
شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية
أصدقاء األرض – فلسطين

دليل المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات
بطاقات التقييم المجتمعي

        بدعم من المؤسسة االوروبية من أجل الديمقراطية 
2016



شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية
أصدقاء األرض – فلسطين

دليل المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات
بطاقات التقييم المجتمعي

إعداد: رشا صالح الدين – هديب

بدعم من المؤسسة االوروبية من أجل الديمقراطية 

2016





مقدمة الدليل
ضمن أطار مشروع »تعزيز الحوكمة البيئية على مستوى البلديات« و المنفذ من قبل شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية – أصدقاء االرض 
فلسطين بتمويل من الدعم األوروبي من أجل الديمقراطية، عملت الشبكة على تطوير مجموعة من األدوات التي تعنى بتعزيز الحوكمة البيئية 
و من ضمنها أدوات رفع الوعي لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه البيئية، تطوير اليات التظلم و الشكاوى ضد أي شخص يسبب ضررا للبيئة 
حسب قانون البيئة الفلسطيني، و ذلك من خالل توزيع صناديق خضراء في مقرات البلديات الستالم الشكاوى البيئية من المواطنين، و اطالق 
خط الهاتف المجاني  »الخط األخضر« الستالم ومتابعة الشكاوى البيئية المختلفة. كما عمدت الشبكة الى تطوير دليل المساءلة المجتمعية 

لألداء البيئي للبلديات بالتعاقد من خالل بطاقات التقييم المجتمعي، و ذلك من خالل التعاقد مع المستشارة االدارية رشا صالح الدين-هديب.
يأتي هذا الدليل هادفا لتعزيز دور المنظمات األهلية البيئة و الحقوقية منها في مجال المساءلة، و خاصة فيما ينطوي ضمن جودة و أثار عمل 
مؤسسات الحكم المحلي من بلديات و مجالس محلية على البيئة و التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الفلسطيني. و من هنا يسعى الدليل 

الى تقديم أداة لتفعيل هذا الدور بما ينسجم مع توجهات وزارة الحكم المحلي في مجال تعزيز المساءلة المجتمعية.
يستهدف هذا الدليل المنظمات األهلية البيئة إضافة الى المنظمات الحقوقية التي تتطلع الى الحقوق البيئية للفلسطينيين، حيث تم تطوير هذا 
الدليل ليوفر أداة عملية ألحد وسائل المساءلة المجتمعية و تشمل بطاقات التقييم المجتمعي، حيث كان هنالك مجموعة بسيطة من المبادرات 
التي استخدمت هذه األداة و خاصة في مجال المساءلة المجتمعية على جودة الخدمات األساسية مثل خدمات الصحة، و القليل من المبادرات 
على أداء البلديات في مجال تقديم الخدمات، اال أن هذا الدليل هو األول من نوعه على المستوى الوطني  في استهدافه لألداء البيئي للبلديات.
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مفهموم المساءلة المجتمعية: 
تعرف المساءلة المجتمعية على أنها مجموعة واسعة من األعمال واآلليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل 
العام لتوضيح قرارات تم اتخاذها،  الفاعلة غير الحكومية في مطالبة من يقومون على ادارة الشأن والمال  االعالم وغيرها من االطراف 
المجتمعية على مجموعة من  المساءلة  وتقوم  إدارتها.  أو  توزعيها  تم  التي  الفرص  أو  الخدمات  أو  بالمشاريع  متعلقة  أسئلة  واالجابة على 

العناصر تتلخص في الشفافية والمشاركة واالستجابة والرقابة1
أما ألية بطاقات التقييم المجتمعي فهي احدى أدوات المساءلة المجتمعية و المتعارف عليها دولياً كاداة تشاركية اً تكفل حق المواطنين في تقييم 

جودة الخدمات المقدمة لهم من منظور الحكم الرشيد/الحكم الصالح.
تضع شبكة المنظمات البيئية الفسطينية بين أيديكم هذا الدليل االجرائي  في ادارة عملية من خالل بطاقات التقييم المجتمعي، املين أن يرفع 
هذا الدليل من قدرات المنظمات البيئية و الحقوقية في مجال المساءلة المجتمعية على األداء البيئي و بالتالي رفع جودة خدمات البلديات بما 

ينسجم مع الحقوق البيئية للمواطنين.

1  تعريف المساءلة المجتمعية وفق ورقة سياسات تعزيز المساءلة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية في فلسطين  و وفق تعريف البنك الدولي المعتمد لدى 
وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
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I. بطاقات التقييم المجتمعي 
تكمن أهمية آلية بطاقات التقييم المجتمعي بهدفها الساعي للتأثير االيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطينين، و من هنا فان االستراتيجية 

االساسية في هذه األلية هي خلق فرصة للحوار و المساءلة ما بين مقدمي الخدمات )أصحاب الواجب( و متلقي الخدمات )أصحاب الحق(
و من هنا و بناء على غايات الشبكة و هدف الدليل فاننا نعرف أصحاب الواجب ب: البلديات باعتبارها المنفد المباشر للعمليات المؤثرة 
على البيئة  ووزارة الحكم المحلي باعتبارها المسؤول المباشر عن أداء البلديات. أما أصحاب الحق فهم المجتمع المحلي/ المواطنون 

الفلسطينيون  المتأثرون بشكل مباشر  بالعمليات التي تنفذها البلديات.
تمتاز هذه األداة التشاركية باالتي:

أوالً: يتم استخدامها على مستوى محلي: و من هنا فان الفئات التي سيتهدفها الدليل هي التجمعات السكنية المتأثرة بشكل مباشر من   العمليات 
التي تنفذها البلديات، و سنتطرق في أقسام الدليل الى كيفية أختيار و تحديد هذه التجمعات.

ثانياً: يتم تقييم األثر البيئي لعمل البلديات من خالل مجموعات مركزة مشكلة من المجتمع المحلي ، و يتم تتبع المدخالت المتوفرة ألصحاب 
الواجب من خالل بيانات يتم جمعها من البلدية أضافة الى بيانات حول القوانين واألنظمة المنظمة لعمل البلديات.

ثالثاً: تقدم هذه اآللية معلومات مباشرة لمقدمي الخدمات و أصحاب الواجب )البلديات( و تتيح لهم فرصة الرد المباشر على التقييم واتخاذ 
قرارات بمشاركة المجتمع المحلي.

رابعاً: تتيح اآللية فرصة المتابعة المشتركة لتطوير جودة الخدمات و تقليل أألثار البيئية السلبية لعمل البلديات.
خامساً:  تتيح اآللية الفرصة للبدليات و متخذي القرار  لتتبع مستوى رضى المجتمع المحلي عن أألداء البيئي للبلديات.

سادساً: تتيح اآللية الفرصة لمنظمات المجتمع المحلي البيئية و الحقوقية تحديد محاور القوى و الضعف في القوانين و السياسات و األنظمة 
التي تنظم عمل البلديات و بالتالي تطوير أدوات الضغط و المناصرة بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي.

تحديات استخدام اآللية: ترافق عملية تتبع بطاقات التقييم المجتمعي مجموعة من التحديات الواجب مراعاتها و تجنبها النجاح العملية و تحقيق 
األثر المطلوب منها و تشمل هذه التحديات:
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يتوقع أن تواجه العملية مشكلة وقت و تأخير في الحاالت التي تظهر بها البلدية عدم تجاوب مع مفهوم و أهمية المساءلة المجتمعية.. 1
يتطلب تنفيذ العملية توفر مهارات تيسير عالية لضمان عدم تحول العملية الى تضارب و محاسبات شخصية.. 2
قد تؤدي في حال عدم توفير معلومات المدخالت للمجتمع المحلي ، الى رفع سقف التوقعات مما يمكن انجازه نتيجة لهذه العملية. ومن . 3

هنا على الميسر أدارة توقعات جميع األطراف المشاركة بالعملية.
متطلبات أساسية لزيادة فاعلية العملية:

 بداية: مهارات الميسر، كما ذكر سابقا فان الميسر يلعب دور جوهري في هذه العملية و بالتالي فان من المتوقع أن تتوفر لديه/ها المهارات 
و المعارف التالية:  

 مهارات تيسر و ادارة جلسات المجموعات المركزة.	
 معرفة جيدة في مجاالت عمل البلديات و القوانين و السياسات الناظمة ألدائها البيئي	
 معرفة جيدة بالحقوق البيئية للمواطنين و بمفهوم المساءلة المجتمعية	
 القدرة على ادارة المعلومات  و اعداد التقارير	

من المتطلبات االساسية كذلك: عملية رفق وعي حول السياسات و القوانين، اضافة الى الحقوق البيئية للمواطنين من منظور عمل البلديات، 
و تم تخصيص جزء من هذا الدليل هول عملية رفع الوعي.

و أخيراً: التخطيط الجيد لتنفيذ العملية و القدرة على استقطاب المجتمع المحلي للمشاركة في هذه العملية.

