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كلمة رئي�س اللجنة التوجيهية
نتيج ًة للو�ضع ال�صعب الذي يعرتي قطاع النفايات ال�صلبة يف فل�سطني ،و�آثاره ال�سلبية الكبرية على م�صادر املياه ب�شكل خا�ص،
وعلى البيئة ب�شكل عام ،وما يرتتب على ذلك من انعكا�سات �ضارة وخطرية على ال�صحة العامة للمواطن الفل�سطيني ،ف�ض ًال
عن الكلفة االقت�صادية واالجتماعية الهائلة التي يتكبدها املجتمع الفل�سطيني؛ اتخذ جمل�س الوزراء بتاريخ  2008/4/28القرار
رقم (/12/53/29م.و�/س.ف) ل�سنة  2008والقا�ضي بت�شكيل اللجنة التوجيهية لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
من وزارة احلكم املحلي مقرر ًا وع�ضوية كل من وزارة التخطيط ،وزارة االقت�صاد الوطني ،وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة،
�سلطة جودة البيئة ،و�سلطة املياه ،ومب�شاركة االمانة العامة ملجل�س الوزراء �إ�ضاف ًة �إىل توليها مهمة ال�سكرتاريا لعمل اللجنة.
لقد انربت هذه اللجنة لعملها مبهنية عالية وتوخت حتقيق �أو�سع م�شاركة لي�س للم�ؤ�س�سات لوطنية ال�شريكة ب�إدارة هذا
القطاع فح�سب ،و�إمنا للم�ؤ�س�سات الراعية �أو العاملة �أو املهتمة بهذا القطاع ويف ال�صدر منها م�ؤ�س�سة التعاون الفني
الأملاين ،GTZواملجال�س امل�شرتكة والبلدية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلامعات ،ف�ض ًال عن اال�ستفادة من بع�ض التجارب
الإقليمية والدولية ،ويف هذا الإطار ميكن الإ�شارة �إىل قيام اللجنة التوجيهية بت�شكيل الفريق الفني الذي تابع التح�ضري
لهذه اال�سرتاتيجية وكذلك �إىل اجتماعات اللجنة التوجيهية ذاتها والتي توجت بور�شة عمل على مدى ثالثة �أيام يف �أريحا،
ح�ضرها �أع�ضاء اللجنة والفريق الفني واخلرباء وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف الأنظمة والقوانني ،حيث متيز النقا�ش فيها بالعمق
واملو�ضوعية ،و هو ما �أف�ضى �إىل جعل خمرجاتها فا�صلة وحا�سمة يف �صياغة اال�سرتاتيجية التي بني �أيدينا ،و التي مت �إقرارها
من قبل جمل�س الوزراء مبوجب قرار رقم  05/49/13بتاريخ .2010/05/15
�إننا يف اللجنة التوجيهية نقدر عالي ًا كل من �ساهم يف �إعداد هذه اخلطة اال�سرتاتيجية ونقدر ونثمن عالي ًا وب�شكل خا�ص
م�ؤ�س�سة التعاون الفني الأملاين  GTZعلى ما قدمته عرب برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة من دعم مايل وفني هام لإجنازها.
�إن �إقرار جمل�س الوزراء لهذه اخلطة �سيعزز �أملنا بامل�ستقبل ،لأنه من اجلانب الأول يتزامن مع �إعالن وزارة احلكم املحلي عن
ا�سرتاتيجيتها القطاعية ف�ض ًال عن �أنه ي�أخذ مكانه يف �سياق اجلهد الوطني الفل�سطيني العام الرامي لإنهاء االحتالل و�إقامة
الدولة� .أما من اجلانب الثاين ف�إنه مبثابة دعو ٍة لنا لالنتقال دون �إبطاء �إىل مرحلة التنفيذ ،ومن هنا ف�إننا ن�ضع �أيدينا يف
�أيدي اجلميع مواطنني وم�ؤ�س�سات من �أجل التنفيذ الناجح وال�سريع لكل تدخالت اخلطة �إيذان ًا مبيالد �إدارة متكاملة وفاعلة
لقطاع النفايات ال�صلبة ملا لذلك من �أهمية �صحية واجتماعية واقت�صادية ،وملا له من بعد تنموي و�سيا�سي يف �إطار م�سريتنا
الوطنية التي ال تلوى نحو �إنهاء االحتالل وانتزاع ا�ستقاللنا ب�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

م  .مــازن غـنـيـم
وكـيـل وزارة الـحـكـم الـمـحلي
رئي�س اللجنة التوجيهية لال�سرتاتيجية الوطنية
لإدارة النـفـايـات الـ�صـلـبـة
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ملخ�ص تنفيذي

