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متهيد
يتناول.هذا.الدليل.عملية.التفتي�ش.البيئي.من.جوانبها.الفنية.والقانونية.والإجرائية.ويقدم.منهجية.التفتي�ش.امليداين.
بالتف�صيل.ودور.الأطراف.املعنية.بالتفتي�ش.يف.مراحله.املختلفة،.بالإ�صافة.لإجراءات.الر�صد.البيئي.التي.يقوم.بها.

املفت�ش.لأخذ.العينات.واإجراء.القيا�صات.البيئية.املختلفة..مو�صحا.ذلك.من.خالل.خم�صة.ف�صول.كما.يلي:

يت�صمن.الف�صل.الأول.خلفية.عامة.عن.التفتي�ش.البيئي.و�صرح.لعملية.التفتي�ش.البيئي.على.املن�صاآت.ال�صناعية.  •

ب�صكل.عام،.اأهدافها،.جمالت.اخت�صا�ش.مفت�صي.البيئة،.املهام.الإدارية.ملفت�صي.البيئة،.مهام.ال�صابط.العديل.
واملتطلبات.الالزم.توافرها.يف.املفت�صني.

يتناول.الف�صل.الثاين.ال�صيا�صة.والإ�صرتاتيجية.والتخطيط.لعملية.التفتي�ش.البيئي.  •
يت�صمن.الف�صل.الثالث.اأنواع.التفتي�ش.البيئي..  •

يتناول.الف�صل.الرابع.اإجراءات.الإلزام.واأدوار.الأطراف.امل�صرتكة.يف.مراحل.التفتي�ش.البيئي...  •
ر�صد. يف. املفت�صني. ت�صاعد. التي. القيا�صات. واإجراء. العينات. اأخذ. واإجراءات. اأ�ص�ش. اخلام�ش. الف�صل. يتناول.  •

املخالفات.البيئية.داخل.املن�صاأة.

يحتوي.هذا.الدليل.على.عدة.مالحق.ت�صاعد.املفت�صني.على.اأداء.العملية.التفتي�صية.بكفاءة.،.وتت�صمن.مناذج.لأدوات.
التفتي�ش.التي.يتم.ا�صتخدامها.اأثناء.عملية.التفتي�ش.وت�صمل.:

ا�صتمارة.التفتي�ش.البيئي.على.املن�صاآت.ال�صناعية. .•
مثال.خلطة.تفتي�ش.على.من�صاأة.�صناعية.كبرية.  •

حم�صر.التفتي�ش.البيئي.  •
امل�صتندات.وال�صجالت.الالزم.مراجعتها.اأثناء.التفتي�ش. .•

منوذج.للتقرير.الفني.للتفتي�ش.  •
بع�ش.النماذج.الإجرائية.  •
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مقدمة
تعترب.الرقابة.والتفتي�ش.من.املهام.الرئي�صية.التي.تقوم.بها.�صلطة.جودة.البيئة.يف.دولة.فل�صطني.،.من.خالل.املراقبة.
امل�صتمرة.على.كل.ما.يوؤثر.على.البيئة.ب�صكل.مبا�صر.اأو.غري.مبا�صر.وتطبيق.الأنظمة.والقوانني.البيئية.املحلية.والدولية.

وكذلك.الإتفاقيات.واملعاهدات.الدولية.ومتابعة.جميع.التطورات.وامل�صتجدات.يف.ما.يتعلق.بهذا.املجال..

ويهدف.التفتي�ش.البيئي.اإىل.دعم.وتعزيز.كال.من.البيئة.وال�صحة.العامة.حيث.اأن.التلوث.الناجت.عن.املن�صاآت.ال�صناعية.

له.تاأثري.�صار.لي�ش.فقط.على.البيئة.ولكن.على.�صحة.الإن�صان.اأي�صا،..ولذا.فاإن.كثريًا.من.الإجراءات.التي.ميكن.للمن�صاآت.

ال�صناعية.تطبيقها.لتخفيف.الآثار.البيئية.ال�صارة،.توؤدي.يف.نف�ش.الوقت.اإىل.تخفيف.الآثار.التي.متثل.خطورة.على.�صحة.

العاملني.باملن�صاأة،.وكذلك.املواطنني.املقيمني.يف.املناطق.التي.تتاأثر.بالنبعاثات.ال�صادرة.من.تلك.املن�صاآت،.وبناء.على.
.ذلك.فاإن.فاعلية.عملية.التفتي�ش.على.املن�صاآت.ال�صناعية.توؤدي.اإىل.حماية.البيئة.وحماية.العمال.وحماية.ال�صحة.العامة.
ومن.املهام.الأ�صا�صية.ل�صلطة.جودة.البيئة.الرقابة.والتفتي�ش.البيئي.وذلك.بتنفيذ.الإجراءات.القانونية.على.جميع.
املن�صاأت.ومتابعتها.لت�صويب.اأو�صاعهم.البيئية.املخالفة.للمقايي�ش.واملعايري.املوجودة.يف.القانون.،.وكذلك.التن�صيق.

مع.اجلهات.التنفيذية.لتطبيق.العقوبات.ح�صب.القانون..

.

وحتى.تكون.عملية.التفتي�ش.البيئي.اأكرث.فعالية.وتاأثريا.يظهر.الحتياج.اإىل.تكوين.منظومة.موحدة.للتفتي�ش.البيئي.
يتم.على.اأ�صا�صها.التن�صيق.بني.اجلهات.املختلفة.املخت�صة.بالتفتي�ش.البيئي.لتحقيق.ما.يلي:

ال�صتفادة.من.اخلربات.املتخ�ص�صة.يف.جمال.بيئي.معني.يف.الوزارات.املختلفة..  •
التغلب.على.حمدودية.الإمكانيات.وتنوع.م�صتوى.اخلربة.يف.جهات.التفتي�ش.املخت�صة.بالتفتي�ش.متعدد.الأو�صاط.  •
القدرة.على.التعامل.الأكرث.كفاءة.مع.امل�صاكل.البيئية.املتزايدة.والناجتة.عن.ات�صاع.املن�صاآت.ال�صناعية.على.  •

اختالف.اأن�صطتها......

ويعترب."دليل.اإجراءات.التفتي�ش.البيئي".اأحد.ركائز.توحيد.منهج.التفتي�ش.البيئي.على.جميع.املن�صاآت.يف.خمتلف.
القطاعات..
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الفصل األول

المراقبة والتفتيش البيئي

تعترب.اجراءات.املراقبة.والتفتي�ش.من.اهم.العمال.التي.تقوم.بها.�صلطة.جودة.البيئة.يف.دورها.التنموي..وذلك.من.

خالل.حتقيق.اأهدافها.يف.املحافظة.على.البيئة.وحمايتها.وحماية.ال�صحة.العامة.واملحافظة.على.املوارد.الطبيعية.

حفاظًا.على.حقوق.الأجيال.القادمة،.ويتم.ذلك.من.خالل.متابعة.التفتي�ش.على.امل�صانع.وامل�صاريع.واملن�صاآت.التنموية.

وال�صركات.العاملة.يف.جمال.البيئة.ومراجعة.التقارير.والدرا�صات.البيئية.وتقارير.اللتزام.البيئي.للتاأكد.من.التزام.

حيال. الالزمة. الإجراءات. واتخاذ. البيئية. واملعايري. واملقايي�ش. بالأنظمة. والأ�صخا�ش. واخلا�صة. العامة. اجلهات.
املخالفات.مما.ي�صهم.يف.حت�صني.اجلودة.والقدرة.على.املناف�صة.العاملية.يف.ت�صدير.املنتجات..

ويعد.التفتي�ش.البيئي.هو.الأداة.الأ�صا�صية.ل�صلطة.جودة.البيئة.يف.تنفيذ.منظومة.الإلزام.البيئي.على.جميع.املن�صاآت.
من.خالل.دائرة.الرقابة.والتفتي�ش.واملكاتب.الفرعية.التابعة.لل�صلطة.

وبدون.وجود.اآلية.وا�صحة.وقوية.و�صريحة.للتفتي�ش.البيئي،.فاإن.املجهودات.التي.تبذلها.�صلطة.جودة.البيئة.يف.�صتى.

التي.ميكن.من.خاللها. الإلزام.الوحيدة. اأداة. البيئي.هو. التفتي�ش. اأن. املجالت.لن.تكون.بالفاعلية.املرجوة.،.حيث.
تطبيق.اأحكام.قانون.البيئة.ولئحته.التنفيذية..

1-1  اأهداف املراقبة والتفتي�ش البيئي

تتمثل.الأهداف.العامة.للمراقبة.والتفتي�ش.البيئي.فيما.يلي: .
التحقق.من.التزام.املن�صاآت.بالنظم.والت�صريعات.البيئية.ال�صارية.  •

حتديد.تاأثري.املن�صاآت.على.البيئة.  •
اإلزام.املن�صاآت.بالقانون.رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.عن.طريق.حتريك.دعاوي.ق�صائية.لتطبيق.العقوبات.  •

)خمالفات،.جنح،.جنايات(.على.املن�صاآت.املخالفة...
دعم.تطوير.الأداء.البيئي.للمن�صاآت.ال�صناعية.عن.طريق.اإر�صادها.لال�صتعانة.باآليات.الدعم.الفني.واملايل.ب�صلطة.  •
جودة.البيئة.واجلهات.املخت�صة.،.وذلك.لتقدمي.املعونة.يف.جمالت.عديدة.منها.التحكم.يف.النفايات،.معاجله.

النفايات.وكفاءه.عمليات.املعاجلة،.تطبيق.نظم.املراقبة.الذاتية.وتطبيق.برامج.احلد.من.التلوث.عند.املنبع..
منع.التعديات.على.البيئة.بالتن�صيق.مع.اجلهات.ذات.العالقة.).البلديات.،.ال�صرطة.،....األخ.(.  •

العمل.على.تنظيم.ال�صيد.والرعي.ومنع.قطع.ال�صجار.والتعدي.على.املحميات.الطبيعية.  •
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1-2  العالقة بني اإجراءات التفتي�ش والنظام الرقابي

التفتي�ش.من. الرئي�صية.ملنظومة. الأن�صطة. وتتكون. .، البيئية. اأكرب.لالإدارة. البيئي.جزًءا.مكمال.لنظام. التفتي�ش. يعد.

عدم. حالت. اللتزام.حتديد. من. التحقق. اإجراءات. عن. وينتج. .، الإلزام. واإجراءات. اللتزام. من. التحقق. اأن�صطة.

اللتزام.باملتطلبات.القانونية.والرتاخي�ش.القانونية.والتي.يتم.التعامل.معها.وفًقا.ل�صيا�صة.الإلزام،.وترتبط.منظومة.
التفتي�ش.ب�صكل.وثيق.بعنا�صر.اأخرى.تتفاعل.مع.اإجراءات.التفتي�ش،.وتتكون.تلك.العنا�صر.من:

املتطلبات.القانونية.والت�صريعات.البيئية.ال�صادرة.عن.اجلهات.املخت�صة. .-
الت�صاريح.والقرارات.الوزارية.ذات.العالقة.بالإلتزام.البيئي. .-

ال�صيا�صة.اخلا�صة.بالإلزام.التي.ت�صعها.�صلطة.جودة.البيئة.وفق.القوانني.املنظمة. .-

وينتج.عن.عمليات.التفتي�ش.البيئي.بيانات.ومعلومات.لها.عالقة.وثيقة.بالعنا�صر.املختلفة.ملنظومة.التفتي�ش.حيث.

�صناع. م�صاندة. امل�صاهمة.يف. البيئي.من.خالل. الو�صع. التفتي�ش.وحت�صني. ملنظومة. امل�صتمرة. التعديالت. ت�صاهم.يف.
القرار.ووا�صعي.ال�صيا�صات.وهو.ما.ي�صمى.بدائرة.التنظيم.للتفتي�ش.البيئي...كما.يلي:

تكون.�صلطة.جودة.البيئة.م�صوؤولة.عن.و�صع.ال�صيا�صات.واخلطط.العامة.للحفاظ.على.البيئة.،.ومن.ثم.ت�صع.   •
الأهداف.العامة.التي.يجب.حتقيقها.من.خالل.ال�صلطة.وبالتن�صيق.مع.اجلهات.والهيئات.والوزارات.املخت�صة.
جميع. على. والواجبات. احلقوق. تنظيم. �صاأنها. من. التي. املنظمة. والقرارات. والت�صريعات. القوانني. و�صع. يتم.   •

امل�صتويات.
البيئية. والت�صريعات. بالقوانني. واخلا�صة. العامة. والهيئات. املن�صاآت. اإلتزام.جميع. من. بالتحقق. ال�صلطة. تقوم.   •
والتوعية. التحفيز. فر�ش. توفري. يجب. كما. .، لل�صلطة. عامة. ك�صيا�صة. البيئة. على. احلفاظ. اإطار. يف. واملعايري.

للمن�صاآت.اجلادة.التي.ت�صاهم.ب�صكل.وا�صح.يف.تطوير.اأدائها.البيئي.وت�صويب.اأو�صاعها.ب�صكل.م�صتمر..
تاأتي.بعد.ذلك.مرحلة.هامة.جدا.يف.منظومة.التفتي�ش.البيئي.األ.وهي.مرحلة.الإلزام.،.ويتم.ذلك.من.خالل.   •
عمليات.التفتي�ش.وتطبيق.الت�صريعات.البيئية.ومراقبة.اأداء.املن�صاآت.ب�صكل.دوري.وتطبيق.العقوبات.والغرامات.

املختلفة.على.املخالفني.وفقا.للمعايري.القانونية...
البيئي.يتم.جتميع. التفتي�ش. ،.ومن.خالل.تفعيل.منظومة. املن�صاآت. اإلتزام. الإلزام.ومتابعة. من.خالل.عمليات.   •
البيانات.با�صتمرار.وحتليلها.يف.جميع.اخلطوات.وتقييمها.من.خالل.جلان.فنية.وقانونية.متخ�ص�صة.والعمل.
ت�صاهم.هذه. الأمر،.كما. لزم. كلما. البيئية. واملعايري. والأنظمة. للوائح. امل�صتمر. والتح�صني. التعديل. الدائم.على.

املنظومة.يف.ت�صكيل.ال�صيا�صات.البيئية.وتطوير.الأهداف.العامة.كاأحد.و�صائل.تطوير.العمل.البيئي....
التي.متثل.عالقة. الدائرة. .هي. .�صكل.رقم.)1(. .، البيئي«. للتفتي�ش. التنظيم. »بدائرة. . املنظومة. وت�صمى.هذه.   •

التفتي�ش.بتحقيق.�صيا�صات.واأهداف.�صلطة.جودة.البيئة.والدولة.ب�صفة.عامة..
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1-3  الإطار القانوين للتفتي�ش البيئي 

من.الأهداف.الأ�صا�صية.للتفتي�ش.البيئي.تطبيق.القانون.رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.،.وذلك.وفق.ما.جاء.يف.القانون.
من.مواد.تو�صح.دور.التفتي�ش.واخت�صا�صاته.،.وحتديد.الإجراءات.القانونية.والإدارية.التي.يعمل.من.خاللها..

ورد في المادة رقم )1( من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة  في تعريف  
التالية:  المصطلحات 

والهيئات. ال�صخا�ش. احرتام. من. للتاأكد. املخت�صة. اجلهات. تبا�صرها. التي. الإجراءات. البيئية:. الرقابة   •
املقايي�ش.والتعليمات.البيئية.املقررة.ل�صمان.عدم.انتهاكها.او.جتاوزها..

الر�صد البيئي:.ن�صاطات.مراقبة.جودة.البيئة.*.  •

�صكل.رقم.1.:.دائرة.التنظيم.للتفتي�ش.البيئي

*..الر�صد.يعني.املراقبة.والتفتي�ش.وال�صبط

الأهداف.العامة

التخطيط.وال�صيا�صات

دائرة التنظيم للتفتي�ش البيئي

الإلزام

حتفيز.الإلتزام.البيئي

الت�صريعات

مراقبة.الإلتزام.البيئي

التقييم.واملراجعة القرارات.واملعايري
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التعوي�ش:.وهو.ما.يقدم.مقابل.ال�صرار.التي.ت�صببها.امللوثات.املختلفة.الناجتة.عن.اأي.ت�صرف.من.اأ�صخا�ش.  •

طبيعيني.،.اأو.اعتباريني.بعنا�صر.البيئة.و.يكون.ذلك.مبوجب.قرارات.اإدارية.اأو.اأحكام.ق�صائية.اأو.تنفيذا.لأحكام.
واردة.يف.اإتفاقيات.دولية..

المادة رقم )3( من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة    

اخت�صت.بحق.كل.مواطن.تقدمي.ومتابعة.كل.�صكوى.تخ�ش.احلماية.البيئية..واحلق.يف.التبليغ..وفق.الإجراءات.التالية:. .
)اأ(..تقدمي.و.متابعة.اأية.�صكوى.،.اأو.اإجراءات.ق�صائية.معينة.دون.النظر.اىل.�صروط.امل�صلحة.اخلا�صة.�صد.اأي. .