مالحظة:  تم اعداد الدليل ليشمل األنشطة مع مجموعة واحدة من المجتمع، مع العلم أن من الممكن تنفيذ 
العملية مع عدد أكير من المجموعات المتأثرة بنشاط البلدية و باستخدام ذات المنهجية، مع مراعاة أن 

المدة الزمنية المقترحة للتنفيذ قد تتغير نتيجة حجم و طبيعة القضايا 
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II. مراحل تنفيذ آلية بطاقات التقييم المجتمعي
يبين الشكل التالي مراحل تنفيذ بطاقات التقييم المجتمعي لألداء البيئي للبلديات مع توضيح المهام الرئيسية:
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المرحلة األولى: التخطيط و االعداد
تفعيل  مستوى  على  مؤثرة  نتائج  الحداث  جوهرية  التقييم  بطاقات  آلية  خالل  من  المجتمعي  التقييم  لعملية  واالعداد  التخطيط  مرحلة  تعتبر 
المساءلة المجتمعية على االداء البيئي للبلديات، فهي تتطلب وقت و جهد و نتسيق و جمع معلومات تساند تنفيذ العملية. و تشمل هذه المرحلة 

مجموعة الخطوات التلية:
1- تحديد التجمعات المستهدفة: قد يتضارب في ذهن مستخدمي هذه اآللية أنها صممت للتجمعات السكنية المغلقة و المحدودة جغرافياً  وعلى 
مستوى عدد السكان، اال أن امكانية استخدامها في تجمعات سكنية محددة ضمن تجمع جغرافي موسع هي قائمة و خاصة في ظل محدودية 
استخدام اليات المساءلة االخرى مثل صناديق الشكاوى و التي تتعطى مع الضرر الناجم عن أداء البلدية على أساس أنها أضرار فردية، 
أضافة الى توجه أنظار المؤسسات و منظمات المجتمع المدني الى المناطق األكثر تهميشاً والتي تأخذ بالعادة طابع من المحدودية الجغرافية 
و السكانية و بالتالي فان منظمات الحكم المحلي تشكل مجالس قروية أو تجمعات قرى. مع العلم أن فلسطين بطبيعة مدنها ليست واقعة على 

مساحات كبيرة يصعب تغطيتها باستخدام هذه األداة.
	 بناء على أولويات المنظمة األهلية العاملة في مجال تعزيز المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات من ناحية تخصص أو من ناحية

تغطية جغرافية يتم تحديد البلدية المستهدفة، يمكن أيضاً النظر في شكاوى المواطنين و تحديد مصدر الشكوى للمتابعة من خالل بطاقات 
التقييم المجتمعي.

	 يتم بناء عليه االطالع على خطة البلدية و تحديد التجمعات السكنية األكثر تأثراً بانشطة البلدية المختلفة و التي لها أثر على حياة المواطن
و منها:

األشغال و تشمل البناء و شق الطرق و أنشطة البنية التحتية )كهرباء، ماء،..(	 
معالجة النفايات الصلبة و السائلة و يشمل مكبات النفايات و معامل معالجة المياه العادمة	 
األنشطة التي توثر على الموائل الطبيعية أو على التنوع الحيوي للمنطقة.	 
	 يتم دراسة التجمع السكاني من حيث العدد و الخصائص االجتماعية و تحديد المؤسسات العاملة في المنطقة/ التجمع، ان لم تتواجد مؤسسة

في المنطقة، يتم تحديد األفراد المؤثرين فيها، و يعتمد تحديد األفراد بناء على خصائص التجمع و من أألمثلة على ذلك:
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أ- اذا كان التجمع السكاني يمثل تجمع عائلي بعدد محدود من العائالت يمكن التواصل مع مختار العائلة.
ب- اذا كان التجمع يمثل عائالت متنوعة و متعددة ، يمكن التواصل مع لجان المنطقة / لجان عمارات سكنية.

2- التوافق مع الجهات المعنية و يشمل: 
	 اللقاء بممثلي التجمع و تعريفهم بهدف عملية التقييم المجتمعي ، إضافة الى رفع الوعي لديهم بأهم الحقوق البيئية و السياسات المؤثرة على

عمل البلديات في المنطقة ، كما يتنج عن اللقاء االتفاق على موعد و مكان تنفيذ بطاقات التقييم المجتمعي، على أن يتم ترتيب المكان بما 
يكفل وصول المشاركين من التجمع اليه. يترك لممثلي التجمع دعوة المشاركين في التقييم على أن يشمل المشاركين قدر االمكان تنوع 

في الفئات العمرية و النوع االجتماعي.
	 اللقاء بممثلي البلدية و تعريفهم بهدف عملية التقييم المجتمعي2 وخطة تنفيذ اآللية، مع مراعاة ضرورة اشراكهم في العملية كشريك أساسي

هادف الى تطوير عمل البلدية.
	3أعداد خطة تنفيذ تشمل الموارد البشرية و المالية الالزمة

3- اعداد منظومة تتبع المدخالت4: 
 تشمل منظومة تتبع المدخالت نوعين من المدخالت، بداية المدخالت المخططة و تمثل معلومات خاصة بمقدمي الخدمات/أصحاب الواجب 

و من أمثلة المدخالت المخططة:
البناء، موازنة خاصة 	  بالتخلص من مخلفات  )مثل: موازنة خاصة  للنشاط  البيئية  لالدارة  المرصودة  الموازنة  و  النشاط  موازنة 

بالتخلص من النفايات السائلة، موازنة خاصة بتحليل األثر البيئي لمشروع محطة تنقية، موازنة لمراقبة جودة/نوعية المياه...(.
الموارد البشرية في البلدية و المتخصصة في مجال االدارة البيئية )مثل: عدد الموظفين و المراقبين البيئيين في البلدية، الخبرات 	 

المتوفرة في البلدية في مجال البيئة، ...(.

2  تم اعتماد اآللية كاداة للمسائلة المجتمعية في الدليل الوطني للمسائلة المجتمعية و الصادر عن وزارة الحكم المحلي في مايو 2016 
3  النموذج رقم1: خطة التنفيذ

4  النموذج رقم2: نموذج بطاقة تتبع المدخالت
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تتعلق  سياسات  األنشطة،  لتنفيذ  بها  العمل  المسموح  العمل  بساعات  سياسة  )مثل:  البلديات  في  البيئية  باإلدارة  الخاصة  - السياسات 
بالصيانة، سياسات مساءلة مزودي الخدمات/المقاولين و المتعهدين، سياسات خاصة بجودة المياه،...(.

يتم تفريغ هذه المدخالت كماً ونوعاً في الخانات الخاصه بها في منظومة تتبع المدخالت، حيث يمكن جمع  المعلومات بالتشاور مع البلدية 
المعنية حول هذه المدخالت، في حال عدم توفير البلدية للمعلومات المطلوبة يمكن التواصل مع وزارة الحكم المحلي أو في بعض الحاالت 

صندوق تطوير البلديات و الذي يعنى بشكل خاص بتقييم األداء البيئي و االجتماعي للهيئات المحلية.
ثانياً: المدخالت الفعلية و تشمل المدخالت التي تم فعلياً استخدامها في المراحل المختلفة لنشاط البلدية مما هو مخطط أو اية مدخالت اضافية 
لم تكن مخططة5.  يتم تحديد المدخالت الفعلية من خالل مراجعة تقارير البلدية حول النشاط المنفذ، كما يتم جمع معلومات حول المدخالت 

الفعلية من خالل اللقاء مع المشاركين من التجمع السكاني، كما هو موضع في المرحلة الثانية أدناه.

5   الملحق رقم  2: أمثلة على منظومة تتبع المدخالت
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المرحلة الثانية: اعداد بطاقات التقييم المجتمعي
 تعتبر هذه المرحلة األولى في التنفيذ الفعلي آللية التقييم المجتمعي، و تشمل مجموعة الخطوات التالية:
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الخطوة االولى: تعريف و رفع وعي  )من 30 الى 60 دقيقة(
في معظم االحيان يكون هذا اللقاء هو األول و األخير اللذي يلتقي به الميسر/ المنظمة األهلية بممثلي المجتمع المحلي/  قبل اجتمعاهم بأصحاب 

الواجب/ البلدية، و لذلك فان حسن ادارة هذا اللقاء رئيسي للحصول على نتائج فورية و قابلة للتوثيق و المقارنه.
يتم في هذه الخطوه رفع وعي المشاركين حول الحقوق البيئية للمواطن و السياسات المؤثرة على االداء البيئي للبلدية وفقاً للنشاط المطروح 

للتقييم، فعلى سبيل المثال قد تشمل الرسائل الموجهة للمشاركين ما يلي:
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الخطوة الثانية: تحديد القضايا و المؤشرات )30-60 دقيقة(
تبدأهذه الخطوة بعرض منظومة تتبع المدخالت و استكملها من خالل التغذية الراجعة من المشاركين. 

يتبعها تحديد القضية/القضايا الرئيسية قيد التقييم في الجلسة، بحيث يقوم المشاركين بعرض القضايا الرئيسية التي تواجههم نتيجة أنشطة البلدية 
أو نتيجة عدم تدخل البلدية و ذلك بطرح السؤال العام: ما هي األنشطة التي تم تنفيذها في المنطقة – من قبل البلدية –؟ ما هو أثر األنشطة 

على حياة التجمع السكاني في المنطقة؟ 
يعمل الميسر على توثيق القضايا المطروحة و تحديد أولويات المجموعة لكل من هذه القضايا ، تمثل األولويات األثار الواجب معالجتها بشكل 

سريع و طارئ.