تعترب “اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني  ،”2014-2010اال�سرتاتيجية عرب القطاعية الأوىل
لقطاع النفايات ال�صلبة وبالتايل فهي ت�شكل املرجعية والإطار اال�سرتاتيجي لكافة القرارت والربامج والأن�شطة واخلطط
اال�ستثمارية متو�سطة الأمد لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة .وقد توزعت عملية درا�سة وبناء هذه اال�سرتاتيجية على خمتلف
اجلوانب التي يقت�ضيها املنهج العلمي وبالتايل من الطبيعي �أن تت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية عددا من الأجزاء �شملت ما يلي:
•املقدمة التي تت�ضمن منهجية �إعداد اخلطة وخلفية مقت�ضبة عن قطاع النفايات ال�صلبة.
•املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة لال�سرتاتيجية.
•تقييم الو�ضع احلايل لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني والق�ضايا الرئي�سه.
•الر�ؤيا التطويرية لقطاع النفايات ال�صلبة والأهداف اال�سرتاتيجية الوطنية وال�سيا�سات القطاعية.
•التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤوليات الأطراف املختلفة.
•تنفيذ اال�سرتاتيجية واملتابعة والتقييم.
لقد جاءت اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة التي عكفت على �إعدادها اللجنة التوجيهية التي ُ�شكلت مبوجب
جلهد جمعي مو�صول؛ لي�س للم�ؤ�س�سات الوطنية ال�شريكة ب�إدارة هذا
قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني رقم  53لعام  2008ثمر ًة ٍ
القطاع فح�سب و�إمنا للم�ؤ�س�سات الراعية� ،أو العاملة �أو املهتمة بهذا القطاع ويف ال�صدر منها م�ؤ�س�سة التعاون الفني الأملاين
 GTZمن خالل برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة �إ�ضافة �إىل املجال�س امل�شرتكة والبلدية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلامعات .
بهذه امل�شاركة الوا�سعة للعديد من الأطراف� ،سعت اال�سرتاتيجية �إىل ر�سم م�سرية هذا القطاع لل�سنوات اخلم�س القادمة وفق
ر�ؤيا و�أهداف ا�سرتاتيجية تواءمت مع الأهداف التنموية الوطنية ،ومع الر�ؤيا امل�شرتكة لإقامة الدولة الفل�سطينية وفق وثيقة
فل�سطني�“ :إنهاء الإحتالل و�إقامة الدولة” التي تبنتها احلكومة الثالثة ع�شر يف العام .2009
تهدف اال�سرتاتيجية �إىل معاجلة الق�ضايا الرئي�سة الهامة ،وو�ضع الأ�س�س الت�شريعية والتنظيمية والفنية والإقت�صادية احلديثة
الكفيلة بتح�سني فاعلية وكفاءة نظم �إدارة النفايات ال�صلبة املت�صلة بهذه الق�ضايا الرئي�سة وو�ضعها مو�ضع االختبار يف نطاق
عملية متوا�صلة لتقليل الأثر ال�سلبي على ال�صحة والبيئة لتحقيق التطور الالزم على املدى املنظور لهذا القطاع مبا يتجاوب
مع الأولويات املت�صلة �أي�ض ًا بهذه الق�ضايا وما يتبعها من احتياجات متو�سطة الأمد ،و�صو ًال لتحقيق �إدارة م�ستدامة ومتكاملة
للنفايات ال�صلبة ت�ضمن حت�سني جودة احلياة للمواطن الفل�سطيني.
وتواجه م�س�ألة تطبيق الإدارة ال�سليمة واملتكاملة للنفايات ال�صلبة عوائق وحتديات متعددة على الأ�صعدة الت�شريعية
والتنظيمية والفنية والبيئية واملالية ،ويزيد الو�ضع �صعوبة عدم وجود بيانات �إح�صائية دقيقة ت�شكل املدخالت ال�ضرورية
لعمليات التخطيط والرقابة والتخاذ القرارت ذات ال�صلة بالقطاع .وت�ضيف تعقيدات الو�ضع ال�سيا�سي احلايل حتديات �أخرى
تعود ملحدودية ال�سيطرة الفل�سطينية على الأر�ض واملوارد �إ�ضافة �إىل املمار�سات اال�سرائيلية املتمثلة بت�صريف النفايات مبا
فيها اخلطرة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
لقد احتل قطاع النفايات ال�صلبة �أهمية كبرية يف ال�سنوات ال�سابقة وعلى كافة امل�ستويات ملا لهذا القطاع من ت�أثريات
اقت�صادية واجتماعية وبيئية .وا�ستطاعت احلكومة الفل�سطينية حتقيق عدد من الإجنازات على هذا ال�صعيد متثلت ب�إقرار
عدد من القوانني ذات ال�صلة �أبرزها قانون رقم ( )1ب�ش�أن الهيئات املحلية للعام  1997وقانون البيئة رقم ( )7للعام 1999
وقانون ال�صحة العامة للعام � ،2004إ�ضافة �إىل �إن�شاء عدد من املكبات ال�صحية التي �ساهمت يف احلد من الأ�ضرار البيئية
وال�صحية للمكبات الع�شوائية القائمة واملنت�شرة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ويف توفري خدمات التخل�ص الآمن للنفايات
ال�صلبة لعدد كبري من التجمعات العمرانية يف عدد من املحافظات ،هذا �إ�ضافة �إىل العديد من اجلهود التي بذلت يف جمال
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رفع الوعي املجتمعي وتطبيق مناذج �أولية ملعاجلة النفايات الطبية املعدية ،وقد لقي جهد احلكومة الفل�سطينية يف هذا املجال
الدعم وامل�ساندة من العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة التي لعبت دور ًا كبري ًا يف دعم الربامج وامل�شاريع املتعلقة بتطوير
قطاع النفايات ال�صلبة ،وبالأخ�ص تطوير ومتويل املرافق الإقليمية للتخل�ص من النفايات ال�صلبة ودعم توفري التجهيزات
واملعدات لتح�سني عملية جمع ونقل النفايات ال�صلبة والتخل�ص منها.
ويف �إطار ت�شخي�ص واقع قطاع النفايات ال�صلبة مت التوقف عند العديد من الفجوات يف نظم �إدارة النفايات ال�صلبة على
امل�ستويات الوطنية واالقليمية واملحلية والتي تقف وراء ا�ستخدام طرق و�آليات ت�صنف على �أنها من �أكرث الطرق خطورة
على البيئة واملواطن الفل�سطيني ،كما �أنها �أدت �إىل عدم مت ِّكن الأطراف املعنية من اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من
التاثريات ال�صحية والبيئية ال�سلبية ف�ض ًال عن احل�ؤول دون اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة .كما وانعك�س هذا الق�صور يف
�شمولية النظم احلالية على كافة جوانب عملية �إدارة هذا القطاع فعلى �سبيل املثال مل تخرج حماوالت التقليل من النفايات
ال�صلبة ومعاجلتها وتدويرها عن نطاق التجارب واملبادرات الفردية بغياب الإطار التنظيمي وال�سيا�ساتي ،مما كان له �أثره
على النواحي الإقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،وعلى ال�صحة العامة للمواطنني وعلى املظهر احل�ضاري للبيئة العمرانية
الفل�سطينية.
وبذا ،ميكن القول �أن هذا امللف قد �أدير على مدى �سنوات طويلة دون �إيالء االهتمام الكايف للأبعاد االجتماعية واالقت�صادية،
البيئية ،الفنية والت�شريعية ذات ال�صلة بالقطاع وب�أبعاد امل�شاكل املرتتبة على غياب ال�سيا�سات والكلفة احلقيقية لذلك على
ال�صعد البيئية واالجتماعية واالقت�صادية على املدى البعيد ،والتي من الوا�ضح �أنها �ست�ؤول �إىل تكليف احلكومة �أثمان ًا باهظة
�إن ا�ستمر احلال على ما هو عليه حالي ًا ،الأمر الذي حدا باحلكومة الفل�سطينية �إىل اعتبار هذا القطاع �أحد القطاعات ذات
الأولوية الوطنية.
وبنا ًء على هذه املعطيات وباال�ستناد �إىل تقييم الو�ضع احلايل لإدارة النفايات ال�صلبة ،ت�صدت اال�سرتاتيجية ملعاجلة عدد من
الإ�شكاالت التي برزت نتيجة لعدم كفاية الأطر الت�شريعية والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية ،ولغياب الر�ؤيا اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات
والربامج املالئمة لتطوير هذا القطاع ،مما حال دون تنفيذ الإجراءات املنا�سبة ك�إن�شاء البنية التحتية واملرافق الكافية التي
ت�ستلزم ا�ستثمارات باهظة تتعدى قدرات الأطراف امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات وبالأخ�ص الهيئات املحلية التي تعاين �أ�ص ًال
من �شح املوارد والإمكانات ،ويف هذا ال�سياق ت�ضمنت اال�سرتاتيجية ر�ؤيا و�أهداف وطنية للنهو�ض بهذا القطاع ،موظفة نهج ًا
متعدد اجلوانب لتحديد التوجهات ال�سيا�ساتية التي من �ش�أنها ج�سر ومعاجلة الفجوة ما بني املعطيات احلالية واملتطلبات
التطويرية دون �إغفال ال�صعوبات التي �ستواجه بناء وتطبيق الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة للنفايات ال�صلبة ب�شكل �شمويل يف
ال�سنوات اخلم�س القادمة ،وذلك ب�سبب �أن هذه الفرتة �ست�شهد �إخ�ضاع منظومة �إدارة هذا القطاع لدواعي االختبار ومن ثم
الت�شكل واالكتمال وهو الأمر الذي تعك�سه طبيعة ال�سيا�سات التطويرية ال�ستة ع�شر التي و�ضعتها اال�سرتاتيجية .ففي حني
ذهبت بع�ض هذه ال�سيا�سات �إىل �إيجاد حلول للق�ضايا امللحة القائمة وتطوير النظم احلالية ،طالبت الأخرى بتطوير الأ�س�س
واملتطلبات ال�ضرورية لتحقيق الإدارة امل�ستدامة واملتكاملة للنفايات ال�صلبة مبا يتالءم مع الفرتة الزمنية املتاحة لتنفيذ
اال�سرتاتيجية.
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وفيما يلي ا�ستعرا�ض للأهداف اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات القطاعية ذات العالقة وامل�شروحة تف�صي ً
ال يف
اجلزء الرابع من وثيقة اال�سرتاتيجية.
الهدف الأول� :إطار قانوين وتنظيمي /م�ؤ�س�سي فاعل لإدارة النفايات ال�صلبة
ال�سيا�سة ( )1تطوير وحتديث الإطار الت�شريعي لدعم الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
ال�سيا�سة ( )2تقوية الإطار التنظيمي للم�ؤ�س�سات الوطنية وتعزيز �أدوارها التكاملية مبجال �إدارة النفايات ال�صلبة.
الهدف الثاين :م�ؤ�س�سات قوية وقادرة على القيام مبهامها
ال�سيا�سة ( )3بناء نهج م�ؤ�س�سي من�سق و�شامل وم�ستدام لتعزيز بناء القدرات واخلربات امل�ؤ�س�سية مبجال �إدرة النفايات ال�صلبة.
الهدف الثالث� :إدارة فاعلة و�آمنة بيئياً خلدمات النفايات ال�صلبة
ال�سيا�سة ( )4تطوير النظم احلالية لإدارة خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة لتح�سني فاعلية وجودة اخلدمات وتوفريها
لكافة املواطنني.
ال�سيا�سة ( )5التخل�ص الآمن والفاعل والكف�ؤ من النفايات ال�صلبة يف مكبات �صحية �إقليمية كافية تخدم كافة التجمعات العمرانية.
ال�سيا�سة ( )6ت�شجيع خف�ض كميات النفايات ال�صلبة املعدة للتخل�ص النهائي يف املكبات ال�صحية الإقليمية.
ال�سيا�سة ( )7منع ا�ستخدام مكبات النفايات الع�شوائية و�إغالقها و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقعها تدريجي ًا للحد من �آثارها ال�سلبية
على ال�صحة والبيئة.
ال�سيا�سة ( )8تقليل انبعاث غازات الدفيئة الناجتة عن �أن�شطة النفايات ال�صلبة للحد من ت�أثريها على التغري يف املناخ.
الهدف الرابع :اال�ستدامة والكفاءة املالية خلدمات و�أن�شطة �إدارة النفايات ال�صلب
ال�سيا�سة ( )9تقليل تكلفة خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة.
ال�سيا�سة ( )10حتقيق ا�سرتداد تكلفة النفقات الت�شغيلية وتعزيز مبد�أ التمويل الذاتي يف �إدارة خدمات النفايات ال�صلبة.
الهدف اخلام�س� :آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة
ال�سيا�سة (� )11إيجاد نظم مالئمة وموحدة جلرد وتتبع النفايات اخلطرة مبا يوفر املعلومات ال�ضرورية ب�ش�أنها.
ال�سيا�سة ( )12معاجلة النفايات الطبية قبل التخل�ص النهائي منها وفق مبد�أ «امللوث يدفع» للحد من �أثرها ال�سلبي على
ال�صحة والبيئة.
ال�سيا�سة ( )13تقليل الأثر ال�سلبي للنفايات اخلا�صة على ال�صحة والبيئة.
الهدف ال�ساد�س :زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص
ال�سيا�سة (� )14إيجاد بيئة ا�ستثمارية متكينية لت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة.
الهدف ال�سابع :جمتمع �أكرث وعياً وم�شاركة
ال�سيا�سة ( )15تعزيز روح ال�شراكة وتر�سيخ التحالف ما بني مقدمي اخلدمات واملجتمع لتعميق الوعي بق�ضايا النفايات ال�صلبة.
الهدف الثامن :نظم فاعلة للمعلومات والرقابة
ال�سيا�سة ( )16ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وطنية موحدة للنفايات ال�صلبة وم�أ�س�سة نظم الرقابة.
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اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
.1