�صخ�ش.طبيعي.،.اأو.اعتباره.ي�صبب.�صررا.للبيئة.
)ب(.احل�صول.على.املعلومات.الر�صمية.الالزمة.للتعرف.على.الثار.البيئية.لي.ن�صاط.�صناعي.او.زراعي.او. .

عمراين.او.غريه.من.برامج.التنمية.وفقا.للقانون.

المادة  )49( في شأن المتابعة    

تقوم.الوزارة.مبتابعة.تنفيذ.القرارات.ال�صادرة.بخ�صو�ش.التاأثريات.البيئية.من.خالل.التعاون.مع.اجلهات.املخت�صة. .

)المادة 50(   

تقوم.الوزارة.بالتن�صيق.مع.اجلهات.املخت�صة.مبراقبة.املوؤ�ص�صات.وامل�صاريع.والأن�صطة.املختلفة.للتحقق.من.مدى. .

تقيدها.باملوا�صفات.واملقايي�ش.والتعليمات.املعتمدة.حلماية.البيئة.وامل�صادر.احليوية،.املو�صوعة.من.قبلها.وفقًا.
لأحكام.هذا.القانون.

)المادة 51(   

ال�صبطية. الذين.لهم.�صفة. الأخرى. الوزارات.واجلهات. املعينني.يف. الآخرين. واملفت�صني. الوزارة. يكون.ملفت�صي. .
العدلية.طبقًا.للقانون.ولهم.�صبط.املخالفات.واجلرائم.البيئية.التي.تقع.خالفًا.لهذا.القانون..

)المادة 52(   

ملفت�صي.الوزارة.بالتعاون.مع.الإدارات.واجلهات.املخت�صة.احلق.يف.دخول.املن�صاآت.بغر�ش.تفتي�صها.واأخذ.العينات. .
واإجراء.القيا�صات.والتاأكد.من.تطبيق.مقايي�ش.و�صروط.حماية.البيئة.ومنع.التلوث.

)المادة 53(   

القيام. من. املخت�صة. واجلهات. للوزارة. التابعني. املفت�صني. متكني. املختلفة. والأن�صطة. امل�صاريع. اأ�صحاب. على. .
مبهامهم.وتزويدهم.باملعلومات.والبيانات.التي.يرون.�صرورة.احل�صول.عليها.تنفيذًا.لأحكام.هذا.القانون.



10

دولة فلسطين  |  سلطة جودة البيئة

المادة )54(    

الوزارة. ت�صعها. التي. وال�صروط. املقايي�ش. ح�صب. الذاتية. املراقبة. بعمليات. يقوم. اأن. من�صاأة. �صاحب. كل. على. .

الالئحة. اأخرى.حتددها. جهة. اأية. اأو. الوزارة. تعليمات. ح�صب. التقارير. ورفع. املخت�صة. اجلهات. مع. بالتن�صيق.
التنفيذية.لهذا.القانون..

المادة )55(  في شأن االجراءات االدارية    

اإلغاء. يف. احلق. املخت�صة. للجهة. يكون. الرخ�صة. ملنح. الالزمة. البيئية. ال�صروط. خالف. م�صروع. اأو. من�صاأة. كل. .

الرتخي�ش.اأو.�صحبه.ملدة.حمددة.ويحق.ل�صاحب.املن�صاأة.اأو.امل�صروع.الطعن.يف.قرار.اإلغاء.الرخ�صة.اأو.�صحبها.
اأمام.املحكمة.املخت�صة.

) المادة 56(  

باإزالة. اأ�صباب.املخالفة،.فاإذا.مل.يقم. باإزالة. اأو.امل�صروع.املخالف.معاودة.ن�صاطه.ما.مل.يقم. ل.يجوز.للمن�صاأة. .
املخالفة.تقوم.اجلهة.املخت�صة.بالإزالة.على.نفقته.اخلا�صة.

)المادة 57(   

يجوز.للوزير.اأن.يقرر.وقف.العمل.يف.اأي.م�صروع.اأو.منع.ا�صتعمال.اأية.اآلة.اأو.مادة.جزئيًا.اأو.كليًا.اإذا.ما.كان.يف. .

ا�صتمرار.العمل.بامل�صروع.اأو.ا�صتعمال.الآلة.اأو.املادة.خطر.ج�صيم.على.البيئة،.ويكون.الوقف.اأو.املنع.ملدة.ل.تزيد.

على.اأ�صبوعني.ول.يجوز.متديدها.اإل.باأمر.ق�صائي.من.املحكمة.املخت�صة.ويجوز.ملن.ت�صرر.من.اأمر.الوقف.اأو.
املنع.الطعن.فيه.اأمام.املحكمة.املخت�صة..

)المادة 74(   

اإزالة.ال�صرر.واآثاره.تكون.على.نفقة.املخالف. .

)المادة 76(    

اأو. اأو.اإهمال.خالفًا.لأحكام.هذا.القانون. اأو.اعتباري.ت�صبب.يف.اأي.�صرر.بيئي.نتيجة.فعل. كل.�صخ�ش.طبيعي. .

اإىل.امل�صوؤولية.اجلزائية. اأي.اتفاق.دويل.تكون.فل�صطني.طرفًا.فيه.ملزم.بدفع.التعوي�صات.املنا�صبة.بالإ�صافة.
املن�صو�ش.عليها.يف.هذا.القانون..
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 1-4  اجلهات املخت�صة بعملية الر�صد والتفتي�ش البيئي على املن�صاآت ال�صناعية
ونطاق اإخت�صا�صها:

جدول رقم)1(

القيا�صات والتحاليلنوع التفتي�ش البيئياجلهةم

1
�صلطة.جودة.البيئة.ومكاتبها.

جميع.القيا�صات.البيئيةمتعدد.الأو�صاطالفرعية

2
.وزارة.ال�صحة.)دائرة.�صحة.

البيئة(
التفتي�ش.على.قطاع.ال�صناعات.

الغذائية.
قيا�صات.املياه.اخلا�صة.بال�صرب.

،.وقيا�صات.ملوثات.الغذاء

التفتي�ش.على.ملوثات.بيئة..وزارة.العمل3
العمل.الداخلية

ال�صو�صاء.،.الوطاأة.احلرارية.،.
اإنبعاثات.بيئة.العمل.الداخلية

التفتي�ش.على.اإجراءات..مديرية.الدفاع.املدين4
بدون.قيا�صاتال�صالمة.املهنية

.وزارة.الإقت�صاد.الوطني.*5
التاأكد.من.ا�صتيفاء.ال�صروط.
العامة.ال�صادرة.عن.اأي.جهة.

خمت�صة
بدون.قيا�صات

�صلطة.املياه.الفل�صطينية6
التفتي�ش.على.ال�صرف.ال�صحي.

وال�صرف.ال�صناعي.ومياه.
ال�صرب

حتاليل.املياه.وال�صرف.ال�صحي

7
البلديات.)دائرة.ال�صحة.

بدون.قيا�صاتتفتي�ش.نوعي.بناء.على.ال�صكاويوالبيئة(

تفتي�ش.على.ال�صروط.العامة.يف.الهيئة.العامة.للبرتول.8
بدون.قيا�صاتحمطات.املحروقات.

1-5  جمالت اخت�صا�ش مفت�صي البيئة 

النا�صئ. التلوث. من. البيئة. م�صوؤولية.حماية. املختلفة. باخت�صا�صاتهم. البيئة. �صلطة.جودة. مفت�صي. عاتق. على. تلقى.

التعرف.على.حدود.وجمالت. للمفت�ش. ينبغي. ال�صناعية. املن�صاآت. البيئة.على. قانون. بتطبيق. وللقيام. املن�صاآت. عن.

ال�صلطة. ملوظفي. ومهام. م�صوؤوليات. من. القانون. عليه. ن�ش. مبا. واللتزام. ال�صليم. التطبيق. ملراعاة. اخت�صا�صاته.

*..اجلهة.املانحة.لرتخي�ش.املزاولة.بعد.موافقات.اجلهات.املعنية
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يخ�ش. فيما. املفت�صني. اخت�صا�ش. ملجالت. عر�ش. يلي. وفيما. املن�صاآت،. لتلك. البيئي. اللتزام. مبتابعة. املخت�صني.
اللتزام.البيئي.للمن�صاآت.ال�صناعية:

دخول.املن�صاآت.واملتابعة.الدورية.ل�صجالت.بيان.تاأثري.ن�صاط.املن�صاأة.على.البيئة.واأخذ.العينات.الالزمة.واإجراء.  •
الختبارات.املنا�صبة.لبيان.ذلك.التاأثري.والتحقق.من.التزام.تلك.املن�صاآت.باملعايري.املو�صوعة.حلماية.البيئة.
متابعة.التزام.املن�صاآت.ال�صناعية.لقواعد.و�صروط.التعامل.مع.املواد.والنفايات.اخلطرة.وكيفية.اإدارتها..  •

التحقق.من.ت�صريف.املياه.العادمة.�صمن.املوا�صفات.واملعايري.امل�صموح.بها..  •
التحقق.من.عدم.انبعاث.اأو.ت�صرب.ملوثات.للهواء.مبا.يتجاوز.احلدود.امل�صموح.بها.من.اجلهات.املخت�صة.  •

التحقق.من.طرق.التخل�ش.الآمن.من.النفايات.ال�صلبة.  •
التحقق.من.اإلتزام.�صاحب.املن�صاأة.باتخاذ.الحتياطات.الالزمة.حلماية.العاملني.من.خماطر.امللوثات.داخل.  •

مكان.العمل.

1-6  مهام التفتي�ش البيئي 

يوجد.نوعني.من.املهام.ملفت�صي.البيئة،.مهمة.ال�صبط.الإداري.ومهمة.ال�صبط.العديل.،.حيث.يقوم.املفت�صون.يف.مهمة.

ال�صبط.الإداري.باإجراء.جمموعة.من.الأعمال.يف.حالة.التفتي�ش.ال�صامل/.الدوري،.بينما.تبداأ.فقط.اأعمال.ال�صبطية.
العدلية.عند.ظهور.املخالفة.،.ويتم.تنفيذ.اأعمال.ال�صبط.العديل.بوا�صطة.مفت�صي.البيئة.حاملي.ال�صبطية.العدلية..

1-6-1  األعمال الخاصة بالضبط اإلداري: 

تنح�صر.مهمة.املفت�ش.البيئي.باإجراء.اأعمال.ال�صبط.الإداري.للتحقق.من.التزام.املن�صاآت.ال�صناعية.بالقانون.رقم. .
7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.يف.نطاق.الخت�صا�صات.ال�صابق.تو�صيحها،.وميكن.تلخي�ش.هذه.الأعمال.يف:

احل�صول.على.الإي�صاحات.عن.طريق.املقابالت.مع.امل�صوؤولني.باملن�صاأة.  •
مطابقة.البيانات.الواردة.بال�صجل.البيئي.لواقع.املن�صاأة.  •

ومراجعة. عينات. اأخذ. )من. للمن�صاأة. البيئي. بالأداء. اخلا�صة. واملعلومات. البيانات. وجمع. املعاينات. اإجراء.  •
م�صتندات(.

حتديد.املخالفات.)اإن.وجدت(.  •

ويقوم.فريق.التفتي�ش.باإعداد.التقرير.الفني.للتفتي�ش.الذي.ي�صجل.فيه.نتائج.الزيارة.امليدانية.للتفتي�ش.على.املن�صاأة. .

بالإ�صافة.اإىل.املخالفات.البيئية.بها.والتي.يتم.حتديدها.ا�صتنادا.اإىل.تقرير.املخترب.لنتائج.حتليل.العينات،.ويرفع.

هذا.التقرير.اإىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.بالإ�صافة.اإىل.تقرير.املخترب.وامل�صتندات.اخلا�صة.باملن�صاأة.)اإن.
وجدت(..
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وفى.حالة.عدم.ت�صمن.التقرير.ملخالفات.يحفظ.يف.دائرة.املراقبة.التفتي�ش،.يف.حال.وجود.خمالفات.بيئية.يتم. .
مبا�صرة.ممار�صة.اعمال.ال�صبط.الق�صائي.ب�صانها..

1-6-2  األعمال الخاصة بالضبطية العدلية 

طبقًا.لقرار.من.وزير.�صلطة.جودة.البيئة.مت.منح.�صفة.ال�صبطية.العدلية.ملفت�صي.البيئة،.ويلقب.حائز.ال�صبطية. .

اأي�صًا.لإ�صراف. اأعماله.الإدارية.ويخ�صع. اإداريًا.فيما.يخ�ش. العدلية.مباأمور.ال�صبط.العديل.وهو.خا�صع.جلهته.
النائب.العام.فيما.يبا�صره.من.اأعمال.ال�صتدلل.فقط.دون.اأن.متتد.اإىل.اأعماله.الوظيفية.الأخرى.

ب�صاأن. ال�صتدللت. باإجراء. العديل. ال�صبط. ماأمور. تكلف. اأن. التبعية. هذه. على. بناءا. العامة. للنيابة. يجوز. كما. .
البالغات.وال�صكاوى.الواردة.اإليها.مبا�صرة.اأو.ا�صتيفاء.ما.يقوم.به.من.اإجراءات.ال�صتدلل..

يجمع.مفت�صو.البيئة.حائزي.ال�صبطية.العدلية.بني.مهمتي.ال�صبط.الإداري.وال�صبط.العديل،.وتبداأ.اأعمال.ال�صبط. .

العديل.عند.اكت�صاف.واقعة.بيئية.خمالفة.للقانون.مبن�صاأة.�صناعية.اأثناء.القيام.باأعمال.ال�صبط.الإداري.اأو.بناء.
على.�صكوى.اأو.بالغ.،.عندئذ.يقوم.ماأمور.ال�صبط.العديل.بتنفيذ.مهامه.التي.تتلخ�ش.يف.التايل:.

القيام.باإجراءات.ال�صتدلل،.وهي.الإجراءات.التمهيدية.ال�صابقة.على.ن�صوء.اخل�صومة.اجلنائية.،.وتتلخ�ش.  •
اإجراءات.ال�صتدلل.يف.التايل:

قبول.البالغات.وال�صكاوى. .-
ملاأمور. ويجوز. البالغ،. اأو. املخالفة. البيئية. الواقعة. ال�صرورية.عن. واملعلومات. البيانات. التحريات.وجمع. .-

ال�صبط.العديل.ال�صتعانة.مب�صاعدين.يف.اأداء.مهامه.
احل�صول.على.الإي�صاحات.الالزمة.من.جميع.الأ�صخا�ش.وامل�صادر.الذين.هم.على.�صلة.بال�صكوى.املعنية. .-
اإجراء.املعاينات.وذلك.بالنتقال.اإىل.حمل.ال�صكوى.وتدقيق.النظر.واثبات.حالة.ومعامل.املخالفة.البيئية. .-
ذلك. العديل.يف. ال�صبط. وملاأمور. .، وقوعها. عن. الناجتة. والآثار. املادية. والأدلة. القرائن. وجمع. واآثارها.

ال�صتعانة.باخلرباء.من.كافة.التخ�ص�صات.للم�صاعدة.يف.اأعمال.ال�صتدلل..
�صماع.اأقوال.ال�صهود.ممن.لديهم.معلومات.عن.الواقعة.وكذلك.اأقوال.املبلغ.وامل�صتبه.يف.م�صئوليتهم.عن. .-
الواقعة.البيئية.)خمالفة،.جنحة،.جناية(،.ويتم.�صوؤال.امل�صتكي.اأو.املبلغ.وال�صهود.مبعرفة.ماأمور.ال�صبط.

العديل.بدون.حلف.اليمني.
اتخاذ.اإجراءات.التحفظ.على.امل�صبوطات.وت�صوير.مكانها.وعمل.حم�صر.يوقع.عليه.م�صئول.املن�صاأة.. .-

حترير.املحا�صر.التي.يثبت.فيها.مكان.وزمان.و�صواهد.املخالة.وا�صتدللتها.وما.اتخذ.فيها.من.اإجراءات،. .-

وزمن.اتخاذ.هذه.الإجراءات.والأ�صئلة.املوجهة.اإىل.ال�صهود.واإجاباتهم.كما.نطقوها.دون.تغيري،.ومكان.

ح�صولها.ثم.يوقع.ال�صهود.واخلرباء.املنتدبني.على.املح�صر.ويوقع.فيه.تاريخ.و�صاعة.حتريره.وا�صم.ماأمور.

اإ�صافة.يف.حم�صر. اأو. اأو.حمو. �صطب. اإجراء. يجوز. ول. .، واجلغرافية. الوظيفية. و�صفته. العديل. ال�صبط.
ال�صبط.العديل.بعد.توقيعه..
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اأو.حني. بنف�صه،. في�صهدها. العديل. ال�صبط. ماأمور. نظر. البيئية.حتت. املخالفة. تقع. التي. بع�ش.احلالت. يف.  •

فقد. لذلك. الواقعة،. ت�صيع.معامل. اأن. قبل. الإ�صراع.يف.حتقيقها. فاإن.ذلك.يربر. عليها. �صاهدة. اأدلتها. تكون.