مثال: في حال نشاط بناء أو مد طرق6

األولوياتالقضية

تنظيف مكان البناء	 مخلفات البناء
التخلص من مخلفات البناء في أماكن يتفق عليها	 

تحديد ساعات العمل	 الضجيج
تحديد اليات مسائلة المقاول المنفذ	 

بناء على القضايا التي تم االتفاق عليها و األولويات يعمل الميسر  أستراحة الميسر بالتشاور مع زمالءه من المؤسسة على تطوير مجموعة من 
المؤشرات المقترحة و عرضها على المجموعة لالتفاق على مجموعة المؤشرات التي سيتم استخدامها في تقييم نشاط البلدية وفقاً لألولويات 

المتفق عليها، يوصي أن يتراوح عدد المؤشرات لكل أولوية من 1 الى 2 مؤشر.
أذا كان عدد القضايا كبير، يمكن تقسيم المجموعة المشاركة الى مجموعات تعمل كل منها على أولويات و مؤشرات قضية محددة.

6  نموذج رقم3  : القضايا و األولويات
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الخطوة الثالثة: بطاقات التقييم )30-60 دقيقة(
اعداد بطاقة التقييم و توزيعها على المشاركين وفق للموذج المرفق 7، بعد تحديد المؤشرات يقوم كل من المشاركين بتقييم أداء البلدية من 
منظور األولويات مع تبيان سبب التقييم، ألهداف هذا الدليل تم تطوير البطاقات لتشمل مقياس من 5 اجابات و هي سيئ جداً، سيئ، مقبول، 

جيد، جيد جداً، من الضروري أن يوضح جميع المشاركين سبب النتيجة التي أعطاها.

يعمل الميسر بشكل فوري على تحليل التقييمات و تجميع التنيجة في بطاقة تعكس التقييم الكلي لجميع المؤشرات  و عرضها على المشاركين8 .

الخطوة الرابعة: مناقشة و توصيات )30-60 دقيقة(
تقوم المجموعة باالطالع على و مناقشة نتائج التقييم و طرح التوصيات التي ستعرض على البلدية و أصحاب الواجب بهدف تطوير األداء 

البيئي للبلدية في المنطقة و الحد من أثارها السلبية على حقوقهم البيئية/انتهاكها.

7  النموذج رقم 4: بطاقة التقييم 
8  نموذج رقم 5- النتائج الكلية للتقييم

يجب التأكد من احضار مجموعة البطاقات خالية من البيانات حتى يتم 
تعبئتها بشكل فوري خالل الجلسة           
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المرحلة الثالثة: اعداد بطاقات التقييم للبلدية
تتشابة هذه المرحلة مع اجراءات بطاقات التقييم المجتمعي في المرحلة السابقة بحيث تشمل الخطوات االتي:

الخطوة االولى: تعريف و رفع وعي  )من 30 الى 60 دقيقة(
و تهدف هذه الخطوة الى تعريف العاملين بالبلدية بمفهوم المساءلة المجتمعية و أدواته، اضافة الى تعريفهم بمنهجية بطاقات التقييم المجتمعي 

و الخطوات السابقة التي تم تنفيذها ضمن هذه المنهجية.

الخطوة الثانية: التعريف بقضايا وأولويات المجتمع و تطوير المؤشرات )30-60 دقيقة(
تبدأ هذه الخطوة بعرض منظومة تتبع المدخالت و استكملها من خالل التغذية الراجعة من المشاركين 

عرض و توضيح  القضايا واألولويات التي تم االتفاق عليها من قبل ممثلي المجتمع المحلي. 
تعمل المجموعة المشاركة على وضع تصوراتها حول مؤشرات تقييم أداء البلدية من منظور هذه القضايا و األولويات، بحيث يتم االتفاق على  
مجموعة مؤشرات لكل أولوية )على أن يتراوح عدد المؤشرات لكل أولوية من 1 الى 2 مؤشر(، أضافة الى أية مؤشرات أخرى لها عالقة 

بتعاون المجتمع المستهدف و تعامالته مع البلدية.

أذا كان عدد القضايا كبير، يمكن تقسيم المجموعة المشاركة الى مجموعات تعمل كل منها على أولويات و مؤشرات قضية محددة.

يحرص الميسر على التقريب بين مؤشرات المجتمع المحلي و المؤشرات التي يحددها 
العاملون في البلدية          
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الخطوة الثالثة: بطاقات التقييم )30-60 دقيقة(
اعداد بطاقة التقييم و توزيعها على المشاركين وفق للموذج المرفق 9، بعد تحديد المؤشرات يقوم كل من المشاركين بتقييم أداء البلدية من 
منظور األولويات مع تبيان سبب التقييم، ألهداف هذا الدليل تم تطوير البطاقات لتشمل مقياس من 5 اجابات و هي سيئ جداً، سيئ، مقبول، 

جيد، جيد جداً، من الضروري أن يوضح جميع المشاركين سبب النتيجة التي أعطاها.

يعمل الميسر بشكل فوري على تحليل التقييمات و تجميع التنيجة في بطاقة تعكس التقييم الكلي لجميع المؤشرات  و عرضها على المشاركين10 
.

الخطوة الرابعة: مناقشة و توصيات )30-60 دقيقة(
تقوم المجموعة باالطالع على و مناقشة نتائج التقييم و طرح التوصيات بهدف تطوير األداء البيئي للبلدية في المنطقة و الحد من أثارها السلبية 

على حقوقهم البيئية/انتهاكها

تذكر
1-يتم التنسيق مع البلدية لمشاركة عدد من العاملين في البلدية قريب من عدد المشاركين من المجتمع و شاملة لمختلف الوظائف ذات 

العالقة.

النموذج رقم 4: بطاقات التقييم   9
النموذج رقم 5: النتائج الكلية للتقييم  10

يجب التأكد من احضار مجموعة البطاقات خالية من البيانات حتى يتم تعبئتها بشكل فوري 
خالل الجلسة

تذكر
يتم التنسيق مع البلدية لمشاركة عدد من العاملين في البلدية قريب من عدد المشاركين من المجتمع 

و شاملة لمختلف الوظائف ذات العالقة.
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المرحلة الرابعة: لقاء تشاركي و أعداد خطة تطوير األداء
يتم في هذه المرحلة تنظيم لقاء مفتوح بين المجتمع المحلي، البلدية، ميسري العملية و أية أطراف ذات صله، حيث يقوم بداية الميسر بعرض 
المنهجية المتبعة و أهداف المساءلة المجتمعية مع مراعاة توجيه رسائل واضحة هول أهمية المساءلة المجتمعية لتطوير األداء و تجاوز أية 

عراقيل ذات طابع شخصي في التقييم. 11 
يتبع هذه المقدمة مشاركة ممثل المجتمع المحلي بعرض نتائج التقييم المجتمعي لألداء البيئي – نتائج التقييم و اسبابها و التوصيات. كما تسنح 

الفرصة لممثل البلدية لعرض نتائج تقييم العاملين في البلدية و المعايير التي تم اختيارها.
يفتح بناء عليه باب النقاش بهدف التوافق من خالل التفاوض بين المجوعتين على معايير موحدة لتقييم األداء  و مراجعة بطاقة تتبع المدخالت، 

بحيث يحرص الميسر على تطوير نموذج نهائي موحد يشمل جميع المعايير المتفق عليها في هذا اللقاء.
يتم خالل اللقاء االتفاق من خالل التفاوض على اليات العمل التي من شأنها التطرق لقضايا المجتمع و أولوياته، و االتفاق على خطة عمل 
هادفة لتحقيق نتائج سريعة من خالل تقسيم المهام لتشمل البلدية ، المجتمع المحلي، أصحاب الواجب )وزترة الحكم المحلي(، أطراف اخرى 

ذات عالقة)منظمات أهلية، مقاول،...(.12

11  ملحق رقم 3: عرض المنهجية و الرسائل الموجهة
12  نموذج رقم6 : نموذج خطة العمل
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يمكن  أن تشمل خطة العمل مجموعة تدخالت من جميع أصحاب العالقة مثل:

أمثلة على التدخالتالجهة

المجتمع المحلي

االتفاق على ساعات عمل
توثيق انتهاكات

المساهمة في عمليات التنظيف-تطوع
تزويد البلدية باخطارات/شكاوى مكتوبة 

تشكيل مجموعة مطلبية – للحث على تعديل/ استحداث موازنة، سياسة،..