مقدمة

 1.1متهيد

يف �شهر ني�سان من العام �ُ ،2008شكلت اللجنة التوجيهية لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة من عدد من
الوزارات وامل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية ذات العالقة ،وذلك مبوجب قرار رقم ( )12/53/29ال�صادر عن جمل�س الوزراء
الفل�سطيني (ملحق رقم  :1وثيقة الإطار العام لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة – ملحق ب) .وقد جاء هذا
القرار يف �إطار �سعي احلكومة الفل�سطينية لتبني �سيا�سات وبرامج متكاملة لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة �ضمن ر�ؤيا ا�سرتاتيجية
و�أهداف وا�ضحة ،تر�سم م�سرية هذا القطاع لل�سنوات اخلم�س القادمة ،وت�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لل�شعب الفل�سطيني.
لقد ا�ستندت اال�سرتاتيجية التي عكفت على �إعدادها اللجنة التوجيهية حتت عنوان “اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات
ال�صلبة يف فل�سطني � ”2014-2010إىل وثيقة الإطار العام التي �أقرها جمل�س الوزارء الفل�سطيني يف �شهر �آب من العام 2008
(ملحق رقم  )1كما �أنها جاءت ثمرة جلهد جمعي مو�صول؛ لي�س للم�ؤ�س�سات الوطنية ال�شريكة ب�إدارة هذا القطاع فح�سب و�إمنا
للم�ؤ�س�سات الراعية� ،أو العاملة �أو املهتمة بهذا القطاع ويف ال�صدر منها م�ؤ�س�سة التعاون الفني الأملاين  GTZمن خالل برنامج
�إدارة النفايات ال�صلبة �إ�ضافة �إىل املجال�س امل�شرتكة والبلدية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلامعات .
ت�سعى احلكومة الفل�سطينية من خالل تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق تقدم حقيقي يف اال�ستجابة للأولويات املت�صلة
بالق�ضايا الرئي�سة ولالحتياجات متو�سطة الأمد لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة �ضمن منظور ا�سرتاتيجي ي�ضع الأ�س�س ال�ضرورية
لتطوير هذا القطاع وفق ر�ؤيا و�أهداف �إ�سرتاتيجية تواءمت مع الأهداف التنموية على امل�ستوى الكلي ،ومع الر�ؤيا الوطنية لإقامة
الدولة الفل�سطينية وفق وثيقة فل�سطني “�إنهاء الإحتالل و�إقامة الدولة” التي تبنتها احلكومة الثالثة ع�شرة يف العام .2009
وقد تناولت اال�سرتاتيجية ،وهي الأوىل مبجال التخطيط عرب القطاعي لإدارة النفايات ال�صلبة ،املباديء ال�سيا�ساتية العامة
الناظمة لها ،والر�ؤيا والأهداف اال�سرتاتيجية ذات الأولوية ،وال�سيا�سات والتدخالت اال�سرتاتيجية ،وم�س�ؤوليات الأطراف
املختلفة� ،إ�ضافة مل�ؤ�شرات املتابعة والتقييم م�شكلة بذلك الإطار اال�سرتاتيجي لكافة القرارات والربامج التنفيذية واخلطط
اال�ستثمارية لهذا القطاع �ضمن نطاقها الزمني.
�إن خريطة ال�سيا�سات الوطنية ال�ستة ع�شر والتدخالت املرتبطة بها حتدد من اجلانب الأول الطريق لتحقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية املن�شودة كما �أنها ت�ضع من اجلانب الآخر حتديات كبرية �أمام احلكومة الفل�سطينية جلهة �ضرورة ك�سب رهانات
هذه اال�سرتاتيجية لأنها كما �أ�سلفنا اال�سرتاتيجية الأوىل يف جمال التخطيط عرب القطاعي وهو الأمر الذي يتطلب درجة عالية
من املتابعة والتن�سيق جلهة و�ضع الأ�س�س الت�شريعية والتنظيمية والفنية احلديثة والكفيلة بتحقيق الفاعلية والكفاءة والتطور
امل�ستقبلي لهذا القطاع على املدى املنظور و�صو ًال لإدارة م�ستدامة ومتكاملة للنفايات ال�صلبة ومن هنا �أو�صت اال�سرتاتيجية جمل�س
الوزراء ب�إبقاء اللجنة التوجيهية ك�إطار م�ؤ�س�سي للمتابعة والتن�سيق ل�ضمان ت�ضافر جهود كافة الأطراف ،مبا يف ذلك اجلهات
احلكومية ذات ال�صلة ،والقطاعني اخلا�ص والأهلي،
ناهيك عن �ضرورات تن�سيق وتفعيل برامج اجلهات
املانحة باخل�صو�ص للنهو�ض بهذا القطاع وحت�سني جودة
احلياة للمواطن الفل�سطيني ،وهذا ما حتقق فع ًال ،حيث
�صادق جمل�س الوزراء مبوجب قراره رقم 05/49/13
بتاريخ  2010/5/16على وثيقة اال�سرتاتيجية و�أبقى على
ت�شكيلة اللجنة التوجيهية مع تغري م�سماها لي�صبح الفريق
الوطني لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني.
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اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

