام الماضية من قبل وضع خاص خاصة لما تعرض له من عراقيل م
االحتالل إلرغامه على ترك أرضه، لذلك فان على الجهات ذات العالقة بإدارة واستخدام المياه العادمة 
المعالجة ان تهتم بالجوانب االقتصادية من خالل توفير الدعم المناسب والذي بدوره سوف يعمل على 

  استخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي. رفع جاهزية المزارع لالتجاه نحو
  

) بأنه تم مالحظة بعض األخطار المحدودة على المزارعين Lineman et al. 1984دراسة (
المستخدمين للمياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الحقلية، والذين يتعرضون لتماس مباشر ولمدة 

الصيانة للخطوط خاصة مناطق الفوهات فقد ظهرت اثار طويلة (وخاصة الذين يقومون بأعمال 
للعدوى الفيروسية والبكتيريا)، وكذلك فان نسبة اإلصابة بالعدوى تعتمد على جودة المياه المعالجة 
والتي يتم استخدامها في عملية الري، وقد بينت دراسات إجرائها في البرتغال، المملكة المتحدة، 

ياه العادمة لري محاصيل السلطات (الخس، الفجل، البقدونس) فان والمكسيك، انه عند استخدام م
  النتائج تكون غير مقبولة، بينما تتحسن النتائج عند استخدام مياه عادمة معالجة وذات جودة مرتفعة. 
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ان النتائج التي تم الحصول عليها من خالل الدراسة تعنى بالجانب الثقافي الصحي للمزارعين، ولكون 
ام المياه العادمة المعالجة في القطاع الزراعي هي تجربة حديثة في الواقع الفلسطيني، تجربة استخد

فان الجانب الصحية المترتبة على استخدام المياه العادمة المعالجة تأتي بعد الجوانب االقتصادية من 
ة واستخدام حيث األهمية بالنسبة الى المزارع الفلسطيني، ولذلك يجب على الجهات ذات العالقة بإدار 

المياه العادمة المعالجة ان تولي هذا الجانب األهمية الالزمة لما له من دور في رفع جاهزية المزارع 
استنادا الى النتائج السابقة فيمكن القول بقبول الفرضية لالتجاه الى استخدام المياه العادمة المعالجة. و 

ي اكبر منها في مجال االتجاه نحو إدارة الجاهزية للمزارع في مجال الوعي المجتمعالقائلة بان 
  واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي في محافظتي جنين وطوباس.

  
  قراءة عامة لجاهزية المستهلك 10.5

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات 

إلدارة واستخدام المياه العادمة االستعداد للمشاركة)  ،الوعي البيئي( تهلك في مجالالجاهزية للمس
  ).20.5المعالجة يلخصها جدول (

  
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول مجموع المتطلبات 20.5جدول 

، االستعداد البيئي(الوعي  للجاهزية للمستهلك (األهمية، وواقع التوفر) في مجال
  للمشاركة) إلدارة واستخدام المياه العادمة.

  
 الواقع األهمية النسبيةالمحور الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.482 2.12 1.759 7.41 جاهزية المستهلك في مجال الوعي البيئي 1
 0.552 1.94 1.630 7.17 االستعداد للمشاركةجاهزية المستهلك في مجال 2

 0.490 2.032 1.575 7.29  المجموع
  

) فــان المبحــوثين يــرون ان كافــة المتطلبــات(الوعي البيئــي، واالســتعداد للمشــاركة)، 20.5بحسب جــدول (
ى للجاهزيــة المســتهلك إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، ويجــب العمــل علــمهمة بدرجــة متوســطة 

توفيرهــا مــن خــالل تســخير كافــة المــوارد والمســتلزمات، ومــع ذلــك يمكــن القــول بــان المبحــوثين يــرون ان 
توفر الوعي البيئي هي األكثــر أهميــة بالنســبة لغيرهــا مــن المتطلبــات لجاهزيــة المســتهلك إلدارة واســتخدام 

  المياه العادمة المعالجة.
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 تهلك فــي مجــال (الــوعي البيئــي، االســتعداد للمشــاركة)فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات لجاهزيــة المســ
إلدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة المعالجـــة، فقـــد جـــاءت النتـــائج بـــان أكثرهـــا تـــوفرا كـــان بدرجـــة كبيـــرة مـــن 
المســتوى األول، بمــا يشــير الــى التوقــع بوجــود جاهزيــة للمســتهلك بدرجــة كبيــرة فــي مجــال تــوافر (الــوعي 

ركة) فلســطينيا، مــع الحاجــة الــى تعزيــز هــذه الجاهزيــة مــن خــالل تكــريس كافــة البيئــي، واالســتعداد للمشــا
المســتلزمات لضــمان تحقيــق اكبــر لمتطلبــات الجاهزيــة للمســتهلك فــي مجــال (الــوعي البيئــي، واالســتعداد 
للمشـــاركة) الالزمـــة لكفـــاءة اكبـــر علـــى إدارة واســـتخدام امثـــل للميـــاه العادمـــة المعالجـــة. أمـــا بالنســـبة الـــى 

زيــة للمســتهلك لالتجــاه نحــو شــراء المنتجــات التــي تــم ريهــا باســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــان الجاه
التوجه بشكل عام جاء ضعيف وذلــك يمكــن ان يعــزى الــى العديــد مــن األســباب والتــي مــن أهمهــا العامــل 

ــد ــديني غيــر الواضــح بالنســبة الــى غالبيــة المجتمــع وكــذلك الــى الثقافــة الكليــة الســائدة ل ى المســتهلكين ال
حـــول األمـــراض التـــي مـــن الممكـــن ان تنتقـــل مـــع ثمـــار المزروعـــات التـــي تـــم ريهـــا علـــى الميـــاه العادمـــة 
المعالجـــة والـــدور اإلعالمـــي الضـــعيف للجهـــات ذات العالقـــة المباشـــرة بـــإدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة 

مســتهلكين هــو هنالــك أي دعــم المعالجة وكذلك بالمستهلك ولعل العامل األهــم قــد يكــون اقتصــاديا لــدى ال
للمنتجــات الزراعيــة التــي يــتم ريهــا علــى الميــاه العادمــة المعالجــة ام ال فانــه مــن الممكــن ان يكــون هنالــك 
توجه لدى المســتهلكين لشــراء هــذه المنتجــات فــي حالــة انــه تــم دعــم هــذه المنتجــات مــن قبــل الحكومــة أمــا 

  ال على شراء المنتجات ضعيففي حالة عدم توفر الدعم الالزم فانه سيكون اإلقب
  

بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة، لمتطلبات الجاهزية 
، االستعداد للمشاركة) وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى الوعي البيئيللمزارع في مجال (

واالستعداد للمشاركة  الوعي البيئي في مجال األول، وهذا يعني بأنه يمكن توقع جاهزية مجتمعية
فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من توافر المتطلبات مع الحاجة الى تسخير كافة الموارد 

  والمستلزمات نحو الحفاظ على هذا المستوى.
  

ة محاور جاهزية المستهلك إلدارة والتعامل مع المنتجات التي تم ريها على المياه العادم 11.5
  المعالجة:

  
لإلجابة على سؤال الدراسة حول ما مستوى الجاهزية للمستهلك في المجاالت(الوعي البيئي، 
االستعداد للمشاركة، االتجاه نحو التعامل بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها باستخدام المياه 

حرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالن تم احتساب العادمة المعالجة) في المجال الزراعي
 ،االستعداد للمشاركة)،إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر)  للمحاور ( الوعي البيئي 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول (وواقع التوفر) للمحور االتجاه 
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ياه العادمة المعالجة إلدارة واستخدام المياه نحو التعامل بايجابية مع المنتجات التي ريها باستخدام الم
  العادمة المعالجة.

  
  :. جاهزية المستهلك في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة1.11.5

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات 

إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها جدولي الوعي البيئي  مستهلك في مجالالجاهزية لل
)21.5.(  
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات حول متطلبات جاهزية - 21.5جدول 
  المياه العادمة. الوعي نحو إدارة واستخدام  المستهلك (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

A1 .0.723 2.17 2.339 8.10 فكر داعم لحماية البيئة 
A2 0.798 2.14 2.305 7.61 إيمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد 
A3 البيئيــــة (ميــــاه، ميــــاه عادمــــةإدراك للقــــيم الشــــاملة للمــــوارد

 0.701 2.31 1.951 7.47  تربة، نبات...)
A4  إدراك واعي لوجوب لوجود العالقة االيجابية بــين اإلنســان

 0.626 2.51 1.998 7.64  والبيئة
A5 فهـــم عميـــق لـــدور هـــذه المعالجـــة فـــي زيـــادة العـــرض مـــن

 0.730 1.86 2.213 7.22  المياه والحماية للمياه الجوفية
A6 اإلحســاس بالمســؤولية تجــاه القضــايا البيئيــة (قضــايا الميــاه

 0.788 2.00 2.512 7.29  والمياه العادمة خاصة)
A7 0.596 2.08 2.227 7.15 فهم عميق للعالقة بين اإلنسان والبيئة 
A8 0.699 2.17 2.195 7.20 تقدير ألهمية صيانة الموارد البيئية 
A9  0.751 2.24 2.292 7.53 اظ على البيئةالتمتع بضمير واعي ألهمية الحف 
A10 اإليمــان بحتميــة التعــاون بــين كافــة األطــراف ذات العالقــة

 0.665 2.15 2.185 7.78  بحماية البيئة
A11 ،االســتعداد للمشــاركة فــي اإلدارة (ماليــا، معلوماتيــا، رقابيــا

 0.669 1.97 1.948 7.22  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاح هذه اإلدارة.
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أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات حول متطلبات جاهزية - 21.5جدول 
  المياه العادمة. الوعي نحو إدارة واستخدام  المستهلك (األهمية، وواقع التوفر) في مجال

  
  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  سابيالح

االنحراف 
  المعياري

A12 0.706 2.14 1.928 7.27 االستعداد لتسخير كافة الموارد المتاحة لحماية البيئة 
A13 (عدم دوامها) 0.673 2.17 2.153 7.32 فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد 
A14 0.749 2.08 2.460 6.98 احترام القوانين البيئية 
A15 حيث(الممارســـــات الضـــــارةاالنتمـــــاء الصـــــادق للبيئـــــة مـــــن

 0.797 1.95 2.373 7.24  بيئيا)
A16 اإليمــــان بضــــرورة حســــن التعامــــل مــــع البيئــــة(الحفاظ علــــى

 0.807 2.07 2.261 7.56  حق األجيال القادمة)
A17  اإليمـــان باألربـــاح بعيـــدة المـــدى أكثـــر مـــن األربـــاح قصـــيرة

 0.691 1.93 9.289 8.12 المدى.
A18 عامــــل مــــع المــــوارد البيئيــــة كقاعــــدةاعتمــــاد الوقايــــة فــــي الت

 0.706 1.86 2.083 6.80  لتعامله مع هذه الموارد
A19 "0.665 2.27 2.459 7.47 فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة " للجميع 
A20 العمــل اســتنادا الــى ان البيئــة النظيفــة ضــمان لحيــاة ســليمة

 0.715 2.27 2.223 7.46  لإلنسان
A21 ــــــةادراك حق ــــــأن المعالجــــــة واســــــتخدام المــــــوارد البيئي ــــــي ب يق

 0.689 2.20 2.343 7.17  الكامنة وسيلة تسهم في استدامتها
 0.482 2.12 1.759 7.41  المجموع

  
لجاهزية ) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات مهمة بدرجة متوسطة 21.5بحسب جدولي (

جة في مجال الوعي البيئي، أما اهم هذه المتطلبات المستهلك إلدارة واستخدام المياه العادمة المعال
  بحسب إجابات المبحوثين فهي بحسب العالمة النسبية:

  
 8.12( اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة المدى،(  
 ) 8.10فكر داعم لحماية البيئة،( 
 7.78( ةاإليمان بحتمية التعاون بين كافة األطراف ذات العالقة بحماية البيئ،( 
 7.61( إيمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد.(  
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اعتماد الوقاية في التعامل مع المــوارد البيئيــة كقاعــدة لتعاملــه مــع هــذه المــوارد أما اقل المتطلبات أهمية، 
)6.80.(  
  

ج بــان فيما يتعلق بمستوى توفر المتطلبات لجاهزية المستهلك في مجال الوعي البيئــي، فقــد جــاءت النتــائ
أكثرها توفرا كان بدرجة كبيرة من المستوى األول، بما يشير الى التوقــع بوجــود جاهزيــة للمســتهلك بدرجــة 
كبيرة فــي مجــال تــوافر الــوعي البيئــي فلســطينيا، مــع الحاجــة الــى تعزيــز هــذه الجاهزيــة مــن خــالل تكــريس 

ل الـــوعي البيئـــي الالزمـــة كافـــة المســـتلزمات لضـــمان تحقيـــق اكبـــر لمتطلبـــات الجاهزيـــة للمـــزارع فـــي مجـــا
  لكفاءة اكبر على إدارة واستخدام امثل للمياه العادمة المعالجة.

  
بتحليل النتائج السابقة يمكن القول، بأنه بالرغم من األهمية النسبية المتوسطة لمتطلبات الجاهزية 

ذا يعني بأنه ، وان مستوى توافرها كان كبير من المستوى األول، وهالوعي البيئيالمستهلك في مجال 
فلسطينيا، في ضوء هذا المستوى الكبير من  الوعي البيئي يمكن توقع جاهزية للمستهلك في مجال

  توافر المتطلبات.
  

  :. جاهزية المستهلك في مجال االستعداد للمشاركة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة2.11.5
  

ات المبحوثين حول(األهمية وواقع التوفر) للمتطلبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاب
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة يلخصها االستعداد للمشاركة  الجاهزية للمستهلك في مجال

  ).22.5جدول (
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 22.5جدول 
االستعداد للمشاركة نحو إدارة  األهمية، وواقع التوفر) في مجالجاهزية المستهلك (

  المياه العادمة. واستخدام 
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B1 الدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز
 0.830 1.97 2.526 7.22  عليه والترويج له،...)والتشجيع 

B2  ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (اإلعداد
 0.691 1.93 1.945 7.10  االستفادة،...)
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات ب- 22.5جدول 
االستعداد للمشاركة نحو إدارة  وفر) في مجالجاهزية المستهلك (األهمية، وواقع الت

  المياه العادمة. واستخدام 
  

  الواقع  األهمية النسبية  المحور الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

B3 ،االستعداد للمشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
 0.703 1.76 2.378 6.61  بما يدعم نجاحها توثيق البيانات،...)

B4  التـــرويج لهــــذه اإلدارة بتمثيــــل نمـــوذج قــــدوة للمســــتخدم لهــــذه
 0.690 1.85 1.898 7.14  المياه

B5 المشـــاركة فـــي الرقابـــة علـــى االســـتخدام (الزراعـــة، لالمـــاكن
 0.716 1.93 2.270 6.98  الترفيهية،...)

B6 عادمــة المعالجــة لــريدعــم المــزارعين المســتخدمين للميــاه ال
 0.670 2.00 2.235 7.15  المزروعات بشراء منتجاتهم 

B7 إنشــــاء بنــــى تحتيــــة منزليــــة تســــهم فــــي تســــهيل جمــــع الميــــاه
 0.824 1.90 2.184 7.44  العادمة لمعالجتها

B8 تبنـــــي مشـــــاريع المعالجـــــة المنزليـــــة للميـــــاه العادمـــــة (إنشـــــاء
لجــة فــي ري محطــات معالجــة منزليــة، اســتخدام الميــاه المعا

 0.819 1.86 2.285 7.32  الحديقة المنزلية،....)
B9 ،ســـداد االلتزامـــات الماليــــة بانتظـــام (رســــوم ربـــط بالشــــبكات

 0.870 1.97 2.357 7.29  أثمان مياه معالجة،.....)
B10 تشــــجيع االســــتثمار فــــي قطـــــاع الميــــاه العادمــــة ومعالجتهـــــا

ـــ ه مـــن باعتبارهـــا مـــورد كـــامن يســـتحق االســـتثمار لمـــا يحقق
 0.729 1.95 2.164 7.15  أرباح مادية وبيئية بعيدة المدى

B11 تشـــجيع اســـتهالك الميــــاه العادمـــة المعالجــــة فـــي المجــــاالت
 0.656 2.19 1.977  7.47  المختلفة (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)

B12  االلتـــزام بمواصـــفات ومقـــاييس المعالجـــة واالســـتخدام للميـــاه
 0.809 1.97 2.197 7.39  لمعالجةالعادمة ا

B13  االســـتجابة للمشـــاركة (بالـــدافع الـــذاتي وعنـــد طلبهـــا مـــن أي
 0.670 2.00 2.282 6.97  جهة أخرى)

 0.552 1.94 1.630 7.17 المجموع
  

  لجاهزية ) فان المبحوثين يرون ان كافة المتطلبات مهمة بدرجة متوسطة 22.5بحسب جدولي (
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ــــاه العادمــــة المعالجــــة فــــي مجــــال االســــتعداد للمشــــاركة، أمــــا اهــــم هــــذه المســــتهلك إلدارة واســــتخد ام المي
تشـــجيع اســـتهالك الميـــاه العادمـــة المتطلبـــات بحســـب إجابـــات المبحـــوثين فهـــي بحســـب العالمـــة النســـبية: 

إنشــاء بنــى )، 7.47( المعالجــة فــي المجــاالت المختلفــة (الزراعــة، الحــدائق المنزليــة، جــزر الشــوارع،...)
االلتــزام بمواصــفات ومقــاييس )، 7.44( ليــة تســهم فــي تســهيل جمــع الميــاه العادمــة لمعالجتهــاتحتيــة منز 

ســـداد االلتزامـــات الماليـــة بانتظـــام (رســـوم ربـــط )، 7.39( المعالجـــة واالســـتخدام للميـــاه العادمـــة المعالجـــة
شـــاركة فـــي االســـتعداد للم أمـــا اقـــل المتطلبـــات أهميـــة، ).7.29( بالشـــبكات، أثمـــان ميـــاه معالجـــة،.....)