اأناط.امل�صرع.ب�صلطة.ال�صبط.العديل-.على.�صبيل.ال�صتثناء-.�صلطة.القيام.ببع�ش.اأعمال.التحقيق.وذلك.يف.

حالت.التلب�ش.وهو.اخت�صا�ش.ا�صتثنائي.بحت.طبقا.للمواد.26.،.27.،.28.من.قانون.الإجراءات.اجلزائية.
الفل�صطيني..

عر�ش.الت�صالح.وحت�صيل.مبالغ.يف.حالة.املخالفات.ذات.الغرامة.املالية.فقط.ويتم.ذلك.يف.املحكمة..   •

1-7  القدرات التي يجب توافرها يف فريق التفتي�ش

ميكن.ت�صنيف.القدرات.الالزم.توافرها.يف.فريق.التفتي�ش.اإىل.نوعني،.يت�صمن.النوع.الأول.املهارات.الفردية.الالزمة.

لكل.ع�صو.بالفريق.والتي.تعترب.الأ�صا�ش.الذي.ميكن.املفت�ش.من.اأداء.مهامه.بكفاءة،.ويت�صمن.النوع.الثاين.املعلومات.

واملعرفة.الالزم.توافرها.يف.جمموع.الفريق.والتي.ل.يلزم.توافرها.بكل.فرد.على.حدة،.وهي.تعني.تخ�ص�ش.كل.فرد.
يف.جانب.معريف.معني.اأو.قطاع.�صناعي.حمدد.اأو.ن�صاط.معني.)�صناعات.كيميائية.-.غذائية....الخ(..

وفيما.يلي.تو�صيح.لنوعي.املهارات.الالزم.توافرها.يف.فريق.التفتي�ش:

) أ ( المهارات الفردية

فيما.يرتبط.بالكفاءات.ال�صخ�صية،.فاإن.املفت�ش.لبد.واأن.ميتلك.اأغلب.الإمكانيات.اأو.املهارات.التالية: .

القدرة.على.البحث.والتق�صي.وال�صتدلل.وجمع.الأدلة.والقرائن.من.خالل.اأ�صاليب.مميزة.يف.�صوؤال.الأفراد.  •
مهارة.الت�صال.والتوا�صل.مع.الآخرين.  •

القدرة.على.حتقيق.امل�صداقية.وال�صفافية.خالل.عمله.  •
التنظيم.واإدارة.الوقت.  •
القدرة.على.الإقناع.  •

) ب (  المتطلبات المعرفية للفريق

الفنية. املعرفة. اأن.ميتلك.نطاًقا.من. التفتي�ش. ينبغي.على.فريق. ال�صخ�صية،. والكفاءات. ال�صفات. اإىل. بالإ�صافة. .

املرتبطة.بعمله،.واملهارات.واخلربات.الالزمة.ليتمكن.من.اأداء.عمله.بكفاءة.،.وتت�صمن.الكفاءات.الأ�صا�صية.ما.
يلي:

الإملام.الكايف.بال�صناعة.املعنية.بالتفتي�ش.وم�صادر.تلوثها.  •
الإملام.مبتطلبات.ال�صالمة.وال�صحة.املهنية.  •
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الإملام.اجليد.بالقوانني.والقرارات.والربوتوكولت.الوطنية.والدولية.املرتبطة.بالبيئة.  •
الإملام.ب�صيا�صات.واإجراءات.�صلطة.جودة.البيئة.فيما.يتعلق.بال�صبط.الإداري.واإجراءات.ال�صبط.العديل.  •

الإملام.بالت�صريعات.البيئية.وحقوق.املفت�ش.البيئي.وماأمور.ال�صبط.العديل.التي.يخولها.له.القانون.  •

1-8   بناء القدرات

يعد.تدريب.املفت�صني.وقائد.الفريق.اأحد.العوامل.التي.تعمل.على.تطوير.وزيادة.كفاءة.التفتي�ش.البيئي،..وعلى.هذا.
يتعني.على.دائرة.التفتي�ش.اأن.توفر.التدريب.الأ�صا�صي.لكل.املفت�صني.قبل.قيامهم.باأن�صطة.التفتي�ش.

وتعترب.عملية.تدريب.املفت�صني.عملية.متوا�صلة.حيث.اأنه.ينبغي.اأن.ي�صارك.املفت�صون.ب�صكل.منتظم.يف.برامج.تدريبية.

مكثفة.،.وميكن.اأن.تركز.برامج.التدريب.على.ق�صايا.بعينها،.اأو.على.ق�صايا.عامة.مرتبطة.بال�صياق.الدائم.التطور.
لعمليات.التفتي�ش.البيئي.على.ال�صناعة.

ول.بد.اأن.يتم.اإعداد.برامج.التدريب.وفًقا.لحتياجات.املفت�صني،.وتكون.احلاجة.اإىل.كل.من.برامج.التدريب.النظرية.
والتدريب.العملي.وفًقا.ملوؤهالت.املفت�صني.واملهام.املنوطة.لهم..وينبغي.اأن.يراعى.يف.ت�صميم.برامج.التدريب.التفرقة.بني:

التدريب.الفني.الأ�صا�صي.للمفت�صني.اجلدد.على.وجه.العموم.  •
التدريب.الفني.متقدم.للمفت�صني.املحتمل.ا�صرتاكهم.يف.مهام.معقدة،.مثل.التفتي�ش.على.العمليات.ال�صناعية.الكربى.  •

التدريب.التخ�ص�صي.للمفت�صني.املتخ�ص�صني.  •
التنمية.املهنية.املتوا�صلة.للموظفني.املعينني،.وجتديد.وتطوير.املهارات.واملعرفة.القائمة.  •

وينبغي.اأن.تت�صمن.برامج.التدريب.الأ�صا�صي.للمفت�صني.اجلوانب.التالية:

ال�صالمة.وال�صحة.املهنية.  •
اأهداف.واأهمية.التفتي�ش.البيئي.  •

تخطيط.اأن�صطة.التفتي�ش  •
الأدوار.وامل�صوؤوليات.التي.ي�صطلع.بها.فريق.التفتي�ش.يف.املراحل.املختلفة.من.التفتي�ش.  •

القوانني.البيئية.ذات.ال�صلة.  •
ال�صناعات.والعمليات.الإنتاجية،.واملرافق.املرتبطة.بها،.والتلوث.البيئي.املتولد.عنها.  •

التفتي�ش.على.�صجالت.املن�صاأة.وم�صتنداتها.  •
ا�صتخدام.ا�صتمارات.التفتي�ش.واإعداد.تقارير.التفتي�ش.وال�صجالت.الق�صائية.  •

طرق.جمع.املعلومات.واأ�صاليب.املالحظة.ومهارات.الت�صال.  •
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الفصل الثاني

إدارة منظومة التفتيش

اإدارة.ومتابعة.منظومة.التفتي�ش.على.�صلطة.جودة.البيئة.،.وت�صتلزم.هذه.املهام.حتديد.ال�صرتاتيجيات. تقع.مهام.
وال�صيا�صات.املرتبطة.باأن�صطة.التفتي�ش.عالوة.على.اإعداد.خطط.العمل.لأن�صطة.التفتي�ش.

2-1  ال�صياق الذي يعمل نظام التفتي�ش يف اإطاره

2-1-1  الصالحيات

تكون.القوانني.البيئية.ذات.فاعلية.كبرية.عند.توافر.ال�صالحية.الكافية،.والتي.بدونها.تعجز.عملية.الإلزام.عن. .

اأن.توؤدي.اإىل.اللتزام.البيئي.،.وتتاأثر.م�صداقية.برنامج.الإلزام.�صلًبا.اإىل.حد.كبري.اإذا.متكن.املخالفني.من.حتدي.

�صالحية.ذلك.الربنامج.يف.اتخاذ.الإجراءات.الالزمة،.وتت�صمن.ال�صلطات.التي.متثل.اأهمية.ق�صوى.لإن�صاء.نظام.
تفتي�ش.فعال.ما.يلي:

ال�صالحية الرقابية  •
�صالحية.اإقرتاح.الت�صريعات.والرتاخي�ش،.والت�صاريح.،.والتوجيهات.لتنفيذ.القانون. .-

�صالحية.التعامل.مبرونة.وتكييف.املتطلبات.وفًقا.لظروف.كل.من�صاأة. .-

�صالحية التحقق من اللتزام  •
�صالحية.التفتي�ش.على.املن�صاآت.اخلا�صعة.للنظام.وفح�ش.�صجالتها.للتحقق.من.التزامها. .-

بالنتائج،. ال�صجالت.اخلا�صة. الذاتية،.وحفظ. املراقبة. بتطبيق. للنظام. املن�صاآت.اخلا�صعة. اإلزام. �صالحية. .-
ورفع.التقارير.ب�صكل.دوري.لل�صلطات.البيئية،.واإتاحة.املعلومات.مل�صوؤويل.التفتي�ش.

�صالحية الك�صف عن و�صبط التزييف يف البيانات  •
�صالحية.القيام.باأن�صطة.الر�صد.للتحقق.من.نتائج.املراقبة.الذاتية. .-

�صالحية.التحقق.من.املمار�صات.املطبقة.من.خالل.�صوؤال.العاملني.باملن�صاأة. .-

�صالحية اتخاذ اإجراءات الإلزام  •
وهي.ال�صالحية.التي.ت�صمح.بتبني.رد.الفعل.املنا�صب.نحو.حالت.عدم.اللتزام.وفًقا.لطبيعة.املخالفة.وذلك. .
من.خالل..اتخاذ.الإجراءات.امل�صددة.نحو.املخالفات.التي.ت�صكل.خطًرا.داهًما.على.ال�صحة.و/اأو.البيئة،.
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مبا.يف.ذلك.وقف.الأن�صطة.امللوثة.للمن�صاآت،.واملطالبة.بالتعوي�صات.اأو.فر�ش.عمليات.اإزالة.التلوث.الالزمة.

،.وميكن.تعزيز.�صيا�صة.اللزام.من.خالل.التطبيق.الق�صائي.للت�صريعات.وذلك.بايقاع.العقوبات.واجلزاءات.

على.مرتكبي.اجلرائم.البيئية.�صواء.باحلب�ش.او.الغرامة.او.اللتزام.بازالة.ال�صرر.واعادة.احلال.اىل.ما.كان.
عليه.والتعوي�ش..

2-2 �صيا�صات التفتي�ش  

هناك.بع�ش.ال�صيا�صات.املتعلقة.بالتفتي�ش.والتي.يجب.اأن.تلتزم.بها.الإدارة.ل�صمان.التجان�ش.يف.العملية.التفتي�صية،.

مثل.التن�صيق.بني.جهات.التفتي�ش،.ومراعاة.حقوق.املن�صاأة.وتقدمي.امل�صاعدة.لت�صجيع.املن�صاآت.على.حتقيق.اللتزام.

،.وفيما.يلي.نعر�ش.الإطار.العام.لل�صيا�صات.التي.لبد.من.مناق�صتها.بحيث.يلتزم.بها.كافة.املفت�صني.ويتم.حتديثها.
كلما.دعت.احلاجة.لذلك..

2-2-1  تشجيع المنشأة على اإللتزام الطوعي

وبالتايل. اأف�صل. بيئي. اإىل.و�صع. للو�صول. اأكرث.فاعلية. املن�صاآت،.منهجا. الطوعي،.من.قبل. البيئي. اللتزام. يعترب. .

يتحقق.الهدف.الأ�صا�صى.من.عملية.التفتي�ش.البيئي،.وحني.تقتنع.املن�صاأة.بجدوى.و�صرورة.حت�صني.اأدائها.البيئي.

وخف�ش.التلوث،.فاإن.ذلك.يقلل.من.حماولت.اإخفاء.الأو�صاع.املخالفة.وينقل.املن�صاأة.اإىل.مرحلة.مواجهة.امل�صاكل.

بهدف.خف�ش.التلوث.ومعاجلته.،.وهنالك.العديد.من.الآليات.التي.ميكن.من.خاللها.ت�صجيع.املن�صاآت.على.التعاون.
مع.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي،.ومن.هذه.الآليات.ما.يلي:

اإدارة. اإقناع. زيادة.الوعي.البيئي.لدى.املن�صاآت.ال�صناعية.،.وي�صتند.هذا.اجلانب.اإىل.عن�صرين،.الأول.هو.  •

اأ�صلوب.منع.التلوث.عند.املنبع،. املن�صاآت.باجلدوى.القت�صادية.التي.�صوف.تعود.على.املن�صاأة.عند.اتباعها.

املواد،. ا�صتهالك. الناجتة،. النفايات. مبعاجلة. اخلا�صة. التكاليف. خف�ش. اإىل. الأ�صلوب. هذا. يوؤدي. حيث.

اإ�صابات.العمل.....الخ.مما.يعود.بالربح.على.املن�صاأة.،.العن�صر.الثاين.هو.تفادي.الغرامات.املالية.والعقوبات.

املختلفة.للمخالفات.البيئية،.والتي.قد.ت�صل.اإىل.اإغالق.املن�صاأة.اأو.احلب�ش.وغريهما.من.العقوبات.التي.تعوق.
الن�صاط.القت�صادى....

منهج. دفع. �صاأنها. من. التي. الأخرى. الفعالة. الآليات. من. واملايل. الفني. الدعم. برامج. اإىل. املن�صاآت. توجيه.  •
اللتزام.الطوعي.،.وقد.توجد.هذه.الربامج.�صمن.اإطار.�صلطة.جودة.البيئة.اأو.وزارات.وهيئات.اأخرى..

�صاأنها. والتي.من. البيئة. ب�صلطة.جودة. تنفيذها. التي.مت. والدلئل. الن�صرات. اإىل. ال�صناعية. املن�صاآت. اإر�صاد.  •

اإفادة.املن�صاآت.يف.جمالت.متعددة.مثل.اإر�صادات.عمل.ال�صجل.البيئي.وقوائم.املواد.اخلطرة.ودلئل.املراقبة.
الذاتية.للقطاعات.ال�صناعية....الخ.
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2-2-2  التنسيق بين جهات التفتيش

بالإ�صافة.اإىل.قيام.�صلطة.جودة.البيئة.بعمل.الربوتوكولت.واأ�صكال.التعاون.والتن�صيق.بينها.وبني.الوزارات.املعنية. .

بالتفتي�ش.على.جوانب.معينة.يف.جمال.البيئة،.اأي�صًا.تعمل.�صلطة.جودة.البيئة.على.اإن�صاء.اآلية.للتن�صيق.بني.اجلهات.

الرئي�صية.للتفتي�ش.البيئي.املتمثلة.يف.املكاتب.الفرعية.لل�صلطة.واجلهات.املخت�صة.ذات.العالقة.وي�صمل.التن�صيق.
العنا�صر.التالية:

التخطيط.امل�صرتك.بني.املكاتب.الفرعية.ل�صلطة.جودة.البيئة.مع.اجلهات.املخت�صة.ذات.العالقة.عند.و�صع.  •
خطة.التفتي�ش.

ا�صتفادة.اجلهات.املعنية.باإمكانيات.خمتربات.�صلطة.جودة.البيئة.ومكاتبها.الفرعية.عند.القيام.بالتفتي�ش.  •
التن�صيق.التام.وحتديد.امل�صوؤوليات.ب�صكل.وا�صح.ملختلف.جهات.التفتي�ش.البيئي.واجلهات.املعنية.ذات.العالقة..  •

2-2-3  إتباع مبدأ التفتيش المعلن/ المفاجئ

اإن.اإعالم.املن�صاأة.بالتفتي�ش.م�صبقا.ميكنها.من.اإعداد.املعلومات.املطلوبة،.وي�صمن.تواجد.م�صوؤويل.البيئة.باملن�صاأة. .

لتزويد.فريق.التفتي�ش.بالبيانات.الالزمة.وخا�صة.بالن�صبة.للمن�صاآت.الكبرية.،.وهذا.الو�صع.يتطلب.امتالك.املن�صاأة.

مل�صتوى.جيد.من.الوعي.البيئي،.بحيث.ل.ت�صتغل.اإعالن.الزيارة.م�صبقا.يف.اإخفاء.املخالفات.املوجودة.لديها.عن.

طريق.اتخاذ.اإجراءات.مفاجئة.مثل:.اإيقاف.ت�صغيل.بع�ش.الوحدات.الإنتاجية.امل�صببة.للتلوث.ال�صديد.مما.يت�صبب.

يف.اإعاقة.العملية.التفتي�صية.وجعلها.غري.معربة.عن.حقيقة.واقع.املن�صاأة.،..ويف.تلك.احلالت.يكون.من.الأف�صل.
اإجراء.التفتي�ش.ب�صكل.مفاجئ.

2-2-4  مسؤولية دائرة المراقبة والتفتيش البيئي اتجاه اإلجراءات التصويبية

يجب.األ.يتقدم.املفت�ش.باأية.مقرتحات.فنية.اأو.علمية.تخ�ش.الإجراءات.الت�صويبية.للمن�صاآت.املخالفة.،.غري.اأنه. .