 2.1املنهجية

مت و�ضع اال�سرتاتيجية بعد مرورها بعدد من املراحل واخلطوات التخطيطية متيزت بامل�شاركة الوا�سعة والفاعلة للوزارات
وامل�ؤ�س�سات الوطنية ال�شريكة ب�إدارة هذا القطاع �ضمت كل من وزارة احلكم املحلي ووزارة ال�صحة و�سلطة جودة � ،إ�ضافة �إىل
كل من وزارة ال�صناعة ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط و�سلطة املياه .وتتلخ�ص هذه املراحل التي وردت تف�صي ًال يف وثيقة
الإطار العام (ملحق  )1مبا يلي:
املرحلة التح�ضريية
�	.1إعداد وثيقة «الإطار العام لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني» :مت �إعداد هذه الوثيقة
كمرجعية لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية.
�	.2إعداد املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة لال�سرتاتيجية� :أعدت وثيقة املباديء ال�سيا�ساتية مب�شاركة الوزارات وال�سلطات
املمثلة يف الفريق الفني الذي انبثق عن اللجنة التوجيهية (ملحق رقم  :1وثيقة الإطار العام-ملحق د).
 .3ت�شكيل جمموعات العمل� :شملت املرحلة التح�ضريية ت�شكيل ثالثة جمموعات عمل رئي�سة ملتابعة الق�ضايا امل�ؤ�س�سية
والفنية واملالية ذات ال�صلة بالقطاع� ،شارك فيها ممثلون عن الأطراف الرئي�سة املذكورة� ،إ�ضافة �إىل ممثلني عن عدد
من الأطراف الأخرى كمجال�س اخلدمات امل�شرتكة والبلديات واملنظمات الأهلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وذلك بهدف
تو�سيع نطاق امل�شاركة وتبادل املعلومات واخلربات.
مرحلة �إعداد اال�سرتاتيجية
 .1تقييم الو�ضع احلايل وحتديد الق�ضايا الرئي�سة :انبثق عن هذه املرحلة تقرير «تقييم الو�ضع احلايل لإدارة النفايات
ال�صلبة يف فل�سطني» والذي حدد الق�ضايا الرئي�سة يف �ضوء ما ورد فيه من تقييم مف�صل للجوانب امل�ؤ�س�سية ،الفنية
واملالية .واعترب ذلك �أحد املخرجات الرئي�سة لهذه املرحلة (ملحق : 2تقرير تقيم الو�ضع احلايل لإدارة النفايات ال�صلبة
يف فل�سطني).
ً
 .2حتديد الر�ؤيا والأهداف اال�سرتاتيجية :مت حتديد الر�ؤيا والأهداف الرئي�سة انطالقا من معطيات ونتائج تقييم الو�ضع
احلايل والق�ضايا الرئي�سية التي انبثقت عنه.
 .3درا�سة وحتليل البدائل اال�سرتاتيجية وحتديد التوجهات ال�سيا�ساتية� :شملت هذه املرحلة �إعداد درا�سات حتليلية لبع�ض
الق�ضايا الهامة كدرا�سة حتديد بدائل التخل�ص الآمن من النفايات ال�صلبة يف املكبات ال�صحية الإقليمية ،التي ت�ضمنت
عددها وتوزيعها اجلغرايف ونطاق خدماتها.
 .4و�ضع ال�سيا�سات والتدخالت اال�سرتاتيجية :مت �صياغة ال�سيا�سات والتدخالت بنا ًء على معطيات املراحل ال�سابقة،
وباال�ستناد ملخرجات العديد من لقاءات العمل وامل�شاورات التي �شاركت فيها كافة الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية.
 .5و�ضع ال�صياغة النهائية لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة :توجت املراحل ال�سابقة بور�شة عمل نهائية اعتمدت
الأهداف وال�سيا�سات والتدخالت وحددت مهام الأطراف ذات ال�صلة واجلهات الرئي�سة املنفذة كخطوة فا�صلة لإعداد
م�سودة اال�سرتاتيجية الوطنية وتال ذلك و�ضع وحترير ال�صياغة النهائية لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة.