البلدية

تقييم األثر البيئي
مسائلة و محاسبة منتهكي الحق البيئي )مقاول، موظف(

تعيين موظفين مؤهلين لالشراف
تطوير أنظمة داخلية )االشراف و االدارة البيئية(

تصويب اجراءات االدارة البيئة
تفعيل سياسة محددة

اصحاب الواجب )الوزارة/صندوق 
تطوير البلديات(

مسائلة
تعديل سياسة/نظام

اشراف

المنظمات األهلية

تجنيد متطوعين
دعم المجموعات المطلبية

الضغط و المناصرة
تقييم متخصص
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المرحلة الخامسة: المباشرة بتنفيذ الخطة متابعتها
من المؤكد أن تنفيذ عملية التقييم و اعداد الخطة هو ليست الخطوة النهائية في العملية، من الضروري متابعة تنفيذ الخطة و  اعادة التقييم عند 
االنتهاء من تنفيذ بنودها، كما أن مأسسة العملية هي مخرج أساسي حيث يضمن مشاركة مستمرة للمجتمع في تطوير أداء البلديات، اذ يمكن 

أيضاً نقل الجربة لمناطق اخرى و تحفيز المساءلة المجتمعية.
من المتابعات المرجوة من العملية:

اعداد تقرير متكامل يوثق العملية و يشمل الخطط و نتائج التنفيذ  
استخدام التقرير و البيانات في عمليات الضغط و المناصرة و في عمليات التخطيط و اعداد الموازنات  

مراقبة التزام جميع األطراف بخطة العمل التنفيذية  
تكرار العملية في أنواع أخرى من الخدمات و التعلم من التجربة و تعميمها     

يوصى باعادة التقييم لنفس الفئة بعد انتهاء ستة أشهر لرصد التغيير في رضى المجتمع المحلي عن األداء البيئي للبلدية.
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III. قائمة المالحق
الملحق األول : النماذج

الملحق الثاني: أمثلة على منظومة تتبع المدخالت
الملحق الثالث: عرض منهجية البطاقات و الرسائل الموجهة

الملحق الرابع:  مصفوفة خطة المراقبة البيئية وفقاً ألدوات التقييم الصادرة عن صندوق تطوير البلديات
الملحق الخامس: مرحلة تجربة لألداة 
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الملحق األول
النماذج
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النموذج رقم 1- مثال خطة تنفيذ التقييم المجتمعي
متطلبات لتنفيذ المهمةمسؤولية التنفيذ و الجهة ذات العالقةتاريخ االنتهاءتاريخ البدء وصف المهمةرقم 

أختيار المنطقة /المدينة 1
و اعتمادها

المنسق مع لجنة من المؤسسة

دراسة أنشطة البلدية في 2
المنطقة

التقرير السنوي/ الخطة السنويةالمنسق بالتشاور مع اللجنة

مواد توعوية/ اشراف مدير المؤسسةالمنسق و ادارة المؤسسةتنسيق لقاء مع البلدية3
تطوير منظومة 4

المدخالت
المنسق بالتشاور مع البلدية و ذوي الشأن 

)وزارة، صندوق تطوير البلديات،..(
التقرير السنوي/ الخطة السنوية/ التقرير 

المالي/ الموازنة/ عقد المقاول/ تقارير 
انجاز/توثيق انتهاكات

تنسيق لقاء مع ممثلي 5
المجتمع المحلي/التجمع 

السكاني و االجتماع 
األولي بهم

مواد توعويةالمنسق 

أعداد المواد التوعوية 6
الالزمة

المنسق مع مسؤول التوعية في المؤسسة

تنظيم لقاء المجموعة 7
االولى/ ممثلي التجمع 

السكاني/ المجتمع 
المحلي

المنسق / مختص في مجال النشاط 
الخاضع للتقييم/ احتياج التجمع السكاني

منظومة المدخالت/المواد التوعوية/ 
بطاقات تقييم معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد المشاركين

تنظيم لقاء المجموعة 8
ثانية/ ممثلي البلدية

المنسق/ ممثلي البلدية/مختص في المجال 
البيئي

منظومة المدخالت/المواد التوعوية/ 
بطاقات تقييم معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد المشاركين/جدول 
القضايا و األولةيات
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المنسق بالتشاور مع البلدية و ادارة التنسيق للقاء التشاركي9
المؤسسة

دعوة ذوي الشأن و اعداد تقرير المراحل 
السابقة/ اختيار ممثل عن المجتمع 

المحلي/ اختيار ممثل عن البلدية/توثيق/ 
نموذج خطة العمل

ترتيب خطة العمل و 10
ارسالها لجميع المعنيين

المنسق

متابعات )يمكن اضافة 11
عدد المتابعات المتفق 

عليها(

المنسق/المجتمع المحلي/البلدية/منظمات 
أهلية/وزارة/...

النموذج رقم 2- نموذج بطاقة تتبع المدخالت
منطقة التنفيذاسم البلدية

فترة التنفيذعنوان النشاط

المخطط باألرقام/وصف الفعليوصف المخطط المدخل
ان وجد

الفعلي باألرقام/ان 
وجد

مالحظات/اثباتات
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النموذج رقم 3 : القضايا و األوليات
األولوياتالقضية

-
-
-
-

النموذج رقم 4 : بطاقة التقييم المجتمعي/ ممثلي البلدية

منطقة التنفيذاسم البلدية
فترة التنفيذعنوان النشاط

تاريخ التقييماسم التجمع السكاني

المؤشراتاألولوية
التقييم

 1
سيءجداً

2
سيئ

 3
مقبول

4
جيد

5
سبب نتيجة اتقييمجيد جداً
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نموذج رقم 5: النتائج الكلية لبطاقات التقييم 
منطقة التنفيذاسم البلدية

فترة التنفيذعنوان النشاط
تاريخ التقييماسم التجمع السكاني

عدد المقييمينالمؤشراتاألولوية
نسبة تمثيل فئات مهمشة 

)نساء/أطفال/ذوي 
احتياجات خاصة(

أسباب التقييممعدل التقييم
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نموذج رقم 6 : نموذج خطة العمل

مسؤولية التدخلاألولوية
التنفيذ

مسؤولية المتابعة و التنسيق مع 
مسؤول التنفيذ

تاريخ االنتهاء من 
تنفيذ التدخل

مصادر الزمة 
مالحظاتللتنفيذ
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الملحق الثاني
أمثلة على منظومة تتبع المدخالت
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المثال األول: منظومة تتبع مدخالت – نشاط بناء مرافق 
منطقة التنفيذاسم البلدية : 

فترة التنفيذعنوان النشاط: انشاء مستوصف

مالحظات/اثباتاتالفعلي باألرقام/ان وجدالمخطط باألرقام/ان وجدوصف الفعليوصف المخطط المدخل
بناء على التقرير 100,000100,000موازنة البناء

المدقق
موازنة بند التنظيفات 

في عقد المقاول
بناء على توثيق 5،0001،000

سجالت الدفع للمقاول
سياسات حول بند 

التنظيفات
على المقاول التخلص 

من مخلفات البناء 
الصلبة و السائلة 

باشراف البلدية

لم يتم اشراف البلدية 
على عملية التخلص 

من مخلفات البناء

بناء على سجل 
المشرف من البلدية/ 

تواجده في أماكن اخرى

سياسة حول آلية 
التخلص من النفايات 

الصلبة

يتم تحديد آلية ومكان  
التخلص من نفايات 

الصلبة باالتفاق

تم رمي النفايات الصلبة 
في أرض خاصة دون 

االتفاق مع صاحب 
األرض

سياسة حول مسائلة 
المقاول على اتخاذ 
اجراءات السالمة 

البيئية

خصم %1 من قيمة 
العطاء اذا لم يتم 

االلتزام باجراءات 
السالمة البيئية

بناء على السجالت لم يتم خصم 1% 
المالية
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المثال الثاني: منظومة تتبع مدخالت – نشاط شق طرق
منطقة التنفيذاسم البلدية : 

فترة التنفيذعنوان النشاط: شق طريق

مالحظات/اثباتاتالفعلي باألرقام/ان وجدالمخطط باألرقام/ان وجدوصف الفعليوصف المخطط المدخل

بناء على التقرير المدقق100,000100,000موازنة شق الطريق

موازنة بند بانشاء طريق 
بديلة أمنة للمشاة

تم انشاء طريق بديلة 
اال أنها غير أمنه على 

االطفال –قرب مكان بناء 
أخر

بناء على توثيق سجالت 3,0003,000
الدفع للمقاول

سياسات حول ساعات 
العمل في الطرقات 

على المقاول العمل في 
ساعات من 9 صباحاً 

حتى ال5 مساء”

يعمل المقاول حتى 
ساعات متأخرة و يسبب 

ضجيج 

بناء على توثيق السكان

على المقاول ان يحد سياسة حول نقل المواد
من تسرب المواد على 

الطرقات عند النقل 
ووضع أغطية على 

عربات النقل

لم يتم تنفيذ السياسة 
و تسربت المواد على 

امتداد الطريق المؤدية 
الى مكان العمل

سياسة حول مسائلة 
الموظف في البلدية على 

قطع األشجار في المنطقة 
البيئية

يشرف موظف البلدية 
على قطع أية أشجار 

للضرورة و يتخذ التدابير 
الالزمة للحد منها

تم قطع أشجار في 
المنظقة بالرغم من توفر 
امكانية الحؤول دون ذلك  

بناء على السجالت 
المالية
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المثال الثالث: منظومة تتبع مدخالت – نشاط تأهيل و انشاء وحدات انارة الشوارع
منطقة التنفيذاسم البلدية : 

فترة التنفيذعنوان النشاط:صيانة شبكة المياه
مالحظات/اثباتاتالفعلي باألرقام/ان وجدالمخطط باألرقام/ان وجدوصف الفعليوصف المخطط المدخل