فيمــا يتعلــق بمســتوى و  ).6.61( اإلدارة (ماليا، معلوماتيــا، رقابيــا، توثيــق البيانــات،...) بمــا يــدعم نجاحهــا
تــوفر المتطلبــات لجاهزيــة المســتهلك فــي مجــال الــوعي البيئــي، فقــد جــاءت النتــائج بــان أكثرهــا تــوفرا كــان 

ود جاهزيــة للمســتهلك بدرجــة كبيــرة فــي بدرجة ضعيفة من المستوى األول، بما يشير الى عدم التوقع بوجــ
مجال توافر االستعداد للمشاركة فلسطينيا، مع الحاجة الى تعزيــز هــذه الجاهزيــة مــن خــالل تكــريس كافــة 
المســتلزمات لضــمان تحقيــق اكبــر لمتطلبــات الجاهزيــة للمــزارع فــي مجــال الــوعي البيئــي الالزمــة لكفــاءة 

بتحليـــل النتـــائج الســـابقة يمكـــن القـــول، بـــأن و  دمـــة المعالجـــة.اكبـــر علـــى إدارة واســـتخدام امثـــل للميـــاه العا
، مســتوى توافرهــا االســتعداد للمشــاركةاألهمية النسبية المتوسطة لمتطلبات الجاهزية المستهلك فــي مجــال 

االســتعداد  كان ضعيف من المستوى األول، وهذا يعني بأنه ال يمكن توقــع جاهزيــة للمســتهلك فــي مجــال
  في ضوء هذا المستوى الضعيف من توافر المتطلبات.فلسطينيا،  للمشاركة

  
. جاهزية المستهلك في مجال االتجاه نحو التعامل بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها 3.11.5

  بالمياه العادمة المعالجة: 
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول(واقع التوفر) للمتطلبات الجاهزية
إلدارة واستخدام التعامل بايجابية مع المنتجات التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة  للمزارع في مجال

  ).23.5المياه العادمة المعالجة يلخصها جدول (
  

أ: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات - 23.5جدول 
  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  فر) في مجالجاهزية المستهلك (واقع التو 

  
  الواقع  المحور الرقم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
C1 1.215 5.73 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي 
C2 1.674 5.31 الطلب على المياه الجوفية 
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المعيارية إلجابات المبحوثين حول متطلبات : المتوسطات الحسابية واالنحرافات ب- 23.5جدول 
  المياه العادمة. االتجاه نحو إدارة واستخدام  جاهزية المستهلك (واقع التوفر) في مجال

  
  الواقع  المحور الرقم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
C3 1.442 5.44 نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة 
C4 1.619 5.39  لسكانالصحة العامة ل 
C5 1.555 5.41 سالمة التربة 
C6 1.802 5.17 مساحات األراضي الزراعية 
C7 1.786 5.14 المساحات الخضراء 
C8 1.943 4.86 كلفة تأهيل البيئة 
C9 1.911 4.93 استصالح األراضي 

C101.630 5.12 االحتياجات من األسمدة 
C11قة (صرف صحي،االهتمام بالبني التحتية ذات العال

 2.151 4.83  محطات معالجة،...)
C122.167 4.58 توفير وسيلة ذات كفاءة عالية للتخلص من المياه العادمة 
C13(المتوقع تمتعها بقيمة مستقبلية) 1.666 4.81 االهتمام بالموارد الكامنة 
C141.944 4.66 التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة 

 1.369 5.10 الكليالمعدل
  

)، فانه يتضح من المعدل الكلي للمتوسط الحسابي للمحور 23.5استنادا الى النتائج في جدول (
)، بان اتجاه المستهلك 4.58)، ومن قيم المتوسطات الحسابية والتي جميعها جاءت اكبر من (5.10(

مع المنتجات المروية على المياه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة واإلقبال على التعامل 
العادمة المعالجة بشكل ايجابي جاء ضعيف جدا وبدرجة ضعيفة ضمن المستوى الثاني، وهذا التوجه 
الضعيف يعكس عدم اإلدراك لدى المبحوثين بمشكالت وأزمة المياه في الواقع الفلسطيني، وكذلك 

م في الواقع الفلسطيني والتي تعمل إسرائيل على مشكالت المياه العادمة والتي آخذة بالتزايد يوم بعد يو 
اخذ هذه المياه بالمجان وتقوم بخصم نفقات المعالجة من الحصة الفلسطينية من الضرائب، مع األخذ 
بعين االعتبار ان هذه المياه يتم استخدامها في ري المزروعات والتي جزء منها يتم استهالكه في 

في الدول االخرى ان عملية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة الجانب الفلسطيني، ومع العلم انه 
والتعامل مع المنتجات المروية على المياه العادمة المعالجة هو مطلب وطني ومؤسسي وتنموي، 
والذي يجب ان يكون كذلك في الواقع الفلسطيني خاصة لدى المستهلك الفلسطيني في ظل التحديات 

تيجة سيطرة االحتالل على كافة المصادر المائية وٕاحداثه الزمة المياه الخانقة التي تواجهها فلسطين ن
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في المناطق الفلسطينية، وكذلك من الممكن ان يكون هذا التوجه الضعيف من المستهلك نابع من 
اإليمان الضعيف بان إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي ال يعد المخرج 

الزمة المياه الفلسطينية، وأفضل السبل لموجهة أزمة المياه الفلسطينية الناتجة عن الهيمنة  المثالي
اإلسرائيلية، وكذلك لمحاربة العشوائية في استخدام المياه العذبة في مختلف المجاالت، وكذلك قد يعزى 

لدور اإلعالمي  هذا التوجه الضعيف الى عوامل دينية أو أنها منشأها قد يكون ثقافة عامة ككل أو
الضعيف لعدة أطراف ذات عالقة مباشرة بالمستهلك الفلسطيني، ويحتل العامل االقتصادي األولوية 
الكبيرة في حياة المستهلك الفلسطيني فعلى الجهات المعنية ان تقوم بالترويج للمنتجات التي تعتمد 

ي رفع جاهزية المستهلك نحو على الري بالمياه العادمة المعالجة والذي سوف يساهم بشكل كبير ف
التعامل مع هذه المنتجات، ان أعلى الفقرات التي احتلت سلم السلبية نحو االتجاه إلدارة واستخدام 

)، نوعية المياه المتوفرة 5.73كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي(، المياه العادمة المعالجة
  ).5.39)، الصحة العامة للسكان (5.41)، سالمة التربة (5.44لالستخدامات المختلفة (

  
دراسة انجلكا، بعنوان إمكانية التقبل االجتماعي الستخدام المياه العادمة المعالجة في جزيرة كريت، 
دراسة حالة: المزارعين والمستهلكين وأوضحت نتائج الدراسة ان هناك عوامل متحكمة بشكل مباشر في 

ت الزراعية التي تم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة والتي االستعداد لدى المستهلك لشراء المنتجا
أهمها مدى الوعي البيئي لدى المستهلك وكذلك تأثير العامل االقتصادي وذلك من خالل مدى الفروق 
في األسعار ما بين المنتجات التي تم ريها بالمياه العادمة المعالجة واألخرى التي تم ريها بالمياه العذبة 

  نسبة الى المستهلك.بال
  

ان النتائج التي تم الحصول عليها من دراسة انجلكا هي متوافقة تماما مع ما تم التوصل إليه من نتائج 
في هذه الدراسة الخاصة بالواقع الفلسطيني، حيث انه يجب على الجهات ذات العالقة بإدارة واستخدام 

وانب االقتصادية للمستهلكين من خالل إيجاد المياه العادمة المعالجة ان تعمل على االهتمام بالج
فروق في األسعار ما بين المنتجات التي يتم ريها على المياه العذبة والمنتجات التي يتم ريها بالمياه 
العادمة المعالجة لما لهذه العملية من دور كبير في رفع الجاهزية لدى المستهلك الفلسطيني لالتجاه 

  ت التي تم ريها بالمياه العادمة المعالجة.نحو التعامل مع هذه المنتجا
  

بأنه لم يتم   Blumenthal et al) 2000كما وبينت بعض الدراسات التي أجريت في المكسيك (
تحديد أي مؤشرات النتقال العدوى لمستهلكي الخضار التي تم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة، 

ات العمرية الصغيرة حيث ظهرت بعض اإلصابات ولكن وجدت بعض اآلثار المحدودة على الفئ
  باإلسكارس، وقد بينت الدراسة الى انه عند استخدام خزان حجز واحد لمعالجة المياه.
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ان النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة كونها تعنى بالجانب الصحي والذي يأتي 
ان على الجهات ذات العالقة بإدارة واستخدام بعد الجانب االقتصادي للمستهلك الفلسطيني، حيث 

المياه العادمة المعالجة ان تعمل على نشر الوعي الصحي الالزم للمستهلكين والخاص باستهالك 
  المنتجات التي تم ريها على المياه العادمة المعالجة وذلك ألهمية ذلك في رفع جاهزية المستهلك 

  لمنتجات بايجابية عالية. الفلسطيني لالتجاه نحو التعامل مع هذه ا
  

اســتنادا الــى النتــائج الســابقة فــيمكن القــول بــرفض الفرضــية القائلــة الجاهزيــة للمســتهلك فــي مجــال االتجــاه 
لتعامل بايجابيــة مــع المنتجــات التــي يــتم ريهــا علــى الميــاه العادمــة المعالجــة اكبــر منهــا فــي مجــال الــوعي 

دام الميــــاه العادمــــة المعالجــــة فــــي المجــــال الزراعــــي فــــي البيئــــي واالســــتعداد للمشــــاركة فــــي إدارة واســــتخ
  محافظتي جنين وطوباس.

  
  . تلخيص نتائج الدراسة12.5

  
  . نتائج الدراسة الخاصة بالجاهزية المؤسسية:1.12.5

  
 )فيما %44.4)، بواقع 40- 31جاءت النتائج بأن غالبية المبحوثين هم من الفئة العمرية ،

%من عينة الدراسة، وهذا يشير إلى ان العينة المبحوثة 38.1)، 50-41مثلت الفئة العمرية (
 هم من الموظفين ذوي الخبرة، في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. 

  جاءت النتائج بان التحصيل العلمي للمبحوثين كانت األعلى من حملة شهادة البكالوريوس
لحاصلين على شهادة الماجستير، %) ا30.2%)، وبلغت الفئة األقل (55.6حيث مثلت (

  %) من حملة الدكتوراه.9.5وكانت نسبة حملة شهادة الدكتوراه (
  غالبية المبحوثين هم من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى ومن المتخصصين في الجوانب

 اإلدارية والهندسة الزراعية والتصنيع الغذائي.
  يعملون كموظفين، %52.4(جاءت النتائج بخصوص المسمى الوظيفي، حيث تبين أن (

%) كرؤساء أقسام في الوزارات والدوائر 7.9%) يعملون بدرجة مدير، و(39.7ومثلت (
 والمؤسسات األهلية والبحثية وذوي االختصاص لمختلف المبحوثين.

 سلطة المياه ، وزارة الحكم المحلي ،الجهات المشاركة في إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
نية، وزارة الزراعة، المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، وزارة الصحة، وزارة الفلسطي

التربية والتعليم، وزارة التخطيط، وزارة شؤون البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 
 ، مجموعة الهيدرولوجيين). أريج الزراعية، مركزالمؤسسات األهلية (اإلغاثة 



 164

 لمؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ضعيفة بالمستوى األول، جاءت الجاهزية ا
وهي بحاجة الى تطوير حقيقي في المجاالت المذكورة، حيث ان القيمة الكلية للمحاور 

) في التخطيط، التنسيق والتشبيك، 1.50-1.99) وهي ضعيفة بالمستوى األول (1.89(
  ، التمويل، التحفيز.الرقابة والتقييم، اإلمكانات البشرية

  
  . اهم النتائج للجاهزية حسب المحاور كما يأتي:1.1.12.5

  
  جاهزية امتالك المعلومات: هناك جاهزية مؤسسية كبيرة بالمستوى األول في مجال امتالك

مواصفات المعلومات، أما اهم المتطلبات للجاهزية المؤسسية في مجال امتالك المعلومات، 
)،كميات استهالك المياه 8.30شريعات التي تحكم االستخدام (المياه العادمة والت

)،وجود قاعدة بيانات متحركة تخدم إدارة المياه 7.87)،نوعية المياه العادمة مكونات (8.11(
)، أما اقل الفقرات أهمية، فكانت تغير في صفات 7.87العادمة المعالجة (زمان، مكان) (

 ).7.08لي(استخدام األراضي في حدود المخطط الهيك
  :أما اهم المتطلبات  ،هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األولجاهزية امتالك التخطيط

االلتزام  )،8.76(األخذ بمعايير األثر البيئيالتخطيط،  للجاهزية المؤسسية في مجال
االستفادة من مؤسسات بحثية )، 8.56(بالمواصفات والمقاييس الوطنية في عملية التخطيط

شمولية التخطيط (الجمع، النقل، المعالجة )، 8.30، مراكز أبحاث) في التخطيط ((جامعات
)، أما اقل الفقرات أهمية، فكانت وجود واقعية في التخطيط 8.27النهائي للمياه العادمة)(

)7.46.( 
  :أما اهم المتطلبات  ،هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األولجاهزية التنسيق والتشبيك

 قاعدة بيانات)،8.38(التنسيق والتشبيك، مساعدات مالية المؤسسية في مجال للجاهزية
).أما اقل الفقرات أهمية، فكانت 8.35)،خطط وطنية متكاملة (8.35قوانين وأنظمة ()،8.35(

  ).6.67( وجود تبادل للمعدات
 :اهم أما  ،هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األول جاهزية إجراءات الرقابة والتقييم

مواصفات محطة المعالجة  إجراءات الرقابة والتقييم، المتطلبات للجاهزية المؤسسية في مجال
اآلثار الصحية المتعلقة بالعاملين )،8.49من حيث (الموقع والمساحة واآلليات المستخدمة) (

).أما اقل الفقرات أهمية، فكانت 7.87( مصادر المعلومات)،8.00)،تنفيذ الخطط (8.44(
 ). 7.86المعلومات(طبيعة 

  :أما اهم المتطلبات  ،هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األولجاهزية اإلمكانات المادية
صيانة )7.86( توفر شبكات ري زراعياإلمكانات المادية،  للجاهزية المؤسسية في مجال
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). 7.46( )،مركز صيانة للمعدات7.65( مالبس خاصة للعاملين)،7.68( شبكات المجاري
  ).7.13سيارات للجمع ( ما اقل الفقرات أهمية، فكانت بحسب إجابات المبحوثينأ
  :أما اهم المتطلبات  ،هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األولجاهزية اإلمكانات البشرية

إعداد كوادر تتالءم مع  )،8.54( اإلمكانات البشرية، مهندسين للجاهزية المؤسسية في مجال
برامج بناء قدرات )، 8.38(تطابق بين التخصص والوظيفة  )،8.48( الخطط المستقبلية

أما اقل الفقرات أهمية، فكانت وجود موظفين ).8.05( عمال داخل المحطة )،8.37( للعاملين
  ).7.68إداريين (

 أما اهم المتطلبات للجاهزية  ،جاهزية التمويل: هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األول
تمويل محلي  )،8.21( تمويل خارجي (مساعدات ومنح دولية) ل التمويل،المؤسسية في مجا

 ،7.89)( تمويل داخلي (رسوم للمياه العادمة))، 7.92( (مؤسسات حكومية وغير حكومية)
). أما اقل الفقرات أهمية، فكانت وجود 7.48( يتم تجنيد األموال لتغطية الخطط المستقبلية

  ).7.30ي،....) (مشاركة مجتمعية (مساعدات من أهال
 أما اهم المتطلبات للجاهزية  ،جاهزية التحفيز: هناك جاهزية مؤسسية ضعيفة بالمستوى األول

وجود المنح )،8.89( وجود قوانين وتشريعات للحماية البيئيةالمؤسسية في مجال التحفيز، 
يع المحافظة وجود اإلعفاءات الضريبية لمشار )،8.48( الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئة

)، أما اقل الفقرات أهمية، 8.35( وجود الرسوم والغرامات لحماية البيئة)،8.37( على البيئة
 .)8.03القروض الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئة( فكانت وجود

  المعيقات المؤسسية: حيث جاءت إجابات المبحوثين بين ضعيفة الى كبيرة، وأما أهميتها
 :بحسب شدتها فكانت

 
o ) غياب تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة 8.65معيقات كبيرة الشدة: أهمها مشاكل مالية ،(

)، مشاكل 8.49)، عدم وجود خطة وطنية متكاملة(8.56بإدارة المياه العادمة المعالجة (
)، ضعف 8.32)، تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي(8.43سياسية مرتبطة باالحتالل(

)، سلوكيات 8.24ات ذات الصلة بإدارة المياه العادمة المعالجة(التشبيك بين الجه
 )،8.11المواطنين(

o )7.94معيقات متوسطة الشدة: أهمها عدم مراعاة الصحة والسالمة المهنية للعاملين،( 
)، ضعف التفاعل المجتمعي مع المؤسسات ذات 7.84نقص في برامج تأهيل الموظفين(

)،نقص في 7.63)، غياب فعالية األداء(7.63العمل( )، غياب الرقابة على7.76العالقة(
غياب البديل من الموارد (البشرية،  )،7.60العمالة المهنية(مهندسين، مخططين،..)(

 )، نقص في العمالة الميدانية (عمال الجمع، السائقين،.....) 7.59المادية،...) الجاهز (
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  )7.21( )، عدم التقدير السليم لقيمة الوقت لدى العاملين7.30(
o نقص في  )،6.97( تدني المستوى التعليمي لعمال الجمع معيقات ضعيفة الشدة: أهمها 

  ).2.11). مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل(6.50المعدات(
  

  اهم الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية: ان أولوية الوسائل واآلليات الكفيلة
موزعة بين كبيرة جدا الى كبيرة، في إشارة الى ان المبحوثين بالتعزيز بحسب المبحوثين جاءت 

يؤيدون الحاجة الى تطبيق كافة الوسائل واآلليات الكفيلة بالتعزيز، والتي جاء على رأسها خطة 
)، 8.75)، تنفيذ القوانين ذات العالقة (9.06وطنية متكاملة إلدارة المياه العادمة المعالجة (

)، تجنيد األموال الضرورية 8.67لجودة المياه العادمة المعالجة(قوانين وموصفات ومقاييس 
).أما اقلها أولوية بحسب المبحوثين فجاءت، تشبيك 8.60إلدارة المياه العادمة المعالجة (
)،تعاون أعمق بين المؤسسات ذات العالقة (تبادل في 8.08فاعل بين الجهات ذات العالقة(

 ).8.00دورية لمحطات معالجة المياه العادمة( )، صيانة8.17استخدام الموارد،...)(
  بحسب المبحوثين جاءت إمكانية التطبيق للوسائل وآليات الكفيلة بالتعزيز، في مجملها كبيرة

ضمن المستوى األول، ويقف على رأس هذه الوسائل القابلة لتطبيق في الواقع الفلسطيني: 
)، تنفيذ العمل على أسس 2.29الجة(قوانين وموصفات ومقاييس لجودة المياه العادمة المع

)، تعميم ثقافة 2.13)، تنفيذ القوانين ذات العالقة (2.17خطط تناسب المجتمع المحلي (
 ).2.14اإلدارة السليمة للمياه العادمة المعالجة (

  جاءت اهم المحفزات التي يجب العمل على وضعها موضع التنفيذ كما يلي: قوانين وموصفات
)، تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب 19.90مياه العادمة المعالجة(ومقاييس لجودة ال
)، 18.84)، خطة وطنية متكاملة إلدارة المياه العادمة المعالجة (19.90المجتمع المحلي(

)، أما اقلها أهمية وآخر ما يجب العمل على تنفيذه بحسب 18.63تنفيذ القوانين ذات العالقة(
  ).16.16ات ذات العالقة(المبحوثين، تشبيك فاعل بين الجه

  اهم معالم لهيكل العالقة بين المؤسسات العاملة في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة
 المعالجة:

 
o .انه فريق عمل وطني ممثل لكافة المؤسسات ذات العالقة 
o  توفر اإلرادة السياسية والمؤسسية إلنجاح الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه

 المعالجة.العادمة 
o  ،قائم على توفر المتطلبات المؤسسية من كوادر متخصصة(هندسية، اقتصادية، اجتماعية

 وطنية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، تشريعات وقوانين وطنية  استراتيجيةبيئية)، 
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 فية.واقعية ومتكاملة، قاعدة بيانات حديثة ومتحركة كافية التخاذ القرار، وموارد مادية كا
o .مشاركة مجتمعية فاعلة 
o .ادوار وصالحيات واضحة للمؤسسات، في ظل عالقة تشبيك تكاملية 
o توفر دليل عمل إرشادي خاص بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
o .سهولة اإلجراءات الرسمية 
o  وعي مؤسسي ومجتمعي بأهمية إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، في التنمية

 دامة وحماية الموارد البيئية والطبيعية.المست
o  تبني قيم ومبادئ تقييم األثر البيئي، ومراعاة األولويات المجتمعية، من قبل كافة

المؤسسات ذات العالقة في إدارتها ألنشطتها، وفي مجال اتخاذ القرار فيما يتعلق 
 باالستخدامات المختلفة للمياه العادمة المعالجة.

 
  المجتمعية: راسة الخاصة بالجاهزيةنتائج الد. 2.12.5

  
جاءت الجاهزية المجتمعية في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، إلدارة واستخدام المياه 

) وهي كبيرة بالمستوى 2.08العادمة المعالجة كبيرة بالمستوى األول، حيث ان القيمة الكلية للمحاور (
تجاه المجتمع نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، )، أما بالنسبة الى ا2.01-2.49األول (

 جاء ضعيف جدا بالمستوى الثاني.
 