 3.1خلفية عامة عن قطاع النفايات ال�صلبة

تقدر كميات النفايات ال�صلبة املنتجة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة وفق املعلومات املتوفرة من اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني بحوايل ( )78,644طن ًا �شهري ًا ت�شكل النفايات الع�ضوية ما يقارب  80%منها .وقد قدرت كميات النفايات ال�صلبة
املنزلية املنتجة يومي ًا وفق تقرير م�سح البيئة املنزلية ال�صادر عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف العام 2009
بحوايل ( )2,321طن ًا يف اليوم ( 1,710يف ال�ضفة الغربية و 611يف قطاع غزة) ،حيث قدر متو�سط �إنتاج الأ�سرة اليومي من
النفايات ال�صلبة ما يقارب ( )3.5كيلو غرام ًا ( 3.9يف ال�ضفة الغربية و 2.7يف قطاع غزة) ،وبلغ متو�سط �إنتاج الفرد من
النفايات ال�صلبة املنزلية حوايل ( )0.6كيلو غرام ًا ( 0.7يف ال�ضفة الغربية و  0.4يف قطاع غزة) ،وتتباين هذ التقديرات ما بني
املدن والقرى واملخيمات ،وما بني املدن ذاتها باختالف م�ستوى املعي�شة و�أمناط اال�ستهالك.
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وبنا ًء على املعلومات املتوفرة عن م�سح البيئة ملراكز الرعاية ال�صحية واملن�ش�آت االقت�صادية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني يف نف�س العام ،فقد بلغت كميات النفايات ال�صلبة الناجتة عن املراكز ال�صحية تقريب ًا ( )1,202طن ًا يف
ال�شهر ( 472يف ال�ضفة الغربية و  730يف قطاع غزة) بينما بلغت تلك الناجتة عن املن�ش�آت االقت�صادية ما يقارب ( )7,807طن ًا
�شهري ًا ( 6,308يف ال�ضفة الغربية و  1,499يف قطاع غزة).
وتواجه م�س�ألة تطبيق الإدارة ال�سليمة واملتكاملة للنفايات ال�صلبة عوائق وحتديات متعددة على الأ�صعدة الت�شريعية
والتنظيمية ،الفنية ،البيئية واملالية .ويزيد الو�ضع �صعوبة عدم وجود بيانات �إح�صائية دقيقة عن كميات النفايات ال�صلبة
املنتجة ،وفقر املعلومات املتعلقة ب�أنواعها وبت�صنيفها وفق م�صادر �إنتاجها ،وتباينها وفق امل�صادر والدرا�سات املختلفة ،مما
ي�شكل عقبة حقيقية يف عمليات التخطيط واتخاذ القرارت ذات ال�صلة بالقطاع.
وت�ضيف تعقيدات الو�ضع ال�سيا�سي �صعوبات وحتديات �أخرى ،تتمثل مبحدودية ال�سيطرة على الأر�ض واملوارد ،وهو ما �أعاق
تنفيذ العديد من امل�شاريع واملرافق الإقليمية التطويرية لهذا القطاع وذلك يف ظل ال�سيطرة الإ�سرائيلية الكاملة على ما يعرف
مبناطق “ .”Cوي�ضاف �إىل ذلك املمار�سات احلالية للحكومة الإ�سرائيلية املتمثلة بت�صريف نفاياتها مبا فيها تلك اخلطرة يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،التي ترتك �آثار ًا �سلبية خطرية وغري معروفة على ال�صحة العامة والبيئة الفل�سطينية ،م�شكل ًة
بذلك انتهاكات �صريحة لقانون البيئة الفل�سطيني وخروقات خطرية لإتفاقية �أو�سلو ومليثاق بازل.
لقد �أ�صبحت م�س�ألة النفايات ال�صلبة حتتل �أهمية كبرية يف ال�سنوات الأخرية ،لي�س فقط النعكا�ساتها البيئية ،و�إمنا لأهميتها
وت�أثرياتها االقت�صادية واالجتماعية على ال�سواء .وقد تداركت احلكومة الفل�سطينية حجم امل�شكلة املتنامية للنفايات ال�صلبة،
وا�ستطاعت حتقيق عدد من الإجنازات للنهو�ض بهذا القطاع ،رغم التحديات الكبرية .ومتثلت هذه الإجنازات ب�إقرار عدد من
القوانني كقانون رقم ( )1ب�ش�أن الهيئات املحلية للعام  ،1997وقانون البيئة رقم ( )7للعام  ،1999وقانون ال�صحة العامة للعام
 2004التي تعترب �أبرز القوانني ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات ال�صلبة� ،إ�ضافة �إىل �إقرار قوانني �أخرى ال تقل �أهمية عن �سابقاتها
كقانون الإ�ستثمار وقانون املياه وقانون الزارعة وغريها من القوانني ذات ال�صلة غري املبا�شرة بهذا القطاع ف�ض ًال عن �إعداد
م�سودات بع�ض الأنظمة كنظام �إدارة النفايات ال�صلبة ونظام �إدارة النفايات الطبية املعدية التي هي قيد الدرا�سة حالي ًا.
�إن الإجنازات التي ُح ِق َقت خالل ال�سنوات املا�ضية ب�إن�شاء عدد من املكبات الإقليمية ال�صحية (كمكب زهرة الفنجان ومكب
�أريحا يف حمافظتي جنني و�أريحا على التوايل ومكب دير البلح ال�صحي مبحافظة دير البلح) قد �ساهمت يف احلد من الأ�ضرار
البيئية وال�صحية للمكبات الع�شوائية املنت�شرة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،ويف توفري خدمات التخل�ص الآمن للنفايات
ال�صلبة لعدد كبري من التجمعات العمرانية يف عدد من املحافظات.
لقد لعبت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة منذ ت�شكيل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دور ًا كبري ًا يف تطوير قطاع النفايات
ال�صلبة كالبنك الدويل والتعاون الفني الأملاين ( )GTZوالوكالة اليابانية للتعاون الدويل ( )JICAواالحتاد الأوروبي واحلكومات
الهولندية وااليطالية والإ�سبانية على �سبيل املثال ال احل�صر .وقد بلغ حجم التمويل املقدم من اجلهات اخلارجية الداعمة
لقطاع النفايات ال�صلبة منذ العام  1994حوايل ( )72,274مليون دوالر ًا �أمريكي ًا� ،أنفقت الن�سبة الكربى منه على م�شاريع البنية
التحتية ،وبالأخ�ص م�شاريع �إن�شاء املرافق ال�صحية الإقليمية للتخل�ص من النفايات ال�صلبة ومعدات جمع ونقل والتخل�ص من
النفايات ال�صلبة (ملحق  /2جزء التقييم امل�ؤ�س�سي).
وبرغم هذه اجلهود املبذولة ،التي تزامنت مع تو�سعة النطاق اجلغرايف خلدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة التي تغطي ما
يقارب ( )90%من ال�سكان ،وتطبيق مناذج ملعاجلة النفايات الطبية املعدية ،ومبادرات التوعية املجتمعية وتوفري التدريب
والتجهيزات ال�ضرورية وغريها� ،إال �أن غياب الر�ؤيا املتطورة والأجندة الوطنية الوا�ضحة التي ت�ستجيب للمتطلبات احلديثة
لإدارة هذا القطاع ،وعدم حداثة وكفاية الت�شريعات املتوارثة ل�سنوات طويلة من االحتالل ،ووجود بع�ض الثغرات يف القوانني
�سارية املفعول ،وما ارتبط بها من عدم و�ضوح يف الإطار امل�ؤ�س�سي ،وبروز بع�ض مناحي التعار�ض واالزدواجية يف مهام
امل�ؤ�س�سات الوطنية املخت�صة ،قد �أثرت مبجملها على توفر الأ�س�س واملباديء احلديثة واملتكاملة لتطوير هذا القطاع يف املدى
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املنظور مما خلق فجوات يف نظم �إدارة النفايات ال�صلبة ،و�ساهم يف جتزئة اجلهود املبذولة وازدواجيتها �أحيان ًا ،ويف جتزئة
جهود التمويل �إىل حد ما وانح�صارها مبجاالت حمددة لعدم و�ضوح الأولويات التطويرية وتعدد قنوات التمويل.
�إن هذا الق�صور يف البيئة التنظيمية� ،إ�ضافة لعدم كفاية اخلطط املالئمة والتمويل الالزم لها خالل ال�سنوات ال�سابقة ،قد
حال دون تنفيذ الإجراءات املنا�سبة ك�إن�شاء البنية التحتية واملرافق الكافية التي ت�ستلزم ا�ستثمارات باهظة تتعدى قدرات
الأطراف امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات وبالأخ�ص الهيئات املحلية الأكرث فقر ًا للموارد والإمكانات ،كما �أن هذه العوامل مل
مت ِّكن الأطراف املعنية حتى من اال�ستخدام الأمثل ملواردها ال�شحيحة وال من اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من الت�أثريات
ال�صحية والبيئية ال�سلبية .
وقد انعك�س الق�صور احلايل على �شمولية نظم �إدارة النفايات ال�صلبة على كافة جوانب �إدارة هذا القطاع كالتقليل من
النفايات ال�صلبة ومعاجلتها وتدويرها حيث بقيت اجلهود املت�صلة بهذه اجلوانب يف نطاق التجارب واملبادرات الفردية بغياب
الإطار التنظيمي وال�سيا�ساتي .وقد �أدت الفجوات احلالية يف نظم �إدارة هذا القطاع �إىل ا�ستخدام طرق و�آليات للتعامل مع
النفايات ال�صلبة ت�صنف على �أنها من �أكرث الطرق خطورة على البيئة واملواطنني ،كا�ستخدام املكبات الع�شوائية ،واحلرق
املك�شوف للنفايات ،وعدم اتباع املوا�صفات والإجراءات البيئية املنا�سبة و�إجراءات ال�سالمة يف التعامل مع النفايات ال�صلبة
وبالأخ�ص النفايات الطبية املعدية واخلطرة منها ،مما جعل الكلفة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وال�صحية هائلة ف�ض ًال
عن ت�أثريها ال�سلبي على املظهر احل�ضاري للبيئة العمرانية .
وبذا� ،أدير هذا امللف على مدى �سنوات طويلة دون حتديد وا�ضح لل�سيا�سات املنا�سبة املطلوبة ودون �إيالء االهتمام الكايف
بالأبعاد االجتماعية واالقت�صادية والبيئية والفنية والت�شريعية ذات ال�صلة بالقطاع ،وهو الأمر الذي �سيكلف املجتمع يف حالة
ا�ستمراره �أثمان ًا باهظة ،الأمر الذي حدا باحلكومة الفل�سطينية �إىل اعتبار هذا القطاع �أحد القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
.2

املباديء ال�سيا�ساتية

�شكلت املباديء ال�سيا�ساتية �شواخ�ص مر�شدة لبناء اال�سرتاتيجية ووفرت الأ�س�س الناظمة لها وهي تعترب مرجع ًا ميكن
للأطراف املختلفة املعنية اال�سرت�شاد به واالحتكام �إليه .وقد وردت هذه املباديء ب�شكل مف�صل يف وثيقة املباديء ال�سيا�ساتية
(ملحق  :1وثيقة الإطار العام – امللحق د) ويتلخ�ص �أهمها مبا يلي:
•مبد�أ ا�ستدامة �إدارة النفايات ال�صلبة التي ت�ضمن اال�ستخدام الأمثل للموارد وحماية البيئة.
•و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات والف�صل ما بني املهام التنظيمية والرقابية وتلك التنفيذية.
•توفر املعلومات و�سهولة و�شفافية نقلها وتبادلها و�إتاحتها للجميع.
•�شفافية النظم امل�ؤ�س�سية الإدارية واملالية والرقابية.
•مبد�أ ال�شراكة املبني على النزاهة وو�ضوح الأدوار ما بني الأطراف املختلفة.
•اعتبار الدور الهام للقطاع اخلا�ص (الر�سمي وغري الر�سمي) والقطاع الأهلي.
•اعتبار الدور احليوي للمجتمع املحلي و�أهمية م�شاركة املواطنني يف �إدارة النفايات ال�صلبة.
•ال�شفافية يف التعامل مع �شكاوى املواطنني.
•مبد�أ “امللوث يدفع” و“املنتج يدفع”.
•اعتبار مبد�أ التمويل الذاتي وتوفري خدمات بتكاليف معقولة.
•مبد�أ وفورات احلجم ( )Economy of Scaleيف تخطيط وتطوير خدمات النفايات ال�صلبة.
•التدرج يف تطبيق املبادرات والتقنيات والنماذج اجلديدة مبجاالت التقليل من النفايات ال�صلبة ومعاجلتها وتدويرها.
•اعتماد احلوافز لت�شجيع املبادرات واملمار�سات الناجحة.
•مالئمة التكنولوجيا والتجهيزات للظروف املحلية.
•العقوبات للجهات التي ال تلتزم بالأ�س�س ال�سليمة يف التعامل مع النفايات ال�صلبة.
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 .3تقييم الو�ضع احلايل والق�ضايا الرئي�سة
بعدد من الق�ضايا الرئي�سة
لقد دفع تقييم الو�ضع احلايل ٍ
�إىل الواجهة  ،بحيث يتعذر امل�ضي قدم ًا دون الت�صدي
ملعاجلتها لأنها بب�ساطة تعك�س اال�شكاالت والتحديات
التي يواجهها قطاع النفايات ال�صلبة وبالتايل �شكلت
هذه الق�ضايا التي متحورت حول اجلوانب امل�ؤ�س�ساتية
والفنية واملالية والتي وردت تف�صي ًال يف “تقرير تقييم
الو�ضع احلايل لإدارة النفايات ال�صلبة” (ملحق )2
املدخالت املنا�سبة لتحديد الأهداف اال�سرتاتيجية:

 1.3الق�ضايا امل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية

•عدم كفاية وحداثة الإطار القانوين الناظم لقطاع �إدارة النفايات ال�صلبة
ال ت�شكل الت�شريعات احلالية ذات ال�صلة الإطار القانوين الكايف لتغطية كافة جوانب �إدارة قطاع النفايات ال�صلبة من
منظور حديث وع�صري كما �أن بع�ض الأحكام القانونية املت�صلة بذلك تت�سم بعدم الو�ضوح والتعار�ض اجلزئي �أحيان ًا.
�إ�ضافة �إىل �أن �أي حماولة مفرت�ضة لتنفيذ غالبية هذه الت�شريعات �ستتعرث يف الوقت الراهن ب�سبب غياب اللوائح التنفيذية
ذات العالقة ،ولعدم و�ضوح و�سائل الإنفاذ الفاعلة التي ال تقل �أهميتها عن �أهمية الت�شريعات ذاتها� .إن الق�صور يف الإطار
الت�شريعي احلايل �أدى �إىل خلق �إ�شكاالت وثغرات يف �إدارة هذا القطاع (ملحق  /2جزء التقييم امل�ؤ�س�سي).
•احلاجة �إىل تطوير املعايري واملقايي�س واملوا�صفات ال�ضرورية ملختلف مراحل �إدارة النفايات ال�صلبة
يفتقر الواقع احلايل وب�شكل كبري �إىل توفر املعايري واملوا�صفات الفل�سطينية ال�ضرورية لتحقيق الإدارة ال�سليمة والفاعلة
للنفايات ال�صلبة .فعلى �سبيل املثال ال يوجد معايري وموا�صفات فل�سطينية لتحديد مواقع وت�صميم وت�شغيل املكبات
ال�صحية التي تتبع حالي ًا موا�صفات ومعايري اجلهات املمولة لهذه املرافق .كما ال تتوفر معايري وموا�صفات للتعامل
مع النفايات اخلا�صة والطبية واخلطرة ،وال بالنظم الفنية اخلا�صة باجلمع والنقل ناهيك عن تلك املتعلقة مبحطات
الرتحيل واملعاجلة والتدوير وغريها� .إن تطوير املعايري واملوا�صفات الفل�سطينية باال�ستفادة من املعايري واملوا�صفات يف
الدول الأخرى مع الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني يعترب �أ�سا�سي ًا لتحقيق املهنية والفاعلية والكفاءة من
اجلانب الأول ،وللحفاظ على البيئة و�ضمان ال�سالمة وال�صحة العامة من اجلانب الثاين.

•عدم و�ضوح الإطار امل�ؤ�س�سي العام لإدارة النفايات ال�صلبة والتداخل والتعار�ض اجلزئي يف الأدوار وال�صالحيات
ت�أثر الإطار التنظيمي امل�ؤ�س�سي لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى الوطني بالتغريات التنظيمية التي ال زال ي�شهدها
الإطار امل�ؤ�س�سي العام للحكومة الفل�سطينية� .إن الأدوار الرئي�سة لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى الوطني موزعة
بني ثالثة م�ؤ�س�سات رئي�سة وهي وزارة احلكم املحلي ووزارة ال�صحة و�سلطة جودة البيئة� ،إ�ضافة �إىل عدد من امل�ؤ�س�سات
ال�شريكة الأخرى ذات العالقة كوزارة الزراعة ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة الإقت�صاد الوطني و�سلطة املياه.
�أما على امل�ستوى الإقليمي واملحلي ف�إن جمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة والهيئات املحلية هي اجلهات
امل�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر عن �إدارة وتوفري خدمات النفايات ال�صلبة.
�إن عدم و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات ووجود بع�ض االزدواجية والتعار�ض يف الواقع العملي للم�ؤ�س�سات الوطنية النابع
من عدم و�ضوح الإطار الت�شريعي ،ومن التباين يف تف�سري امل�ؤ�س�سات ملهامها املت�صلة بهذا القطاع قد �أثر على تكاملية
العالقات الوظيفية ،وعلى حتقيق التن�سيق الفاعل ،ما يقت�ضي مراجعة الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية للحد من �إزدواجية اجلهود
و�إهدار املوارد والو�صول �إىل �إدارة �أف�ضل لقطاع النفايات ال�صلبة (ملحق /2جزء التقييم امل�ؤ�س�سي).
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•عدم كفاية القدرات املادية والب�شرية والتنظيمية للم�ؤ�س�سات ذات العالقة بقطاع �إدارة النفايات ال�صلبة
ي�شري الواقع احلايل �إىل عدم كفاية القدرات امل�ؤ�س�سية (الب�شرية واملالية والتجهيزات) وبالأخ�ص على امل�ستويني الوطني
واملحلي ،وب�شكل خا�ص على م�ستوى جمال�س اخلدمات امل�شرتكة ال�صغرية� .إن �إدارة النفايات ال�صلبة تتطلب توفر
القدرات والإمكانات واخلربات امل�ؤ�س�سية الكافية ملواكبة التطورات احلديثة لهذا القطاع ،خا�صة يف نظم كان التعامل
معها حمدود ًا كالتخل�ص الآمن من النفايات ال�صحية ونظم الرتحيل� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة توفر اخلربات واالمكانات
لإدارة النظم الأخرى التي هي يف مرحلة الت�شكل والتطور كفرز النفايات معاجلتها وتدويرها والتعامل مع النفايات
اخلطرة والنفايات الطبية وغريها� .إن من �ش�أن هذه املحددات �أن ت�ؤثر على �أداء امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالقطاع ملهامها،
كما من �ش�أنها �أن تقو�ض م�ستقب ًال �أية جهود لتطوير �إدارة قطاع النفايات ال�صلبة �إن مل يتم تداركها.
•غياب املنظومة املتكاملة لتوثيق املعلومات وحتليلها وعدم كفاية نظم املتابعة والرقابة
برغم توفر كمية ال ب�أ�س بها من املعلومات والبيانات املتعلقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة التي تتميز بالت�شتت والتناق�ض
وفق امل�صادر املختلفة� ،إ ّال �أن غياب منظومة املعلومات املوحدة واملتكاملة لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى الوطني،
وعدم �شمولية ودقة البيانات احلالية املتعلقة بكميات النفايات وت�صنيفها و�أنواعها وت�أثرياتها ،واملعلومات الأخرى
املتعلقة مب�ستوى خربات و�أعداد العاملني يف �إدارة النفايات ال�صلبة والتجهيزات ذات العالقة وغريها قد حال دون توفر
املدخالت الأ�سا�سية للتخطيط ال�سليم ول�صناعة القرار وللرقابة.
كما �أن �ضعف العمليات الرقابية وعدم تطوير م�ؤ�شرات للمتابعة والتقييم وغياب النظم والإجراءات املم�أ�س�سة ال يتيح ب�أي
�شكل من الأ�شكال �إحكام عمليات الرقابة الفنية والبيئية واملالية على �أن�شطة النفايات ال�صلبة .وقد ا�ستطاعت جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة على م�ستوى املحافظات تطوير نظم للرقابة واملتابعة ميكن البناء عليها و�إن
كانت بحاجة �إىل تعزيز.
•م�شاركة حمدودة للقطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات ال�صلبة
من الوا�ضح �أن م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات ال�صلبة ما زالت حمدودة النطاق نوع ًا ما ،وتتمثل غالب ًا بعمليات
الرتحيل من حمطات ترحيل النفايات ال�صلبة �إىل املكبات ال�صحية ،وكذلك يف بع�ض �أن�شطة التدوير وعمليات ال�صيانه
يف بع�ض املناطق ،ومب�شاركة القطاع غري الر�سمي يف عمليات اجلمع الأويل للنفايات ال�صلبة يف التجمعات العمرانية
ال�صغرية ،وبعمليات جمع وفرز النفايات ال�صلبة القابلة لإعادة اال�ستخدام والتدوير والتي تعترب جديرة بالإهتمام.
ومع هذا ،هناك م�ؤ�شرات على ازدياد اهتمام القطاع اخلا�ص مب�شاريع الفرز والتدوير يف الفرتة الأخرية وهو الأمر
الذي يجب ت�شجيعه و توظيفه وا�ستثماره ،رغم عدم توفر البيئة التمكينية ونظم احلوافز ،وحمدودية التجارب واخلربات
املحلية على م�ستوى القطاع اخلا�ص ذاته والذي مل يتمكن وحلاله هذه من امل�شاركة الفاعلة والكافية يف �إدارة النفايات
ال�صلبة (ملحق  /2جزء التقييم امل�ؤ�س�سي).
•عدم كفاية الوعي املجتمعي بق�ضايا �إدارة النفايات ال�صلبة و�ضعف �آليات امل�شاركة
يعترب دور املجتمع املحلي (املواطنني وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين) هام ًا وله ت�أثري مبا�شر على جناح �أو
ف�شل �أي نظام يطرح لإدارة النفايات ال�صلبة .ورغم
�أن بع�ض الدرا�سات قد �أ�شارت �إىل توفر الوعي العام
الن�سبي بق�ضايا النفايات ال�صلبة لدى املواطنني� ،إال
�أن هناك العديد من ال�سلوكيات واملظاهر ال�سلبية
التي لها انعكا�ساتها على البيئة وال�صحة العامة
وعلى املظهر احل�ضاري للفل�سطينيني.
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وقد برزت يف ال�سنوات الأخرية توجهات ومبادرات لتعزيز وزيادة الوعي بق�ضايا �إدارة النفايات ال�صلبة ،انبثق عنها بع�ض
الربامج والأن�شطة التي قامت بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات املخت�صة الأخرى كالهيئات
املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة� ،إ ّال �أنه ال زال هناك حاجة لتعميق هذا الوعي وتطويره �إىل �سلوكيات ايجابية ت�ستثمر
يف دعم الإدارة ال�سليمة لقطاع النفايات ال�صلبة� ،إ�ضافة �إىل احلاجة لتعزيز منهجيات و�آليات م�شاركة �أفراد و�شرائح
املجتمع يف �إدارة النفايات ال�صلبة.