من.املفيد،.على.م�صتوى.الرتقاء.بالو�صع.البيئي.للمن�صاآت.ال�صناعية،.اأن.تقوم.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.

باإر�صاد.املن�صاآت.ال�صناعية.اإىل.الو�صائل.املختلفة-.ل�صلطة.جودة.البيئة-.ملعاونتها.على.حتقيق.التوافق.البيئي.،.

فمثال.ميكن.توجيه.املن�صاآت.اإىل.اجلهات.املانحة.،.اأو.اإىل.الإدارات.الفنية.املعنية.بالتخل�ش.من.النفايات.اأو.حتى.
بتوجيه.املن�صاآت.لتجارب.ناجحة.يف.من�صاآت.اأخرى.لدرا�صتها..

2-2-5  مراعاة حقوق المنشأة

يجب.مراعاة.حقوق.املن�صاأة.وذلك.اأثناء.التفتي�ش.امليداين.وما.يعقبه.من.اإجراءات.وت�صمل.تلك.احلقوق.ما.يلي:. .
املحافظة.على.�صرية.املعلومات.وتقارير.التفتي�ش.على.كافة.امل�صتويات.  •

التزام.املفت�صني.بحدود.ال�صالحية.املخولة.لهم.  •
احلق.يف.التظلم.:.من.حق.املن�صاأة..تقدمي..تظلم.فيما.يتعلق.بنتائج.التفتي�ش.واإجراءات.الإلزام.،.وت�صتطيع.  •
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املن�صاأة.اأن.تطالب.بالتحقق.من.الإجراءات.بوا�صطة.خمترب.م�صتقل.فى.حالت.التقا�صي.اأمام.املحكمة.
مراعاة.التن�صيق.بني.جهات.التفتي�ش.حتى.ل.يتم.التفتي�ش.يف.فرتات.متقاربة.جدًا.من.جهات.متعددة،.بحيث.  •
املياه. �صلطة. مفت�صي. اأو. العمل. وزارة. مفت�صي. ذلك. يتبع. ثم. البيئة. مفت�صي. عليها. يفت�ش. املن�صاآت. بع�ش. اأن.

الفل�صطينية.وذلك.يف.فرتات.متقاربة،.مما.ي�صبب.عبئا.على.املن�صاآت..

بها.م�صاحات. لي�ش. ال�صغرية. املن�صاآت. للحل،.فمثال. البيئية. امل�صكلة. قابلية. للتحقق.من.مدى. الإدارة. �صعي.  •

كافية.لإن�صاء.وحدة.معاجلة،.ففي.هذه.احلالت.من.املفيد.اأن.تفا�صل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.بني.
�صبط.املخالفات.او.العمل.على.ايجاد.احللول.املختلفة.واملمكنة.مل�صاكلها.البيئية..

الأ�ص�ش.التي.يتم.تطبيقها.على.كل.املن�صاآت.وبطريقة.عادلة.ومت�صاوية.  •

بحث.اإمكانية.اإبالغ.املن�صاآت.باملخالفات.قبل.تطبيق.الإجراءات.الإلزامية..  •

تبًعا. :.يكون.للمن�صاأة.حق.اختيار.طريقة.ت�صويب.املخالفة. حق.املن�صاأة.يف.اختيار.و�صيلة.ت�صويب.املخالفة.  •

للموارد.املتاحة.لديها.والظروف.التي.تعمل.يف.ظلها.،.ومن.املهم.األ.تفر�ش.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.
اأية.تو�صيات.فنية.على.املن�صاآت.املخالفة.فيما.يتعلق.بالإجراءات.الت�صويبيه....

2-3  خطط التفتي�ش البيئي

يعترب.التخطيط.اجليد.للتفتي�ش.البيئي.عن�صرا.اأ�صا�صيا.يف.تطوير.كفاءة.عملية.التفتي�ش.،.وعند.التخطيط.ينبغي.

للتفتي�ش.خالل.فرتة. الأ�صا�صية. الأهداف. البيئة.يف.العتبار،.وكذلك. ل�صلطة.جودة. ال�صيا�صة.وال�صرتاتيجية. و�صع.
حمددة.)5.�صنوات.مثال(،.تبعا.للخطة.الوطنية.للعمل.البيئي...

العناصر الرئيسية لخطة التفتيش على مستوى الدائرة هي:  

حتديد.احلالة.البيئية..  •
حتديد.اأولويات.التفتي�ش.  •

حتديد.اجلدول.الزمني.لتنفيذ.حمتويات.اخلطة.  •
حتديد.املوارد.الالزمة.للخطة،.وت�صمل.موارد.ب�صرية،.مالية.واإمكانيات.اأخرى.من.معدات.......الخ.  •

تقييم.اخلطة..   •
وهناك.العديد.من.اجلوانب.التي.توؤخذ.يف.العتبار.عند.و�صع.خطة.التفتي�ش.نظرا.لتاأثريها.يف.الأولويات. .

وزمن.التنفيذ..
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2-3-1  الحالة البيئية

متثل.البيانات.اخلا�صة.باحلالة.البيئية.ركيزة.اأ�صا�صية.للتخطيط،.وميكن.اأن.حت�صل.دوائر.التفتي�ش.البيئي.على. .
هذه.املعلومات.�صكل.رقم.)2(.من.خالل.م�صدرين.رئي�صيني.:.

الأول.خا�ش.مب�صدر.التلوث.ذاته،.وهو.املن�صاآت.ال�صناعية،.وميكن.احل�صول.على.املعلومات.من.خالل.خطط.  •

اللتزام.البيئي،.برامج.املدن.ال�صناعية.اجلديدة.وال�صديقة.للبيئة،.معلومات.ا�صتمارات.التفتي�ش.الدوري،.

معلومات.�صناعات.مماثلة،.معلومات.من.تقارير.التفتي�ش.البيئي،.ومعلومات.من.ا�صتمارات.ودرا�صات.تقييم.
الأثر.البيئي..

والثاين.خا�ش.بنوعية.الو�صط.امل�صتقبل،.ويتم.ر�صد.خوا�ش.الو�صط.)ماء.وهواء(.عن.طريق.برامج.الر�صد.   •

التي.تقوم.�صلطة.جودة.البيئة.بتنفيذها.وتطويرها.يف.كافة.اأنحاء.الدولة.والتي.متدها.مبعلومات.عن.ن�صب،.
اأنواع.واأماكن.التلوث.اخلا�صة..

�صكل.رقم.)2(.:.م�صادر.املعلومات

معلومات.�صناعات.مماثلة

معلومات.من.�صبكة
الر�صد.البيئي

.معلومات.من.تقارير
التفي�ش.البيئي

برنامج.املدن.ال�صناعية
اجلديدة

معلومات.ا�صتمارات
التفتي�ش.الدو.ري

معلومات.من.خطط
اللتزام.البيئي

معلومات.من.ا�صتمارات.ودرا�صات.
تقييم.الأثر.البيئي.للمن�صاآت

EIAs

 نظام معلومات
التفتي�ش البيئي
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2-3-2   معايير تحديد أولويات التفتيش

اإن.حتديد.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.لأولويات.التفتي�ش،.من.الركائز.الهامة.التي.ت�صتند.اإليها.اخلطة،.وفيما. .
يلي.اأهم.معايري.حتديد.الأولويات:

• خطورة امللوثات  
اإذا.تعلق.الأمر.مبلوثات.املواد.اأو.النفايات.اخلطرة.التي.متثل.خطرًا.داهمًا.على.�صحة.املواطنني،.حتى.يف.حالة.اأن. .
يكون.تاأثريها.قابل.لالنعكا�ش*.اأو.غري.مرتاكم،.فهي.متثل.ق�صايا.بيئية.خطرية.ينبغي.و�صعها.يف.اأولويات.التفتي�ش.

• طبيعة الن�صاط القطاعي  
تختلف.امللوثات.طبقًا.للن�صاط.ال�صناعي.للقطاع،.وهناك.قطاعات.معروف.عنها.تلويثها.ال�صديد.للبيئة.مثل.قطاع. .
ال�صناعات.الكيميائية.وقطاع.البرتول.وبع�ش.اأن�صطة.الغزل.والن�صيج.،.لذلك.تعترب.طبيعة.الن�صاط.القطاعي.من.

العنا�صر.املوؤثرة.يف.اأولويات.التفتي�ش.البيئي.

• طبيعة املناطق  
تختلف.طبيعة.املناطق.ح�صب.الو�صع.البيئي.لها.وذلك.طبقا.للمخططات.الوطنية.وخطط.ا�صتخدامات.الرا�صي. .

،.وميكن.ت�صنيف.طبيعة.املناطق.كالتايل:

مناطق.ح�صا�صة.للتلوث.مثل.مناطق.�صاحلية،.الوديان.والينابيع.اأو.القنوات.التي.ت�صتخدم.كمورد.ملياه.ال�صرب.  -
وري.املزروعات.اأو.مناطق.بها.اآبار.املياه..اجلوفية.

مناطق.�صديدة.الكثافة.ال�صكانية.  -
مناطق.�صكنية.قريبة.ترتكز.فيها.املن�صاآت.ال�صناعية.وتعاين.من.التلوث.  -

مناطق.خا�صة.مثل.مناطق.غنية.بالآثار.اأو.مناطق.زراعية.هامة.  -

• حجم املن�صاآت  
اأو.كبرية.احلجم.،.وقد.تت�صابه.املن�صاآت.املتو�صطة. تتفاوت.املن�صاآت.يف.اأحجامها.بني.من�صاآت.�صغرية،.متو�صطة. .
والكبرية.احلجم.ولكن.املن�صاآت.ال�صغرية.لها.طبيعة.خا�صة.فهي.تفتقر.اإىل.التكنولوجيا.املتقدمة.واملوارد.املالية.
يف.اأغلب.الأحيان،.يوجد.بها.عدد.حمدود.من.العاملني.وتوؤدي.ن�صاط.واحد.،.وقد.يكون.من.املفيد.البحث.عن.حل.

م�صرتك.ملجموعة.من.املن�صاآت.ال�صغرية.اأو.مركزي.فى.حالة.وجود.املن�صاآت.يف.مكان.واحد.

• طبيعة الو�صط امل�صتقبل  
تعترب.طبيعة.الو�صط.امل�صتقبل.للملوثات.من.املحددات.الهامة.لالأولويات.وعادة.ما.ينخف�ش.الأثر.البيئي.للملوث. .
بانتقال.هذا.امللوث.من.الهواء.اإىل.املياه.اأو.من.املياه.اإىل.الرتبة.)كنفايات.�صلبة(.،.ويرتفع.معامل.النت�صار.يف.

*....اأي.العودة.للحالة.الأ�صلية.بعد.زوال.املوؤثر
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الهواء.عنه.يف.املياه،.كذلك.يرتفع.التاأثري.ال�صحي.للملوثات.يف.حالة.ا�صتن�صاقها.عنها.يف.حالة.دخولها.للج�صم.
بوا�صطة.اجلهاز.اله�صمي....

ويتم.تقييم.خطورة.الآثار.البيئية.بناء.على.ما.يلي: .

قابلية.الأثر.البيئي.للملوثات.لالنعكا�ش،.اأى.زوال.الأثر.بزوال.م�صدر.التلوث،.مثل.التاأثريات.الناجتة.عن. .-
الأتربة.وال�صو�صاء.

زمن.وفرتة.املكوث.للملوثات.بدون.حتلل. .-
قابلة.لالنت�صار.على.نطاق. اأم.هي. وانت�صارها.يف.منطقة.حملية،. اأي.وجودها. للملوثات،. النطاق.اجلغرايف. .-

اإقليمي..
كون.التاأثري.مبا�صر.اأم.غري.مبا�صر. .-

الطبيعة.الرتاكمية.لآثار.امللوثات،.وهل.تعترب.كميتها.تراكمية.اأم.غري.تراكمية.مبرور.الزمن.،.وتعترب.امللوثات. .-
ذات.الآثار.الرتاكمية.اأكرث.�صررا.من.تلك.غري.الرتاكمية.

2-3-3  تحديد الموارد المالية والبشرية

الإدارة. خطة. امليزانية. تت�صمن. اأن. ويجب. .، البيئي. والتفتي�ش. املراقبة. دائرة. اأن�صطة. على. التفتي�ش. موارد. توؤثر. .

من. كبري. عدد. اأن. وخا�صة. . املطلوبة،. واملادية. الب�صرية. املوارد. ونوعية. حيث.حجم. من. التفتي�ش. موارد. لتطوير.

املن�صاآت.ال�صناعية.غري.متوافقة.مع.الت�صريعات.البيئية،.ونظرًا.ملحدودية.موارد.التفتي�ش.فاإنه.يلزم.التخطيط.
اجليد.ل�صتغالل.املوارد.املتاحة.لدفع.اأكرب.عدد.من.املن�صاآت.اإىل.اللتزام.وهو.الهدف.الرئي�صي.للتفتي�ش.البيئي.

2-3-4  بناء القدرات

يعترب.تدريب.املفت�صني.وقادة.فرق.التفتي�ش.والفئات.التي.تقع.على.عاتقها.تنفيذ.الت�صريعات.البيئية.من.املهام. .

الأ�صا�صية.التي.توؤدى.اإىل.رفع.كفاءة.وتطوير.عملية.التفتي�ش.البيئي..،.لذا.يجب.اأن.تراعي.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.
البيئي.توفري.التدريب.الأ�صا�صي.والكايف.لهم.قبل.البدء.يف.اأعمال.التفتي�ش..

2-3-5  الخطة الزمنية

يتم.حتديد.الأعمال.التي.يقوم.بها.كل.فرد.من.فريق.التفتي�ش.اأثناء.التفتي�ش.امليداين.،.ويتم.حتديد.فرتات.زمنية. .

مرنة. الزمنية. تكون.اخلطة. اأن. ويجب. منها،. وحتى.اخلروج. املن�صاأة. بداية.من.دخول. داخل.اخلطة. ن�صاط. لكل.
بال�صكل.الكايف.للت�صرف.طبقا.لظروف.التفتي�ش.امليداين.باملن�صاأة.

2-3-6  تقييم كفاءة الخطة

يعترب.تقييم.كفاءة.الدائرة.يف.التخطيط.والتنفيذ.والإلزام.من.العنا�صر.املوؤثرة.يف.تطوير.عملية.التخطيط.ودفعها. .
ملزيد.من.الإجناز.الناجح.،.وميكن.و�صع.بع�ش.املوؤ�صرات.التي.حتدد.مدى.الكفاءة.مثل:
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لتحديد.درجة.كفاءة.وجودة.التفتي�ش:.املعلومات.ال�صرتجاعية.عن.اأداء.املفت�صني،.مدى.دقة.التفتي�ش،.زمن.  •
التفتي�ش.

ات�صاق.وجودة.تقارير.التفتي�ش:.مدى.اكتمالها،.ات�صاق.املعلومات.ومكونات.التقرير،.ودرجة.�صحة.املعلومات.  •
املت�صمنة.بالتقارير.

التق�صى.والتاأكد.من.ت�صويب.املخالفات،.ومقارنة.الت�صويب.بالأهداف،.حتى. التفتي�ش.والإلزام:. اأداء.جهة.  •
حت�صن.املوؤ�صرات.البيئية.بالن�صبة.للمن�صاآت.اخلا�صعة.للخطة.

وتعترب.عملية.ا�صرتجاع.املعلومات.التي.مت.احل�صول.عليها..عن�صرا.اأ�صا�صيا.يف.منظومة.اأداء.الإدارة.البيئية،.التي. .

متر.بعدة.مراحل.مرتابطة.)ت�صمل.مراجعة.اللتزام،.ت�صجيع.اللتزام،.مراجعة.الإجراءات.الت�صويبية،.واتخاذ.

اإجراءات.الإلزام(،بحيث.تفيد.يف.ا�صرتجاع.اخلربات.املكت�صبة.يف.جمال.اللتزام.والإلزام،.ال�صلبية.والإيجابية،.

البيئة،.وتفيد.كذلك.فى.جمال.مراجعة. باإعطاء.الت�صاريح.والرتاخي�ش.املوؤثرة.على. واإفادة.اجلهات.املخت�صة.
القوانني.البيئية.وحتديثها.
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الفصل الثالث

أنشطة التفتيش

تزيد.كفاءة.التفتي�ش.البيئي.بزيادة.التن�صيق.والتعاون.بني.اأطراف.عملية.التفتي�ش.،.وكذلك.بزيادة.الكفاءة.الفردية.

لكل.فرد.يف.اأداء.م�صوؤولياته.واحرتام.الخت�صا�صات.املوكلة.لكل.طرف.،.ويلقي.على.عاتق.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.

البيئي،.يف.مرحلة.�صابقة.على.عملية.التفتي�ش.امليداين،.م�صوؤوليات.اأخرى.ت�صمل.و�صع.خطط.التفتي�ش.على.املن�صاآت.

الكتابية. الإبالغات. وت�صمل. التفتي�ش. نتائج. متابعة. م�صوؤولية. عاتقها.يف.مرحلة.لحقة. على. يلقى. كما. .، ال�صناعية.