بناء على التقرير المدقق30,00040,000موازنة الصيانة
بند موازنة اصالح أية 

كسر لخطوط الماء 
على المقاول اصالح اية 

كسر بنجم عن عملية 
الحفر للحد من تلوث 

المياه

بناء على توثيق السكان5،0005،000

سياسة حول الحد من 
تلوث المياه نتيجة الكسر

على البلدية تقديم صيانة 
دورية و فورية في حال 

كسر خطوط المياه

توفير برامج مراقبة 
جودة المياه

تمت صيانة الكسر فور 
االتصال بالبلدية

ال يوجد مختص في 
البلدية لمراقبة جودة 

المياه
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الملحق الثالث
عرض منهجية البطاقات و الرسائل الموجهة
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تقديم المنهجية
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الملحق الخامس
مرحلة تجربة لألداة
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التجربة األولى
ملخص تنفيذي حول التجربة األولى ألداة المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات

القضية : النفايات الصلبة في قراوة بني زيد- محافظة رام هللا
           

         

المؤسسات المشاركة:
فلسطين،  األرض  أصدقاء   – الفلسطينية  البيئية  المنظمات  شبكة 
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، مركز اإلعالم البيئي والتنمية، 

جمعية المهندسين الزراعيين العرب
في الفترة الواقعة بين 2017/03-2016/11
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وصف المشكلة: مكب قراوة بني زيد يشكل خطورة على صحة السكان في المنطقة ويحرمهم من حقهم من العيش في 
بيوتهم في ظروف صحية  ةمئالم.يبعد المكب عن أقرب تجمع سكني حوالي800 م ويتم حرق النفايات بشكل مستمر 
مما يؤدي إلى سحابة من الدخان الضار تغطي المنطقة السكنية. حيث ظهرت مشكلة المكب منذ  عام 2011 أي حوالي 
5 سنوات بعد االمتداد العمراني  في المنطقة بحيث أصبح المكب قريب جدا للبيوت السكنية، تكمن المشكلة الرئيسية  في 

حرق النفايات في المكب وعدم طمرها.األمر الذي يؤدي إلى انبعاث الدخان بروائح كريهة . 
كانت هناك زيارات منفردة من قبل سلطة جودة البيئة ومجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام هللا 
والبيرة ولكن دون اتخاذ إي إجراءات فعلية ، تقدم المجتمع المحلي بأكثر من شكوى لسلطة جودة البيئة والحكم المحلي 

ومجلس النفايات المشترك ولكن دون أية جدوى.

أثار المشكلة: يعاني سكان  المنطقة   و البالغ عددهم حوالي 2,740 نسمة ،  من العديد من األمراض التنفسية وخاصة 
األطفال، ويتركز الضرر على 11 عائلة تعيش في محيط منطقة المكب ،  يحرمون من  العيش في بيوتهم ضمن ظروف 
الفيروسات وخصوصا  العالج ويكون سببها  تتطلب  التي تصلها  الحاالت  أن  القرية  تشير طبيبة عيادة  صحية،  حيث 
السكان القريبون من المكب، فيما اضطر بعض السكان إلى ترك منازلهم القريبة من المكب و االنتقال إلى وسط القرية 

وتكبد المزيد من المصاريف من أجل المحافظة على صحة األطفال.

العمل ضمن دليل المساءلة المجتمعية على األداء البيئي للبلديات:
ضمن مشروع تعزيز الحوكمة البيئية على مستوى البلديات وفي سياق إعداد دليل مساءلة المجتمع المدني لألداء البيئي 
للبلديات باستخدام بطاقات التقييم المجتمعي  عملت  شبكة المنظمات البيئية – أصدقاء األرض فلسطين بمشاركة طاقم 
من أعضائها يضم:  مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ، مركز اإلعالم البيئي والتنمية  ، جمعية المهندسين الزراعيين 

العرب على تطبيق أداة بطاقات التقييم المجتمعي لألداء البيئي للبلديات متخذة اإلجراءات التالية:
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أوالً: تطوير خطة عمل13: عملت المؤسسات المشاركة على تطوير خطة العمل و التي شملت دراسة المنطقة ، تطوير 
رسائل التوعية، تنظيم لقاءات التقييم المجتمعي، تنظيم لقاء التقييم الذاتي للمجلس القروي والمجالس المشتركة    و تنظيم 

لقاء مشترك بينهما يرتكز على نتائج التقييم.
ثانياً:  بعد دراسة الحالة، تم إعداد مسودة قائمة المدخالت 14و تطوير رسائل التوعية من منظور الحقوق البيئية و قائمة 

المدخالت.
ثالثاً: التنسيق مع أحد العائالت التي تقدمت بشكوى للشبكة عبر التلفون األخضر لتيسير لقاء مع مجموعة من  العائالت 

المجاورة للمكب و المتضررة منه. 
رابعاً: تنظيم اللقاء األول لمجموعة من سكان قراوة بني زيد وتحديد  القضية التي تم التركيز عليها هي النفايات الصلبة 
وكانت األولوية15 ضمن هذه القضية هي مكب نفايات قراوة بني زيد وتأثيره على التجمعات السكنية في المنطقة القريبة 

منه.
خامساً: ساند الميسرون من المؤسسات المشاركة العائالت  بوضع مؤشرات لتقييم الخدمة التي يقدمها المجلس وتقييم 
إدارة هذا المكب، فشارك   في التقييم  5 ممثلين عن العائالت المتضررة. و عملت ميسر مجموعة المؤسسات على تجميع 

التقييمات في النموذج رقم 5 أدناه.
سادساً: تم تنظيم لقاء مع دائرة المجالس المشتركة  بمشاركة القائم بأعمال المدير السيد سليمان أبو مفرح قائم بإعمال مدير 
عام المجالس المشتركة وطاقم المجلس ، تم من خالله طرح مشكلة مكب النفايات في قراوة بني زيد و تطوير مؤشرات 

ادارة المجالس ودورها في إدارة مكب قراوة بني زيد وتوجيه المجلس القروي نحو الحل.
13  النموذج األول- خطة العمل

14  النموذج الثاني- قائمة المدخالت
15  النموذج الثالث- قائمة القضايا و  األولويات 
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النفايات و تطوير مؤشرات المجلس حول  سابعاً: تم تنظيم لقاء مع المجلس القروي، تم من خالله طرح مشكلة مكب 
معالجة النفايات الصلبة في المنطقة. حيث تم عمل تقييم ذاتي16 ألداء المجلس حول هذه القضية.

ثامناً: تنظيم لقاء مشترك يضم كل من ممثل العائالت المتضررة إضافة إلى ممثل عن المجلس القروي و حضر اللقاء 
أطراف أخرى من ذوي العالقة بما فيهم ممثل عن كل من سلطة جودة البيئة، وزارة الحكم المحلي ومجلس الخدمات 

المشترك إلدارة النفايات الصلبة، و الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .
حيث تم خالل اللقاء عرض نتائج التقييم لجميع المؤشرات المتفق عليها، عرض قائمة المدخالت.

تاسعاً وضع خطة متابعة خالل اللقاء تم من خاللها تحديد التدخالت المقترحة و الجهة المسئولة عن المتابعة17 إضافة إلى 
المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ التدخالت.

16  نموذج رقم 4: تقييم أداء المجلس
17  نموذج رقم 6 – خطة المتابعة
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ملخص التوصيات  المدرجة  في خطة المتابعة:
 يقوم المجلس القروي بتأهيل المكب الحالي خالل أسبوعين من اليوم بالتوازي مع تأهيل المكب الجديد.	
 يتعهد المجلس القروي ومتعهد جمع النفايات احمد رباح بعدم الحرق بتاتا واإلبالغ عن إي شخص يقوم بذلك.	
 الغربية 	 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بترتيب لقاء تشاوري مع بلدية بني زيد  البيئة  تقوم سلطة جودة 

لنقاش إمكانية التعاون في جمع النفايات حيث اجمع المشاركين بأن تأهيل المكب الحالي لن يستوعب مدة أطول 
من شهرين.