  :. اهم النتائج للجاهزية حسب المحاور كما يأتي1.2.12.5
  

 اما اهم المتطلبات  ،جاهزية الوعي البيئي: هناك جاهزية مجتمعية كبيرة بالمستوى األول
اعتماد الوقاية )،7.81( فكر داعم لحماية البيئةالبيئي، للجاهزية المجتمعية في مجال الوعي 

اإليمان بحتمية التعاون  )،6.77( في التعامل مع الموارد البيئية كقاعدة لتعامله مع هذه الموارد
اإليمان بضرورة حسن التعامل مع  )،7.55( بين كافة األطراف ذات العالقة بحماية البيئة

اعتماد  ). أما اقل الفقرات أهمية، فكانت7.46( قادمة)البيئة(الحفاظ على حق األجيال ال
  ).6.77(الوقاية في التعامل مع الموارد البيئية كقاعدة لتعامله مع هذه الموارد

 أما اهم المتطلبات  ،جاهزية االستعداد للمشاركة: هناك جاهزية مجتمعية كبيرة بالمستوى األول
تشجيع استهالك المياه العادمة في  كة،للجاهزية المجتمعية في مجال االستعداد للمشار 

االلتزام  )،7.43( المجاالت المختلفة (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)
تشجيع االستثمار )، 7.41( بمواصفات ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه العادمة المعالجة



 168

تحق االستثمار لما يحققه من أرباح في قطاع المياه العادمة ومعالجتها باعتبارها مورد كامن يس
تبني مشاريع المعالجة المنزلية للمياه العادمة (إنشاء  )،7.27( مادية وبيئية بعيدة المدى

). أما 7.19( محطات معالجة منزلية، استخدام المياه المعالجة في ري الحديقة المنزلية،....)
رة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا، توثيق االستعداد للمشاركة في اإلدا اقل الفقرات أهمية، فكانت

 ).6.51البيانات،...) بما يدعم نجاحها (
 أما  ضعيفة جدا بالمستوى الثاني، جاهزية االتجاه لإلدارة واالستخدام: هناك جاهزية مجتمعية

كمية المعروض من  اهم المتطلبات للجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه لإلدارة واالستخدام،
)، 5.52)، نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة (5.58تخدام الزراعي (المياه لالس

 ). 5.42)، الصحة العامة للسكان (5.49الطلب على المياه الجوفية (
  

  للمزارع: . نتائج الدراسة الخاصة بالجاهزية3.12.5
  

رة واستخدام المياه العادمة جاءت الجاهزية للمزارع في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، إلدا
) وهي كبيرة بالمستوى األول 2.14المعالجة كبيرة بالمستوى األول، حيث ان القيمة الكلية للمحاور (

)، أما بالنسبة الى اتجاه المزارع نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، جاء 2.49-2.01(
 ضعيف جدا بالمستوى الثاني.

  
  :ئج للجاهزية حسب المحاور كما يأتي. اهم النتا1.3.12.5

  
 أما اهم المتطلبات لجاهزية  ،جاهزية الوعي البيئي: هناك جاهزية للمزارع كبيرة بالمستوى األول

 احترام القوانين البيئية)،7.50( فكر داعم لحماية البيئةالمزارع في مجال الوعي البيئي، 
إدراك حقيقي بأن )، 7.45( " للجميع" فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة)،7.45(

)، أما اقل الفقرات 7.41( المعالجة واستخدام الموارد البيئية الكامنة وسيلة تسهم في استدامتها
  ).6.71اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة المدى( أهمية، فكانت

 أمــا اهــم المتطلبــات  ،المســتوى األولهنــاك جاهزيــة للمــزارع كبيــرة ب :جاهزيــة االســتعداد للمشــاركة
االلتـــــزام بمواصـــــفات ومقـــــاييس المعالجـــــة ، االســـــتعداد للمشـــــاركة لجاهزيـــــة المـــــزارع فـــــي مجـــــال

تشــــجيع االســــتثمار فــــي قطــــاع الميــــاه العادمــــة )، 7.43( واالســــتخدام للميــــاه العادمــــة المعالجــــة
اح ماديـــة وبيئيـــة بعيـــدة ومعالجتهــا باعتبارهـــا مـــورد كــامن يســـتحق االســـتثمار لمــا يحققـــه مـــن أربــ

تشـــجيع اســـتهالك الميـــاه العادمـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة (الزراعـــة، الحـــدائق )، 7.39( المـــدى
ســداد االلتزامــات الماليــة بانتظــام (رســوم ربــط بالشــبكات، )، 7.38( المنزلية، جــزر الشــوارع،...)
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للمشـــاركة فـــي اإلدارة  االســـتعداد). أمـــا اقـــل الفقـــرات أهميـــة، 7.30( أثمـــان ميـــاه معالجـــة،.....)
 ).6.41(ماليا، معلوماتيا، رقابيا، توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها (

 :جــاء ضــعيف جــدا وبدرجــة ضــعيفةهنــاك جاهزيــة للمــزارع جاهزيــة االتجــاه لــإلدارة واالســتخدام ، 
فيــة االتجــاه لالســتخدام، الطلــب علــى الميــاه الجو  أمــا اهــم المتطلبــات لجاهزيــة المــزارع فــي مجــال

)، الصــــــحة العامــــــة للســــــكان 5.61)، نوعيـــــة الميــــــاه المتــــــوفرة لالســــــتخدامات المختلفــــــة(5.68(
 ).5.34)، استصالح األراضي(5.45(

  
  للمستهلك: .  نتائج الدراسة الخاصة بالجاهزية4.12.5

  
جاءت الجاهزية للمستهلك في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، إلدارة واستخدام المياه 

) وهي كبيرة بالمستوى 2.03العادمة المعالجة كبيرة بالمستوى األول، حيث ان القيمة الكلية للمحاور (
)، أما بالنسبة الى اتجاه المستهلك نحو التعامل بايجابية مع المنتجات الزراعية 2.01-2.49األول (

 لثاني.التي تم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة، جاء ضعيف جدا بالمستوى ا
  

  :. اهم النتائج للجاهزية حسب المحاور كما يأتي1.4.12.5
  

 :أمــا اهــم المتطلبــات  ،هنــاك جاهزيــة للمســتهلك كبيــرة بالمســتوى األول جاهزيــة الــوعي البيئــي
اإليمــان باألربــاح بعيــدة المــدى أكثــر مــن األربــاح الــوعي البيئــي،  لجاهزية المستهلك فــي مجــال

اإليمــان بحتميــة التعــاون بــين كافــة )، 8.10لحمايــة البيئــة ( فكــر داعــم)، 8.12( قصــيرة المــدى
 إيمــان بضــرورة المحافظــة علــى اســتدامة المــوارد)، 7.78( األطــراف ذات العالقــة بحمايــة البيئــة

اعتمــاد الوقايــة فــي التعامــل مــع المــوارد البيئيــة كقاعــدة لتعاملــه ). أما اقل الفقرات أهمية، 7.61(
 ).6.80مع هذه الموارد (

 أمـــا اهـــم  ضـــعيفة مـــن المســـتوى األول، هنـــاك جاهزيـــة للمســـتهلك زيـــة االســـتعداد للمشـــاركة:جاه
تشــجيع اســتهالك الميــاه العادمــة  االســتعداد للمشــاركة، المتطلبــات لجاهزيــة المســتهلك فــي مجــال

إنشــاء )،7.47( المعالجة في المجاالت المختلفة (الزراعة، الحدائق المنزلية، جــزر الشــوارع،...)
االلتــزام بمواصــفات )،7.44( يــة منزليــة تســهم فــي تســهيل جمــع الميــاه العادمــة لمعالجتهــابنــى تحت

ســداد االلتزامــات الماليــة بانتظــام )،7.39( ومقاييس المعالجة واالستخدام للمياه العادمة المعالجــة
االســتعداد  ).أمــا اقــل الفقــرات أهميــة،7.29( (رســوم ربــط بالشــبكات، أثمــان ميــاه معالجــة،.....)

 ).6.61( مشاركة في اإلدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا، توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحهالل
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 :ضعيفة جدا وبدرجة ضعيفة  هناك جاهزية للمستهلك جاهزية االتجاه لتعامل بايجابية
كمية  ،التعامل بايجابية أما اهم المتطلبات لجاهزية المستهلك في مجال بالمستوى الثاني،

)، نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة 5.73من المياه لالستخدام الزراعي(المعروض 
  ).5.39)، الصحة العامة للسكان (5.41)، سالمة التربة (5.44(

  
مناقشة اهم النتائج الخاصة بمقابلة الجاهزية المؤسسية بالمقارنة مع نتائج الجاهزية  13.5

  لمؤسسية:المؤسسية الخاصة باستبانة الجاهزية ا
  

توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر امتالك المعلومات والتخطيط إلدارة المياه العادمة  . 1.13.5
  المعالجة:

  
 غالبية المبحوثين ، حيث تبين أنتوزيع عينة المبحوثين بحسب توافر المعلومات)، 24.5يبين جدول (

ل على ان المؤسسات الفلسطينية ) وهذا يد%80-41يرون ان توفر المعلومات جاءت نسبته ما بين(
تتمتع بنسبة عالية من حيث توافر المعلومات، وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية 
المؤسسية والتي أظهرت ان مستوى توافر المعلومات في المؤسسات الفلسطينية جاء كبير بالمستوى 

  األول. 
  

  امتالك المعلومات والتخطيطتوزيع عينة المبحوثين بحسب توافر : 24.5جدول 
  

توافر امتالك المعلومات والتخطيط إلدارة   الرقم
  المياه العادمة المعالجة

  النسبة المئوية  التكرار

1 1-20%3 30% 
2 21-40% 1 10% 
3 41-60%3 30% 
4 61-80%3 30% 

  
دارة المياه توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر إستراتيجية والسياسات والتخطيط إل .2.13.5

  :العادمة المعالجة
  

توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر استراتيجيات والسياسات والتخطيط إلدارة )، 25.5يبين جدول (
استراتيجيات والسياسات  يرون ان توفر غالبية المبحوثين ، حيث تبين أنالمياه العادمة المعالجة
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ن المستوى المنخفض وهذا يتفق مع ما وهذا يعتبر ضم )%40-1جاءت نسبتيه ما بين( والتخطيط
جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية حيث جاءت النتائج ان مستوى توافر التخطيط جاء ضعيفة 

  بالمستوى األول.
  

عينة المبحوثين بحسب توافر استراتيجيات والسياسات والتخطيط إلدارة المياه العادمة : 25.5جدول 
  .المعالجة

  
ستراتيجيات والسياسات توافر اال  الرقم

  والتخطيط إلدارة المياه العادمة المعالجة
  النسبة المئوية التكرار

1 1-20%5 50% 
2 21-40% 3 30% 
3 41-60%1 10% 
4 61-80%1 10% 

  
إلدارة الجهات ذات العالقة توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر التنسيق والتشبيك بين  . 3.13.5

  :الجةالمياه العادمة المع
  

 الجهات ذات العالقةتوزيع عينة المبحوثين بحسب توافر التنسيق والتشبيك بين )، 26.5يبين جدول (
حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة توافر التنسيق والتشبيك ، إلدارة المياه العادمة المعالجة

ة إلدارة مثل هذا القطاع ) وهذه تعتبر نسبة منخفض%40-1بين الجهات ذات العالقة كان ما بين(
الهام وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية حيث ان مستوى توافر التنسيق 

  والتشبيك بين الجهات ذات العالقة ضعيف بالمستوى األول.
  

 إلدارة المياه الجهات ذات العالقةعينة المبحوثين بحسب توافر التنسيق والتشبيك بين : 26.5جدول 
  العادمة المعالجة

  
 النسبة المئوية التكرار توافر التنسيق والتشبيك إلدارة المياه العادمة المعالجة الرقم
1 1-20%4 40% 
2 21-40%3 30% 
3 41-60%2 20% 
4 61-80%1 10% 
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إلدارة المياه العادمة  الرقابة والتقييم . توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر إجراءات4.13.5
  عالجة:الم

  
إلدارة المياه العادمة  الرقابة والتقييم توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر إجراءات)، 27.5يبين جدول (

)، %40-1( الرقابة والتقييم إجراءات حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة توافر، المعالجة
تفق مع ما جاء في نتائج االستبانة وهذه تعتبر نسبية منخفضة إلدارة مثل هذا القطاع الحيوي، وذا ي

  الخاصة بالجاهزية المؤسسية حيث جاء مستوى إجراءات الرقابة والتقييم ضعيفة بالمستوى األول
  

  .إلدارة المياه العادمة المعالجة الرقابة والتقييم عينة المبحوثين بحسب توافر إجراءات :27.5جدول 
  

رة المياه العادمة المعالجةإلدا الرقابة والتقييم توافر إجراءات الرقم  النسبة المئوية التكرار 
1 1-20%5 50% 
2 21-40%2 20% 
3 41-60%2 20% 
4 61-80%1 10% 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر اإلمكانيات المادية من (معدات وآالت) إلدارة المياه  .5.13.5

  .العادمة المعالجة
  

بحوثين بحسب توافر اإلمكانيات المادية من (معدات وآالت) توزيع عينة الم)، 28.5يبين جدول (
اإلمكانيات المادية من  يرون ان نسبة توافر تهمحيث تبين ان غالبي، إلدارة المياه العادمة المعالجة

وهذا يعتبر ضمن المستوى المنخفض، حيث ان هذا يتعارض مع ما جاء  )%40-1((معدات وآالت) 
  مؤسسية حيث ان مستوى توافر اإلمكانات المادية جاء كبير بالمستوى األول.بنتائج استبانة الجاهزية ال

  
  : توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر اإلمكانيات البشرية إلدارة المياه العادمة المعالجة . 6.13.5

  
إلدارة المياه العادمة  توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر اإلمكانيات البشرية)، 29.5يبين جدول (

وهذا  )%40-1( اإلمكانيات البشرية حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة توافر، لمعالجةا
  يعتبر ضمن المستوى المنخفض، وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية حيث ان 

 مستوى توافر اإلمكانات البشرية جاء ضعيف بالمستوى األول.
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ثين بحسب توافر اإلمكانيات المادية من (معدات وآالت) إلدارة المياه عينة المبحو  :28.5جدول 
  العادمة المعالجة.

  
توافر اإلمكانيات المادية من (معدات  الرقم

 وآالت) إلدارة المياه العادمة المعالجة
النسبة  التكرار

 المئوية
11-20%6 60%
221-40%2 20%
341-60%2 20%

  
  .إلدارة المياه العادمة المعالجة عينة المبحوثين بحسب توافر اإلمكانيات البشرية: 29.5جدول 

  
لبشرية إلدارة المياه توافر اإلمكانيات ا الرقم

 العادمة المعالجة
النسبة  التكرار

 المئوية
11-20%6 60 
221-40%3 30 
341-60%1 10 

 
  :توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر التحفيز إلدارة المياه العادمة المعالجة . 7.13.5

  
حيث ، مياه العادمة المعالجةإلدارة ال توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر التحفيز)، 30.5يبين جدول (

وهذا يعتبر ضمن المستوى   )%40-1( التحفيز تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة توافر
  المنخفض، وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية حيث ان مستوى توافر التحفيز 

  ل.إلدارة المياه العادمة المعالجة جاء ضعيف بالمستوى األو 
  

  .إلدارة المياه العادمة المعالجة عينة المبحوثين بحسب توافر التحفيز :30.5جدول 
  

توافر التحفيز إلدارة المياه  الرقم
 العادمة المعالجة

 النسبة المئوية التكرار

1 1-20%770% 
2 21-40%110% 
3 41-60%110% 
4 61-80%110% 
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وافر التمويل(داخلي، خارجي، ذاتي) إلدارة المياه العادمة توزيع عينة المبحوثين بحسب ت .8.13.5
  المعالجة

  
  إلدارة المياه  توزيع عينة المبحوثين بحسب توافر التمويل(داخلي، خارجي، ذاتي))، 31.5يبين جدول (

التمويل(داخلي، خارجي،  حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة توافر، العادمة المعالجة
  .وهذا يعتبر ضمن المستوى المنخفض )%40-1(، ذاتي)

  
وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية حيث ان مستوى توافر التمويل إلدارة المياه 

  العادمة المعالجة جاء ضعيف بالمستوى األول.
  

المياه  إلدارة واستخدام عينة المبحوثين بحسب توافر التمويل(داخلي، خارجي، ذاتي): 31.5جدول 
  .العادمة المعالجة

  
توافر التمويل(داخلي، خارجي، ذاتي)   الرقم

  إدارة المياه العادمة المعالجة
 النسبة المئوية التكرار

1 1-20%440 
2 21-40%330 
3 41-60%330 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب المشاكل المتوقعة التي من الممكن ان تعيق الجاهزية  .9.13.5

  :ية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةالمؤسس
  

  بحسب المشاكل المتوقعة التي من الممكن ان تعيق إدارة  توزيع عينة المبحوثين)، 32.5يبين جدول (
حيث اجمع غالب المبحوثين ان أكثر المشاكل المتوقعة التي من  واستخدام المياه العادمة المعالجة

، عدم وجود الخطة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةية الممكن ان تعيق الجاهزية المؤسس
  .الوطنية، االحتالل، التمويل، غياب القوانين والتشريعات، عدم وجود الرقابة الكافية

  
وهذا يتفق مع ما جاء في استبانة الجاهزية المؤسسية حول معيقات كبيرة الشدة والتي تمثلت االحتالل، 

  ة الوطنية، غياب القوانين والتشريعاتوجود الخطالتمويل، عدم 
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بحسب المشاكل المتوقعة التي من الممكن ان تعيق إدارة واستخدام  عينة المبحوثين: 32.5جدول 
  المياه العادمة المعالجة

  
النسبة   التكرار المشاكل المتوقعة  الرقم

  المئوية
 10 1   كاءغياب الخطة الوطنية، غياب القوانين، عدم االلتزام من قبل الشر  1
 10 1  عد االلتزام من قبل الشركاء، ضعف التمويل، قلة الكادر في فلسطين 2
 10 1  صعوبة التراخيص من قبل الجهات المعنية، التدخالت األمنية، ضعف التمويل 3
 10 1 عدم توفر كادر مؤهل، عدم توفر الوسائل المادية، عدم التقبل المجتمعي 4
 ي، االحتالل، ضعف البناء المؤسساتيعدم توفر الدعم اللوجست 5

 

1 10 
 10 1 ضعف البنى التحتية، االحتالل، ضعف البناء المؤسساتي 6
 10 1 ضعف القوانين والتشريعات، عدم وجود الرقابة الكافية 7
 10 1  ضعف التمويل، ضعف القوانين والتشريعات، عدم وجود خطة وطنية 8
 10 1  مويل، غياب القوانين والتشريعاتعدم وجود الخطة الوطنية، ضعف الت 9

 10 1  ضعف التمويل، غياب الخطة الوطنية، عدم توفر كادر مؤهل 10
  

توزيع عينة المبحوثين بحسب الوسائل واآلليات المتوقعة التي من الممكن ان تعزز  . 10.13.5
  :الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  
المتوقعة التي من الممكن ان  الوسائل واآلليات بحسب توزيع عينة المبحوثين)، 33.5يبين جدول (

حيث اجمع غالب المبحوثين على ان  تعزز الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
  :اهم الوسائل واآلليات التي من الممكن ان تعزز الجاهزية المؤسسية كانت

  
 وجود الخطة الوطنية،  
  ،توفر التمويل الالزم  
  ،تطبيق القوانين والتشريعات  
 وتعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.  

  
كانت اهم الوسائل لتعزيز الجاهزية، وجود الخطة فوهذا يتفق مع النتائج الستبانة الجاهزية المؤسسية 

  ق والتشبيك بين المؤسسات الوطنية، تطبيق القوانين والتشريعات، توفر التمويل الالزم،، وتعزيز التنسي
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المتوقعة التي من الممكن ان تعزز  الوسائل واآلليات بحسب توزيع عينة المبحوثين :33.5 جدول
  الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  
النسبية  التكرار الوسائل واآلليات لتعزيز الجاهزية  رقم

 المئوية
 10 1 م من قبل الشركاء، تعزيز التنسيقتوفير التمويل، االلتزا 1
 10 1  توفر الخبرات الالزمة، االتجاه العالمي لتمويل، توفر الخطط واالستراتيجيات 2
 10 1 توفر التمويل، توفر الخطة الوطنية، التشبيك الالزم 3
 10 1 التمويل، مقاومة االحتالل، الخطة الوطنية 4
 10 1 والتشبيك الالزمتوفر القوانين، التمويل، التنسيق 5
 10 1 الخطة الوطنية، التنسيق والتشبيك، التمويل 6
 10 1 الخطة الوطنية، الخبرات الالزمة، التنسيق والتشبيك 7
 10 1 التمويل، الكوادر الالزمة، التمويل 8
 10 1  وجود البنى التحتية، التمويل الالزم، الخطة الوطنية 9

 10 1 يعات، الخطة الوطنيةالتمويل، القوانين والتشر  10
  

مناقشة النتائج الخاصة بمقابلة الجاهزية المجتمعية بالمقارنة مع نتائج استبانة الجاهزية  14.5
  المجتمعية:

  
.  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى الوعي المجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون 1.14.5

 المياه العادمة المعالجة بديل غير تقليدي.
  