للجهات.الإدارية.املخت�صة.املختلفة.باملخالفات.ذات.العالقة.حتى.تتخذ.تلك.اجلهات.اإجراءات.الإلزام.جتاه.هذه.
املن�صاآت.لإزالة.املخالفات.طبقًا.ملا.ورد.بالقانون،.بالإ�صافة.اإىل.م�صوؤوليات.املالحقة.القانونية.للمن�صاآت.املخالفة..

3-1  اأنواع التفتي�ش

،.وميكن.ت�صنيف. البيئي. التفتي�ش. اأنواع. يتم.تطبيقها.يف.خمتلف. التي. وامل�صوؤوليات. الأن�صطة. الف�صل. يعر�ش.هذا.
التفتي�ش.البيئي.اإىل.نوعني.رئي�صيني.هما:

) أ (  تفتيش شامل/ دورى

اإجراء.تعديل. وهو.تفتي�ش.�صامل.).متعدد.الأو�صاط(.ويتم.دوريًا.للتحديث.ال�صامل.يف.املعلومات.وخا�صة.يف.حالة.

جذري.يف.املن�صاأة.مثل.تعديل.يف.العملية.الإنتاجية.اأو.زيادة.يف.الطاقة.الإنتاجية.وما.اإىل.ذلك.من.تعديالت.يف.املن�صاأة.

،.ويتم.اإجراء.تلك.الزيارات.عند.ورود.معلومات.عن.التعديالت.اإما.من.املن�صاأة.اأو.من.اأي.م�صدر.اأخر)دائرة.تقييم.

الأثر.البيئي.مثال(.،.وي�صمل.هذا.النوع.التفتي�ش.على.ملوثات.البيئة.الناجتة.عن.الوحدات.الإنتاجية.واملرافق.باملن�صاأة.

يف.جميع.الأو�صاط.البيئية.)الغازية،.ال�صائلة.وال�صلبة(،.ويهدف.هذا.النوع.اإىل.الفهم.الكامل.للمن�صاأة.والتحقق.من.

التزامها.بيئيًا.بالقانون،..بالإ�صافة.اإىل.منع.التعديات.من.قبل.الأفراد.واملوؤ�ص�صات.واملن�صاآت.على.البيئة.والتحقق.من.
اأن.املن�صاآت.حتقق.ال�صروط.واملعايري.البيئية.

) ب(  تفتيش نوعي ويشمل األنواع التالية:

تفتي�ش.متابعة.للمن�صاآت.املخالفة.  •
تفتي�ش.نتيجة.بالغات/.�صكاوى.  •

احلمالت.التفتي�صية.  •
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1. تفتيش المتابعة للمنشآت المخالفة

يعترب.هذا.النوع.تفتي�صًا.نوعيًا،.بهدف.التاأكد.من.زوال.املخالفة.وتنفيذ.املن�صاأة.لالإجراءات.الت�صويبية.الالزمة.بعد.

املمنوحة. القانونية. املدة. بعد.م�صي. التفتي�ش.عليها. واإعادة. ال�صرعة. املخالفة.على.وجه. اإنذارها.ب�صرورة.ت�صويب.
للمن�صاأة.،.وي�صمل.هذا.التفتي�ش.الإجراءات.التالية:.

يقوم.املفت�ش.بالطالع.على.تقرير.التفتي�ش.ال�صابق.ملعرفة.املخالفة.ومكانها.وتاريخها.قبل.اإجراء.التفتي�ش.مبا�صرة.

بعد.انق�صاء.املهلة.املمنوحة.للمن�صاأة.من.قبل.�صلطة.جودة.البيئة،.يقوم.املفت�ش.باإجراء.تفتي�ش.املتابعة.بغر�ش.التاأكد.

من.تنفيذ.املن�صاأة.لالإجراءات.الت�صويبية.فاإذا.تبني.اأن.�صاحب.املن�صاأة.قام.باإجراء.العمليات.الت�صويبية.الالزمة،.

يتم.حفظ.تقرير.التفتي�ش.،.اأما.يف.حالة.عدم.تنفيذ.املن�صاأة.لالإجراءات.الت�صويبية..ويف.ظل.وجود.خطر.ج�صيم.تقوم.

�صلطة.جودة.البيئة.باإبالغ.وزير.�صلطة.جودة.البيئة.ليقوم.بدوره.بالتن�صيق.مع.اجلهة.الإدارية.املخت�صة.بوقف.الن�صاط.

ملدة.ل.تزيد.عن.اأ�صبوعني.ول.يجوز.متديدها.اإل.باأمر.ق�صائي.من.املحكمة.املخت�صة.طبقا.للمادة.57.من.القانون.
رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة..

2.  التحقيق في الشكاوى البيئية 

تعترب.مهمة.حماية.البيئة.مهمة.جماعية.ت�صارك.فيها.اأطراف.عديدة.من.املجتمع.من.جهات.ر�صمية.واأفراد.وجمعيات.

اأهلية،.ولكل.مواطن.اأو.جمعية.معنية.بحماية.البيئة.احلق.يف.التبليغ.عن.اأية.خمالفة.لأحكام.هذا.القانون،.وتوجه.

البالغ. اأو. ال�صكوى. توجه. وقد. �صلة،. معنية.ذات. اأي.جهة. اأو. فروعها. اأو. البيئة. �صلطة.جودة. اإىل. البالغ. اأو. ال�صكوى.

اإىل.النيابة.التي.تقوم.بدورها.بالإ�صتعانة.مبفت�صي.ال�صبطية.العدلية.بتلك.اجلهات.للتحقق.منها.واتخاذ.اإجراءات.

املخالفات. من. التحقق. مب�صوؤولية. العديل. ال�صبط. مفت�صى. ي�صطلع. الأحوال. كل. ويف. جتاهها،. الالزمة. ال�صتدلل.
البيئية.

وميكن.تلخي�ش.اإجراءات.التفتي�ش.على.املخالفات.اأو.البالغات.فيما.يلي:

�صرعة.توجه.ماأمور.ال�صبطية.العدلية.)مفت�صي.البيئة(.اإىل.مكان.ال�صكوى،.م�صتعينا.مبخت�صي.املخترب،.مفت�صي.  •

ومهمات. للقيا�ش. الالزمة. بالأجهزة. التزود. اإىل. بالإ�صافة. الواقعة،. نوعية. املخت�صني.ح�صب. واخلرباء. البيئة.
الوقاية.الالزمة.لفريق.ال�صتدلل.

القيام.باإجراءات.ال�صتدلل.الالزمة.  •
عمل.حم�صر.يتم.فيه.اإثبات.ما.يلي:.  •

زمن.وتاريخ.فتح.املح�صر.  -
زمن.ومكان.و�صواهد.الواقعة.  -

اإثبات.اإجراءات.ال�صتدلل.التي.مت.اتخاذها.  -
حتديد.موقع.املخالفة.وكيفية.التحفظ.على.اأدلتها..  -
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يتم.اإعداد.تقرير.فني.�صامل.عن.نتائج.الزيارة.والقيا�صات.وترفق.باملح�صر.والتقرير.  •
يقوم.ماأمور.ال�صبط.العديل.برفع.املح�صر.والأدلة.املحرزة.فورا.يف.موقع.ال�صكوى.اإىل.الإدارة.العامة.حلماية.  •

البيئة.
كما.ميكن.اأن.يقوم.ماأمور.ال�صبطية.العدلية.باإحالة.املخالفة.والق�صية.اإىل.النيابة.العامة.  •

ي�صتدعي.مامور.ال�صبط.العديل.قوات.ال�صرطة.ملعاونته.يف.اجراء.ال�صبط.وذلك.يف.احلالت.ال�صرورية.  •
يحق.للمفت�ش.البيئي.الت�صاور.مع.الدائرة.القانونية.يف.املخالفات.التي.ت�صتدعي.ذلك..  •

3.  حمالت التفتيش

تتطلب.حمالت.التفتي�ش.اأعدادًا.كبرية.من.املفت�صني،.كما.حتتاج.عملية.التفتي�ش.بها.اإىل.فرتة.زمنية.كبرية.  •
يكون.الهدف.من.احلمالت.التفتي�صية.هو.حتديد.م�صادر.التلوث.يف.منطقة.جغرافية.معينة.اأو.قطاع.�صناعي.  •

معني.
التحقق.من.�صكوى.عامة.مثل.موت.الأ�صماك.يف.جمرى.مائي.معني،.فيكون.هدف.احلملة.حينئذ.التحقق.من.نوع.  •

وم�صدر.التلوث.،.ويف.حالة.اكت�صاف.املخالفات،.يلزم.عمل.حما�صر.�صبط.ق�صائي.
فى.بع�ش.الأحيان،.تكون.احلملة.بهدف.التفتي�ش.على.من�صاآت.�صغرية.تابعة.لقطاع.�صناعي.معني.وت�صاعد.دائرة.  •
اإيجاد.حل.جماعي.لهذه.املن�صاآت.ول.ت�صتلزم.هذه.احلمالت.ا�صرتاك.مفت�صي. املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.على.

البيئة.حائزين.ال�صبطية.العدلية.
وقد. العدلية،. ال�صبطية. باملفت�صني.حاملي. ال�صتعانة. اإىل. البيئي. التفتي�ش. الأحيان.حتتاج.حمالت. اأغلب. وفى.  •

تتطلب.انتداب.خرباء.يف.اأوقات.اأخرى.ح�صب.نوع.احلملة.
ت�صتلزم.احلمالت.جتميع.بيانات.كثرية،.احل�صول.على.الإي�صاحات،.اإجراء.املعاينات،.تدقيق.املالحظة،.اإثبات.  •
الأمر. يتطلب. وقد. احلقيقة. وتوثيق. ك�صف. على. ت�صاعد. التي. املادية. القرائن. وجمع. الوقائع. ومعامل. احلالت.

ال�صتعانة.ببع�ش.اخلرباء.لتحليل.البيانات.
الأ�صياء. على. التحفظ. اإجراءات. اتخاذ. ومنها. املخالفة. للمن�صاآت. العديل. لل�صبط. الالزمة. الإجراءات. عمل.  •

وو�صعها.يف.حرز.مغلق.وو�صع.الأختام.وحترير.حما�صر.ال�صبط.العديل...الخ.
تقوم.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.مبتابعة.نتائج.احلملة.وما.اأ�صفرت.عنه.ومتابعة.حما�صر.ال�صبط.العديل.  •

واملالحقة.القانونية.وبالتن�صيق.مع.الدائرة.القانونية..

ويو�صح.اجلدول.رقم.)2(.مقارنة.بني.اأن�صطة.التفتي�ش.املختلفة.من.جوانب.متعددة..ت�صمل.املوارد،.عدد.املفت�صني،.
زمن.العملية.التفتي�صية،.طبيعة.التفتي�ش،.حجم.البيانات.املطلوب.توفريها.وخطوات.التفتي�ش.
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تفتي�ش �صامل/ الن�صاط   التفتي�صي
دوري

متابعة من�صاآت 
خمالفة

تفتي�ش نتيجة 
�صكوى

حملة تفتي�صية

جوانب املقارنة

املوارد
يتطلب.موارد.كبرية.
ولكن.ح�صب.املتاح.
لدائرة.التفتي�ش

تتطلب.موارد.اأقل.
من.التفتي�ش.الدوري

تختلف.املوارد.طبقًا.
لنوع.ال�صكوى

كبرية

حواىل.2-3.ح�صب.عدد املفت�صني
حجم.املن�صاأة

يختلف.ح�صب.نوع.يكفي.مفت�ش.واحد
ال�صكوى

اأعداد.كبرية

 زمن العملية 
التفتي�صية

يوم.–.يومني.ح�صب.
حجم.املن�صاأة

فرتة.زمنية.كبريةيوماأقل.من.يوم

و�صط.اأو.اأكرثو�صط.اأو.اأكرثو�صط.اأو.اكرثمتعدد.الأو�صاططبيعة التفتي�ش

حجم البيانات 
املطلوب توفريها

حتديث.املعلومات.كثرية
املتوافرة.قبل.هذا.

التفتي�ش

حمدودة.بالواقعة.
حمل.ال�صكوى

كثرية.جدًا.)منطقة.
جغرافية.اأو.ن�صاط.
قطاعي(.وجند.
فيها.�صرورة.الربط.
والتداخل.بني.
البيانات

خطوات التفتي�ش

عقد.اجتماع.
افتتاحي،.تفتي�ش.
ميداين،.اجتماع.

ختامي

التفتي�ش.مبا�صرة.
على.املخالفات.
بعد.مراجعة.ملف.
املن�صاأة.بدائرة.
املراقبة.والتفتي�ش

التفتي�ش.املبا�صر.
لال�صتدلل.وجمع.
القرائن.على.
الواقعة.حمل.
ال�صكوى

تفتي�ش.مبا�صر.ولكن.
يجرى.على.من�صاآت.

كثرية

جدول.رقم.)2(.مقارنة.بني.اأن�صطة.التفتي�ش



28

دولة فلسطين  |  سلطة جودة البيئة

2.3  مراحل التفتي�ش البيئي

يف.اإطار.خطة.التفتي�ش.العامة.،.يتكون.التفتي�ش.على.املن�صاأة.الواحدة.من.ثالث.مراحل.وهي.:.

مرحلة.ما.قبل.التفتي�ش.  •
ومرحلة.التفتي�ش.امليداين.  •
ومرحلة.ما.بعد.التفتي�ش.  •

ورئي�ش. .، البيئي. والتفتي�ش. املراقبة. دائرة. مفت�صو. وهم. الثالثة. الأطراف. تتوىل. الثالث. املراحل. هذه. من. كل. ويف.
الفريق،.واملفت�صون.باأدوار.وم�صوؤوليات.تكمل.كل.منها.الأخرى.

1.2.3 مرحلة ما قبل التفتيش

1.1.2.3 حتديد اأع�صاء فريق التفتي�ش

تقوم.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.بتحديد.قائد.فريق.التفتي�ش.الذي.يقوم.بت�صكيل.فريق.التفتي�ش.وفًقا.للموؤهالت. .

واخلربات.املطلوبة.،.ويعقد.قائد.فريق.التفتي�ش.اجتماًعا.مع.الفريق.لإبالغهم.بالهدف.من.التفتي�ش.والإجراءات.
املطلوبة،.ويف.هذا.الجتماع.يتم.حتديد.ومناق�صة.العقبات.املحتملة.والتي.قد.تعوق.حتقيق.الأهداف....

2.1.2.3 مراجعة البيانات املرتبطة باملن�صاأة وو�صعها البيئي  

اأ. الأن�صطة  
يتعني.على.املفت�صني.اأن.يتولوا.جمع.وحتليل.املعلومات.الأولية.املتاحة.حول.املن�صاأة.من.اأجل.الطالع.على.العمليات. .
ال�صناعية.املختلفة.التي.يتم.تنفيذها.عالوة.على.امل�صاكل.البيئية.املحتملة.ومن.اأهم.املعلومات.املطلوبة.اخلا�صة.

باملن�صاأة.ما.يلي.:
الو�صف.العام.للمن�صاأة.ال�صناعية.  •

املعلومات.حول.املواد.امل�صتخدمة.ونواجت.العملية.ال�صناعية.  •
و�صف.العمليات.الإنتاجية.والر�صوم.التخطيطية.اخلا�صة.بهذه.العمليات.  •

البيانات.والوثائق.اخلا�صة.باملرافق.داخل.املن�صاأة.  •
بالتفتي�ش. اأخرى.خمت�صة. واأثبتتها.جهات. املن�صاأة. ارتكبتها. التي. ال�صابقة. املخالفات. ب�صاأن. اأي.معلومات.  •

البيئي.
م�صادر.واأنواع.التلوث.داخل.املن�صاأة.  •
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ب. امل�صووؤليات  

تتوىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.تزويد.فريق.التفتي�ش.بالبيانات.املتاحة.  •
يتوىل.قائد.الفريق.تنظيم.عملية.جمع.البيانات.وحتليلها.  •

يكون.املفت�صون.م�صوؤولني.عن.حتليل.وجمع.البيانات.  •

3.1.2.3  اإعداد املوارد املطلوبة

اأ. الأن�صطة  
يتم.اإعداد.املوارد.املادية.املطلوبة.للقيام.بالتفتي�ش.مبا.يف.ذلك.معدات.القيا�ش.واملركبات.،.....اإلخ... .

ب. امل�صوؤوليات  
• يتوىل.قائد.الفريق.حتديد.املوارد.املطلوبة.للقيام.بالتفتي�ش.مبا.يف.ذلك.املوارد.الب�صرية.ومعدات.التفتي�ش. .

ا.و�صع.اجلدول.الزمني.للتفتي�ش.. كما.يتوىل.اأي�صً
• تتوىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.تقدمي.املوارد.املطلوبة.وفًقا.لطلب.قائد.الفريق. .

4.1.2.3 اإعداد م�صتندات التفتي�ش  

اأ. الأن�صطة  
خطة. تت�صمن. اأن. وينبغي. .، الأخرى. والنماذج. التفتي�ش. وا�صتمارة. التفتي�ش،. خطة. امل�صتندات. هذه. وتت�صمن. .