 2.3الق�ضايا الفنية

•�ضرورة رفع كفاءة وجناعة عمليات جمع ونقل النفايات ال�صلبة
تغطي خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة حوايل
( )90%من املناطق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وتتفاوت جناعة هذه اخلدمات من هيئة حملية �إىل
�أخرى� .إن عوامل فقر الإمكانات املالية والب�شرية
للهيئات املحلية (خا�صة على م�ستوى الهيئات املحلية
ال�صغرية) و�ضعف ن�سبة حت�صيل ر�سوم خدمات جمع
ونقل النفايات ال�صلبة �أدت �إىل تغطية نفقات هذه
اخلدمة من �إيرادات �أبواب �أخرى قد تكون �ضرورية
يف املوازنة ،وبالتايل ن�ش�أ و�ضع جعل من ال�صعب على
الهيئات املحلية توفري هذه اخلدمات بجودة عالية
ملواطنيها .وتتم عمليات جمع ونقل النفايات ال�صلبة بغياب املعايري واملوا�صفات املالئمة للتجهيزات ولآليات اجلمع والنقل
التي ال تتالءم يف بع�ض الأحيان مع موا�صفات و�أنواع احلاويات امل�ستخدمة ،كما �أن هذه العمليات ال ت�ستند يف غالبية الهيئات
املحلية ،مبا يف ذلك البلديات الكبرية على التخطيط املبني على �أ�س�س �سليمة لتوزيع احلاويات ولتحديد م�سارات اجلمع،
كما انها ال تعتمد على درا�سة وحتليل البدائل التقنية املتاحة واختيار الناجعة منها.
�إن هذه الأ�سباب �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام بع�ض الهيئات املحلية لتجهيزات و�آليات قدمية وغياب ال�صيانة الوقائية و�ضعف النظم
الرقابية على الفاعلية والكفاءة ،قد �أثرت على فاعلية جمع ونقل النفايات وعلى التكلفة التي باتت تفوق قدرة هذه الهيئات
وت�ستنزف ميزانياتها .وباملقابل فقد ا�ستطاعت بع�ض جمال�س اخلدمات امل�شرتكة توفري خدمات مماثلة بفاعلية وكفاءة �أكرب
ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ “وفورات احلجم” مقارنة باخلدمات املقدمة من قبل الهيئات املحلية (ملحق  /2جزء التقييم الفني).
•�إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات الع�شوائية ملا لها من �آثار بيئية و�صحية خطرية
لقد تزامن �إغالق عدد من املكبات الع�شوائية مع �إن�شاء
مكبات �صحية �إقليمية للتخل�ص الآمن من النفايات
ال�صلبة� ،إال �أن تقديرات الدرا�سات امليدانية الزالت
ت�شري لوجود عدد كبري من املكبات الع�شوائية بلغت ما
يقارب  147مكب ًا ع�شوائي ًا يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،والتي ت�شكل �ضرر ًا ج�سيم ًا على البيئة واملواطن
الفل�سطيني .وبرغم الأهمية الق�صوى لهذه امل�س�ألة،
�إ َال �أن معاجلة هذه الق�ضية حتتاج �إىل و�ضع الأ�س�س
كاف يفوق قدرات
ال�سليمة و�إىل جهد ووقت ومتويل ٍ
الهيئات املحلية امل�س�ؤولة عن �إزالتها وفق الأحكام
القانونية املعمول بها.
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•حمدودية املبادرات واخلربات مبجال تقليل كميات النفايات ال�صلبة املنتجة ويف تدويرها و�إعادة ا�ستخدام ما �أمكن منها
هناك غياب وا�ضح مل�س�ألة تقليل النفايات ال�صلبة من امل�صدر التي تعترب حيوية لتقليل كميات النفايات املنتجة وللحد
من التلوث .وال تزال اخلربات يف جمال التقليل من النفايات ال�صلبة وتدويرها حمدودة وتقت�صر على بع�ض التجارب
خلف�ض �إنتاج النفايات ال�صلبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية وعلى املمار�سات الفردية يف القطاع املنزيل املرتبطة مب�ستوى
الوعي البيئي لدى الأ�سر الفل�سطينية� ،إ�ضافة لعدد من التجارب لبع�ض امل�ؤ�س�سات التي اتبعت �سيا�سات ف�صل وخف�ض
�إنتاج النفايات مبا ي�ؤهلها للح�صول على �شهادة (.)ISO-14001
كاف لتكرارها
وباملقابل هناك بع�ض النماذج والتجارب الناجحة لإعادة اال�ستخدام والتدوير �إ ّال �أنها مل تعمم ب�شكل ٍ
والبناء عليها� .إن م�س�ألة تقليل النفايات ال�صلبة وفرزها وتدويرها يحتاج �إىل و�ضع �سيا�سات وطنية تعنى بتوعية املجتمع
بهذه اجلوانب وبت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار بعمليات الفرز والتدوير التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف خف�ض كميات
النفايات املنتجة (ملحق  /2جزء التقييم الفني).
•احلاجة �إىل تطوير �إدارة النفايات الطبية
ي�شري الواقع احلايل �إىل وجود �أعداد كبرية من املراكز ال�صحية التي يتولد عنها ما يقارب ( )1,202طن ًا من النفايات
�شهري ًا وفق تقدريرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني للعام ( 2009ملحق  /2جزء التقييم الفني) .وعلى الرغم
من التزام بع�ض امل�ؤ�س�سات الطبية بف�صل النفايات الطبية عن النفايات الأخرى الناجتة عنها داخل هذه امل�ؤ�س�سات،
�إ ّال �أن هذه النفايات تجُ َمع غالب ًا مع النفايات البلدية ومتتزج بها ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية وبيئية خطرية يف ظل
غياب الآليات ال�سليمة جلمع ومعاجلة والتخل�ص من هذا النوع من النفايات .ويف هذا ال�سياق ال بد من الت�أكيد على
�ضرورة ا�ستمرار اجلهود لتطوير الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي والتنظيمي اخلا�ص بالنفايات الطبية وتطوير اخليارات
الفنية املالئمة جلمعها وملعاجلتها وللتخل�ص منها اعتماد ًا على امل�شاريع التجريبية الريادية التي تقوم بها وزارة ال�صحة
بهذا املجال يف مدينتي رام اهلل وغزة.
•�ضرورة توفر الآليات املنا�سبة جلمع والتعامل مع النفايات اخلا�صة
تتنوع النفايات اخلا�صة يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ما بني نفايات البناء والهدم ،و�إطارات
املركبات ونفايات امل�سالخ ،وهياكل ال�سيارات
وغريها مع عدم وجود �إح�صاءات دقيقة لكمياتها.
وتقدر نفايات الهدم يف قطاع غزة بعد احلرب
الأخرية بني مليون ون�صف و مليونني طن .وال
يتوفر حالي ًا موا�صفات وتعليمات و�آليات للتعامل
مع الأنواع املختلفة للنفايات اخلا�صة بطرق
فاعلة �آمنة حيث ينتهي بها املطاف �إما يف مكبات
النفايات ال�صلبة �أو على جوانب الطرقات النائية (كما هي احلال يف نفايات الردم والبناء) ،كما ال تتوفر �سيا�سات
وطنية حتدد البدائل الأن�سب للتعامل معها ك�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها علم ًا ب�أن معظم هذه النفايات قابلة للتدوير.
•فقر الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي والتنظيمي والفني للتعامل مع النفايات اخلطرة
ي�شري تقييم الو�ضع احلايل �إىل عدم توفر الإح�صاءات الدقيقة لأنواع وكميات املواد والنفايات ال�صلبة اخلطرة املتواجدة
داخل الأر�ض الفل�سطينية املحتلة� .إن عدم �إ�سناد مهام النفايات اخلطرة يف القوانني احلالية لأي من امل�ؤ�س�سات الوطنية،
وغياب التعريف املحدد لهذه النفايات ،ومعايري وموا�صفات وطرق التعامل معها يزيد من �صعوبة معرفة حجمها و�أنواعها
والرقابة عليها وعلى ت�أثرياتها البيئية وال�صحية.
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•حمدودية الأ�س�س والتجارب لتقليل انبعاث الغازات من املكبات ال�صحية �أو لإعادة تدويرها من �أجل تقلي�ص �أثرها
على االحتبا�س احلراري العاملي ولال�ستفادة تبعاً لذلك من �آليات جتارة الكربون
�إن التجارب الفل�سطينية احلالية يف جمال تقليل
الغازات املنبعثة عن �أن�شطة النفايات ال�صلبة
و�إعادة تدويرها ال زالت حمدودة .ومن املعروف
�أن الغازات املنبعثة من �أن�شطة النفايات ال�صلبة
ت�ساهم يف ظاهرة االحتبا�س احلراري ،وبالأخ�ص
انبعاث غاز امليثان املتولد عن مكبات النفايات
ال�صحية� .إن �آلية التنمية النظيفية (Clean
 ،)Development Mechanism-CDMالتي
انبثقت عن بروتوكول كيووتو تتيح مل�شاريع احلد
من االنبعاث يف الدول النامية احل�صول على
اعتمادات م�صدقة ،ميكن تداولها وبيعها ال�ستخدامها من قبل الدول ال�صناعية ،لتلبية جزء من �أهداف احلد من
االنبعاث مبوجب الربوتوكول املذكور.
وال توجد حالي ًا م�ؤ�س�سة فل�سطينية حمددة ملتابعة هذه امل�س�ألة اجلديرة باالهتمام ،علم ًا ب�أنه يجب البحث يف الآليات التي
ميكن من خاللها م�شاركة الفل�سطينني يف هذه الآلية حيث �أن ال�سلطة الوطنية لي�ست �ضمن الئحة الدول املدرجة يف هذا
الربوتوكول.