مدى الوعي المجتمعي باألزمة المائية العالمية توزيع عينة المبحوثين بحسب )، 34.5بين جدول (ي

حيث تبين ان غالبية ، إلدارة المياه العادمة المعالجة وكون المياه العادمة المعالجة بديل غير تقليدي
ه العادمة المعالجة بديل الوعي المجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون الميا المبحوثين يرون ان نسبة

وهذا يتفق مع ما جاء من نتائج ، وهذا يعتبر ضمن مستوى وعي مرتفع )%80-41( غير تقليدي
  باستبانة الجاهزية المجتمعية حيث ان مستوى الوعي البيئي جاء كبير ضمن المستوى األول.

  
  دمة المعالجة:توزيع عينة المبحوثين بحسب التوجه إلدارة واستخدام المياه العا .2.14.5

  
حيث تبين ، إلدارة المياه العادمة المعالجة التوجهتوزيع عينة المبحوثين بحسب )، 35.5يبين جدول (

وهذا يعتبر ضمن المستوى المرتفع ويعزى ) %80-41(التوجه  ان غالبية المبحوثين يرون ان نسبة



 177

بيعة التخصص للمبحوثين حيث ان هذا التوجه الكبير إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة الى ط
غالبيهم متخصصين في مجال المياه العادمة المعالجة واستخداماتها، والوعي الكبير باألزمة المائية 

  العالمية، بينما في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية كان االتجاه ضعيف جدا وضمن المستوى الثاني.
  

المجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون المياه مدى الوعي عينة المبحوثين بحسب  :34.5جدول 
  .إلدارة المياه العادمة المعالجة العادمة المعالجة بديل غير تقليدي

  
مدى الوعي المجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون   الرقم

  المياه العادمة المعالجة بديل غير تقليدي
النسبة  التكرار

  المئوية
1 1-20%1 12.5% 
2 21-40%2 25% 
3 41-60%2 25% 
4 61-80%3 37.5% 

  
  .إلدارة المياه العادمة المعالجة التوجهتوزيع عينة المبحوثين بحسب : 35.5جدول 

  
 النسبة المئوية التكرار التوجه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة الرقم

1 1-20%0 0 
2 21-40%0 0 
3 41-60%3 30% 

  
ينة المبحوثين بحسب التعاون واالستجابة للقوانين والتشريعات إلدارة واستخدام  توزيع ع .3.14.5

  :المياه العادمة المعالجة
  

إلدارة  التعاون واالستجابة للقوانين والتشريعاتتوزيع عينة المبحوثين بحسب )، 36.5يبين جدول (
التعاون واالستجابة للقوانين  ةحيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان نسب، المياه العادمة المعالجة

  .وهذا يعتبر ضمن المستوى الكبير) %80-41( إلدارة المياه العادمة المعالجة والتشريعات
  

وهذا يتفق مع ما جاء من نتائج في استبانة الجاهزية المجتمعية حول غياب القوانين والتشريعات هو 
  ارة واالستخدام.معيق كبير نحو نجاح الجاهزية المؤسسية والمجتمعية اإلد

  



 178

إلدارة المياه العادمة  التعاون واالستجابة للقوانين والتشريعاتعينة المبحوثين بحسب  :36.5جدول 
  المعالجة.

  
 النسبة المئوية التكرار التعاون واالستجابة للقوانين والتشريعات الرقم

1 1-20%0 0 
2 21-40%0 0 
3 41-60%5 62.5% 
4 61-80% 3 37.5% 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب االستعداد للمشاركة في (رسم السياسات، وضع الخطط،  .4.14.5

  العملية اإلدارية) إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة
  

االستعداد للمشاركة في (رسم السياسات، وضع توزيع عينة المبحوثين بحسب )، 37.5يبين جدول (
حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان ، لمياه العادمة المعالجةإلدارة ا الخطط، العملية اإلدارية)

وهذا يعتبر ضمن المستوى الكبير،  يتجهون الى االستعداد للمشاركة في وضع الخطط) %100( نسبة
حيث ان وضع الخطط مهم بشكل كبير وذلك لوجوب شمول التخطيط للمجتمع المحلي حتى يمكن ان 

لة لتنفيذ وهذا ما عبر عنه في استبانة الجاهزية المجتمعية والمؤسسية توصف الخطة بالواقعية والقاب
  حول واقعية التخطيط.

  
االستعداد للمشاركة في (رسم السياسات، وضع الخطط، توزيع عينة المبحوثين بحسب  :37.5جدول 

  .إلدارة المياه العادمة المعالجة العملية اإلدارية)
  

  النسبة المئوية  التكرار  السياسات، وضع الخطط، العملية اإلدارية)االستعداد للمشاركة في (رسم   الرقم
 0 0رسم السياسات 1
 %100 8وضع الخطط 2
 0 0العملية اإلدارية 3

  
التوجه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في . توزيع عينة المبحوثين بحسب 5.14.5

  المجاالت الزراعية المختلفة
  

  إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في  التوجه توزيع عينة المبحوثين بحسب، )38.5يبين جدول (
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حيث تبين ان التوجه لغالبية المبحوثين ، إلدارة المياه العادمة المعالجة المجاالت الزراعية المختلفة
ي هذا الستخدام المياه العادمة المعالجة وذلك راجع الى حداثة التجربة الفلسطينية ف)،1-40%(

المجال، والبقية أعربوا انه من الممكن ان يكون هناك استخدامات أخرى للمياه العادمة المعالجة مثل 
القيام بري المسطحات الخضراء، في إطفاء الحرائق، غسيل الشوارع، استصالح األراضي وهذا يتوافق 

جاه الى إدارة واستخدام الى حد ما مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المجتمعية في مجال االت
   المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي والذي جاء ضعيف جدا ضمن المستوى الثاني 

  
إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت  التوجه عينة المبحوثين بحسب: 38.5جدول 

  إلدارة المياه العادمة المعالجة. الزراعية المختلفة
  

وجه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في الت الرقم
  .المجاالت الزراعية المختلفة

  النسبة المئوية  التكرار

1 1-20%4 50% 
2 21-40%2 25% 
3 41-60%1 12.5% 
4 61-80%1 12.5% 

  
  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى توفر وسائل الري الالزمة: .6.14.5

  
مدى توفر وسائل الري الالزمة إلدارة واستخدام  ينة المبحوثين بحسبتوزيع ع)، 39.5يبين جدول (

حيث تبين ان ، إلدارة المياه العادمة المعالجة المياه العادمة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة
الستخدام المياه العادمة المعالجة وذلك راجع الى  )،%40-1(غالبية المبحوثين يرون ان مدى التوفر 

وعدم توفر وسائل الري المناسبة الستخدام المياه العادمة  ثة التجربة الفلسطينية في هذا المجالحدا
المعالجة، وهذا ال يتفق الى حد ما مع ما جاء في استبانة الجاهزية المؤسسية والمجتمعية حول مدى 

  توفر اإلمكانات المادية والتي جاءت بدرجة كبيرة ضمن المستوى األول. 
  

  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى توفر وسائل السالمة العامة: .7.14.5
  

مدى توفر وسائل السالمة العامة الالزمة إلدارة  توزيع عينة المبحوثين بحسب)، 40.5يبين جدول (
  حيث تبين ان غالبية المبحوثين ، واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة
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الستخدام المياه العادمة المعالجة وذلك راجع الى حداثة التجربة )،%40-1(وفر يرون ان مدى الت
وعدم توفر وسائل السالمة المناسبة الستخدام المياه العادمة المعالجة، وهذا  الفلسطينية في هذا المجال

انات ال يتفق الى حد ما مع ما جاء في استبانة الجاهزية المؤسسية والمجتمعية حول مدى توفر اإلمك
  المادية والتي جاءت بدرجة كبيرة ضمن المستوى األول. 

  
مدى توفر وسائل الري الالزمة إلدارة واستخدام المياه العادمة  عينة المبحوثين بحسب :39.5جدول 

  إلدارة المياه العادمة المعالجة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة
  

  النسبة المئوية  رارالتك  مدى توفر وسائل الري الالزمة  الرقم
1 1-20%562.5% 
2 21-40%112.5% 
3 41-60%225% 
4 61-80%00 

 
مدى توفر وسائل السالمة العامة الالزمة إلدارة واستخدام  توزيع عينة المبحوثين بحسب: 40.5جدول 

  المياه العادمة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة
  

  النسبة المئوية  التكرار  المة العامةمدى توفر وسائل الس  الرقم
1 1-20%5 62.5% 
2 21-40%2 25% 
3 41-60%1 12.5% 
4 61-80%0 0 

  
  :توزيع عينة المبحوثين بحسب القدرة على تسويق المنتجات .8.14.5

  
القدرة على تسويق المنتجات الالزمة إلدارة  توزيع عينة المبحوثين بحسب)، 41.5يبين جدول (

حيث تبين ان غالبية المبحوثين ، م المياه العادمة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفةواستخدا
الستخدام المياه العادمة المعالجة وهذه تعتبر نسبة منخفضة وتتوافق )،%40-1(يرون ان مدى التوفر 

ج ان إمكانية مع ما جاء من نتائج الستبانة الجاهزية المجتمعية الخاصة بالمستهلك حيث جاءت النتائ
التعامل بايجابية مع المنتجات الزراعية الني يتم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة جاءت منخفضة 

  جدا ومن المستوى الثاني
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القدرة على تسويق المنتجات الالزمة إلدارة واستخدام  توزيع عينة المبحوثين بحسب: 41.5جدول 
  .الزراعية المختلفةالمياه العادمة المعالجة في المجاالت 

  
  النسبة المئوية  التكرار  القدرة على تسويق المنتجات  الرقم

1 1-20%5 62.5% 
2 21-40%2 25% 
3 41-60% 1 12.5% 
4 61-80%0 0 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى الوعي بأنواع المزروعات وطبيعة األرض المراد ريها  .9.14.5

  بالمياه العادمة المعالجة.
 
الوعي بأنواع المزروعات وطبيعة األرض المراد  توزيع عينة المبحوثين بحسب)، 42.5بين جدول (ي

، ريها بالمياه العادمة المعالجة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة
اه العادمة المعالجة الستخدام المي)،%40-1(حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان مدى التوفر 

  وهذا من الممكن ان يعزى الى حداثة التجربة للمختص والمزارع الفلسطيني، وهذه تعتبر نسبة منخفضة
  

الوعي بأنواع المزروعات وطبيعة األرض المراد ريها  توزيع عينة المبحوثين بحسب: 42.5جدول 
  المجاالت الزراعية المختلفة بالمياه المعالجة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في

  
مدى الوعي بأنواع المزروعات وطبيعة األرض   الرقم

 المراد ريها بالمياه العادمة المعالجة
  النسبة المئوية  التكرار

1 1-20%3 37.5% 
2 21-40%4 50% 
3 41-60%1 12.5% 

  
  ت الزراعية:.  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورا10.14.5

  
مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورات الزراعية إلدارة  توزيع المبحوثين بحسب)، 43.5يبين جدول (

 ،)%40-1( حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان مدى القدرة، واستخدام المياه العادمة المعالجة
  .ختص والمزارع الفلسطينيان يعزى الى حداثة التجربة للم يمكنوهذا ، وهذه تعتبر نسبة منخفضة
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مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورات الزراعية إلدارة واستخدام  عينة المبحوثين بحسب: 43.5جدول 
  .المياه العادمة المعالجة

  
  النسبة المئوية  التكرار  مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورات الزراعية  الرقم
1 1-20%3 37.5% 
2 21-40%3 37.5% 
3 41-60%2 25% 
4 61-80%0 0 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى التنسيق والتشارك والتعاون مع المؤسسات ذات  .11.14.5

  العالقة:
  

التنسيق والتشارك مع المؤسسات ذات العالقة  مدى توزيع المبحوثين بحسب)، 44.5يبين جدول (
-1( ة المبحوثين يرون ان مدى التوافرحيث تبين ان غالبي، إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  وهذا يتوافق مع النتائج الستبانة الجاهزية المجتمعية والمؤسسية.، وهذه تعتبر نسبة منخفضة ،)40%
  

التنسيق والتشارك والتعاون مع المؤسسات ذات  مدى توزيع عينة المبحوثين بحسب: 44.5جدول 
  .جةالعالقة إلدارة واستخدام المياه العادمة المعال

  

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى التنسيق والتشارك والتعاون وبين المزارعين  .12.14.5

  أنفسهم:
  

التنسيق والتشارك والتعاون وبين المزارعين  مدى توزيع عينة المبحوثين بحسب)، 45.5(يبين جدول 
حيث تبين ان غالبية المبحوثين يرون ان مدى ، أنفسهم إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  النسبة المئوية  التكرار  مدى التنسيق والتشارك والتعاون مع المؤسسات ذات العالقة  الرقم
1 1-20%4 50% 
2 21-40%2 25% 
3 41-60%1 12.5% 
4 61-80%1 12.5% 
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وهذا من الممكن ان يعزى الى حداثة التجربة ، جدا وهذه تعتبر نسبة منخفضة ،)%20-1(التوافر
  .ختص والمزارع الفلسطينيللم
  

التنسيق والتشارك والتعاون وبين المزارعين أنفسهم إلدارة  مدى عينة المبحوثين بحسب: 45.5جدول 
  واستخدام المياه العادمة المعالجة

  
  النسبة المئوية التكرار  مدى التنسيق والتشارك والتعاون وبين المزارعين أنفسهم.  الرقم
1 1-20%6 75% 
2 21-40%1 12.5% 
3 41-60%1 12.5% 
4 61-80%0 0 

  
توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى الوعي بمخاطر إدارة واستخدام المياه العادمة . 13.14.5

   المعالجة.
  

  الوعي بمخاطر إدارة واستخدام المياه العادمة  مدى توزيع عينة المبحوثين بحسب)، 46.5يبين جدول (
وهذه تعتبر نسبة  ،)%20-1(المبحوثين يرون ان مدى التوافر حيث تبين ان غالبية، المعالجة
  .وهذا من الممكن ان يعزى الى حداثة التجربة للمختص والمزارع الفلسطيني، جدا منخفضة

  
الوعي بمخاطر إدارة واستخدام المياه العادمة  مدى : توزيع عينة المبحوثين بحسب46.5جدول

 المعالجة.
  

  النسبة المئوية التكرار  رة واستخدام المياه العادمة المعالجةمدى الوعي بمخاطر إدا  الرقم
1 1-20%7 87.5% 
2 21-40% 1 12.5% 
3 41-60%0 0 

  
  تلخيص نتائج المقابلة للجاهزية المؤسسية: 15.5

  
  فيما يأتي تلخيص النتائج
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 ع ما ان المؤسسات الفلسطينية تتمتع بنسبة عالية من حيث توافر المعلومات، وهذا يتفق م
 .جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية

 جاءت يعتبر ضمن المستوى المنخفض وهذا يتفق  استراتيجيات والسياسات والتخطيط ان توافر
 مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية.

  نسبته ان توافر التنسيق والتشبيك بين الجهات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة المعالجة كان
منخفضة إلدارة مثل هذا القطاع الهام وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية 

 المؤسسية
 إلدارة مثل هذا القطاع الحيوي، وذا  جاء بدرجة منخفضة الرقابة والتقييم إجراءات ان توافر

 .يتفق مع ما جاء في نتائج االستبانة الخاصة بالجاهزية المؤسسية
 ضمن المستوى المنخفض، حيث ان  جاءانيات المادية من (معدات وآالت) اإلمك ان توافر

 .هذا يتعارض مع ما جاء بنتائج استبانة الجاهزية المؤسسية
 جاء ضمن المستوى المنخفض، وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج  اإلمكانيات البشرية ان توافر

 استبانة الجاهزية المؤسسية
 وى المنخفض جدا، وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج استبانة جاء ضمن المست التحفيز ان توافر

 .الجاهزية المؤسسية
 جاء ضمن المستوى المنخفض، وهذا يتفق مع ما  التمويل(داخلي، خارجي، ذاتي) ان توافر

 جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية
  دارة واستخدام إلان أكثر المشاكل المتوقعة التي من الممكن ان تعيق الجاهزية المؤسسية

، عدم وجود الخطة الوطنية، االحتالل، التمويل، غياب القوانين المياه العادمة المعالجة
 والتشريعات، عدم وجود الرقابة الكافية، وهذا يتفق مع ما جاء في استبانة الجاهزية المؤسسية

  جود الخطة ان اهم الوسائل واآلليات التي من الممكن ان تعزز الجاهزية المؤسسية كانت، و
الوطنية، توفر التمويل الالزم، تطبيق القوانين والتشريعات، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين 

 المؤسسات، وهذا يتفق مع النتائج الستبانة الجاهزية المؤسسية
  

  تلخيص نتائج المقابلة المجتمعية 16.5
  

 مة المعالجة بديل غير الوعي المجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون المياه العاد ان نسبة
 ، جاءت ضمن مستوى وعي مرتفع تقليدي

 التوجه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة جاءت ضمن  غالبية المبحوثين يرون ان نسبة
 المستوى المرتفع 
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 جاءت ضمن  إلدارة المياه العادمة المعالجة التعاون واالستجابة للقوانين والتشريعات ان نسبة
 بير.المستوى الك

 جاءت ضمن المستوى الكبير االستعداد للمشاركة في وضع الخطط ان نسبة 
  ان التوجه الستخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي جاءت ضمن المستوى

المنخفض ولكن كان االتجاه األكبر انه من الممكن ان يكون هنالك استخدامات أخرى للمياه 
بري المسطحات الخضراء، في إطفاء الحرائق، غسيل الشوارع،  العادمة المعالجة مثل القيام

 استصالح األراضي وهذا يتوافق الى حد ما مع ما جاء في نتائج استبانة الجاهزية المجتمعية.
 جاء ضمن المستوى  ان توفر وسائل الري المناسبة الستخدام المياه العادمة المعالجة

 المنخفض.
 الستخدام المياه العادمة المعالجة جاء ضمن المستوى  ان توفر وسائل السالمة المناسبة

 المنخفض
 ان توفر وسائل السالمة المناسبة الستخدام المياه جاء ضمن المستوى المنخفض 
  ان مدى المعرفة بأنواع المزروعات وطبيعة األرض المراد ريها بالمياه العادمة المعالجة جاء

 ضمن المستوى المنخفض.
 ويق المنتجات الزراعة التي يتم ريها على المياه العادمة المعالجة جاء على تس ان مدى القدرة

  .نسبته منخفضة
 .ان مدى توافر التنسيق والتشارك والتعاون بين المزارعين أنفسهم جاءت نسبته ضعيفة 
  .ان مدى توافر التنسيق والتشارك والتعاون بين المؤسسات ذات العالقة جاءت نسبته ضعيفة 
 لوعي بمخاطر إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة جاءت نبته منخفضة. ان مدى توافر ا 
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  الفصل السادس 
______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات
  

  لخص أهم االستنتاجات والمقترحات التي توصلت لها الدراسة على النحو التالي: تيمكن أن 
  

  االستنتاجات 1.6
  

  أهم االستنتاجات ملخصة أدناه:
  

  . االستنتاجات الخاصة بالجاهزية المؤسسية:1.1.6
  

  المؤسسات ذات العالقة بادرة واستخدام المياه العادمة المعالجة تعاني من نقص في الكوادر
حيث ان هناك عدم انسجام بين  ،المتخصصة في مجال إدارة المياه العادمة المعالجة

 ،الكادر العامل في هذا القطاع ومتطلبات هذا القطاع من الخبرات الفنية واإلدارية تخصصات
 والذي سيؤدي الى إضعاف الجاهزية المؤسسية.  