التفتي�ش.البنود.التالية:
الهدف.من.التفتي�ش.  •

�صيا�صات.التفتي�ش.القابلة.للتطبيق.  •
عدد.املفت�صني.  •

م�صوؤوليات.اأع�صاء.فريق.التفتي�ش.املختلفني.مع.الأخذ.يف.العتبار.اأهداف.التفتي�ش.  •
حتديد.امل�صتندات.املطلوبة.)منوذج.املح�صر.،.اإ�صتمارة.الإ�صتبيان.،...اإلخ.(  •

من.اجلدير.باملالحظة.اأن.خطة.التفتي�ش.تعد.كم�صتند.داخلي.�صري.ول.ينبغي.اإطالع.املن�صاأة.عليه.،.ومن.حق. .

قائد.فريق.التفتي�ش.اأن.يتوىل.تغيري.اأو.تعديل.خطة.التفتي�ش.اأثناء.التفتي�ش.امليداين.اإذا.لزم.الأمر.،.وت�صمن.

امل�صتندات. على. عالوة. باملن�صاأة. املرتبطة. البيئية. اجلوانب. كافة. بتناول. املفت�صني. التزام. التفتي�ش. ا�صتمارة.
واملالحظات.واملعلومات.التي.مت.جمعها.
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ب. امل�صوؤوليات  
يتوىل.فريق.التفتي�ش.اإعداد.اخلطة.حتت.اإ�صراف.قائد.الفريق.  •

يتوىل.قائد.الفريق.جتهيز.ا�صتمارة.التفتي�ش.املنا�صبة.بالتعاون.مع.املفت�صني.  •
يتوىل.قائد.الفريق.مراجعة.اخلطة.وتوزيع.امل�صوؤوليات.على.اأع�صاء.الفريق..  •

2.2.3 مرحلة التفتيش الميداني

يف.هذه.املرحلة.يقت�صر.دور.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.على.اإزالة.العقبات.التي.تعوق.عملية.التفتي�ش. .

يف. امليداين. التفتي�ش. مرحلة. وتتمثل. التفتي�ش. اأثناء. متوقعة. غري. اأحداث. وقوع. حالة. يف. الأخ�ش. وعلى.
اخلطوات.التالية.:
دخول.املن�صاأة.  •

الإجتماع.الإفتتاحي.  •
التفتي�ش.امليداين.  •
الإجتماع.اخلتامي.  •

1.2.2.3 دخول املن�صاأة  

اأ. الأن�صطة  
القيام.بجولة.�صريعة.حول.ال�صور.اخلارجي.للمن�صاأة.ل�صتك�صاف.اأية.مالحظات.من.�صاأنها.اأن.ت�صاعد.يف.   •

عملية.التفتي�ش..
يدخل.فريق.التفتي�ش.املن�صاأة.بعد.تقدمي.بطاقة.التفتي�ش.اأو.خطاب.ت�صهيل.املهمة.ال�صادر.من.�صلطة.جودة.  •

البيئة.يف.حالة.الأماكن.احل�صا�صة.مثل.املوانئ.وحمطات.الوقود.واملناطق.اجلمركية.،....األخ..
لبد.من.اإبالغ.�صلطة.جودة.البيئة.يف.حالة.امتناع.املن�صاأة.عن.ال�صماح.لفريق.التفتي�ش.من.دخول.املن�صاأة.   •
اأو.يف.حالة.�صحب.املوافقة.اأثناء.التفتي�ش.ويتم.�صبط.خمالفة.منع.الدخول.ح�صب.املادة.رقم.53.والعقوبة.

ح�صب.مادة.رقم.73.من.القانون.رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.

ب. امل�صوؤوليات  
يتوىل.قائد.فريق.التفتي�ش.متثيل.الفريق.يف.القيام.باإجراءات.الدخول.  •  

ي�صارك.املفت�صون.يف.اجلولة.خارج.اأ�صوار.املن�صاأة.  •  
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2.2.2.3  الجتماع الفتتاحي  

اأ. الأن�صطة  
بعد.دخول.املن�صاأة.يقوم.الفريق.بعقد.اجتماع.مع.امل�صوؤولني.عن.املن�صاأة.من.اأجل: .

تقدمي.اأع�صاء.الفريق.  •  
�صرح.الهدف.من.التفتي�ش.  •  

حتديد.البيانات.والإجراءات.املطلوبة.من.املن�صاأة.مل�صاعدة.الفريق.يف.القيام.باأن�صطة.التفتي�ش.  •  
مناق�صة.الإجراءات.اخلا�صة.باأخذ.العينات.وحتديد.موقع.وتوقيت.اأخذ.العينات،.بالإ�صافة.اإىل.الرتتيبات.  •  

الالزمة.للقيا�صات.اخلا�صة.ببيئة.العمل.واإنبعاثات.املداخن.
فح�ش.امل�صتندات.املطلوبة.واحل�صول.على.ن�صخة.اإذا.اأمكن.واأهم.هذه.امل�صتندات.الواجب.مراجعتها.يف.  •  

املن�صاأة.ما.يلي.:

واأماكن. واملداخن. لل�صرف. النهائية. واملخارج. ال�صرف. �صبكة. عليه. مو�صح. للمن�صاأة. تف�صيلي. خمطط. .- .

تخزين.املواد.والنفايات.ووحدة.املعاجلة.اإن.وجدت..واملن�صاآت.املحيطة.وامل�صارف.والقنوات.والأنهار.املحيطة.
باملن�صاأة.

..)MSDS(.قائمة.باملواد.اخلام.والكيماويات.امل�صتخدمة.يف.املن�صاأة.مع.بطاقات.اأمان.املواد .- .
التعاقدات.اخلا�صة.بالتخل�ش.من.النفايات.. .- .

التحاليل.والقيا�صات.ال�صابقة.اخلا�صة.مبياه.ال�صرف.و.الإنبعاثات.الغازية.يف.بيئة.العمل. .- .
الت�صاريح.والرتاخي�ش.واملوافقات.البيئية. .- .
العقوبات.واملخالفات.ال�صابقة.للمن�صاأة. .- .

ب. امل�صوؤوليات  
يتوىل.قائد.الفريق.متثيل.الفريق.يف.الت�صالت.مع.م�صوؤوىل.املن�صاأة.يف.الجتماع.الفتتاحي..  •  

يتوىل.فريق.التفتي�ش.مراجعة.امل�صتندات.وحتديد.البيانات.الناق�صة.واملطلوبة..  •  

3.2.2.3  التفتي�ش امليداين  

اأ. الأن�صطة  
يف.هذه.املرحلة.يقوم.املفت�صون.ببحث.وتق�صي.الأداء.البيئي.للمن�صاأة.،.ويتعني.على.املفت�ش.اأن.ياأخذ.يف.اعتباره. .
الت�صل�صل.املنطقي.للعملية.ال�صناعية.باملن�صاأة.من.اأجل.جتنب.الت�صتت.اأو.عدم.كفاية.املعلومات.،.وبناء.عليه.فال.
بد.واأن.تتم.عملية.التفتي�ش.بداية.من.املرحلة.الأوىل.حتى.الأخرية.على.التعاقب.،.ويعتمد.التفتي�ش.على.التايل:

املالحظة.الب�صرية.  •  
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اإجراء.املقابالت.مع.العاملني.طبقا.للمبادئ.الأ�صا�صية.لالت�صال.واإجراء.املقابالت.التالية.:  •  
توجيه.اأ�صئلة.ذات.نهايات.مفتوحة.،.على.�صبيل.املثال.اأ�صئلة.تبداأ.بـِماذا،.اأو.كيف،.وجتنب.الأ�صئلة.التي.  -  

ميكن.اإجابتها.بـِ نعم.اأو.ل،.مثل.هل.يوجد......؟.اأو.هل.تقوم......؟.اأو.هل.اأنت.....؟.
متابعة.امل�صائل.الغام�صة..  -  
جتنب.اأية.افرتا�صات..  -  

جتنب.توجيه.اأ�صئلة.موجهة.  -  
اإظهار.الهتمام.بردود.ال�صخ�ش.الذي.جترى.معه.املقابلة.ل�صمان.مناق�صات.اإيجابية.  -  

اأفكاره. تقبل.حلظات.ال�صمت.وعدم.تعجل.الإجابة.لإعطاء.ال�صخ�ش.مو�صوع.املقابلة.الفر�صة.لتنظيم.  -  
و�صياغة.الإجابة..

اإنهاء.املقابلة.بنربة.اإيجابية..  -  
تلخي�ش.الق�صية.الرئي�صية.مو�صوع.املناق�صة.ل�صمان.دقة.املعلومات.  -  
ت�صجيل.املالحظات.اخلا�صة.بالق�صية.الرئي�صية.املثارة.اأثناء.املقابلة. .- .

ا�صتخدام.نربة.�صوت.منا�صبة. .- .
عدم.تعجل.التو�صل.اإىل.النتائج.. .- .

عدم.مناق�صة.عدة.ق�صايا.يف.نف�ش.الوقت.لتتجنب.ت�صتيت.النتباه. .- .

اأخذ.العينات.والقيا�صات.،.يتم.اأخذ.العينات.والقيا�صات.عادة.يف.احلالت.التالية:.  •  
للح�صول.على.الإثبات.ب�صاأن.التزام.املن�صاأة.باحلدود.امل�صموح.بها،.�صواء.يف.حالت.التفتي�ش.ال�صامل.اأو. .- .

التفتي�ش.بناء.على.�صكاوى..
.يف.حالة.ال�صك.يف.�صالمة.بيانات.املراقبة.الذاتية.. .- .

.حتري.العنا�صر.الرئي�صية.التي.مل.تت�صمنها.بيانات.املراقبة.الذاتية. .- .

ا.اأن.يحمل.ر�صًما.تخطيطًيا.ب�صيًطا.اأو.�صورة.فوتوغرافية.لأماكن.اأخذ.العينات،. كما.يتعني.على.املفت�ش.اأي�صً  •  
وينبغي.اأن.يرافق.اأحد.اأع�صاء.فريق.التفتي�ش.ال�صخ�ش.امل�صوؤول.عن.اأخذ.العينات.

ب. امل�صوؤوليات  
يتوىل.قائد.الفريق.توزيع.م�صوؤوليات.التفتي�ش.بني.اأع�صاء.الفريق،.كما.ي�صارك.يف.عملية.التفتي�ش.وفًقا.  •  

خلطة.التفتي�ش.املعدة.م�صبًقا.ويتوىل.الإ�صراف.على.تنفيذ.خطة.التفتي�ش.وتعديلها.اإذا.لزم.الأمر..
يتوىل.اأع�صاء.الفريق.اإدارة.عملية.التفتي�ش.تبًعا.مل�صوؤولياتهم.التي.مت.حتديدها.يف.خطة.التفتي�ش.  •  
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4.2.2.3  الجتماع اخلتامي  

اأ. الأن�صطة  
يقوم.فريق.التفتي�ش.بعقد.اجتماع.مع.م�صوؤويل.املن�صاأة.بعد.النتهاء.من.التفتي�ش.امليداين.،.ويف.هذا.الجتماع. .

يتعني.على.املفت�صني.ما.يلي:
ال�صتف�صار.حول.النقاط.التي.مل.يتم.عر�صها.اأو.مناق�صتها.اأثناء.الزيارة.امليدانية.  •  

بعد. املن�صاأة. من. عليها. احل�صول. التي.مت. امل�صتندات. ترقيم. بامل�صتندات.عن.طريق. ملف.خا�ش. اإعداد.  •  

توقيع. اإىل. بالإ�صافة. عليها،. والتوقيع. وت�صجيل.حمتويات.احلافظة. باملن�صاأة. الر�صمي.اخلا�ش. باخلتم. ختمها.

ال�صخ�ش.امل�صوؤول.باملن�صاأة.،.وتعترب.حافظة.امل�صتندات.هذه.مبثابة.وثيقة.ميكن.ا�صتخدامها.يف.حالت.الدعاوى.

الق�صائية،.وعلى.هذا.فاإن.اإعداد.احلافظة.ب�صكل.مرتب.من.�صاأنه.اأن.يعمل.على.تي�صري.ت�صجيل.واإثبات.حقوق.
اجلهات.املتنازعة..

ب. امل�صوؤوليات  
يتوىل.قائد.الفريق.اإعداد.حافظة.امل�صتندات.والتوقيع.عليها.مع.ممثل.املن�صاأة. .

 3.2.3 مرحلة ما بعد التفتيش الميداني

1.3.2.3  اإعداد التقرير الفني

اأ. الأن�صطة  
على. يوقعوا. اأن. التفتي�ش. فريق. اأع�صاء. كل. على. ويتعني. .، العينات. كل. بعد.حتليل. التفتي�ش. تقرير. اإعداد. يتم. .
وامل�صتندات. املخترب. تقرير. مع. البيئي. والتفتي�ش. املراقبة. دائرة. اإىل. التفتي�ش. تقرير. تقدمي. ويتم. التقرير،.
اخلا�صة.باملن�صاأة.،.ويف.حالة.عدم.وجود.خمالفات.يف.املن�صاأة.يتم.حفظ.تقرير.التفتي�ش.يف.مقر.دائرة.املراقبة.

والتفتي�ش.البيئي.،.وينبغي.اأن.ي�صتمل.التقرير.على.ما.يلي:
و�صف.عام.خمت�صر.للمن�صاأة.والعملية.الإنتاجية.واملرافق.املتواجدة.  •  

تقييم.التزام.املن�صاأة.بالت�صريعات.البيئية.ال�صارية.  •  
تبادر. التي. الت�صويبية. والإجراءات. البيئية. بالت�صريعات. اللتزام. اأجل. املن�صاأة.من. تبذلها. التي. اجلهود.  •  
اإىل.اتخاذها.مثل.اإ�صدار.امل�صتندات.اخلا�صة.بالعطاءات،.واإعداد.الر�صوم.الفنية،.والأعمال.املدنية،.وو�صعها.

جلدول.زمني.لت�صويب.واإزالة.املخالفة.
تقييم.فريق.التفتي�ش.فيما.يتعلق.باملخالفات.باملن�صاأة.من.خالل.التحاليل.والقيا�صات..  •  

كما.ينبغي.اأن.ي�صري.التقرير.اإىل.القانون.واملواد.التي.مت.الإخالل.بها.لكل.خمالفة.مت.حتديدها.  •  
اإجراءات.املتابعة.التي.ينبغي.اأن.تتم.يف.املن�صاأة.مبا.يف.ذلك.الزيارات.امليدانية.وحتليل.العينات.  •  
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ول.بد.اأن.يكون.تقرير.التفتي�ش.منظم.ويحتوى.على.كافة.الأدلة.التي.مت.جمعها.من.خالل.التفتي�ش.باأ�صلوب.  •  
مفهوم.�صهل.ال�صتخدام.،.ولتحقيق.هذه.الأهداف.فمن.ال�صروري.اأن.تكون.املعلومات.الواردة.بالتقرير:

دقيقة:.ينبغي.اأن.تكون.كافة.املعلومات.حقيقية.ومبنية.على.اإجراءات.تفتي�صية.�صليمة.واإجراءات.�صحيحة. .- .
جلمع.الأدلة.،.واأي.اإجراء.اإلزام.لحق.لبد.واأن.يتمكن.من.العتماد.على.دقة.املعلومات.كافة.

وثيقة ال�صلة:.ينبغي.اأن.تكون.املعلومات.الواردة.يف.تقرير.التفتي�ش.ذات.�صلة.وثيقة.مبو�صوع.التقرير. .- .
اأن.يكون.مو�صوع.التقرير.مدعًما.باأكرب.قدر.ممكن.من.املعلومات.وثيقة.ال�صلة،.وكلما. �صاملة:.ينبغي. .- .

كانت.الأدلة.اأكرث.�صمول،.كلما.اأ�صبح.من.ال�صهل.اتخاذ.اإجراءات.الإلزام.الالحقة.
مو�صوعية:.ينبغي.اأن.تكون.املعلومات.مو�صوعية.وواقعية. .- .

وا�صحة :.لبد.واأن.يتم.تقدمي.املعلومات.الواردة.يف.التقرير.باأ�صلوب.وا�صح.ومنظم. .- .

ب. امل�صوؤوليات  
عن. تقريًرا. ويعد. التفتي�ش. عملية. اأثناء. جمعها. التي. واملعلومات. املالحظات. حتليل. مفت�ش. كل. يتوىل.  • .
الوحدات.التي.توىل.تفتي�صها.،.ويتوىل.املفت�صون.تقييم.احلالة.البيئية.للمن�صاأة.وحتديد.املخالفات.مع.الإ�صارة.

اإىل.املواد.القانونية.املت�صلة.بهذه.املخالفات.وفًقا.للمعلومات.التي.مت.جمعها.واملالحظات.وتقرير.املخترب.
يتوىل.قائد.فريق.التفتي�ش.م�صوؤولية.مراجعة.تقرير.التفتي�ش.واإنهائه.ورفعه.اإىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.  •  

البيئي.