المعيقات 
البلديات على تزويد  المجالس و  يتحفظ  المدخالت، حيث  قائمة  التجربتين و خاصة في مرحلة تطوير  ظهر عائق في 

المؤسسات المشاركة بالتقارير المالية.
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النموذج رقم 1- مثال خطة تنفيذ التقييم المجتمعي
متطلبات لتنفيذ المهمةمسؤولية التنفيذ و الجهة ذات العالقةتاريخ االنتهاءتاريخ البدء وصف المهمةرقم 

اختيار المنطقة /المدينة و 1
اعتمادها

المنسق مع لجنة من المؤسسة2016/11/17

دراسة أنشطة البلدية في 2
المنطقة

المنسق بالتشاور مع اللجنة2016/11/172016/11/20

مواد توعوية/ إشراف منسق الشبكة المنسق و منسق الشبكة 2017/1/82017/1/8تنسيق لقاء مع البلدية3
المنسق بالتشاور مع المجلس القروي  2017/1/292017/1/30تطوير منظومة المدخالت4

و ذوي الشأن )سلطة البيئة ، وزارة 
الحكم، مجلس الخدمات المشترك إلدارة 

النفايات (

التقرير السنوي/ الخطة السنوية/ 
التقرير المالي/ الموازنة/ عقد المقاول/ 

تقارير انجاز/توثيق انتهاكات

تنسيق لقاء مع ممثلي المجتمع 5
المحلي/التجمع السكاني و 

االجتماع األولي بهم

مواد توعويةالمنسق 2017/1/202017/1/20

المنسق مع مسئول التوعية في 2016/11/272017/11/28أعداد المواد التوعوية الالزمة6
المؤسسة

تنظيم لقاء المجموعة األولى/ 7
ممثلي التجمع السكاني/ المجتمع 

المحلي

المنسق / مختص في مجال النشاط 2016/11/29
الخاضع للتقييم/ احتياج التجمع 

السكاني

منظومة المدخالت/المواد التوعوية/ 
بطاقات تقييم معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد المشاركين
تنظيم لقاء المجموعة ثانية/ 8

ممثلي البلدية
المنسق/ ممثلي البلدية/مختص في 2017/1/16

المجال البيئي
منظومة المدخالت/المواد التوعوية/ 
بطاقات تقييم معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد المشاركين/جدول 
القضايا و األولويات
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المنسق بالتشاور مع البلدية و إدارة 2017/2/122017/2/19التنسيق للقاء ألتشاركي9
المؤسسة

دعوة ذوي الشأن و إعداد تقرير 
المراحل السابقة/ اختيار ممثل عن 
المجتمع المحلي/ اختيار ممثل عن 
البلدية/توثيق/ نموذج خطة العمل

2017/2/192017/2/19تنظيم للقاء ألتشاركي 10
ترتيب خطة العمل و إرسالها 10

لجميع المعنيين
المنسق2017/2/192017/2/21

متابعات )يمكن إضافة عدد 11
المتابعات المتفق عليها(

المنسق/المجتمع المحلي/البلدية/2017/2/202017/3/5
منظمات أهلية/وزارة/...



دليل المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات - بطاقات التقييم المجتمعي  | 53

النموذج رقم 2- نموذج بطاقة تتبع المدخالت
منطقة التنفيذ قراوة بني زيد- منطقة الوادياسم البلدية: مجلس قروي قراوة بني زيد

فترة التنفيذعنوان النشاط : مكب نفايات صلبة 

مالحظات/إثباتاتالفعلي باألرقام/إن وجدالمخطط باألرقام/إن وجدوصف الفعليوصف المخطط المدخل
سياسة آلية جمع 
النفايات الصلبة 

على البلدية وضع آلية مناسبة 
لجمع النفايات الصلبة 

على المتعهد جمع النفايات 
الصلبة ضمن معايير صحية 

وتضمن السالمة العامة تحت 
إشراف البلدية 

تلتزم البلدية بتوفير حاويات 
موزعة بشكل مالئم على سكان 

القرية 

المتعهد يجمع النفايات 
بطريقة غير مالئمة) جرار 
مفتوح(، وال يغطي جميع 

المناطق في القرية وال يلتزم 
بشروط السالمة العامة 

كما أن البلدية ال تشرف على 
المتعهد بالشكل المطلوب 

تأخير في تسليم الحاويات من 
قبل المانح 

بناء على توثيق 6000 شيقل / شهر 
المجلس القروي

بناء على السجالت 
المالية 

سياسة آلية 
التخلص من 

النفايات الصلبة 

على البلدية اختيار مكان 
مناسب مؤهل للمكب ضمن 
معايير بيئية وصحية وعلى 

المتعهد التخلص من النفايات 
بالطريقة البيئية ) الطمر(

المكان الفعلي للمكب غير 
مناسب قريب من المناطق 

السكنية 
آلية التخلص من النفايات 

في المكب هي الحرق وهي 
وسيلة مرفوضة بيئيا
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النموذج رقم 3 : القضايا و األوليات
األولوياتالقضية

جمع النفايات الصلبة بطريقة سليمة 	 النفايات الصلبة 
التخلص من النفايات في مكب صحي بيئي	 

تزويد المناطق المرتفعة بكمية مياه مناسبة وضغط مناسب	 المياه 
توسيع امتداد شبكة المياه 	 

النموذج رقم 4 : بطاقة التقييم المجتمعي/ ممثلي البلدية

منطقة التنفيذ: الوادياسم البلدية: قرواة بني زيد
فترة التنفيذ: يستخدم ألكثر من 10 سنواتعنوان النشاط: مكب نفايات قراوة بني زيد

تاريخ التقييم: 2017/1/16اسم التجمع السكاني

المؤشراتاألولوية

التقييم
 1

سيء 
جداً

2
سيئ

 3
مقبول

4
جيد

5
جيد جداً

سبب نتيجة التقييم

جمع النفايات 
الصلبة بطريقة 

صحية بيئية 

 3 أيام باألسبوع كافيXجدولة جمع النفايات الصلبة مناسبة
وسيلة وأدوات الجمع تتوافق مع 

معايير السالمة العامة

Xوجود حاويات

X الجرار المفتوح
ال يوجد التزام بمعايير السالمة العامة

ال يوجد حاويات
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التخلص من 
النفايات الصلبة 

وجود مكب مؤهل ضمن معايير بيئية 
صحية 

X  المكب يبعد عن التجمع السكاني مسافة ال تزيد عن
300 م 

المكب غير مغلق بسلك شائك 
آلية إدارة المكب منظمة و تحد من 

إمكانية حدوث مشاكل بيئية
X آلية التخلص من النفايات بالحرق

ال يوجد إشراف على نوعية النفايات ، يتم رمي 
جلود الحيوانات في المكب

نموذج رقم 5: النتائج الكلية لبطاقات التقييم
منطقة التنفيذاسم البلدية: قرواة بني زيد

فترة التنفيذ: عنوان النشاط: مكب نفايات صلبة 
تاريخ التقييم: 2016/11/29اسم التجمع السكاني

عدد المؤشراتاألولوية
المقييمين

نسبة 
تمثيل 
فئات 

مهمشة(

معدل 
أسباب التقييمالتقييم

جمع النفايات الصلبة بطريقة 
صحية بيئية

 3 أيام باألسبوع كافيجيد72جدولة جمع النفايات الصلبة مناسبة 
وسيلة وأدوات الجمع تتوافق مع معايير 

السالمة
وجود حاويات 

سيئ

سيئ جدا

الجرار المفتوح 
ال يوجد التزام بمعايير السالمة العامة

ال يوجد حاويات

التخلص من النفايات الصلبة 

وجود مكب مؤهل ضمن معايير بيئية 
سيئ 72صحية 

المكب يبعد عن التجمع السكاني مسافة ال 
تزيد عن 300 م 

المكب غير مغلق بسلك شائك 
آلية إدارة المكب منظمة و تحد من 

إمكانية إحداث مشاكل بيئية
آلية التخلص من النفايات بالحرق سيئ جدا

ال يوجد إشراف على نوعية النفايات ، يتم 
رمي جلود الحيوانات في المكب
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نموذج رقم 6 : نموذج خطة العمل
مسؤولية المتابعة و مسؤولية التنفيذالتدخلاألولوية

التنسيق مع مسئول التنفيذ
تاريخ االنتهاء 

من تنفيذ التدخل
مالحظاتمصادر الزمة للتنفيذ

جمع النفايات 
الصلبة بطريقة 

صحية بيئية

رقابة المجلس على 
عملية الجمع 

تطوير أدوات الجمع 
الحاويات

رقابة المجلس على 
االلتزام بمعايير 

السالمة  

المجلس القروي

المجلس القروي 

المجلس بالتعاون 
مع مجلس الخدمات 
المشترك  للنفايات 

الصلبة 

المجلس القروي  

المجلس القروي

المجلس القروي 

المجلس القروي بالتعاون 
مع مجلس الخدمات 

المشترك  للنفايات الصلبة 

المجلس القروي

مستمر

تموز/2017

مستمر

رئيس المجلس

GIZ مانح 

رئيس المجلس

التخلص من 
النفايات الصلبة 

تأهيل المكب الحالي 
بالتوازي مع تأهيل 

المكب المقترح 

منع الحرق بشكل 
نهائي 

استخدام الطمر 
للنفايات 

دراسة آلية الشراكة مع 
بلدية بني زيد الغربية 

في جمع النفايات 
والتخلص منها

المجلس القروي 
بالتعاون مع سلطة 

البيئة والحكم المحلي 

المتعهد والمجلس 
القروي 

المجلس القروي 

المجلس القروي بالتعاون 
مع سلطة البيئة والحكم 

المحلي، المواطنين 

المتعهد والمجلس القروي 
والمواطنين

سلطة البيئة مع الحكم 
المحلي 

أسبوعين إلنهاء 
العمل على تأهيل 

المكب القائم ، 
وشهرين لتأهيل 
المكب المقترح 

يتم البدء بنقاش 
هذا الموضوع بعد 

شهرين

موازنة مالية من 
المجلس وتبرعات 

من المواطنين

موازنة خاصة للطمر

موازنة مالية ) من 
رسوم جمع النفايات(  

تقوم سلطة البيئة 
والحكم المحلي 
بدراسة الموقع 
المقترح للمكب 

ووضع التوصيات 
الالزمة 
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التجربة الثانية
ملخص تنفيذي حول التجربة الثانية ألداة المساءلة المجتمعية لألداء البيئي للبلديات