  في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، وهذا يدل على  للمرأةهناك مشاركة مجتزئة
والذي سوف يساهم  ،العادمة المعالجة ضعف وعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في إدارة المياه

 بشكل مباشر في إضعاف الجاهزية المؤسسية. 
  غالبية العاملين في إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من الفئات العمرية القادرة على

العطاء والتطوير والتجديد إذا ما تم بناء قدراتهم في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 
 ة والذي سيعمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية . المعالج
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  غالبية العاملين في المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة المعالجة من حملة شهادة
البكالوريوس في المجاالت اإلدارية، وهذا يشكل مقوم أساسي لتدريب الكادر نحو بناء الجاهزية 

 المؤسسية  .
  ناظم لعمل المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه المعالجةهناك غياب لجسم مؤسسي رابط و، 

 وهذا يعتبر معيق أساسي لبناء الجاهزية المؤسسية.
  المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة المعالجة غير جاهزة مؤسسيا إلدارة واستخدام

 المياه العادمة المعالجة بصورة عامة. 
  والتنسيق  ،ة واستخدام المياه العادمة المعالجة الى (التخطيطتفتقر المؤسسات ذات العالقة بإدار

والتحفيز)  ،والتمويل ،واإلمكانات البشرية ،والرقابة والتقييم ،والتشبيك بين الجهات ذات العالقة
 باعتبارها متطلبات أساسية للجاهزية المؤسسية . 

 ذات العالقة بإدارة  هناك حاجة ماسة الى تأسيس مركز للمعلومات في المؤسسات المختلفة
 المياه العادمة المعالجة. 

  هناك عوامل خارجية تعيق تحقيق الجاهزية المؤسسية إلدارة المياه العادمة المعالجة، وتتمثل
 في المشاكل المالية، واالحتالل اإلسرائيلي واإلجراءات التي يفرضها . 

 دام المياه العادمة المعالجة، هناك عوامل داخلية تعيق تحقيق الجاهزية في مجال إدارة واستخ
وتتمثل في غياب تنفيذ القوانين، وغياب الخطة الوطنية المتكاملة، وتدني مستوى الوعي البيئي 

 لدى المواطنين 
  تعتبر الخطة الوطنية وتنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالمياه العادمة المعالجة، من أهم

دى المؤسسات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة الوسائل واآلليات التي تعزيز الجاهزية ل
 المعالجة. 

 
  . االستنتاجات الخاصة بالجاهزية المجتمعية:2.1.6

  
  هناك جاهزية مجتمعية بدرجة كبيرة في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، إلدارة

و إدارة واستخدام المياه أما بالنسبة الى اتجاه المجتمع نحواستخدام المياه العادمة المعالجة، 
 العادمة المعالجة فقد جاء ضعيف جدا وهذا يعتبر معيق حقيقي للجاهزية المجتمعية.

 
  للجاهزية المجتمعية بحسب المحاور: . االستنتاجات1.2.1.6

 
 هناك جاهزية مجتمعية كبيرة في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة،   
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 وجود جاهزية مجتمعية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. وهذا يعزز  
  هنــاك جاهزيــة مجتمعيــة كبيــرة فــي مجــال االســتعداد للمشــاركة المجتمعيــة إلدارة واســتخدام الميــاه

العادمــة المعالجــة وهــذا يعــزز وجــود جاهزيــة مجتمعيــة فــي مجــال إدارة واســتخدام الميــاه العادمــة 
 المعالجة .

  وهــذا  ،جاهزية مجتمعية ضعيفة في مجال االتجاه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجــةهناك
  يعتبر معيق حقيقي للجاهزية المجتمعية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  
  . االستنتاجات الخاصة بالجاهزية للمزارع:3.1.6

  
لبيئي، واالستعداد للمشاركة) إلدارة واستخدام المياه هناك جاهزية كبيرة للمزارع في مجال (الوعي ا

، أما بالنسبة الى اتجاه المزارع نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، فقد جاء العادمة المعالجة
ضعيف جدا وهذا يعتبر معيق حقيقي لوجود جاهزية مجتمعية في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة 

 المعالجة.
  

  لجاهزية المزارع بحسب المحاور: . االستنتاجات1.3.1.6
 

 .هناك جاهزية للمزارع كبيرة في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
 .هناك جاهزية للمزارع كبيرة في مجال االستعداد للمشاركة إلدارة واستخدام المياه المعالجة 
  االتجاه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.هناك جاهزية للمزارع ضعيفة في مجال 

 
  . االستنتاجات الخاصة بالجاهزية للمستهلك:4.1.6

  
جاءت الجاهزية للمستهلك في مجال (الوعي البيئي، واالستعداد للمشاركة)، إلدارة واستخدام المياه 

ايجابية مع المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة الى اتجاه المستهلك نحو التعامل بالعادمة المعالجة كبيرة
التي تم ريها باستخدام المياه العادمة المعالجة، جاء ضعيف جدا وهذا يعتبر معيق حقيقي لوجود 

  جاهزية للمستهلك في مجال إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. 
  

  لجاهزية المستهلك بحسب المحاور: . االستنتاجات1.4.1.6
  

 كبيرة في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. هناك جاهزية للمستهلك 
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  هنــاك جاهزيــة للمســتهلك ضــعيفة فــي مجــال االســتعداد للمشــاركة إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة
 المعالجة.

  هناك جاهزية للمستهلك ضعيفة في مجال االتجاه لتعامــل بايجابيــة مــع المنتجــات التــي يــتم ريهــا
 م المياه العادمة المعالجة.باستخدا

  
  :. االستنتاجات الخاصة بالمقابلة للجاهزية المؤسسية5.1.6

 
  ان المؤسسات الفلسطينية تتمتع بنسبة عالية من حيث توافر المعلومات، وهذا يتفق مع ما

 والذي بدوره يعمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية جاء في نتائج استبانة الجاهزية المؤسسية
 .واستخدام المياه العادمة المعالجةإلدارة 

  وطنية شاملة للسياسات الضرورية إلدارة واستخدام المياه  استراتيجيةهنالك حاجة الى وجود
إلدارة واستخدام المياه  العادمة المعالجة والذي بدوره يعمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية

 .العادمة المعالجة
 واإلمكانات المادية  ،والرقابة والتقييم ،تشبيكهنالك ضعف كبير في مجال (التنسيق وال

والتمويل)  بين الجهات ذات العالقة بإدارة المياه العادمة المعالجة  ،والتحفيز ،والبشرية
 باعتبارها المتطلبات األساسية لوجود جاهزية مؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة. 

  عدم إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةالمؤسسية ان أكثر المشاكل التي تعيق الجاهزية ،
وجود الخطة الوطنية، االحتالل، التمويل، غياب القوانين والتشريعات، عدم وجود الرقابة 

 الكافية 
  ان أكثر الوسائل واآلليات التي تعزز الجاهزية المؤسسية، وجود الخطة الوطنية، توفر التمويل 

 والتشريعات، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.الالزم، تطبيق القوانين 
  

  . االستنتاجات الخاصة بمقابلة الجاهزية المجتمعية: 6.1.6
  

  هنالك وعي مجتمعي باألزمة المائية العالمية وكون المياه العادمة المعالجة بديل غير تقليدي
  .لمعالجةوهذا يعزز وجود جاهزية مجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة ا

 إلدارة  واستعداد للمشاركة في وضع الخطط ،استجابة للقوانين والتشريعاتو ،هنالك توجه
واستخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة كبيرة وهذا يعزز وجود جاهزية مجتمعية إلدارة 

 واستخدام المياه العادمة المعالجة. 
  في المجال الزراعي، ولكن من الممكنهنالك توجه ضعيف الستخدام المياه العادمة المعالجة 
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ان يكون هنالك استخدامات أخرى للمياه العادمة المعالجة مثل القيام بري المسطحات 
 الخضراء، في إطفاء الحرائق، غسيل الشوارع، استصالح األراضي.

 ومدى المعرفة بأنواع  ،ووسائل السالمة العامة ،هنالك ضعف في توفير (وسائل الري المناسبة
والتنسيق ما بين المزارعين أنفسهم  ،والقدرة على تسويق المنتجات الزراعية ،زروعاتالم

وهذه تعتبر معيقات أساسية  ،وكذلك توفر الوعي بمخاطر االستخدام) ،والمؤسسات المختلفة
 لوجود جاهزية مجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  
  المقترحات  2.6

  
ترحــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة وتوجــه هــذه المقترحــات الــى الجهــات ذات العالقــة فيمــا يــأتي اهــم المق

بـــإدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة المعالجـــة وهـــي جهـــات حكوميـــة، وأهليـــة، ومجتمعيـــة، لتعزيـــز الجاهزيـــة 
 المؤسســية والمجتمعيــة إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، والعمــل علــى وضــع الوســائل واآلليــات

لتسهيل إيجاد الشــراكة الحقيقيــة بــين الجهــات ذات العالقــة بــإدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة وهــي 
  كما يلي:

  
  . المقترحات الخاصة بالجاهزية المؤسسية:1.2.6

  
  العمـــل علـــى إنشـــاء فريـــق وطنـــي واضـــح الصـــالحيات، وخطـــة عمـــل، وتوزيـــع مـــدروس للمهـــام

والــذي بــدوره ســيعمل علــى تعزيــز  ،ات الرســمية ذات العالقــةوالواجبــات لــألدوار المنوطــة بالجهــ
 الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  العمــــل علــــى تــــوفير كافــــة المــــوارد والمســــتلزمات المتاحــــة مــــن اجــــل تــــوفير متطلبــــات الجاهزيــــة
إجــراءات الرقابــة  ،المؤسســية فــي المجــاالت (امــتالك المعلومــات، التخطــيط، التنســيق والتشــبيك

والتقيـــــيم، اإلمكانـــــات الماديـــــة والبشـــــرية، التمويـــــل، والتحفيـــــز) إلدارة واســـــتخدام الميـــــاه العادمـــــة 
 المعالجة.

  العمل على تأسيس مركز معلومات متخصص في المؤسسات المختلفة ذات العالقة بإدارة
 المياه العادمة المعالجة. 

 
  إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، ووضــع وطنيــة  اســتراتيجيةضرورة العمل على تطــوير

القوانين والتشريعات الالزمة والعمل على تعديلها وتحــديثها بالشــكل الــذي يضــمن إدارة واســتخدام 
 أكثر كفاءة للمياه العادمة المعالجة، وذلك بالشراكة المباشرة مع المؤسسات األهلية والمجتمع 
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 سوف يسهم بشكل مباشر في تعزيز الجاهزية المؤسسية.محلي في هذا المجال والذي بدوره ال
  ـــــى تـــــوفير كافـــــة التســـــهيالت والحـــــوافز مـــــن قبـــــل الجهـــــات المؤسســـــية ذات العالقـــــة العمـــــل عل

الستقطاب الكفاءات الالزمة لتطــوير عمليــة اإلدارة واالســتخدام للميــاه العادمــة المعالجــة، وكــذلك 
ات الحكوميــة واألهليــة محليــا أو دوليــا مــن العمــل علــى تســهيل تبــادل االستشــاريين بــين المؤسســ

 اجل تعزيز متطلبات الجاهزية المؤسسية.
 

  . مقترحات مشتركة للمؤسسات الحكومية واألهلية:2.2.6
  

   ،العمــــل علــــى تــــوفير الكفــــاءات القــــادرة علــــى إدارة واســــتخدام االمثــــل للميــــاه العادمــــة المعالجــــة
علــى التطــوير الــدائم فــي هــذا المجــال والــي ســوف وتعزيــز التنســيق والتشــبيك بينهــا وكــذلك القــدرة 

 يسهم بشكل أساسي في تعزيز الجاهزية المؤسسية.
  ،العمـــــل علـــــى نشـــــر ثقافـــــة االســـــتخدام للميـــــاه العادمـــــة المعالجـــــة بأبعادهـــــا (البيئيـــــة، والصـــــحية

 واالقتصادية، واالجتماعية) وذلك من اجل تعزيز الجاهزية المؤسسية.
  ســمية، األهليــة، والبحثيــة) علــى وضــع القــوانين والتشــريعات الالزمــة العمل مــن كافــة الجهــات (الر

إلدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة المعالجـــة وذلـــك بالشـــراكة المباشـــرة مـــع المجتمـــع المحلـــي والتـــي 
  تعتبر من المقومات األساسية للجاهزية المؤسسية.

  
  . المقترحات الخاصة بالجاهزية المجتمعية:3.2.6

  
 ظ وتعزيــز الــوعي البيئــي واالســتعداد للمشــاركة لــدى المجتمــع بأبعــاده (البيئيــة، العمــل علــى الحفــا

 والصحية، واالقتصادية، واالجتماعية).
  العمــل علــى إعــداد البــرامج والــدورات وخاصــة فــي المجــاالت التاليــة، كميــة المعــروض مــن الميــاه

طلــب علــى الميــاه الجوفيــة، لالستخدام الزراعي، نوعيــة الميــاه المتــوفرة لالســتخدامات المختلفــة، ال
الصــــحة العامــــة للســــكان، وذلــــك مــــن اجــــل رفــــع الجاهزيــــة لــــدى المجتمــــع لالتجــــاه نحــــو اإلدارة 

 واالستخدام للمياه العادمة المعالجة.
  

  . المقترحات الخاصة بالجاهزية للمزارع:4.2.6
  
 ســطيني بأبعادهمــا العمل علــى الحفــاظ وتعزيــز الــوعي البيئــي واالســتعداد للمشــاركة لــدى المــزارع الفل

 (البيئية، والصحية، واالقتصادية، واالجتماعية) لتعزيز الجاهزية لدى المزارع الفلسطيني.
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  العمــل علــى رفــع الجاهزيــة لــدى المــزارع الفلســطيني فــي مجــال االتجــاه الــى إدارة واســتخدام الميــاه
الحقليــة، باإلضــافة  العادمة المعالجــة وذلــك مــن خــالل عقــد الــورش والــدورات التدريبيــة والمشــاهدات

الى المتطلبات التالية، الطلــب علــى الميــاه الجوفيــة، نوعيــة الميــاه المتــوفرة لالســتخدامات المختلفــة،  
ــــذي يعتبــــر مــــن المقومــــات األساســــية إلنجــــاح  الصــــحة العامــــة للســــكان، استصــــالح األراضــــي وال

 الجاهزية المؤسسية.
  

  . المقترحات الخاصة بالجاهزية للمستهلك:5.2.6
  

 لعمــل علــى الحفــاظ وتعزيــز الــوعي البيئــي واالســتعداد للمشــاركة لــدى المســتهلك الفلســطيني إليجــاد ا
 جاهزية للمستهلك إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة.

  العمل على تعزيز جاهزية المستهلك لالتجاه لتعامل بشــكل ايجــابي مــع المنتجــات التــي يــتم ريهــا
الجــة وذلــك مــن خــالل التحفيــز المــادي والمعنــوي وكــذلك اإلعــداد باســتخدام الميــاه العادمــة المع

ــــاه لالســــتخدام  ــــة المعــــروض مــــن المي لــــورش العمــــل والمــــؤتمرات وخاصــــة فــــي المجــــاالت، كمي
الزراعــي، نوعيــة الميــاه المتــوفرة لالســتخدامات المختلفــة، ســالمة التربــة، الصــحة العامــة للســكان 

كل االيجــابي لــدى المســتهلك للمشــاركة الفاعلــة فــي هــذا والهادفة لرفع درجة االتجاه للتعامل بالشــ
المجـــال وهـــذا يعتبـــر مـــن المقومـــات األساســـية لوجـــود جاهزيـــة لـــدى المســـتهلك إلدارة واســـتخدام 

 المياه العادمة المعالجة.
  

  :. المقترحات الخاصة بمقابلة الجاهزية المؤسسية6.2.6
  

 ة عمــل، وتوزيــع مــدروس للمهــام العمــل علــى التأســيس لفريــق وطنــي واضــح الصــالحيات، وخطــ
والواجبــــات لــــألدوار المنوطــــة بالجهــــات الرســــمية ذات العالقــــة بــــإدارة واســــتخدام الميــــاه العادمــــة 

 المعالجة وذلك من اجل إنجاح الجاهزية المؤسسية.
  العمل على توفير كافة الموارد والمستلزمات المتاحة من اجل توفير متطلبات الجاهزية

إجراءات الرقابة  ،ت (امتالك المعلومات، التخطيط، التنسيق والتشبيكالمؤسسية في المجاال
والتقييم، اإلمكانات المادية والبشرية، التمويل، والتحفيز) إلدارة واستخدام المياه العادمة 

 المعالجة.
  وطنية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة، ووضع  استراتيجيةضرورة العمل على تطوير

والتشريعات الالزمة والعمل على تعديلها وتحديثها بالشكل الذي يضمن جاهزية القوانين 
 مؤسسية إلدارة واستخدام أكثر كفاءة للمياه العادمة المعالجة، وذلك بالشراكة المباشرة مع 
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 المؤسسات األهلية والمجتمع المحلي في هذا المجال.
 
 رة المياه العادمة المعالجة على العمل من قبل المؤسسات كافة الجهات ذات العالقة بإدا

المساهمة بالشكل الفاعل في إيجاد الحلول المالئمة للمشاكل المتوقعة التي من الممكن ان 
، عدم وجود الخطة الوطنية، إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةتعيق الجاهزية المؤسسية 

الرقابة الكافية، وهذا يتفق مع ما االحتالل، التمويل، غياب القوانين والتشريعات، عدم وجود 
 جاء في استبانة الجاهزية المؤسسية

  العمل من قبل المؤسسات كافة الجهات ذات العالقة على تعزيز الوسائل واآلليات التي من
الممكن ان تعزز الجاهزية المؤسسية من خالل، وجود الخطة الوطنية، توفر التمويل الالزم، 

وتعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات، وهذا يتفق مع النتائج  تطبيق القوانين والتشريعات،
 الستبانة الجاهزية المؤسسية

  
  المقترحات الخاصة بمقابلة الجاهزية المجتمعية:. 7.2.6

  
  العمل على رفع مستوى الجاهزية المجتمعية (باألزمة المائية العالمية وكون المياه العادمة

والمشاركة  ،وجه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةوالت ،المعالجة بديل غير تقليدي
الفاعلة في التخطيط بما في ذلك التخطيط لالستخدامات االخرى مثل ري المسطحات 

  .استصالح األراضي     ،إطفاء الحرائق ،الخضراء
 عات المعرفة بأنواع المزرو  ،العامةووسائل السالمة  ،العمل على توفير (وسائل الري المناسبة

وتوفر الوعي بمخاطر إدارة  ،والتنسيق بين المزارعين وبين المؤسسات المختلفة ،المناسبة
 واستخدام المياه العادمة المعالجة) وذلك لتوفير الظروف المالئمة إليجاد جاهزية مجتمعية.
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 ) .المخاطر والحلول، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة.1994النجار، م :( 
 ) .ادية في األراضي الفلسطينية، معهد أبحاث ): تشجيع استخدام المياه الرم2012هانس، ب

 السياسات االقتصادية الفلسطيني، رام اهللا، فلسطين.
 ) .آليات المؤسسات األهلية في احاث التغيير االجتماعي والنفسي كما 2011الهور، ح. ع :(

  يراها العاملون والعامالت فيها. جامعة القدس (رسالة غير منشورة).
 ) اب مقاتل من الصحراء.): كت2012هيربرت سبنسر 

http:www.moqatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/attitude/sec02.doc_
cvt.htm(2013/2/15). 

  تصور مقترح لتضمين مفاهيم الوعي البيئي في المناهج الدراسية في ): 2009(وداد المبروك
 المرحلة الثانوية التخصصية.  طرابلس

http;//alhadidi.files.wordpress.com/2010/12/d8a(2013/2/15)  

 ) نظام ربط المساكن و المنشآت بشبكة المجاري العامة لمقدمي 2009وزارة الحكم المحلي :(
 خدمات المياه والصرف الصحي، رام اهللا، فلسطين.

http://www.molg.pna.ps/laws/majary.dov(10/2/2013.) 