2.3.2.3 تطبيق الإجراءات املنا�صبة فى حالت عدم اللتزام

تتوىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.اتخاذ.الإجراءات.اخلا�صة.بعدم.اللتزام.وفًقا.لتو�صيات.فريق.التفتي�ش. .

،.ويف.بع�ش.الدول.يتم.فر�ش.غرامات.فورية.وبهذا.يكون.فريق.التفتي�ش.م�صارًكا.يف.تنفيذ.هذه.الإجراءات.طبًقا.
ل�صيا�صة.حمددة.

3.3.2.3  املتابعة

تتوىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.امل�صوؤوليات.التالية: .
متابعة.املن�صاآت.املخالفة.ل�صمان.تنفيذها.لإجراءات.الت�صويب.ال�صرورية.  •  

متابعة.تنفيذ.الإجراءات.اخلا�صة.بعدم.اللتزام..  •  
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الفصل الرابع

إجراءات اإللزام والمتابعة

هي.جزء.من.الإجراءات.التي.تقوم.بها.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.بهدف.حتقيق.اللتزام.البيئي..،.ول.يت�صنى.

البدء.يف.اتخاذ.اإجراءات.الإلزام.اإل.بعد.اإثبات.املخالفة.بناءا.على.التفتي�ش.امليداين،..ويرتبط.تبني.اآليات.الإلزام.
ارتباًطا.وثيًقا.بن�صو�ش.و�صروط.القوانني.البيئية..

وهناك.العديد.من.منهجيات.الإلزام.يتمثل.بع�صها.يف.الت�صجيع.الطوعي.الختياري.وامل�صاعدة.على.اإحداث.التغيري،.

بينما.توجد.طرق.اأخرى.تنظيمية.تعتمد.على.تنفيذ.متطلبات.ب�صكل.مبا�صر.اأو.غري.مبا�صر،.وكما.�صنجد.بالتف�صيل.
لحقا،.فاإن.جناح.منهج.الإلزام.يعتمد.اإىل.حد.عظيم.على.اإمكانية.تنفيذ.املتطلبات.القانونية.والإلزام.بها..

1.4 الإجراءات العامة

1.1.4 اإللزام المباشر

يتم.تنفيذ.اإجراءات.الإلزام.ب�صكل.مبا�صر.بدون.ال�صماح.باأية.مناق�صات.مع.املن�صاأة.وتت�صمن.الإجراءات.الأكرث. .
�صيوًعا.ما.يلي:

• الإخطار  
يتم.اإخطار.املن�صاأة.باملخالفة.التي.ارتكبتها.بدون.تنفيذ.اأية.اإجراءات.اإلزام،.ويتم.توجيهها.نحو.ت�صويب.املخالفة. .
خالل.فرتة.حمددة.من.الوقت.،.ويكون.هذا.الأ�صلوب.فعال.حني.تكون.الإجراءات.املطلوبة.للت�صويب.ب�صيطة.ول.
تتطلب.وقتا.طويال،.وحني.ل.ت�صكل.املخالفة.خطرا.ج�صيما.على.ال�صحة.اأو.البيئة،..ويكون.هذا.الإجراء.فعال.حني.
تكون.املن�صاأة.ذات.تاريخ.متميز.يف.اللتزام،.بحيث.يكون.هذا.الإخطار.مبثابة.دافع.لتحقيق.اللتزام،..ويتطلب.هذا.

النمط.من.الإجراءات.تفتي�ش.املتابعة.بعد.انتهاء.الفرتة.املحددة.للتاأكد.من.ت�صويب.املخالفة..

• الإجراءات الإدارية الر�صمية  
اإخطار. يتم. الأ�صلوب. لهذا. ووفًقا. .، الإلزام. �صيوًعا.يف.حالت. الأكرث. الر�صمية.هي. الإدارية. الإجراءات. تعترب. .
املن�صاأة.ر�صمًيا.باملخالفات.وتتم.مطالبة.املن�صاأة.بت�صويب.املخالفة.خالل.فرتة.حمددة.من.الوقت.يتم.بعدها.
اإجراء.تفتي�ش.املتابعة،.ثم.تتخذ.اإجراءات.اأ�صد.�صرامة.يف.حالة.ا�صتمرار.املخالفة.،.وتكون.الإجراءات.عادة.
مرتبطة.بفر�ش.عمليات.اإزالة.املخالفة.على.نفقة.املن�صاأة.ووقف.الن�صاط.املخالف.اأو.املطالبة.بالتعوي�ش.،.ويف.
حالة.وجود.خطر.ج�صيم.على.ال�صحة.اأو.البيئة.يتم.الإغالق.املوؤقت.للمن�صاأة.طبقا.لن�ش.املادة.57.من.القانون.

رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.
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• الإجراءات الق�صائية الر�صمية  
يف.مثل.هذه.احلالت،.يتم.اإعداد.حم�صر.ورفعه.اإىل.النيابة.العامة.متهيًدا.لرفع.دعوى.ق�صائية.،.ويتم.اإعداد. .
مثل.هذه.املحا�صر.بوا�صطة.املفت�صني.ممن.ميتلكون.ال�صبطية.العدلية،.والذين.يتم.ا�صتدعاءهم.للمثول.اأمام.
املحكمة.ك�صهود،.ويتم.اتخاذ.الإجراءات.الق�صائية.املدنية.اأو.اجلنائية.تبًعا.لنوعية.املخالفة.)جناية.اأو.جنحة.

اأو.خمالفة(.

2.1.4 المفاوضات

التي.يحددها.املفت�ش.لت�صويب.املخالفة.غري.مالئمة.لكل.احلالت.املمكنة.،.ففي.بع�ش. عادة.تكون.فرتة.املهلة. .

الأحيان.يحق.ملاأمور.ال�صبط.العديل.اأن.يقدم.للمن�صاآت.فر�صة.التفاو�ش.على.�صروط.وظروف.اإجراءات.الإلزام.

تعهد. وي�صمن. الأطراف. جميع. ير�صي. حل. اإىل. للتو�صل. الفر�صة. املفاو�صات. وتوفر. .، اللتزام. حتقيق. بهدف.

املوؤ�ص�صة.بتحقيق.اللتزام،.ولكن.يف.اأغلب.الأحوال.يكون.التهديد.القائم.بتنفيذ.اإجراءات.الإلزام.هو.ال�صبب.يف.
جلوء.املن�صاآت.اإىل.التفاو�ش.

يتعني.على.املفت�صني.اأن.يتحلوا.باملرونة.يف.حتديد.فرتات.املهلة.تبًعا.لالإجراءات.املطلوبة.للت�صويب.،.واأكرث.احلالت. .

التي.ينطبق.عليها.هذا.تكون.مع.املخالفات.التي.يتطلب.اإ�صالحها.فرتات.طويلة.،.ويف.مثل.هذه.احلالت.قد.تطَالب.

املن�صاأة.بتزويد.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.بخطة.عمل.مبا.يف.ذلك.جدول.زمنيا.باأعمال.التنفيذ.،.ومن.املمكن.
اإجراء.تفتي�ش.املتابعة.ب�صكل.دوري.لختبار.مدى.تقدم.اأن�صطة.اللتزام.

وحيث.اأن.التفاو�ش.ل.يعد.تنفيًذا.مبا�صًرا.للقوانني،.فالبد.واأن.ت�صارك.فيه.الأطراف.املهتمة.بالبيئة.مبا.يف.ذلك. .

املجتمع.املعر�ش.للتلوث.و/اأو.ممثل.عن.اجلمعيات.الأهلية.،.ولبد.اأن.يتم.ت�صجيل.نتائج.التفاو�ش.�صمن.م�صتند.
ر�صمي.ي�صكل.اتفاًقا.ملزًما.واجب.الحرتام.ومبا.ل.يخالف.الت�صريعات.والقوانني...

2.4 حالت عدم الإلتزام 

بعد.انتهاء.مفت�صي.البيئة.من.التفتي�ش.امليدانى.على.املن�صاأة.،.يتم.اإعداد.تقرير.التفتي�ش.املت�صمن.حم�صر.التفتي�ش.

وال�صبط.والقيا�صات.والتحاليل.املخربية.،.ويتم.تقدمي.التقرير.ومرفقاته.اإىل.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.والتي.
تقوم.بدورها.باتخاذ.الإجراءات.الالزمة،.كما.هو.مو�صح.فيما.يلي:

• يف حالة عدم وجود خمالفة
يف.هذه.احلالة.يتم.حفظ.التقرير.يف.ملفات.دائرة.املراقبة.والتفتي�ش.البيئي.التي.يتبعها.املفت�صون.

• يف حالة وجود خمالفة لقوانني اأخرى غري قانون البيئة رقم  7 ل�صنة 1999
يف.تلك.احلالة.يقوم.وزير.�صلطة.جودة.البيئة.باإبالغ.اجلهة.املخت�صة.املنوطة.بتنفيذ.القانون.لتخاذ.الالزم.حيال. .

تلك.املخالفة.وتقوم.اجلهة.الإدارية.املخت�صة.باإبالغ.ال�صلطة.بالإجراءات.التي.اتخذت.
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• يف حالة وجود خمالفة لقانون البيئة رقم 7 ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة
يتم.تطبيق.اإجراءات.الإلزام.وهي.تنق�صم.اىل:. .

اإخطار املن�صاأة:.يتم.توجيه.اإخطار.مبطالبة.املن�صاأة.باتخاذ.اإجراءات.ت�صويبية.خالل.فرتة.حمددة. اأ. 
وت�صمل.حتديد. العدلية. ال�صبطية. ماأمور. عن. �صادره. اإدارية. اأوامر. عن. عبارة. وهي. اإدارية:  اإجراءات  ب. 

طبيعة.املخالفة.وال�صتدلل.على.وقوعها..
اإجراءات ق�صائية:.وفيها.يتم.رفع.دعوى.اأمام.الق�صاء.. ج. 

يعتمد.اختيار.الإجراء.املنا�صب.على.خطورة.الآثار.البيئية.املرتتبة.على.املخالفة.وما.اإذا.كانت.املخالفة.تتم.لأول. .
مره.اأم.اإنها.مكررة.

• فى حالة وجود خمالفة متثل خطرا ج�صيماً
يتم.تطبيق.املادة.57.من.القانون.رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة.بوقف.الن�صاط.ملدة.اأ�صبوعني.عن.طريق.وزير. .

�صلطة.جودة.البيئة.

• حالت وجود خمالفة لل�صروط اخلا�صة بدرا�صات تقييم الأثر البيئي
يتم.منح.املن�صاأة.مهلة.لتنفيذ.ال�صروط.،.ويف.حالة.اإ�صتمرار.املخالفة.يتم.اإبالغ.اجلهة.مانحة.الرتخي�ش.ل�صحب. .

الرتخي�ش.من.املن�صاأة.

• فى حالة تكرار املخالفة لقانون رقم 7 ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة
يف.حالة.تكرار.املخالفة.البيئية.يتم.اإبالغ.اجلهة.مانحة.الرتخي�ش.ل�صحب.الرتخي�ش.من.املن�صاأة.. .

3.4  اإجراءات الت�صالح

نظام.الت�صالح.مل.يتم.العمل.به.يف.الق�صايا.البيئية.بدولة.فل�صطني.حتى.الن،.ولكن.بالطالع.على.قانون.الجراءات.

اجلنائية.رقم.3.ل�صنة.2001.ال�صاري.حتى.تاريخه.جند.ان.املواد.من.16.اىل.18.تتيح.ملاأمور.ال�صبط.واملفت�ش.احلق.

يف.عر�ش.الت�صالح.ول.ي�صقط.حق.املخالف.يف.عر�ش.الت�صالح.�صرط.دفع.ربع.احلد.الأق�صى.للغرامة،..فقد.ن�ش.

القانون.على.املتهم.الذي.يقبل.الت�صالح.اأن.يدفع.خالل.خم�صة.ع�صر.يومًا.من.اليوم.التايل.لقبول.الت�صالح..مبلغًا.
يعادل.ربع.احلد.الأق�صى.للغرامة.املقررة.للجرمية.اأو.قيمة.احلد.الأدنى.املقرر.لها.–.اإن.وجد.–.اأيهما.اأقل.
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 4.4  اإجراءات املتابعة ملخالفات قانون رقم 7 ل�صنة1999

ب�صاأن البيئة

يتم.اإعادة.التفتي�ش.على.املن�صاأة.ملتابعة.ت�صويب.املخالفات.التي.مت.حتديدها.ويتم.اتخاذ.الإجراءات.الآتية.طبقًا.ملا.
ي�صفر.عنه.التفتي�ش:

يف حالة اإزالة املخالفة يتم حفظ تقرير التفتي�ش. اأ. 
يف حالة ا�صتمرار املخالفة، يتم اإتخاذ اأحد الإجراءات الآتية : ب. 

غلق.املن�صاأة.يف.حالة.اخلطر.اجل�صيم.ملدة.ل.تزيد.عن.اأ�صبوعني.قابلة.للتمديد.باأمر.ق�صائي.عن.طريق. .- .
وزير.�صلطة.جودة.البيئة.طبقا.للمادة.57.من.القانون.رقم.7.ل�صنة.1999.ب�صاأن.البيئة..

وقف.الن�صاط.املخالف.و�صحب.الرتخي�ش.حلني.اإزالة.املخالفة.عن.طريق.اجلهة.مانحة.الرتخي�ش. .- .
اإحالة.املخالفة.والتقرير.للنيابة.العامة.لتخاذ.ما.تراه.من.اإجراءات.لقيد.الدعوى.والو�صف.وحتديد.طبيعة. .

املخالفة.)جناية،.جنحة،.الخ(..
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الفصل الخامس

الرصـد البـيئي

ميثل.الر�صد.البيئي.جزءا.اأ�صا�صيا.من.عملية.التفتي�ش.البيئي.،.حيث.اأنه.و�صيلة.ملراقبة.الأداء.البيئي.للمن�صاأة.التي.

يتم.التفتي�ش.عليها.،.ويتم.ا�صتخدامه.اأي�صا.لر�صد.مدى.اللتزام.باملتطلبات.القانونية.وكيف.تتم.العمليات.الإنتاجية.

ومدى.كفاءة.ا�صتخدام.املواد.اخلام.والوقود.واملوارد.الطبيعية،.ويعترب.تقرير.القيا�صات.والتحاليل.من.امل�صتندات.

الهامة.يف.تقرير.املفت�ش.النهائي.لإثبات.اأي.خمالفات.بيئية.تتعدى.حدود.القانون.واملعايري.وال�صروط.البيئية.،.وينبغي.

اأن.تكون.املعلومات.البيئية.ال�صادرة.من.املختربات.موثوق.بها.ملا.يرتتب.عليها.من.قرارات.�صانعي.القرار،..لذا.يجب.

تطبيق.نظم.جودة.القيا�ش.واملعايرة.يف.املختربات.الرقابية.على.اأن.تكون.خمتربات.معتمدة.من.جهة.اعتماد.موؤهلة.
لذلك.�صواء.حملية.او.دولية....

1.5 القيا�صات البيئية 

• يتم.تق�صيم.القيا�صات.البيئية.طبقًا.للو�صط.البيئي.اأو.لنوع.امللوثات..
• القيا�صات.البيئية.طبقًا.للو�صط.البيئي:

-.الهواء.. .
-.املياه.. .
-.الرتبة. .

• امللوثات.البيئية.طبقًا.لنوع.امللوثات:
-.ع�صوية. .

-.غري.ع�صوية. .
-.ميكروبيولوجية.. .

-.اإ�صعاعية.اأو.فيزيائية. .

1.1.5  قياس ملوثات الهواء

تتعدد.ملوثات.الهواء.وتختلف.تبعًا.لن�صاط.املن�صاأة.،.واأهم.واأ�صهر.امللوثات.البيئية.التي.يتم.قيا�صها.يف.الهواء.هي.:
.)SOx(.اأكا�صيد.الكربيت .-

.)NOx(.اأكا�صيد.النيرتوجني .-
.)CO(.اأول.اأك�صيد.الكربون .-
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العوالق.امل�صتن�صقة.. .-
.)O3(.)املوؤك�صدات.الفوتوكيميائية.)الأوزون .-

.)H2S(.كربيتيد.الهيدروجني .-
.)F -(..الفلوريدات .-

اأكا�صيد.املعادن.مثل.الر�صا�ش.. .-

مفاهيم وطرق قياس ملوثات الهواء

ميكن.قيا�ش.ملوثات.الهواء.با�صتخدام.العديد.من.اأ�صاليب.وطرق.اأخذ.عينات.الهواء.والقيا�ش.واأ�صهرها.ما.يلي.: .

 )Active Sampler( اآخذ عينات ن�صط

املعاجلة. ثم. فلرت. ب�صريان.حم�صوب.على. الهواء. ل�صحب.حجم.حمدد.من. �صفط. موتور. يحتوي.)عادًة(.على.  •
والقيا�ش.يف.املخترب.