القضية:التخلص من المياه العادمة في األراضي الزراعية –منطقة الجمجمة في حلحول – محافظة الخليل

                
             

        

المؤسسات المشاركة:
أبحاث  مركز   ، فلسطين  األرض  أصدقاء  البيئية-  المنظمات  شبكة 

األراضي، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
في الفترة الواقعة بين 2017/03-2016/12
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وصف المشكلة: تقوم سيارات النضح بالتخلص من المياه العادمة في أراضي زراعية واقعة في منطقة الجمجمة في مدينة حلحول. حيث 
يتم نقل المياه العادمة بشكل يومي عن طريق سيارات النضح من بلدة سعير والشيوخ و حلحول وبيت أمر والتخلص منها في تلك األراضي 
الزراعية. يصل عدد سيارات النضح المتجهة للمنطقة إلى 10 سيارات عاال قل يوميا .  هذه الظاهرة موجودة منذ 3 سنوات على األقل، اال 
أن استصالح األراضي الزراعية المهددة بالمصادرة عن طريق مركز أبحاث األراضي   في العام 2015  حفز أصحاب األراضي على تقديم 

شكوى لبلدية حلحول دون أية متابعة من طرف البلدية في حينه.

أثار المشكلة:  يسبب التخلص من المياه العادمة في األراضي الزراعية  ضرر  على التربة و المزروعات ، بعد استصالح المزارعين 
ألراضيهم وبناء أبار زراعية، تقوم سيارات النضح من البلديات المجاورة ) الشيوخ، سعير، حلحول، وبيت أمر( بالتخلص من المياه العادمة 
في تلك األراضي  مسببة ضررا على المزروعات والتربة وانتشار الحشرات وانبعاث روائح كريهة، ولم يقتصر الضرر على ذلك  أال أن 
التلوث في هذه الحالة طال  اآلبار الزراعية في المنطقة، مما حرم المزارعين من االستفادة من مزروعاتهم ، كما قضى على المنظر الجمالي 

لمنطقة الجمجمة. 

العمل ضمن دليل المساءلة المجتمعية على األداء البيئي للبلديات:
ضمن مشروع تعزيز الحوكمة البيئية على مستوى البلديات وفي سياق إعداد دليل مساءلة المجتمع المدني لألداء البيئي للبلديات باستخدام 
بطاقات التقييم المجتمعي  عملت  شبكة المنظمات البيئية بمشاركة طاقم من  مجموعة الهيدرولوجيين ، جمعية اإلعالم البيئي ، و مركز أبحاث 

األراضي على تطبيق أداة بطاقات التقييم المجتمعي لألداء البيئي للبلديات متخذة اإلجراءات التالية:

أوالً: تطوير خطة عمل18: عملت المؤسسات المشاركة على تطوير خطة العمل و التي شملت دراسة المنطقة ، تطوير رسائل التوعية، تنظيم 
لقاءات التقييم المجتمعي  للفئات المتضررة، تنظيم لقاء التقييم الذاتي للبلدية المنطقة و تنظيم لقاء مشترك بينهما يرتكز على نتائج التقييم.

ثانياً:  بعد دراسة الحالة، تم إعداد مسودة قائمة المدخالت 19 و تطوير رسائل التوعية من منظور الحقوق البيئية و قائمة المدخالت.
18  النموذج األول- خطة العمل

19  النموذج الثاني- قائمة المدخالت
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ثالثاً: التنسيق مع  مركز أبحاث األراضي لتيسير لقاء مع مجموعة من  المزارعين المتضررين، أحدهم المزارع الذي  تقدم بشكوى سابقاً 
للبلدية دون جدوى لتيسير لقاء. 

رابعاً:   تنظيم اللقاء األول لمجموعة من الزارعين المتضررين وتحديد  القضايا ذات األولوية و شملت :

 المياه العادمة وكانت األولويات ضمن هذه القضية هي مشروع شبكة صرف صحي في بلدية حلحول  و التخلص من المياه 	
العادمة عن طريق سيارات النضح في نقاط للشبكات المجاورة.

 النفايات الصلبة و شملت األولويات إيجاد آلية للتخلص من نفايات البناء في أماكن خاصة بعيدا عن المناطق الزراعية.	
خامساً: ساند الميسرون من المؤسسات المشاركة المزارعون   بوضع مؤشرات لتقييم خدمات البلدية و المتعلقة بالحقوق البيئية للمواطنين ، 
فشارك   في التقييم  4 ممثلين عن المزارعين المتضررين. و عمل ميسر مجموعة المؤسسات على تجميع التقييمات في النموذج رقم 5 أدناه.

سادساً:  تم تنظيم لقاء أولى مع بلدية حلحول لنقاش مشكلة المياه العادمة والتخلص منها في األراضي الزراعية في منطقة الجمجمة وتلويث 
اآلبار الزراعية. و تم االتفاق على تنظيم لقاء التقييم الذاتي لطاقم عمل البلدية بهدف الخروج بتوصيات و آلية عمل منهجية للحد من المشكلة 

و أثارها على األراضي الزراعية. 
سابعاً: تم تنظيم لقاء التقييم الذاتي بمشاركة طاقم من البلدية و بمساعدة من المؤسسات الشريكة لتطوير مؤشرات التقييم حيث تم عمل تقييم 

ذاتي20 ألداء البلدية حول هذه القضية.
ثامناً: تم عقد لقاء مشترك ضم كل من وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومركز أبحاث األراضي 

وشبكة المنظمات البيئية وعدد من المزارعين المتضررين.
حيث تم خالل اللقاء عرض نتائج التقييم لجميع المؤشرات المتفق عليها و عرض قائمة المدخالت .

اللقاء تم من خاللها تحديد التدخالت المقترحة و الجهة المسئولة عن المتابعة21 إضافة إلى المدة الزمنية  تاسعاً: وضع خطة متابعة خالل 
20  نموذج رقم 4: تقييم أداء المجلس

21  نموذج رقم 6 – خطة المتابعة
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المقترحة لتنفيذ التدخالت.
ملخص التوصيات  المدرجة  في خطة المتابعة:

  انتداب شخص أو اثنين منبعثين من قبل سلطة جودة البينة لتوثيق العملية من صور, فيديو, أرقام السيارات, أسماء أصحاب 	
السيارات. و تتعهد جمعية األرض الخضراء للتنمية الصحية بتغطية التكاليف األزمة.

 توصي اللجنة للبلديات األربعة بعقد اجتماع مع محافظة الخليل إليجاد لنقاش مشكلة عدم وجود مكب قانوني للتخلص من المياه 	
العادمة لهذه البلديات. حاليا يكون البديل هو التخلص في وادي السمن حسب توصية سلطة جودة البيئة.

 مراسلة سلطة البيئة لوزارة الحكم المحلي إلرسال كتب للبلديات األربعة.	

 مراسلة وزارة الحكم المحلي للبلديات األربعة: بيت أمر, الشيوخ, سعير, حلحول.	
 توصي اللجنة للبلديات العمل على إيجاد مشاريع صرف صحي لحل قضية المياه العادمة 	
  يقوم كل من أصحاب الشكاوي: السيد اشرف حموري, األستاذ يحيى عبد العظيم دوفش زيارة مكتب سلطة جودة البيئة للتزويد 	

باإلفادة الالزمة للقيام باإلجراءات القانونية األزمة .

أهم النجاحات الفورية : مخالفة أصحاب السيارات التي تضخ المياه العادمة وحجز بعضهم وهذه تحدث ألول مرة بهذا الخصوص، ولم 
تستعد البلدية بالقيام بهذه اإلجراءات خوفا من المشاكل االجتماعية 

المعيقات: عدم تعاون البلدية في بداية العملية و االستخفاف في القضية. 
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النموذج رقم 1- مثال خطة تنفيذ التقييم المجتمعي
مسؤولية التنفيذ و الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ البدء وصف المهمةرقم 

ذات العالقة
متطلبات لتنفيذ المهمة

اختيار المنطقة /المدينة 1
و اعتمادها

المنسق مع لجنة من 2016/12/20
المؤسسة

دراسة أنشطة البلدية في 2
المنطقة

المنسق بالتشاور مع 2016/12/202016/12/27
اللجنة

مواد توعوية/ إشراف المنسق و منسق الشبكة 252017/2/2\1\2017تنسيق لقاء مع البلدية3
منسق الشبكة 

المنسق بالتشاور مع  2017/2/232017/2/25تطوير منظومة المدخالت4
البلدية   و ذوي الشأن 
)سلطة البيئة ، وزارة 