 ) 2011القطاع الزراعي "رؤية مشتركة ( استراتيجية): 2010وزارة الزراعة الفلسطينية -
 ). رام اهللا، فلسطين.2013
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  لمربع المقابليرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في ا
  

  القسم األول: بيانات تعريفية 
  

A1 صفة المبحوث (.......)..............................................................  
A2سنة  50 - 41) 3سنة   40 -31) 2سنة   30) أقل من1(.......)  العمر  

  سنة فأكثر 61) 5سنة    60 – 51)4
A3بكــالوريوس 3            ) دبلــوم 2      ) ثــانوي عامــة فأقــل1.......)(  التحصيل العلمي (

  ) دكتوراه   5         ) ماجستير 4
A4 التخصص العلمي  (.......).............................................................. 

A5طبيعة العمل:  (.......).............................................................. 

A6 سنوات الخبرة في مجال إدارة
  المياه العادمة 

سنة  15-11) 3    سنوات  10- 6) 2       سنوات1-5)1(.......)
  سنة فأكثر 16 )4

  
هتمــام برجــاء اال :القســم الثــاني: الجاهزيــة المؤسســية فــي مجــال امــتالك المعلومــات إلدارة الميــاه العادمــة المعالجــة

) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن حيــث أهميتهــا 10باإلجابة عن األسئلة أدناه، وذلك بإعطاء عالمــة مــن (
) فــي المربــع بدرجــة (كبيــرة، Xاألقل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثر أهمية،  10من وجهة نظرك نسبة لغيرها (

لمؤسســية فــي مجــال امــتالك المعلومــات إلدارة واســتخدام الميــاه متوســطة، ضــعيفة) الــذي يعبــر عــن مســتوى الجاهزيــة ا
  العادمة المعالجة.

  
  

  الجاهزية المؤسسية المتالك المعلومات والمخططات من حيث:
  

األهمية 
  النسبية

  
  قراءة الواقع

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

B1  معدل السكان في المناطق          
B2 تزايد أعداد السكان         
B3 التوسع العمراني         
B4  (مكونات) نوعية المياه العادمة         
B5 تغيــــر فــــي صــــفات اســــتخدام األراضــــي فــــي حــــدود المخطــــط

  الهيكلي 
        

B6 وجـــــود قاعـــــدة بيانــــــات متحركـــــة تخــــــدم إدارة الميـــــاه العادمــــــة
  المعالجة (زمان، مكان) 

        

B7 كميات استهالك المياه         
B8 المتاحة إلعادة استخدام المياه العادمةمساحة األرض         
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B9 مواصـــــفات الميـــــاه العادمـــــة والتشـــــريعات التـــــي تحكـــــم االدارة
  واالستخدام 

        

  
) لكل فقرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن 10برجاء االهتمام باإلجابة عن األسئلة أدناه، وذلك بإعطاء عالمة من (

) فــي المربــع Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10رهــا (حيث أهميتها من وجهــة نظــرك نســبة لغي
عـــن الجاهزيـــة المؤسســـية فـــي مجـــال التخطـــيط واإلدارة إلدارة واســـتخدام  بدرجـــة (كبيـــرة، متوســـطة، ضـــعيفة) الـــذي يعبـــر

  .المياه العادمة المعالجة
  

الجاهزيـــة المؤسســـية فـــي مجـــال التخطـــيط واإلدارة إلدارة واســـتخدام 
  .ياه العادمة المعالجةالم

  
  

األهمية 
  النسبية

  قراءة الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  ضعيفة 

C1  وجود دائرة تخطيط         
C2  مخطط هيكلي لمناطق الخدمة         
C3  خطط طوارئ         
C4 كوادر تخطيط         
C5 إعادة استخدام المياه العادمة         
C6 ـــــــــــوفر محطـــــــــــات جـــــــــــاهزة لالســـــــــــتخدام (مســـــــــــاحة،دوام ت

  موقع،....) 
        

C7  وسائل األمن         
C8  مرونة في التخطيط         
C9  واقعية في التخطيط         
C10  شــمولية التخطــيط (الجمــع، النقــل، المعالجــة النهــائي للميــاه

  العادمة)  
        

C11  استشاريين         
C12  مشاركة مجتمعية في التخطيط         
C13  (طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى)خطط مستقبلية         
C14  ،مراكــز أبحــاث)االســتفادة مــن مؤسســات بحثيــة (جامعــات

  في التخطيط 
        

C15  االلتـــــــزام بالمواصـــــــفات والمقـــــــاييس الوطنيـــــــة فـــــــي عمليـــــــة
  التخطيط 

        

C16  انسجام التخطيط مع الخطط الوطنية         
C17 األخذ بمعايير األثر البيئي         
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) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن 10الهتمام باإلجابة عن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (رجاء اب
) فــي المربــع Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10حيــث أهميتهــا مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (

سية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي مجــال عن الجاهزية المؤس الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  .  مع الجهات ذات العالقةالتنسيق والتشبيك 

  
الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجــة فــي 

  -والجهات ذات العالقة:مجال التنسيق والتشبيك 
األهمية 
  النسبية

  قراءة الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

D1  أهداف مشتركة         
D2   برامج مشتركة         
D3 استفادة من خبرات سابقة         
D4  تبادل استشاريين         
D5 تبادل خبرات         
D6 تبادل معدات         
D7 تبادل معلومات         
D8   االستشارة         
D9  األبحاث         

D10 التدريب         
D11  كتابة التقارير         
D12 قاعدة بيانات         
D13 برامج توعية بيئية         
D14 دورات تدريبية         
D15  استشاريين         
D16  مساعدات مالية         
D17 توفير معدات         
D18  قاعدة بيانات         
D19 قوانين وأنظمة         
D20 خطط وطنية متكاملة         
D21 شكل خاص)رفد المؤسسة بالمعلومات (رقابية ب         
D22  االستشارة         
D23 (........،المادية) دعم الهيئات المحلية بالموارد         
D24 (تقيم ورقابة) متابعة األداء         
D25 (الوقـــت والمكـــان المناســـبين) جمـــع الميـــاه العادمـــة فـــي

  بما يتناسب مع خطط المؤسسة 
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) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن 10وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن ( رجاء االهتمام باإلجابة عن األســئلة أدنــاه،ب
) فــي المربــع Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10حيــث أهميتهــا مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (

يم إلدارة واســتخدام الرقابــة والتقيــ عن الجاهزية المؤسسية في مجال إجــراءات الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  المياه العادمة المعالجة. 

  
ــــة المؤسســــية فــــي مجــــال إجــــراءات ــــيم إلدارة  الجاهزي ــــة والتقي الرقاب

  واستخدام المياه العادمة المعالجة: 
األهمية 
  النسبية

  قراءة الواقع

  بدرجة   
  كبيرة

  بدرجة
متوسط
  ة

بدرجة 
  ضعيفة

E1  تنفيذ الخطط         
E2   طبيعة المعلومات         
E3 مصادر المعلومات         
E4  اآلثار الصحية المتعلقة بالعاملين         
E5 مواصـــــفات محطـــــة المعالجـــــة مـــــن حيـــــث (الموقـــــع والمســـــاحة

  واآلليات المستخدمة) 
        

E6  توقيت عمليات جمع العينات لتحليل         
  

فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن  ) لكــل10برجاء االهتمام باإلجابة عن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (
) فــي المربــع Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10حيــث أهميتهــا مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (

عن مستوى الجاهزيــة المؤسســية مــن حيــث اإلمكانيــات الماديــة مــن (معــدات  الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  .هزيتها إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجةوآالت) بما يعكس جا

  
ـــة مـــن (معـــدات  الجاهزيـــة المؤسســـية مـــن حيـــث اإلمكانيـــات المادي
ـــــة  ـــــاه العادم ـــــس جاهزيتهـــــا إلدارة واســـــتخدام المي وآالت) بمـــــا يعك

   المعالجة:

األهمية 
  النسبية

  قراءة الواقع 
بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

F1 سيارات للجمع         
F2  صيانة شبكات الري         
F3  توفر شبكات ري زراعي         
F4  مالبس خاصة للعاملين         
F5 مركز صيانة للمعدات         

  
) لكل فقرة من الفقرات فــي المربــع األول مــن 10برجاء االهتمام باإلجابة عن األسئلة أدناه، وذلك بإعطاء عالمة من (

) فــي المربــع Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10لغيرهــا ( حيث أهميتها من وجهة نظرك نســبة
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عن مستوى الجاهزية المؤسسية من حيث اإلمكانيات البشــرية بمــا يعكــس  الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  .جاهزيتها إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة

  
ات البشــرية بمــا يعكــس الجاهزيــة المؤسســية مــن حيــث اإلمكانيــ

  جاهزيتها إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:
األهمية 
  النسبية

  قراءة الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

G1 مهندسين          
G2 موظفين إداريين         
G3  عمال داخل المحطة          
G4تطابق بين التخصص والوظيفة         
G5  قدرات للعاملينبرامج بناء         
G6 إعداد كوادر تتالءم مع الخطط المستقبلية         

  
) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن 10برجاء االهتمام باإلجابة عن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (

) فــي المربــع Xإشــارة ( األقــل أهميــة) وكــذلك وضــع 1األكثــر أهميــة،  10حيــث أهميتهــا مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (
عن مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من  الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)

  حيث التمويل 
 

الجاهزيـــة المؤسســـية إلدارة واســـتخدام الميـــاه العادمـــة المعالجـــة مـــن 
  حيث التمويل 

األهمية 
  النسبية 

  قراءة الواقع
 بدرجة
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة 
  ضعيفة

H1  (رسوم للمياه العادمة) تمويل داخلي          
H2 (مؤسسات حكومية وغير حكومية) تمويل محلي         
H3 (مساعدات ومنح دولية) تمويل خارجي         
H4 (....،مساعدات من أهالي) مشاركة مجتمعية         
H5هناك تمويل كافي لتنفيذ المشاريع         
H6يتم تجنيد األموال لتغطية الخطط المستقبلية         

  
) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن 10جاء االهتمام باإلجابة عن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (بر 

بــع ) فــي المر Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10حيــث أهميتهــا مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (
عن مستوى الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من  الذي يعبر بدرجة (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)

  التحفيز حيث
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 الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة من حيث
  التحفيز

األهميــة 
  النسبية

  قراءة الواقع
  بدرجة  

  كبيرة
بدرجة  

  طةمتوس
بدرجة  
  ضعيفة

I1 وجود قوانين وتشريعات للحماية البيئية         
I2  وجود الرسوم والغرامات لحماية البيئة          
I3 وجود اإلعفاءات الضريبية لمشاريع المحافظة على البيئة         
I4 وجود المنح الميسرة إلقامة المشاريع الصديقة للبيئة         
I5 ة المشاريع الصديقة للبيئةوجود القروض الميسرة إلقام         

  
برجــاء القسم الثالث: المشاكل والصعوبات التي تعيــق الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة: 

) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن حيــث 10االهتمــام باإلجابــة عــن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (
) فــي المربــع بدرجــة Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10ة نظــرك نســبة لغيرهــا (شــدتها مــن وجهــ

المشــاكل والصــعوبات التــي تعيــق الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام  عن مســتوى الذي يعبر (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  المياه العادمة المعالجة.

  
لمؤسســية إلدارة واســتخدام المشاكل والصعوبات التي تعيق الجاهزيــة ا

  المياه العادمة المعالجة: 
  

الشدة   
  النسبية

  واقع حدوث المعيق
بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  ضعيفة

j1  نقص في المعدات         
j2  عدم مراعاة الصحة والسالمة المهنية للعاملين         
j3  النقص في العدد الجاهز للسيارات         
j4  س خاصة لعمال النظافة في المحطاتعدم وجود مالب         
j5   (.....،عمال الجمع، السائقين) نقص في العمالة الميدانية          
j6  (..،مهندسين، مخططين)نقص في العمالة المهنية         
j7 عدم التقدير السليم لقيمة الوقت لدى العاملين         
j8 غياب فعالية األداء         
j9 وظفيننقص في برامج تأهيل الم         

j10  تدني المستوى التعليمي لعمال الجمع         
j11 ضعف القدرة للتعامل مع األزمة         
j12 غياب البديل من الموارد (البشرية،المادية،...) الجاهز         
j13 ضعف برامج العمل         
j14  غياب الرقابة على العمل         
j15  مشاكل مالية         
j16  تنقية حسب المواصفات العالميةعدم وجود محطات         
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j17  ضعف التفاعل المجتمعي مع المؤسسات ذات العالقة         
j18  مشاكل سياسية مرتبطة باالحتالل         
j19  عدم وجود خطة وطنية متكاملة         
j20 تدني مستوى الوعي البيئي لألهالي         
j21 سلوكيات المواطنين         
j22 نين واألنظمــة المتعلقــة بــإدارة الميــاه العادمــةغيــاب تنفيــذ القــوا

  المعالجة 
        

j23 ضــعف التشــبيك بــين الجهــات ذات الصــلة بــإدارة واالســتخدام
  المياه العادمة المعالجة 

        

  
برجــاء االهتمــام القسم الرابــع: الوســائل واآلليــات الكفيلــة بتعزيــز الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الميــاه العادمــة: 

) لكــل فقــرة مــن الفقــرات فــي المربــع األول مــن حيــث أولويــة 10باإلجابــة عــن األســئلة أدنــاه، وذلــك بإعطــاء عالمــة مــن (
) فــي المربــع بدرجــة Xاألقــل أهميــة) وكــذلك وضــع إشــارة ( 1األكثــر أهميــة،  10المحفــز مــن وجهــة نظــرك نســبة لغيرهــا (

آلليــات الكفيلــة بتعزيــز الجاهزيــة المؤسســية إلدارة واســتخدام الوســائل وا عــن مســتوى الذي يعبــر (كبيرة، متوسطة، ضعيفة)
  المياه العادمة.

  
ــــة المؤسســــية إلدارة  ــــز الجاهزي ــــة بتعزي ــــات الكفيل الوســــائل واآللي

  واستخدام المياه العادمة
ولوية أ

  المحفز
  إمكانية تطبيق المحفز 

  بدرجة
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

J1 رة المياه العادمة المعالجةخطة وطنية متكاملة إلدا         
J2  تنفيذ القوانين ذات العالقة         
J3   قــــــــوانين وموصــــــــفات ومقــــــــاييس لجــــــــودة الميــــــــاه العادمــــــــة

  المعالجة
        

J4  قـــوانين تجبـــر المـــواطنين علـــى تســـديد المســـتحقات المترتبـــة
  عليهم للمؤسسات ذات العالقة

        

J5  تشبيك فاعل بين الجهات ذات العالقة         
J6   تعــــاون أعمــــق بــــين المؤسســــات ذات العالقــــة (تبــــادل فــــي

  استخدام الموارد،...) 
        

J7 تجنيد األموال الضرورية إلدارة المياه العادمة المعالجة         
J8 تعميم ثقافة اإلدارة السليمة للمياه العادمة المعالجة         
J9 تفعيل الرقابة الخاصة الستخدام المياه العادمة         
J10 تعزيز وسائل الصحة والسالمة المهنية         
J11 تأهيــــل الكــــوادر البشــــرية فــــي المؤسســــات بمختلــــف طبيعــــة

  أعمالهم 
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J12 تنفيذ العمل على أسس خطط تناسب المجتمع المحلي         
J13 صيانة دورية لمحطات معالجة المياه الهادمة          
J14 ســـــتخدام الميـــــاهتفعيـــــل دور المجتمـــــع المحلـــــي فـــــي إدارة وا

  العادمة المعالجة 
        

  
"أشكر لكم حسن تعاونكم



 

  في 

 –تدامة 
جامعــــة  

ى التكــرم 
حصـــائية 

  لي

لمعالجة ف

لريفيــة المســت
–مســــتدامة 

بيانــات. يرجــى
ورة مجـــاميع اح

 
  لباحث

مدحت ولد عل

  مة المعالجة

لعادمة ال
  ن

ي التنميــة الر
 التنميــــة الم

ســية لجمــع الب
بســـرية وبصـــو

 
ال
مد

 المياه العادم

م المياه ا
س وجنين

ماجســتير فــي
 مــــن معهــــد

نة كــأداة رئيس
ت ســـتعامل ب

  تعاونكم"
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واستخدام دارة

واستخدام 
ي طوباس

ى درجــة الم
م رد البشــــرية

 هــذه االســتبان
 كافـــة البيانـــات

ين لكم حسن

إلدلمجتمعية

 
  

  لكريم:

  نوان:بع

و إلدارةية 
محافظتي

حصول على
نميــــة المــــوار

ة تــم تصــميم
 مـــع العلـــم ان

"شاكرين

نة الجاهزية ال

  
  ت العليا 
لمستدامة

 / األخ الك

داد دراسة ب

 المجتمعي

متطلبات الح
ؤسســــات وتن

هــداف الدراســة
م يـــة واهتمـــام،

 لعلمي فقط.

: استبانة2.4 

 عة القدس
ة الدراسات
د التنمية ا

ت الكريمة

لباحث بإعد

لجاهزية 

 استكماال لم
ر بنــــاء المؤس

  س.

ض تحقيــق اهـ
 فقراتهـــا بعناي
ض البحث الع

ملحق
  

جامع
عماد
معهد

  
  

األخت
  

يقوم ا
  

ال

  
وذلك
مســــار
القدس

  
لغــرضو 

بتعبئـــة
وألغراض
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  قسم األول: بيانات تعريفية ال
 يرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في المربع المقابل

  
  أنثى) 2                 ذكر)1 (     )  الجنس  1
المستوى التعليمي لرب   2

  األسرة.
     أساسي )3         يقرأ ويكتب  )2            أمي)1  (     )

  وأكثر جامعي  )4
   متزوج) 2                   أعزب   ) 1 (     )  ةالحالة االجتماعي  3
  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )  عدد أفراد األسرة  ذكور  4

  ) االجمالي:....................3     
عدد العاملين خارج   5

  المزرعة من أفراد األسرة
  ) اناث:.................2..............) ذكور:.............1 (     )

عدد العاملين من األسرة   6
  في المزرعة  

  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )

  
  ما هي نسبة الدخل الناتج عن:) 7
  

  النسبة %  الوظيفة
   الوظيفة
   الزراعة
   تجارة
   أخرى

  
) (    إدارة المزرعة  7   مشاركة  ) 3         مستأجر  ) 2              المالك)1 
هل أنت منتسب إلى   8

جمعية زراعية أو جمعية 
  مربي مواشي  

  ) ال2) نعم             1 (     )

  
  ذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء اذكر نوع واسم الجمعية:) ا9

 ..............................................  
 .............................................  

  
  قسم الثاني: الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:ال

  في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية
 في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي إلدارة )، Xبوضع إشارة (
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  واستخدام المياه العادمة المعالجة في الواقع الفلسطيني.
  األهمية النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعالمة على

للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة  1ات للمجال االهم، و عالم 10عالمات ( 10مقياس من 
 للمجاالت اذا تساوت اهميتها من وجهة نظرك).

  
الجاهزيــة المجتمعيــة فــي مجــال الــوعي البيئــي إلدارة واســتخدام الميــاه 

  العادمة المعالجة، تتميز بانها يجب ان تكون مستندة الى:
األهمية 
  النسبية

  اقعمستوى الجاهزية في الو 
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

A1 .فكر داعم لحماية البيئة          
A2 ايمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد         
A3 ،إدراك للقـــيم الشـــاملة للمـــوارد البيئيـــة (ميـــاه، ميـــاه عادمـــة تربـــة

  نبات...)
        

A4  ســــان إدراك واعــــي لوجــــوب لوجــــود العالقــــة االيجابيــــة بــــين اإلن
  والبيئة

        

A5 فهــم عميـــق لـــدور هـــذه المعالجـــة فـــي زيـــادة العـــرض مـــن الميـــاه
  والحماية للمياه الجوفية

        

A6 اإلحســـــاس بالمســـــؤولية تجـــــاه القضـــــايا البيئيـــــة (قضـــــايا الميـــــاه
  والمياه العادمة خاصة)

        

A7 فهم عميق للعالقة بين االنسان والبيئة         
A8  ارد البيئيةتقدير ألهمية صيانة المو         
A9 التمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ على البيئة         
A10 ـــــة التعـــــاون بـــــين كافـــــة االطـــــراف ذات العالقـــــة اإليمـــــان بحتمي

  بحماية البيئة
        

A11 االستعداد للمشاركة في االدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا، توثيق
  البيانات،...) بما يدعم نجاح هذه اإلدارة.