• فالتر.اآخذ.العينات.الن�صط.تختلف.باختالف.امللوث.املراد.قيا�صه.
:)Active sampler(.اأ�صهر.اأنواع.اآخذ.العينات.الن�صط •

.)High Volume Sampler(.اآخذ.عينات.اأحجام.كبرية..-
..)Low Volume Sampler(.اآخذ.عينات.اأحجام.�صغرية..-

-..اأنابيب.بداخلها.مادة.ممتزة..
..)Suma Canisters or Tedlar Bags(.حاويات.اأو.اأكيا�ش..-

• اأمثلة.الفالتر.داخل.اآخذ.عينات.اأحجام.كبرية.:
الع�صوية. املركبات. بتحليل. العينات.اخلا�صة. لأخذ. .)Poly Urethane Foam(.فوم يوريثان. بويل. فلرت. . .-
العطرية. احللقة. عديدة. والهيدروكربونات. .)VOCs( املتطايرة. الع�صوية. املركبات. . مثل. الهواء. يف.

)PCBs(.واملركبات.ثنائية.الفينيل.عديدة.الكلور.)PAHs(.)الأروماتية(
..)Particulate Matter(.لأخذ.عينات.العوالق.والأتربة.ال�صدرية.)Glass.Filter(.فلرت.زجاجي..-

)Passive Sampler( اآخذ عينات كامن

• يعتمد.على.ترك.اآخذ.العينات.لفرتة.حمددة.يف.مكان.اأخذ.العينة.ثم.املعاجلة.والقيا�ش.يف.املخترب.
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)Automatic Analyzers( اأجهزة حتليل اأوتوماتيكية

• ميكن.قيا�ش.الغازات.امللوثة.للبيئة.مثل.غاز.اأول.اأك�صيد.الكربون.وغاز.ثاين.اأك�صيد.الكربيت.واأكا�صيد.النيرتوجني.

والهيدروكربونات.والأوزون.عن.طريق.ا�صتخدام.اأجهزة.التحليل.الأوتوماتيكية.والتي.تعطي.قراءات.مبا�صرة.
لرتكيز.امللوث.

• اأ�صهر.نظريات.القيا�ش.با�صتخدام.اأجهزة.التحليل.الأوتوماتيكية.هي.الآتي:

..)Non-Dispersive Infra Red(.الأ�صعة.حتت.احلمراء..-
..)Electrochemical Cells(.اخلاليا.الكهروكيميائية..-
.)Flame Ionization Detector(.حم�ش.التاأين.اللهبي..-
..)Photo Ionization Detector(.حم�ش.التاأين.ال�صوئي..-

2.1.5  قياس ملوثات المياه 

قد.ي�صتلزم.قيا�ش.بع�ش.ملوثات.املياه.يف.احلقل.با�صتخدام.بع�ش.الأجهزة.احلقلية.اأو.عن.طريق.بع�ش.الإختبارات. .

باملخترب. امللوثات. قيا�ش. اأن. ،.غري. املخربية. التحاليل. اجراء. قبل. امللوثات. املبدئي.عن. للك�صف. وذلك. الب�صيطة.

يحتاج.اإىل.حت�صري.ومعاجلة.اأولية.للعينة.قبل.اإجراء.القيا�صات.وخ�صو�صًا.يف.العينات.امللونة.اأو.املعكرة.،.ويعتمد.

يتم. التي. امللوثات. تق�صيم. املياه.ومن.ذلك.ميكننا. امللوث.يف.�صفات.وخوا�ش. تاأثري. املاء.على. امللوثات.يف. قيا�ش.
قيا�صها.يف.املياه.اإىل.ما.يلي.:

• ملوثات اخلوا�ش الفيزيوكيميائية:

..)TSS(.املواد.العالقة.الكلية..-
.)PH(.الأ�ش.الهيدروجيني..-

.)TDS(.جمموع.املواد.ال�صلبة.املذابة..-
.).Oil & Grease(.الزيوت.وال�صحوم..-

.)DO(.الأك�صجني.املذاب..-
.)Turbidity(.العكارة..-

• ملوثات اخلوا�ش الكيميائية الع�صوية:

الأك�صجني. ومتثل. .)Biological Oxygen Demand()BOD( لالأك�صجني. البيولوجي. الإحتياج. .-
املطلوب.لالأحياء.الدقيقة.ملعادلة.ا�صتهالك.املادة.القابلة.للتحلل.بيولوجيا.يف.ظروف.هوائية.
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الأك�صجني. ومتثل. .)Chemical Oxygen Demand()COD( لالأك�صجني. الكيميائي. الحتياج. .-
املطلوب.لإجراء.اأك�صدة.كيميائية.للمواد.الع�صوية.عن.طريق.موؤك�صد.قوي.يف.و�صط.حم�صي.

...)TOC(.)Total Organic Carbon(..الكربون.الع�صوي.الكلي .-
.)Total Keldal Nitrogen(.)TKN.()النيرتوجني.الكلي.)كيلدال .-

الهيدروكربونات.املكلورة.. .-
الفينولت.. .-

• ملوثات اخلوا�ش الكيميائية غري الع�صوية:
..)Ammonia(.الأمونيا .-
.)PO4(.الفو�صفات.الكلي .-

.)Cl-(.الكلورايدات .-
...)Residual chlorine(.الكلورين.املتبقي .-

ال�صيانيد.الكلي.. .-
املعادن.الثقيلة.مثل.:. .-

)As(.الزرنيخ .-
)Cd(.الكادميوم .-
)Cr(.الكروم .-
)Cu(.النحا�ش .-
)Hg(.الزئبق .-
)Ni(..النيكل .-

)Pb(.الر�صا�ش .-
)Zn(..الزنك .-

• ملوثات اخلوا�ش امليكروبيولوجية:

الكوليفورم.الكلي.:.ميكن.قيا�صه.بطريقة.الفالتر.الغ�صائية.)Membrane Filter(..والتي.تعتمد.على.تر�صيح. .

100.ملليلرت.من.العينة.يف.فلرت.ل.ي�صمح.مبرور.البكترييا.لأن.قطر.الفتحات.به.0,45.ميكرومرت،.ومن.ثم.و�صع.

و�صط.مغذي.لنمو.البكترييا،.وو�صعها.يف.ح�صانة.يف.درجة.حرارة.35.درجة.مئوية.ملدة.24.�صاعة.ثم.اختبارها.
جمهريًا...
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2.5 طرق التحاليل القيا�صية

طرق.التحاليل.القيا�صية.هي.طرق.اخلطوات.والإجراءات.املطلوبة.لإمتام.عملية.املعاجلة.الأولية.اأو.القيا�ش.،.وهناك.

العديد.من.طرق.التحاليل.القيا�صية.تختلف.طبقًا.لتنوع.و�صط.ونوعية.العينات.البيئية.،.وتعترب.اأ�صهر.الطرق.القيا�صية.
اخلا�صة.بجميع.الأو�صاط.البيئية.هي.:.

طرق وكالة حماية البيئة الأمريكية. .•
United States Environmental Protection Agency )US-EPA( Methods.     

طرق اجلمعية الأمريكية للقيا�ش واملواد .•
American Society for Testing and Materials )ASTM(.   

اإر�صادات مالحظة املحيطات وطرق قيا�ش التلوث بها )الهيئة الإقليمية .• 
حلماية البيئة البحرية(

Manual of Oceanographic Observations and Pollutant Analysis Method-MOOPAM 
)Regional Organization for Protection of Marine Environment-ROPME(

اأ�صهر الطرق القيا�صية امل�صتخدمة يف قيا�صات املياه: الطرق القيا�صية لختبارات  • 
املياه- جمعية ال�صحة العامة الأمريكية.

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - American Public 
Health Association )APHA(. 

اأ�صهر الطرق القيا�صية امل�صتخدمة يف قيا�صات الهواء: طرق املعهد الوطني  • 
لل�صالمة وال�صحة املهنية.

National Institute for Occupational Safety and Health Methods )NIOSH(

اأ�صهر الطرق القيا�صية امل�صتخدمة يف قيا�صات الرتبة: طرق قيا�ش وتقييم النفايات  • 
ال�صلبة، الطرق الفيزيائية والكيميائية 

Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods )SW-846(. 
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3.5  التح�صري لنزول احلقل البيئي واأخذ العينات 

يعترب.التح�صري.لنزول.احلقل.البيئي.لأخذ.وجتميع.العينات.البيئية.هو.بداية.خطوات.الفح�ش.اجليد.للعينة.

يتم.التح�صري.لنزول.احلقل.لأخذ.العينات.البيئية.بدايًة.بتجهيز.حاويات.العينات.واأجهزة.اأخذ.العينات.و�صندوق.

حفظ.العينات.)Ice Box(.والثلج.الأزرق.)Blue.Ice(*..واأجهزة.التحاليل.احلقلية.والكيماويات.احلافظة.للعينات.
بجانب.املياه.املقطرة.والقفازات.وقلم.)م�صاد.للمياه(.واأوراق.ت�صجيل.بيانات.العينات.يف.احلقل...

4.5  مراحل فح�ش العينات البيئية

 (Sample Collection)   1.4.5  أخذ وتجميع العينات

يتم.اأخذ.وجتميع.العينات.طبقًا.لطريقة.اأخذ.العينات.املتبعة،.وتختلف.الطريقة.باختالف.الو�صط.)مياه-.هواء.-. .
تربة(.ونوعية.الو�صط.

(Sample Storage and Transportation) 2.4.5 حفظ العينات ونقلها

يتم.حفظ.العينات.بالكيماويات.احلافظة.بجانب.بقائها.يف.درجة.حرارة.)°4.مئوية(.حلني.و�صولها.املخترب..

(Chain of Custody) 3.4.5 دخول العينات إلى المختبر

حيث.يتم.ت�صليمها.للمخت�ش.وت�صجيل.مكان.وتاريخ.اأخذ.العينة.والتحاليل.املطلوبة.وا�صم.اآخذ.العينة.وطريقة.اأخذ. .
العينة.وحجم.العينة.بجانب.القيا�صات.احلقلية.

(Pretreatment of samples) 4.4.5 المعالجة األولية للعينات

بعد.دخول.العينة.اإىل.املخترب.يتم.توزيع.العمل.بالعينة.بدايًة.من.القيا�صات.الفيزيائية.التي.تتم.باملخترب.ثم.اإجراء. .
املعاجلة.الأولية.والتح�صريية.متهيدًا.لإجراء.التحاليل.

(Sample Analysis) 5.4.5 تحليل العينات

.يتم.بعد.ذلك.اإجراء.التحاليل.البيئية.للعينات.طبقًا.لطرق.التحليل.وبا�صتخدام.الأجهزة.املتوافرة.يف.املخترب.. .-
.تطبيق.نظم.و�صروط.موا�صفة.جودة.القيا�ش.واملعايرة.يف.املعامل.اأثناء.القيا�ش.ل�صمان.دقة.النتائج.ولتطبيق. .-

ذلك.على.�صبيل.املثال.ل.احل�صر:

*..هي.مادة.جيالتينية.لونها.اأزرق.،.مغلفة.داخل.كي�ش.بال�صتيك.وقابلة.للتجمد.حيث.ت�صتخدم.يف.التربيد.ل�صندوق.التربيد.بدل.من.الثلج.العادي.حتى.نحافظ.على.العينات.من.
اإختالط.املياه.بها
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اأ..ا�صتخدام.الكيماويات.ذات.الدرجة.املنا�صبة.للتجربة.
ب..معايرة.الأجهزة.كل.فرتة.)طبقًا.للتجربة.وتقنية.اجلهاز(.

ج..حتليل.عينات.قيا�صية.معلومة.الرتكيز.واإجراء.التحاليل.الح�صائية.الالزمة..
د..ال�صرتاك.يف.الختبارات.الحرتافية.القليمية.والعاملية.

(Reporting) 6.4.5 إعداد تقرير النتائج النهائي

ينبغي.اأن.يت�صمن.تقرير.النتائج..البنود.الآتية:

• موقع.اأخذ.العينة..
• تواريخ.)اأخذ.العينة.-.حت�صري.العينة.-.حتليل.العينة(..

• نتيجة.العينة..
• وحدة.القيا�ش..

• الطريقة.امل�صتخدمة.يف.التحليل..
• اأقل.حد.للقيا�ش.)�صواًء.للجهاز.اأو.الطريقة(..

• اأي.مالحظات.اأخرى.اأو.ح�صابات.مرتبطة.بالتحاليل..

5.5  اإر�صادات اأخذ العينات

أ.  إرشادات أخذ عينات الصرف الصناعي

يف.حالة.اأخذ.عينات.�صائلة.)�صرف.�صناعي(.يجب.التاأكد.من.نظافة.الوعاء.امل�صتخدم.ومنا�صبته.لنوعية.  •
ال�صرف.ال�صناعي.

تدون.كافة.البيانات.على.اأوعية.العينات.للتعرف.على.مكان.وتوقيت.وتاريخ.اأخذ.العينة.ويرفق.بها.منوذج.  •
اخذ.عينات.باملوؤ�صرات.الواجب.قيا�صها.

قد.يتطلب.الأمر.قيا�ش.بع�ش.موؤ�صرات.ال�صرف.ال�صناعي.مبوقع.املن�صاأة.لتغريها.مع.الوقت،.مثل.درجة.  •
احلرارة.وقيا�ش.الأ�ش.الهيدروجيني.)pH(،.وتدرج.نتائج.هذه.القيا�صات.يف.حم�صر.التفتي�ش.

يراعى.عند.اأخذ.عينة.�صرف.�صناعي.األ.توؤخذ.من.الطبقة.ال�صطحية.)لتجمع.الزيوت(.اأو.من.قاع.حو�ش.  •

التجميع.)لرتاكم.الروا�صب(،.ويف�صل.اأخذها.على.عمق.حواىل.25.�صم.من.م�صتوى.�صطح.املاء،.ويجب.
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اأن.تكون.العينة.ممثلة.ل�صرف.امل�صنع.ويراعى.توقيت.اأخذ.العينات.يف.حالة.اإلقاء.�صرف.ذو.تلوث.�صديد.
.)Grab Sample(..*على.�صبكة.ال�صرف.يف.توقيت.معني.وهنا.قد.يف�صل.اأخذ.عينة.جرابيه

بعد.اأخذ.العينات.اخلا�صة.بال�صرف.ال�صناعي.وتثبيتها.مبعرفة.فني.املخترب،.تو�صع.يف.�صندوق.تربيد.  •
)ice-box(.ثم.يتم.نقلها.اإىل.املخترب.لتحليل.املوؤ�صرات.املطلوبة.

ب.  إرشادات أخذ عينات االنبعاثات الغازية

)الثلث. للمدخنة. ال�صفلية. املنطقة. يف. فتحة. بتجهيز. املن�صاأة. تقوم. املداخن،. من. عينة. �صحب. حالة. يف.  •
.)Gas Analyzer(.لإدخال.خرطوم.م�صخة.ال�صحب.اخلا�ش.بجهاز.حتليل.الغازات)ال�صفلي

يف.حالة.�صحب.عينة.من.خمارج.وحدة.جتميع.الأتربة.العالقة.)ال�صيكلونات(.)كما.هو.احلال.فى.املطاحن.  •

يف. تعمل. التي. الوحدات. كافة. ت�صغيل. من. التاأكد. فيجب. العالقة،. اجل�صيمات. لتعيني. الدخان(. وم�صانع.
الوردية.

ج.  إرشادات قياس مؤشرات بيئة العمل

اإجراء. عند. �صو�صاء. منها. ي�صدر. التي. الوحدات. ت�صغيل. من. املفت�ش. يتاأكد. اأن. ينبغي. ال�صو�صاء،. قيا�ش. حالة. يف.
القيا�صات،.وكذلك.ينبغي.معرفة.مدة.تعر�ش.العاملني.لهذه.ال�صو�صاء.

عند.ح�صاب.الوطاأة.احلرارية،.ينبغي.اأن.يدون.املفت�ش.طبيعة.العمل.)�صاق/.خفيف/.متو�صط(.وكذلك.نظام.الراحة.
ونوع.العامل.)ذكر/.اأنثى(.

د.  إرشادات عامة

يجب.اتخاذ.اإجراءات.ال�صالمة.املهنية.عند.اأخذ.العينات.وخ�صو�صا.يف.حالة.وجود.غازات.خطرة.منبعثة.  •
يف.بيئة.العمل.

يف.حالة.وجود.مواد.م�صعة.باملن�صاأة.واحتمال.وجود.ت�صرب.اإ�صعاعي.ينبغي.ندب.خبري.لإجراء.القيا�صات.  •
واأخذ.العينات.مبعرفته.

يتم.ت�صجيل.العينات.التي.مت.اأخذها.من.املن�صاأة،.واملوؤ�صرات.التي.مت.قيا�صها.والعينات.التي.�صوف.توؤخذ.  •
لحقًا،.يف.حم�صر.التفتي�ش.

يراعى.حتريز.العينات.املر�صلة.اإىل.النيابة.مع.ختمها.بخامت.ماأمور.ال�صبط.العديل.  •

*.العينة.اجلرابية.هي.العينة.التي.يتم.�صحبها.مرة.واحد.يف.زمن.حمدد.،.وهي.عك�ش.العينة.املركبة.التي.يتم.جتميعها.على.فرتات.متفاوتة.ملدة.زمنية.طويلة