الحكم، الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان (

التقرير السنوي/ الخطة 
السنوية/ التقرير المالي/ 
الموازنة/ عقد المقاول/ 

تقارير انجاز/توثيق 
انتهاكات

تنسيق لقاء مع ممثلي 5
المجتمع المحلي/التجمع 

السكاني و االجتماع 
األولي بهم

مواد توعويةالمنسق 2017/1/132017/1/20

أعداد المواد التوعوية 6
الالزمة

المنسق مع مسئول 19\1\2017
التوعية في المؤسسة

تنظيم لقاء المجموعة 7
األولى/ ممثلي التجمع 

السكاني/ المجتمع 
المحلي

المنسق / مختص في 20\1\2017
مجال النشاط الخاضع 

للتقييم/ احتياج التجمع 
السكاني

منظومة المدخالت/المواد 
التوعوية/ بطاقات تقييم 
معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد 
المشاركين
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تنظيم لقاء المجموعة 8
ثانية/ ممثلي البلدية

المنسق/ ممثلي البلدية/2\2\2017
مختص في المجال البيئي

منظومة المدخالت/المواد 
التوعوية/ بطاقات تقييم 
معدة مسبقاً)مفرغة من 

البيانات( حسب عدد 
المشاركين/جدول القضايا 

و األولويات
المنسق بالتشاور مع 22\2\142017\2\2017التنسيق للقاء ألتشاركي9

البلدية و ادارة المؤسسة
دعوة ذوي الشأن و 
إعداد تقرير المراحل 

السابقة/ اختيار ممثل عن 
المجتمع المحلي/ اختيار 
ممثل عن البلدية/توثيق/ 

نموذج خطة العمل
22\2\2017تنظيم للقاء ألتشاركي 10
ترتيب خطة العمل و 10

إرسالها لجميع المعنيين
المنسق222017/2/25\2\2017

متابعات )يمكن إضافة 11
عدد المتابعات المتفق 

عليها(

المنسق/المجتمع المحلي/10\3\2017/2/252017
البلدية/منظمات أهلية/

وزارة/...
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النموذج رقم 2- نموذج بطاقة تتبع المدخالت
منطقة التنفيذ الجمجمة اسم البلدية: بلدية حلحول 

فترة التنفيذعنوان النشاط : التخلص من المياه العادمة  في األراضي الزراعية دون معالجة 

المخطط باألرقام/وصف الفعليوصف المخطط المدخل
ان وجد

الفعلي باألرقام/
إن وجد

مالحظات/إثباتات

سياسة الصرف 
الصحي 

على البلدية تقديم مشروع لتصريف 
المياه العادمة في بلدية حلحول 

على البلدية في الوقت الحالي 
التخلص من المياه العادمة عبر 

سيارات النضح  في  نقاط ) منهل( 
تسمح فيه سلطة جودة البيئة

لم تنجح البلدية حتى أالن في 
الحصول على تمويل لعمل شبكة 

صرف صحي لبلدية حلحول 
تتخلص البلدية من المياه العادمة في 

غالب االحيان في منطقة الجمجمة 
عبر ضخها من السيارات في 

األراضي الزراعية 

بناء على السجالت 3 مليون دوالر
المالية 

مخططات 

سياسة آلية مالحقة 
ومنع ضخ المياه 

العادمة في األراضي 
الزراعية 

على البلدية  منع سيارة  النضح 
التابع لبلدية حلحول او أي سيارات 
تابعة للبلديات المجاورة أو سيارات 

خاصة من التخلص من المياه 
العادمة داخل أراضيها 

تسمح البلدية سيارات النضح 
من التخلص من المياه العادمة 

في األراضي الزراعية في منطقة 
الجمجمة 
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النموذج رقم 3: القضايا و األوليات

األولوياتالقضية

المياه العادمة 
مشروع شبكة صرف صحي في بلدية حلحول 	 
التخلص من المياه العادمة عن طريق سيارات النضح في نقاط للشبكات المجاورة 	 

التخلص من نفايات البناء في أماكن خاصة بعيدا عن المناطق الزراعية 	 النفايات الصلبة 
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النموذج رقم 4: بطاقة التقييم المجتمعي/ ممثلي البلدية
منطقة التنفيذ: الجمجمة اسم البلدية: بلدية حلحول 

فترة التنفيذ: يستخدم ألكثر من 4 سنوات ولكن تم استصالح األراضي قبل عام  عنوان النشاط: ضخ المياه العادمة في األراضي الزراعية
تاريخ التقييم: 2017/2/2اسم التجمع السكاني

المؤشراتاألولوية
التقييم

 1
سيء جداً

2
سيئ

 3
مقبول

4
جيد

5
جيد جداً

سبب نتيجة اتقييم

تقديم مشروع الصرف الصرف الصحي  
الصحي للجهات المانحة 

X على البلدية بذل مزيد من الجهود للحصول
على مشروع باستخدام عدة أساليب، الجهد 

المبذول غير كافي

وجود مخططات وأوراق 
مشاريع

X يوجد مخططات ولكن أوراق المشاريع تم
تقديمها في فترة سابقة

مالحقة ومنع ضخ 
المياه العادمة في 

األراضي الزراعية

التغير في عملية ضخ 
المياه في األراضي 
الزراعية بنسبة%0

X يتم ضخ المياه العادمة في هذه المنطقة

عدد أو تنبيه ألصحاب 
السيارات 

ومراسلة البلديات الثالث 
المجاورة لوقف سياراتها

X موضوع اإلخطارات والمتابعة في هذه
المنطقة ليس سهل ألنها تقع في أراضي ج 

حسب ما قالته البلدية
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نموذج رقم 5: النتائج الكلية لبطاقات التقييم 
منطقة التنفيذ الجمجمة اسم البلدية: بلدية حلحول 

فترة التنفيذ: عنوان النشاط: التخلص من المياه العادمة في األراضي الزراعية  
تاريخ التقييم: 20\1\2017اسم التجمع السكاني

نسبة تمثيل عدد المقيمينالمؤشراتاألولوية
أسباب التقييممعدل التقييمفئات مهمشة 

تقديم مشروع الصرف الصرف الصحي 
الصحي للجهات المانحة  

عدم الحصول على مشروع لتنفيذ شبكة سيئ جدا -8
صرف صحي 

سيئمخططات وأوراق مشاريع 

سيئ جدا

هناك مخططات ولكن ال يوجد إلية صحيحة 
للحصول على مشروع 

مالحقة ومنع ضخ المياه 
العامدة في األراضي 

الزراعية 

عدم ضخ المياه في 
األراضي الزراعية 

سيارات النضح تتخلص من المياه العادمة سيئ جدا8
دون حسيب من 3 بلديات أخرى مجاورة  
باإلضافة إلى سيارة النضح التابعة لبلدية 

حلول

إصدار إخطارات آو تنبيه 
ألصحاب السيارات 

ومراسلة البلديات الثالث 
المجاورة لوقف سياراتها

ال يوجد إي اهتمام وال متابعة من قبل البلدية سيئ جدا
وال يوجد إي جهود مبذولة لوقف الظاهرة
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نموذج رقم 6: نموذج خطة العمل
مسؤولية المتابعة و التنسيق مسؤولية التنفيذالتدخلاألولوية

مع مسئول التنفيذ
تاريخ االنتهاء من 

تنفيذ التدخل
مصادر 
الزمة 
للتنفيذ

مالحظات

مشروع صرف 
صحي 

على البلدية تصميم أوراق مشروع 
للصرف الصحي بشكل جيد وتقديمه 

ألكثر من ممول وتقسيمه على 
مراحل

تمويل مستمروزارة الحكم المحلي بلدية حلحول 

مالحقة ومنع ضخ 
المياه العادمة في 

األراضي الزراعية 

استخدام وصالت ) مناهل ( 
المسموح فيها من قبل سلطة جودة 

البيئة فقط خالل الفترة الحالية 
 

تقديم الوثائق الالزمة لرفع قضية 
لدى النيابة العامة لمخالفة أصحاب 

سيارات النضح 

تقديم إخطارات للبلديات التي 
تقوم بإرسال سيارات النضح لهذه 

المنطقة  

بلدية حلحول 

المواطنين  

وزارة الحكم المحلي 
وسلطة جودة البيئة 

بلدية حلحول  بمتابعة  سلطة 
البيئة 

يقدم المواطنين المعلومات 
الالزمة لدى سلطة البيئة 

وهي تتولى الموضوع 
القانوني وتقوم شبكة 

المنظمات البيئية بالمتابعة 
وكخيار أخر  تقديم شكوى 

لدى النيابة عن طريق الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان   

ابتداء من تاريخ 
اليوم 

يتم تقديم المعلومات 
بعد 5 أيام من تاريخه 

بعد يومين من 
تاريخه 



Palestinian Environmental NGOs Network –Friends of Earth - 
Palestine (PENGON-FoE Palestine)
Al-Nahda Building- Second Floor, Al- Masyoun 
Ramallah – West Bank 
Telephone: 972 2 2966315
Fax: 972 2 2966319
Email: info@pengon.org

تبلورت فكرة تأسيس شبكة للمنظمات البيئية الفلسطينية في عام 1996، عندما شعر عدد من المنظمات 
التنسيق  عبر  الفلسطينية  البيئية  القضايا  لخدمة  جهودها  لتنسيق  الماسة  بالحاجة  الفلسطينية  االهلية 
الممثل  الشبكة  تعتبر  البيئة.  مجال  في  العاملة  الفلسطينية  االهلية  المنظمات  مختلف  بين  المتواصل 

الوحيد لفلسطين  في منظمة أصدقاء األرض العالمية منذ عام 2008. 