        

A12 االستعداد لتسخير كافة الموارد المتاحة لحماية البيئة         
A13 (عدم دوامها) فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد         
A14 احترام القوانين البيئية         
A15 (الممارسات الضارة بيئيا)االنتماء الصادق للبيئة من حيث         
A16 فاظ علـــى حـــقاإليمـــان بضـــرورة حســـن التعامـــل مـــع البيئـــة(الح

  األجيال القادمة)
        

A17 .اإليمان باألرباح بعيدة المدى أكثر من األرباح قصيرة المدى        
A18 اعتمــاد الوقايــة فــي التعامــل مــع المــوارد البيئيــة كقاعــدة لتعاملــه

  مع هذه الموارد
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A19 "فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة " للجميع         
A20 ــــاة ســــليمة العمــــل ا ــــة ضــــمان لحي ــــة النظيف ســــتنادا الــــى ان البيئ

  لإلنسان
        

A21 ادراك حقيقـــي بـــأن المعالجـــة واســـتخدام المـــوارد البيئيـــة الكامنـــة
  وسيلة تسهم في استدامتها

        

 
  القسم الثالث: الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:

  
  ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بوضع في

)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام Xإشارة (
 المياه العادمة المعالجة في الواقع الفلسطيني.

 ة النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعالمة على مقياس األهمي
للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة للمجاالت اذا  1عالمات للمجال االهم، و  10عالمات ( 10من 

 تساوت اهميتها من وجهة نظرك).
  

المجتمعيـــــة فـــــي إدارة الجاهزيـــــة المجتمعيـــــة فـــــي مجـــــال المشـــــاركة 
واستخدام المياه العادمة المعالجة، تتميز بانها يجب ان تكون مستندة 

  الى:

األهمية 
  النسبية

  مستوى الجاهزية في الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
متوسط
  ة

بدرجة 
  ضعيفة

B1  الدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز والتشجيع
  عليه والترويج له،...)

        

B2 ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (االعداد
  االستفادة،...)

        

B3 ،االستعداد للمشاركة في االدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها

        

B4  الترويج لهذه االدارة بتمثيل نموذج قدوة للمستخدم لهذه المياه         
B5 لالمـــــاكنة فـــــي الرقابـــــة علـــــى االســـــتخدام (الزراعـــــة،المشـــــارك

  الترفيهية،...)
        

B6 دعـــــم المـــــزارعين المســـــتخدمين للميـــــاه العادمـــــة المعالجـــــة لـــــري
  المزروعات بشراء منتجاتهم 

        

B7 إنشاء بنى تحتية منزلية تســهم فــي تســهيل جمــع الميــاه العادمــة
  لمعالجتها

        

B8 ية للميــاه العادمــة (انشــاء محطــاتتبني مشاريع المعالجة المنزل
معالجـــــة منزليـــــة، اســـــتخدام الميـــــاه المعالجـــــة فـــــي ري الحديقـــــة 
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 المنزلية،....)
B9 سداد االلتزامــات الماليــة بانتظــام (رســوم ربــط بالشــبكات، اثمــان

  مياه معالجة،.....)
        

B10 تشـــــــجيع االســـــــتثمار فـــــــي قطـــــــاع الميـــــــاه العادمـــــــة ومعالجتهـــــــا
كــامن يســتحق االســتثمار لمــا يحققــه مــن أربــاح  باعتبارهــا مــورد

  مادية وبيئية بعيدة المدى

        

B11  تشــــــجيع اســــــتهالك الميــــــاه العادمــــــة فــــــي المجــــــاالت المختلفــــــة
  (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)

        

B12 االلتــــــزام بمواصــــــفات ومقــــــاييس المعالجــــــة واالســــــتخدام للميــــــاه
  العادمة المعالجة

        

B13 االســتجابة للمشــاركة (بالــدافع الــذاتي وعنــد طلبهــا مــن أي جهــة
  اخرى)

        

  
  القسم الرابع: الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:

  
  التالية بوضع في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة

)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه Xإشارة (
 العادمة المعالجة في الواقع الفلسطيني.

  
الجاهزيـــة المجتمعيـــة فـــي مجـــال االتجـــاه نحـــو   

  إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 
  نوع التأثير

    (استدامة)ايجابي 
ال 
  تأثير

  سلبي (هدر)

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

C1 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي               
C2 الطلب على المياه الجوفية               
C3 نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة               
C4 الصحة العامة للسكان               
C5 سالمة التربة               
C6 مساحات االراضي الزراعية               
C7 المساحات الخضراء               
C8 كلفة تأهيل البيئة               
C9 استصالح االراضي               
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C10االحتياجات من االسمدة               
C11 االهتمـــــام بـــــالبنى التحتيـــــة ذات العالقـــــة (صـــــرف

  حطات معالجة،...)صحي، م
              

C12تـــــوفير وســـــيلة ذات كفـــــاءة عاليـــــة للـــــتخلص مـــــن
  المياه العادمة

              

C13االهتمــام بــالموارد الكامنــة (المتوقــع تمتعهــا بقيمــة
  مستقبلية)

              

C14الــــــتخلص العشــــــوائي مــــــن الميــــــاه العادمــــــة غيــــــر
  المعالجة

              

  
  شكرا لتعاونكم

  
  الباحث

  



 

  ي 

 –تدامة 
جامعــــة  

التكــرم  ى
حصـــائية 

  لي

عالجة في

لريفيــة المســت
–مســــتدامة 

بيانــات. يرجــى
ورة مجـــاميع اح

 
  لباحث

مدحت ولد عل

  معالجة

ادمة المع
  ن

ي التنميــة الر
 التنميــــة الم

ســية لجمــع الب
بســـرية وبصـــو

 
ال
مد

اه العادمة الم

لمياه العا
س وجنين

ماجســتير فــي
 مــــن معهــــد

نة كــأداة رئيس
ت ســـتعامل ب

  تعاونكم"

214

واستخدام الميا

ستخدام ال
باسي طو 

ى درجــة الم
م رد البشــــرية

 هــذه االســتبان
 كافـــة البيانـــات

ين لكم حسن

و إلدارةمزارع

 
  

  لكريم:

  بعنوان:

واس إلدارة 
محافظتي

حصول على
نميــــة المــــوار

ة تــم تصــميم
 مـــع العلـــم ان

"شاكرين

ة جاهزية الم

  
  ت العليا 
لمستدامة

 / األخ الك

داد دراسة ب

 المزارع 

متطلبات الح
ؤسســــات وتن

هــداف الدراســة
م يـــة واهتمـــام،

 لعلمي فقط.

تبانة: اس3.4 

 عة القدس
ة الدراسات
د التنمية ا

ت الكريمة

لباحث بإعد

جاهزية

 استكماال لم
ر بنــــاء المؤس

  س.

ض تحقيــق اهـ
 فقراتهـــا بعناي
ض البحث الع

ملحق
  

جامع
عماد
معهد

  
  

األخت
  

يقوم ا
  

  
وذلك
مســــار
القدس

  
ولغــرض
بتعبئـــة

وألغراض
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  القسم األول: بيانات تعريفية 
 يرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في المربع المقابل

  
  أنثى) 2                 ذكر)1 (     )  نسالج  1
المستوى التعليمي لرب   2

  األسرة.
     أساسي )3         يقرأ ويكتب  )2            أمي)1  (     )

  وأكثر جامعي  )4
   متزوج) 2                   أعزب   ) 1 (     )  الحالة االجتماعية  3
)(     عدد أفراد األسرة  ذكور  4   ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 

  ) االجمالي:....................3     
عدد العاملين خارج   5

  المزرعة من أفراد األسرة
  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )

عدد العاملين من األسرة   6
  في المزرعة  

)    (   ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 

  
  ما هي نسبة الدخل الناتج عن:) 7
  

  النسبة %  الوظيفة
   الوظيفة
   الزراعة
   تجارة
   أخرى

  
  مشاركة  ) 3         مستأجر  ) 2              المالك)1 (     )  إدارة المزرعة  7
هل أنت منتسب إلى   8

جمعية زراعية أو جمعية 
  مربي مواشي  

  ) ال2) نعم             1 (     )

  
  القسم الثاني: الجاهزية للمزارع في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:

  التالية بوضع في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة
)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه Xإشارة (

 العادمة المعالجة في الواقع الفلسطيني.
 س األهمية النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعالمة على مقيا

للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة للمجاالت اذا  1عالمات للمجال االهم، و  10عالمات ( 10من 
 تساوت اهميتها من وجهة نظرك).
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الجاهزية المجتمعية فــي مجــال الــوعي البيئــي إلدارة واســتخدام الميــاه 
  العادمة المعالجة، تتميز بانها يجب ان تكون مستندة الى:

األهمية 
  ةالنسبي

  مستوى الجاهزية في الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

A1 .فكر داعم لحماية البيئة         
A2 ايمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد          
A3 ،إدراك للقــيم الشــاملة للمــوارد البيئيــة (ميــاه، ميــاه عادمــة تربــة

  نبات...)
        

A4  القـــة االيجابيـــة بـــين اإلنســـانإدراك واعـــي لوجـــوب لوجـــود الع
  والبيئة

        

A5 فهــم عميــق لــدور هــذه المعالجــة فــي زيــادة العــرض مــن الميــاه
  والحماية للمياه الجوفية

        

A6 اإلحســــاس بالمســــؤولية تجــــاه القضــــايا البيئيــــة (قضــــايا الميــــاه
  والمياه العادمة خاصة)

        

A7 فهم عميق للعالقة بين االنسان والبيئة         
A8 تقدير ألهمية صيانة الموارد البيئية         
A9 التمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ على البيئة         
A10 اإليمــــان بحتميــــة التعــــاون بــــين كافــــة االطــــراف ذات العالقــــة

  بحماية البيئة
        

A11 ،االســـــتعداد للمشـــــاركة فـــــي االدارة (ماليـــــا، معلوماتيـــــا، رقابيـــــا
  نجاح هذه اإلدارة. توثيق البيانات،...) بما يدعم

        

A12 االستعداد لتسخير كافة الموارد المتاحة لحماية البيئة          
A13 (عدم دوامها) فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد         
A14 احترام القوانين البيئية         
A15 (الممارسات الضارة بيئيا)االنتماء الصادق للبيئة من حيث         
A16 ن التعامــل مــع البيئــة(الحفاظ علــى حــقاإليمــان بضــرورة حســ

  األجيال القادمة)
        

A17 اإليمـــــان باألربـــــاح بعيـــــدة المـــــدى أكثـــــر مـــــن األربـــــاح قصـــــيرة
 المدى.

        

A18 اعتماد الوقاية في التعامــل مــع المــوارد البيئيــة كقاعــدة لتعاملــه
  مع هذه الموارد

        

A19 لجميع"فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة " ل         
A20 العمــــل اســــتنادا الــــى ان البيئــــة النظيفــــة ضــــمان لحيــــاة ســــليمة

  لإلنسان
        

A21 ادراك حقيقــي بــأن المعالجــة واســتخدام المــوارد البيئيــة الكامنــة        
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 وسيلة تسهم في استدامتها
 

  لعادمة المعالجة:القسم الثالث: الجاهزية للمزارع في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام المياه ا
  في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بوضع

)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام Xإشارة (
  قع الفلسطيني.المياه العادمة المعالجة في الوا

  األهمية النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعالمة على مقياس
للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة للمجاالت اذا  1عالمات للمجال االهم، و  10عالمات ( 10من 

 تساوت اهميتها من وجهة نظرك).
  

ــــة المجتمع ــــي إدارة الجاهزي ــــة ف ــــي مجــــال المشــــاركة المجتمعي ــــة ف ي
ـــاه العادمـــة المعالجـــة، تتميـــز بانهـــا يجـــب ان تكـــون  واســـتخدام المي

  مستندة الى:

األهمية 
  النسبية

  مستوى الجاهزية في الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

B1 الدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز والتشجيع
  والترويج له،...) عليه

        

B2 ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (االعداد
  االستفادة،...)

        

B3 ،االستعداد للمشاركة في االدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها

        

B4  مياهالترويج لهذه االدارة بتمثيل نموذج قدوة للمستخدم لهذه ال         
B5 ،لالمـــــاكنالمشـــــاركة فـــــي الرقابـــــة علـــــى االســـــتخدام (الزراعـــــة

  الترفيهية،...)
        

B6 دعــــم المــــزارعين المســــتخدمين للميــــاه العادمــــة المعالجــــة لــــري
  المزروعات بشراء منتجاتهم 

        

B7 إنشاء بنى تحتية منزلية تسهم في تسهيل جمع الميــاه العادمــة
  لمعالجتها

        

B8 اريع المعالجــــــة المنزليـــــــة للميــــــاه العادمــــــة (انشـــــــاءتبنــــــي مشــــــ
محطـــات معالجـــة منزليـــة، اســـتخدام الميـــاه المعالجـــة فـــي ري 

  الحديقة المنزلية،....)

        

B9  سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم ربط بالشــبكات، اثمــان
  مياه معالجة،.....)

        

B10 لجتهــــــاتشــــــجيع االســــــتثمار فــــــي قطــــــاع الميــــــاه العادمــــــة ومعا
باعتبارها مورد كامن يستحق االســتثمار لمــا يحققــه مــن أربــاح 

  مادية وبيئية بعيدة المدى
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B11 ـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة تشـــــجيع اســـــتهالك الميـــــاه العادمـــــة ف
  (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)

        

B12 ـــــاييس المعالجـــــة واالســـــتخدام للميـــــاه االلتـــــزام بمواصـــــفات ومق
  دمة المعالجةالعا

        

B13 االستجابة للمشاركة (بالدافع الذاتي وعند طلبهــا مــن أي جهــة
  اخرى)

        

  
  القسم الرابع: الجاهزية للمزارع في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:

جابة على األسئلة التالية بوضع إشارة في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإل
)X في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة ،(

  المعالجة في الواقع الفلسطيني.
  

    
الجاهزيـــة المجتمعيـــة فـــي مجـــال االتجـــاه نحـــو 

  إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 

  التأثيرنوع 
    ايجابي (استدامة)

ال 
  تأثير

  سلبي (هدر)

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

C1 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي                
C2 الطلب على المياه الجوفية               
C3 مختلفةنوعية المياه المتوفرة لالستخدامات ال               
C4 الصحة العامة للسكان               
C5 سالمة التربة               
C6 مساحات االراضي الزراعية               
C7 المساحات الخضراء                
C8 كلفة تأهيل البيئة               
C9 استصالح االراضي               

C10االحتياجات من االسمدة               
C11لعالقـــــة (صـــــرفاالهتمــــام بـــــالبنى التحتيــــة ذات ا

  صحي، محطات معالجة،...)
              

C12تـــــوفير وســـــيلة ذات كفـــــاءة عاليـــــة للـــــتخلص مـــــن
  المياه العادمة

              

C13االهتمــام بــالموارد الكامنــة (المتوقــع تمتعهــا بقيمــة
  مستقبلية)
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C14الــــــتخلص العشــــــوائي مــــــن الميــــــاه العادمــــــة غيــــــر
  المعالجة

              

  
  شكرا لتعاونكم

  
  احثالب



 

   في

 –تدامة 
جامعــــة  

ى التكــرم 
حصـــائية 

  لي

لمعالجة ف

لريفيــة المســت
–مســــتدامة 

بيانــات. يرجــى
ورة مجـــاميع اح

 
  لباحث

مدحت ولد عل

  

لعادمة ال
  ن

ي التنميــة الر
 التنميــــة الم

بســية لجمــع ال
بســـرية وبصـــو

 
ال
مد

مة المعالجة

م المياه ال
س وجنين

ماجســتير فــي
 مــــن معهــــد

نة كــأداة رئيس
ت ســـتعامل ب

  تعاونكم"
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رة المياه العادم

واستخدام
ي طوباس

ى درجــة الم
م رد البشــــرية

 هــذه االســتبان
 كافـــة البيانـــات

ين لكم حسن

مستهلك إلدارة

 
  

  لكريم:

  بعنوان:

و إلدارةك 
محافظتي

حصول على
نميــــة المــــوار

ة تــم تصــميم
 مـــع العلـــم ان

"شاكرين

ة جاهزية الم

  
  ت العليا 
لمستدامة

 / األخ الك

داد دراسة ب

 للمستهلك

متطلبات الح
ؤسســــات وتن

هــداف الدراســة
م يـــة واهتمـــام،

 لعلمي فقط.

: استبانة4.4 

 عة القدس
ة الدراسات
د التنمية ا

ت الكريمة

لباحث بإعد

لجاهزية 

 استكماال لم
ر بنــــاء المؤس

  س.

ض تحقيــق اهـ
 فقراتهـــا بعناي
ض البحث الع

ملحق
  

جامع
عماد
معهد

  
  

األخت
  

يقوم ا
  

ال

  
وذلك
مســــار
القدس

  
ولغــرض
بتعبئـــة

وألغراض
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  القسم األول: بيانات تعريفية 
  مقابليرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في المربع ال

  
  أنثى) 2                 ذكر)1 (     )  الجنس  1
المستوى التعليمي لرب   2

  األسرة.
     أساسي )3         يقرأ ويكتب   )2           أمي)1 (     )

  وأكثر جامعي  )4
   متزوج) 2                   أعزب  )1 (     )  الحالة االجتماعية  3
  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )  ذكور عدد أفراد األسرة   4

  ) االجمالي:....................3     
عدد العاملين خارج   5

  المزرعة من أفراد األسرة
  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )

عدد العاملين من األسرة   6
  المزرعة  في 

  ) اناث:.................2) ذكور:...........................1 (     )

  
  ما هي نسبة الدخل الناتج عن:) 7
  

  النسبة %  الوظيفة
   الوظيفة
   الزراعة
   تجارة
   أخرى

  
  مشاركة  ) 3         مستأجر  ) 2              المالك)1 (     )  إدارة المزرعة  7
منتسب إلى  هل أنت  8

جمعية زراعية أو جمعية 
  مربي مواشي  

  ) ال2) نعم             1 (     )

  
  القسم الثاني: الجاهزية للمستهلك في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة:

  على األسئلة التالية بوضع في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة
)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال الوعي البيئي إلدارة واستخدام المياه Xإشارة (

 العادمة المعالجة في الواقع الفلسطيني.
 مة على مقياس األهمية النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعال

للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة للمجاالت اذا  1عالمات للمجال االهم، و  10عالمات ( 10من 
  ).تساوت اهميتها من وجهة نظرك
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الجاهزية المجتمعية فــي مجــال الــوعي البيئــي إلدارة واســتخدام الميــاه 
  العادمة المعالجة، تتميز بانها يجب ان تكون مستندة الى:

همية األ
  النسبية

  مستوى الجاهزية في الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

A1 .فكر داعم لحماية البيئة         
A2 ايمان بضرورة المحافظة على استدامة الموارد          
A3 ،إدراك للقــيم الشــاملة للمــوارد البيئيــة (ميــاه، ميــاه عادمــة تربــة

  نبات...)
        

A4   ب لوجـــود العالقـــة االيجابيـــة بـــين اإلنســـانإدراك واعـــي لوجـــو
  والبيئة

        

A5 فهــم عميــق لــدور هــذه المعالجــة فــي زيــادة العــرض مــن الميــاه
  والحماية للمياه الجوفية

        

A6 اإلحســــاس بالمســــؤولية تجــــاه القضــــايا البيئيــــة (قضــــايا الميــــاه
  والمياه العادمة خاصة)

        

A7 ئةفهم عميق للعالقة بين االنسان والبي         
A8 تقدير ألهمية صيانة الموارد البيئية         
A9 التمتع بضمير واعي ألهمية الحفاظ على البيئة         
A10 اإليمــــان بحتميــــة التعــــاون بــــين كافــــة االطــــراف ذات العالقـــــة

  بحماية البيئة
        

A11 ،االســـــتعداد للمشـــــاركة فـــــي االدارة (ماليـــــا، معلوماتيـــــا، رقابيـــــا
  .) بما يدعم نجاح هذه اإلدارة.توثيق البيانات،..

        

A12 االستعداد لتسخير كافة الموارد المتاحة لحماية البيئة          
A13 (عدم دوامها) فهم عميق إلمكانية نضوب الموارد         
A14 احترام القوانين البيئية         
A15 (الممارسات الضارة بيئيا)االنتماء الصادق للبيئة من حيث         
A16 ن بضــرورة حســن التعامــل مــع البيئــة(الحفاظ علــى حــقاإليمــا

  األجيال القادمة)
        

A17 اإليمـــــان باألربـــــاح بعيـــــدة المـــــدى أكثـــــر مـــــن األربـــــاح قصـــــيرة
 المدى.

        

A18 اعتماد الوقاية في التعامــل مــع المــوارد البيئيــة كقاعــدة لتعاملــه
  مع هذه الموارد

        

A19 مشتركة " للجميع"فهم حقيقي بأن حماية البيئة مسؤولية         
A20 العمــــل اســــتنادا الــــى ان البيئــــة النظيفــــة ضــــمان لحيــــاة ســــليمة

  لإلنسان
        

A21 ادراك حقيقــي بــأن المعالجــة واســتخدام المــوارد البيئيــة الكامنــة        
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 وسيلة تسهم في استدامتها
 

  دام المياه العادمة المعالجة:القسم الثالث: الجاهزية للمستهلك في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخ
  في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بوضع

)، في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال المشاركة المجتمعية إلدارة واستخدام Xإشارة (
 الجة في الواقع الفلسطيني.المياه العادمة المع

  األهمية النسبية تعني: أهمية المجال موضوع السؤال نسبة الى غيره من المجاالت، معبرا عنها بعالمة على مقياس
للمجال االقل اهمية، وتعطى نفس العالمة للمجاالت اذا  1عالمات للمجال االهم، و  10عالمات ( 10من 

 تساوت اهميتها من وجهة نظرك).
  

ــــي إدارة الجا ــــة ف ــــي مجــــال المشــــاركة المجتمعي ــــة ف ــــة المجتمعي هزي
ـــاه العادمـــة المعالجـــة، تتميـــز بانهـــا يجـــب ان تكـــون  واســـتخدام المي

  مستندة الى:

األهمية 
  النسبية

  مستوى الجاهزية في الواقع
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

B1  التشجيعالدعم المعنوي للتوجه نحو معالجة المياه (بالتحفيز و
  عليه والترويج له،...)

        

B2 ،المشاركة في البرامج التوعوية ذات العالقة (االعداد
  االستفادة،...)

        

B3 ،االستعداد للمشاركة في االدارة (ماليا، معلوماتيا، رقابيا
  توثيق البيانات،...) بما يدعم نجاحها

        

B4  تخدم لهذه المياهالترويج لهذه االدارة بتمثيل نموذج قدوة للمس         
B5،لالمـــــاكنالمشـــــاركة فـــــي الرقابـــــة علـــــى االســـــتخدام (الزراعـــــة

  الترفيهية،...)
        

B6 دعــــم المــــزارعين المســــتخدمين للميــــاه العادمــــة المعالجــــة لــــري
  المزروعات بشراء منتجاتهم 

        

B7 إنشاء بنى تحتية منزلية تسهم في تسهيل جمع الميــاه العادمــة
  لمعالجتها

        

B8 تبنــــــي مشــــــاريع المعالجـــــــة المنزليــــــة للميـــــــاه العادمــــــة (انشـــــــاء
محطـــات معالجـــة منزليـــة، اســـتخدام الميـــاه المعالجـــة فــــي ري 

  الحديقة المنزلية،....)

        

B9  سداد االلتزامات المالية بانتظام (رسوم ربــط بالشــبكات، اثمــان
  مياه معالجة،.....)

        

B10 العادمــــــة ومعالجتهــــــاتشــــــجيع االســــــتثمار فــــــي قطــــــاع الميــــــاه
باعتبارها مورد كامن يستحق االســتثمار لمــا يحققــه مــن أربــاح 

  مادية وبيئية بعيدة المدى
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B11 تشـــــجيع اســـــتهالك الميـــــاه العادمـــــة فـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة
  (الزراعة، الحدائق المنزلية، جزر الشوارع،...)

        

B12 ـــــاييس المعالجـــــة واالســـــتخدام للميـــــاهااللتـــــزام بمواصـــــفات ومق
  العادمة المعالجة

        

B13 االستجابة للمشاركة (بالدافع الذاتي وعند طلبهــا مــن أي جهــة
  اخرى)

        

  
لقسم الرابع: الجاهزية للمستهلك فــي مجــال االتجــاه والتعامــل بايجابيــة مــع المنتجــات التــي تــم ريهــا باســتخدام الميــاه ا

  العادمة المعالجة:
بمعالجة المياه العادمة واستخدامها، الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بوضع إشارة  في ضوء معرفتك وخبرتك المرتبطة

)X في المربع الذي يشير إلى مستوى الجاهزية المجتمعية في مجال االتجاه نحو إدارة واستخدام المياه العادمة ،(
  المعالجة في الواقع الفلسطيني.

  
    

و الجاهزيـــة المجتمعيـــة فـــي مجـــال االتجـــاه نحـــ
  إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة 

  نوع التأثير
  ايجابي (استدامة)

ثير
ال تأ

  

  سلبي (هدر)

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

بيرة
ة ك
درج

ب
طة  
وس
 مت
رجة

بد
يفة  

ضع
جة 
بدر

  

C1 كمية المعروض من المياه لالستخدام الزراعي               
C2 الطلب على المياه الجوفية               
C3 نوعية المياه المتوفرة لالستخدامات المختلفة               
C4 الصحة العامة للسكان               
C5 سالمة التربة               
C6 مساحات االراضي الزراعية               
C7 المساحات الخضراء               
C8 كلفة تأهيل البيئة               
C9 استصالح االراضي               

C10مدةاالحتياجات من االس               
C11االهتمــــام بــــالبنى التحتيــــة ذات العالقــــة (صــــرف

  صحي، محطات معالجة،...)
              

C12تــــوفير وســـــيلة ذات كفـــــاءة عاليـــــة للـــــتخلص مـــــن
  المياه العادمة

              

C13االهتمــام بــالموارد الكامنــة (المتوقــع تمتعهــا بقيمــة              
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  مستقبلية)
C14ادمــــــة غيــــــرالــــــتخلص العشــــــوائي مــــــن الميــــــاه الع

  المعالجة
              

  
  شكرا لتعاونكم
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  الستبانة الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة : رسالة التحكيم5.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  حضرة السيد /األستاذ/الدكتور...........................................................حفظه اهللا 
  ن جامعة:..............................................................................بفلسطين م
  

  تحية طيبة وبعد،
  

أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم وافــر الصــحة والعافيــة، وأدامكــم اهللا لخدمــة العلــم وأهلــه، أرجــو 
اســتخدامها كــأداة بحــث فــي دراســتي الحاليــة وهــي  مــن حضــرتكم التكــرم بتحكــيم هــذه االســتبانة التــي ســيتم

  بعنوان"
  

واستخدام المياه العادمة المعالجة" " إلدارة"الجاھزية المؤسسية   
  

  وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية وبناء المؤسسات
  

  محاور التحكيم:
  

 قدرة االستمارة على قياس المطلوب  
 ث الطول والقصر والوضوح والغموض.مدى مالئمة الفقرات من حي  
  .مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة  
 .مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه  
 .من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى  
 .من حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات  
 .اضافة أي فقرات ترونها مناسبة والفقرات المقترح حذفها 

  
  ي وتقديري لجهودكم وتعاونكم""مع خالص شكر 

  
  الباحث: مدحت ولد علي
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  الستبانة الجاهزية المجتمعية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة رسالة التحكيم: 6.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ظه اهللا حضرة السيد /األستاذ/الدكتور...........................................................حف
  من جامعة:..............................................................................بفلسطين 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم وافــر الصــحة والعافيــة، وأدامكــم اهللا لخدمــة العلــم وأهلــه، أرجــو 

التــي ســيتم اســتخدامها كــأداة بحــث فــي دراســتي الحاليــة وهــي  مــن حضــرتكم التكــرم بتحكــيم هــذه االســتبانة
  بعنوان"

  
واستخدام المياه العادمة المعالجة" " إلدارة"الجاھزية المجتمعية   

  
  وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية وبناء المؤسسات

  
  محاور التحكيم:

  
 قدرة االستمارة على قياس المطلوب  
 فقرات من حيث الطول والقصر والوضوح والغموض.مدى مالئمة ال  
  .مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة  
 .مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه  
 .من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى  
 .من حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات  
 .اضافة أي فقرات ترونها مناسبة والفقرات المقترح حذفها 

  
  مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم""

  
  الباحث: مدحت ولد علي
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  الستبانة جاهزية المزارع إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة : رسالة التحكيم7.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .....حفظه اهللا حضرة السيد /األستاذ/الدكتور......................................................
  من جامعة:..............................................................................بفلسطين 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم وافــر الصــحة والعافيــة، وأدامكــم اهللا لخدمــة العلــم وأهلــه، أرجــو 

ســتبانة التــي ســيتم اســتخدامها كــأداة بحــث فــي دراســتي الحاليــة وهــي مــن حضــرتكم التكــرم بتحكــيم هــذه اال
  بعنوان"

  
واستخدام المياه العادمة المعالجة" " إلدارة"الجاھزية للمزارع   

  
  وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية وبناء المؤسسات

  
  محاور التحكيم:

  
 قدرة االستمارة على قياس المطلوب  
 مة الفقرات من حيث الطول والقصر والوضوح والغموض.مدى مالئ  
  .مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة  
 .مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه  
 .من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى  
 .من حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات  
 ا.اضافة أي فقرات ترونها مناسبة والفقرات المقترح حذفه 

  
  "مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم"

  
  الباحث: مدحت ولد علي
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  الستبانة جاهزية المستهلك إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة : رسالة التحكيم8.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ...........حفظه اهللا حضرة السيد /األستاذ/الدكتور................................................
  من جامعة:..............................................................................بفلسطين 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم وافــر الصــحة والعافيــة، وأدامكــم اهللا لخدمــة العلــم وأهلــه، أرجــو 

هــذه االســتبانة التــي ســيتم اســتخدامها كــأداة بحــث فــي دراســتي الحاليــة وهــي مــن حضــرتكم التكــرم بتحكــيم 
  بعنوان"

  
واستخدام المياه العادمة المعالجة" " إلدارة"الجاھزية للمستھلك   

  
  وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية وبناء المؤسسات

  
  محاور التحكيم:

  
 قدرة االستمارة على قياس المطلوب  
 دى مالئمة الفقرات من حيث الطول والقصر والوضوح والغموض.م  
  .مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة  
 .مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه  
 .من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى  
 .من حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات  
 رح حذفها.اضافة أي فقرات ترونها مناسبة والفقرات المقت  

  
  "مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم"

  
  الباحث: مدحت ولد علي



 230

  : اسماء العينة لمقابلة الجاهزية المؤسسية9.4ملحق 
  

  جهة العمل اسم المبحوث الرقم
  المنسق الوطني لمشاريع ايكاردا في فلسطين د. عبد اهللا العمري 1
  رولوجيين الفلسطينيينمدير مجموعة الهيد د. عبد الرحمن التميمي 2
  الجامعة العربية االمريكية د. عروة 3
  وزارة الصحة الفلسطينية م. ابراهيم عطية 4
  وزارة الزراعة الفلسطينية م. جمال الددح 5
  سلطة المياه الفلسطينية م. عادل ياسين 6
  مديرية زراعة جنين م. وجدي بشارات 7
  وزارة الحكم المحلي محمود عطاطرة 8
  المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية جهاد االبراهيم 9

  دائرة المصادر الطبيعية عدي زيد 10
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  : المقابلة الخاصة بالجاهزية المؤسسية10.4ملحق 
  
ما مدى توافر الجاهزية المؤسسية في مجال امتالك المعلومات ؟ -1  
متوفرة: - أ  
 %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
غير متوفرة: -ب  
1-.............................................................................................................  
2-.............................................................................................................  
3-............................................................................................................  
 

ما مدى توفر سياسات واستراتيجيات وخطط خاصه بإدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ؟  - 2   
 متوفرة:

 %).100-80( -)  و%80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
غير متوفرة: -ب  
1-.............................................................................................................  
2.............................................................................................................  
3-............................................................................................................  
 

ما مدى توفر الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة في مجال التنسيق والتشبيك بين  -3
 الجهات ذات العالقة ؟

:متوفرة -أ  
 %).100- 80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -ب %) 20-1( - أ
غير متوفرة: -ب  
1-.............................................................................................................  
2-.............................................................................................................  
3-............................................................................................................  
 

الرقابة والتقييم إلدارة المياه العادمة المعالجة ؟ ما مدى توفر الجاهزية المؤسسية في مجال إجراءات - 4   
ة:متوفر  -أ   

 %).100- 80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( - أ
  غير متوفرة: -ب
1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................ 
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ما مدى توفر الجاهزية المؤسسية من حيث اإلمكانيات المادية من (معدات وآالت) ؟ - 5   
متوفرة: - أ  
 %).100- 80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( - أ
  غير متوفرة: -ب
1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................ 
. 
ما مدى توفر الجاهزية المؤسسية إلدارة المياه العادمة المعالجة من حيث التمويل(داخلي،خارجي، ذاتي) ؟ -6  
رة:متوف - أ  
 %).100- 80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( - أ
  غير متوفرة: -ب
1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................ 
 

التحفيز(المادي، والمعنوي) ما مدى توفر الجاهزية المؤسسية إلدارة المياه العادمة المعالجة من حيث -7   
متوفرة: - أ  
 %).100- 80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( - أ
  غير متوفرة: -ب
1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................ 
 

المياه العادمة  مشاكل متوقعة التي من الممكن ان تعيق الجاهزية المؤسسية إلدارة واستخدامما هي اهم ثالث  -8
 المعالجة ؟

1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................ 
 

ما هي اهم الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز الجاهزية المؤسسية إلدارة و استخدام المياه العادمة ؟  -9  
1-............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3-............................................................................................................  
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  : اسماء العينة لمقابلة الجاهزية المجتمعية11.4ملحق 
  

 جهة العمل اسم المبحوث الرقم
  المنسق الوطني لمشاريع ايكاردا في فلسطين د. عبد اهللا العمري 1
  مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. عبد الرحمن التميمي 2
  االمريكيةالجامعة العربية د. عروة 3
  وزارة الصحة الفلسطينية م. ابراهيم عطية 4
  وزارة الزراعة الفلسطينية م. جمال الددح 5
  سلطة المياه الفلسطينية م. عادل ياسين 6
  مديرية زراعة جنين م. وجدي بشارات 7
  وزارة الحكم المحلي محمود عطاطرة 8
  لزراعيةالمركز الوطني الفلسطيني للبحوث ا جهاد االبراهيم 9

  دائرة المصادر الطبيعية عدي زيد 10
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  مقابلة الجاهزية المجتمعية: 12.4ملحق 
  

  الجاهزية المجتمعية
  

  المعالجة بديل غير تقليدي ؟ العادمةوكون المياه  العالمية المائية باألزمةما مدى الوعي المجتمعي  -1
  واعي، ما هي درجة الوعي: -أ

................................................................................................................  
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  اهم ثالث مشاكل  -----غير واعي  -ب
1-.............................................................................................................  
2-............................................................................................................  
3- ............................................................................................................  
  
  هل أنت مع أو ضد االتجاه إلدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة؟ -2
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  

  ما مدى االستعداد لتعاون واالستجابة للقوانين والتشريعات ؟ -3
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  
  ما مدى االستعداد للمشاركة في (رسم السياسات، وضع الخطط، العملية اإلدارية) ؟ -4
  العملية اإلدارية. -وضع الخطط   ج -رسم السياسات  ب -أ
  
  ؟ المختلفةما مدى االستعداد إلدارة واستخدام في المجاالت الزراعية  -5 
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  
  ؟ الالزمةما مدى توفر وسائل الري  -6 
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  
  ما مدى توفر وسائل السالمة العامة ؟ -7
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  
  ما مدى القدرة على تسويق المنتجات ؟ -8
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
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  المعالجة ؟ العادمةما مدى الوعي بأنواع المزروعات وطبيعة األرض المراد ريها بالمياه  -9
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1( -أ
  

  ؟ راعيةالز ما مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورات  -10
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب20-1(  - أ

  ما مدى التنسيق والتشارك والتعاون مع المؤسسات ذات العالقة ؟  -11
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب1-20(
  

  ما مدى التنسيق والتشارك والتعاون وبين المزارعين أنفسهم ؟  -12
  %).100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب1-20(
  

  ما مدى الوعي بمخاطر إدارة واستخدام المياه العادمة المعالجة ؟ -13
  %)100-80( -%)  و80-60(-%)  د60-40( -%) ج40-20( -%)  ب1-20(
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  فهرس المالحق 
  

  العنوان  الرقم 
  

  الصفحة
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 ...............................................................المعالجة..
226  
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  المعالجة................................................................
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  177توزيع عينة المبحوثين بحسب التعاون واالستجابة للقوانين   3.14.5



 253

 والتشريعات إلدارة واستخدام  المياه العادمة المعالجة..............
توزيع عينة المبحوثين بحسب االستعداد للمشاركة في (رسم   4.14.5

  .....................السياسات، وضع الخطط، العملية اإلدارية)
178  

التوجه إلدارة واستخدام المياه العادمة توزيع عينة المبحوثين بحسب  5.14.5
  .......................المعالجة في المجاالت الزراعية المختلفة

178  

  179  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى توفر وسائل الري الالزمة....  6.14.5
  179  توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى توفر وسائل السالمة العامة..  7.14.5
توزيع عينة المبحوثين بحسب القدرة على تسويق   8.14.5

 ....المنتجات......... ................... .....................
180  

توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى الوعي بأنواع المزروعات   9.14.5
  ..............وطبيعة األرض المراد ريها بالمياه العادمة المعالجة

181  

توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى القدرة لديك لتعامل مع الدورات   10.14.5
  ...............الزراعية................... ................... .

181  

توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى التنسيق والتشارك والتعاون مع   11.14.5
  ..................................المؤسسات ذات العالقة

182  

توزيع عينة المبحوثين بحسب مدى التنسيق والتشارك والتعاون   12.14.5
  ..................................وبين المزارعين أنفسهم.

182  

توزيع عينة المبحوثين بحســب مــدى الــوعي بمخــاطر إدارة واســتخدام   13.14.5
  ..................................المياه العادمة المعالجة.

183  

  183  تلخيص نتائج مقابلة الجاهزية المؤسسية.................  15.5
  184 ...............تلخيص نتائج مقابلة الجاهزية المجتمعية..  16.5

     
 186  االستنتاجات والمقترحات.............................. :الفصل السادس

   
 186 االستنتاجات....................................................  1.6

 186 االستنتاجات الخاصة بالجاهزية المؤسسية........................  1.1.6
 187  تنتاجات الخاصة بالجاهزية المجتمعية.......................االس  2.1.6

 187 .............للجاهزية المجتمعية بحسب المحاور....االستنتاجات  1.2.1.6
 188  االستنتاجات الخاصة بالجاهزية للمزارع.........................  3.1.6
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 188  ....................ورلجاهزية المزارع بحسب المحااالستنتاجات  1.3.1.6
 188 االستنتاجات الخاصة بالجاهزية للمستهلك........................  4.1.6

 188 ..................لجاهزية المستهلك بحسب المحاوراالستنتاجات  1.4.1.6
 189  االستنتاجات الخاصة بمقابلة الجاهزية المؤسسية.................  5.1.6
 189  ستنتاجات الخاصة بمقابلة الجاهزية المجتمعية................اال  6.1.6

 190  المقترحات.....................................................  2.6
  190  المقترحات الخاصة بالمؤسسات الحكومية.......................  1.2.6
  191  ...............مقترحات مشتركة للمؤسسات الحكومية واالهلية...  2.2.6
  191  المقترحات الخاصة بالجاهزية المجتمعية........................  3.2.6
  191  المقترحات الخاصة بالجاهزية للمزارع............................  4.2.6
  192  المقترحات الخاصة بالجاهزية للمستهلك.........................  5.2.6
  192  لخاصة بمقابلة الجاهزية المؤسسية...................المقترحات ا  6.2.6
  193 المقترحات الخاصة بمقابلة الجاهزية المجتمعية...................  7.2.6

    
 194  ..............................................................المراجع.
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 238  فهرس الجداول........................................................
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