 3.3الق�ضايا املالية

•االعتماد ب�شكل كبري على التمويل اخلارجي لتغطية التكاليف اال�ستثمارية وتعدد القنوات التمويلية
يعترب توفر التمويل متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتنفيذ م�شاريع �إدارة النفايات ال�صلبة وبالأخ�ص تلك التي تتطلب ا�ستثمارات باهظة.
ومن الناحية العملية ،ف�إن امل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية غري قادرة على توفري متويل ا�ستثمارات النفايات
ال�صلبة ذاتي ًا ل�شح مواردها املالية مما جعل الفل�سطينيون يعتمدون يف توفري متويل ر�أ�س املال اال�ستثماري (خا�صة
للم�شاريع الإقليمية) على دعم اجلهات الدولية املانحة املعنية والداعمة لهذا القطاع .وي�شري الو�ضع احلايل �إىل �ضعف
ن�سبة حت�صيل ر�سوم خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة من قبل الهيئات املحلية و�إىل �أن قيم الر�سوم التي يتم جمعها
يف بع�ض البلديات تغطي فقط ما يقارب  30% – 25من الكلفة الت�شغيلية و�أنه حتى يف حال جمع  100%من الر�سوم ف�إنها
ال تغطي �أكرث من  70%من هذه التكاليف.
�إن من �أهم امل�سائل املرتبطة بدور اجلهات املانحة تتعلق بتوفر �آليات تن�سيق التمويل الفاعل ،وتوحيد قنواته ل�ضمان اال�ستخدام
الأمثل للموارد ،وعدم ازدواجية الأن�شطة ،وتخ�صي�ص هذه املوارد مبا يتوافق مع احتياجات و�أولويات �إدارة هذا القطاع� .إن
الق�ضية اجلوهرية هنا تتعلق ب�ضرورة البحث عن �آليات متويل بديلة تعتمد التمويل الذاتي ك�أ�سا�س لها ل�ضمان ا�ستدامة
اخلدمات ،خا�صة و�أن التمويل اخلارجي لهذا القطاع ال ميكن �أن ي�ستمر �إىل الأبد (ملحق  /2جزء التقييم امل�ؤ�س�سي).
•فقر النظم املحا�سبية وعدم مالءمتها لتوفري املعلومات املالية ال�ضرورية لتحقيق الإدارة الناجعة
من ال�صعب الو�صول على م�ستوى الهيئات املحلية �إىل قيم معقولة لتحديد تكاليف اخلدمات التي تقدمها مبا مي ِّكن
اال�سرت�شاد بها �أو االعتماد عليها يف قيا�س كفاءة ا�ستخدام املوارد ،ويف و�ضع اخلطط املالية امل�ستقبلية وذلك ب�سب
الق�صور يف النظم املحا�سبية واملالية امل�ستخدمة يف غالبية هذه الهيئات .ففي حني ت�ستطيع جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
ح�صر جميع بنود التكاليف اخلا�صة مبا يتعلق بوظيفتها وذلك لقلة عدد مراكز التكلفة ،ال ت�ستطيع الهيئات املحلية القيام
بذلك لكرثة وظائفها ،وللتعقيدات والتف�صيالت التي تتعامل معها يف �أمورها املالية� ،إ�ضافة �إىل تعدد مراكز التكلفة
الرئي�سية والفرعية فيها .وقد قامت بع�ض الهيئات املحلية بتطوير وحتديث براجمها و�أنظمتها املحا�سبية املحو�سبة
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لتتما�شى مع احتياجاتها� ،إال انها ما زالت تعاين عدد من الإ�شكاالت رغم التطور احلا�صل ،وما زالت غالبية الهيئات
املحلية تفتقر �إىل توفر الأنظمة املحا�سبية املنا�سبة و�إىل الإدارة املالية الناجعة (ملحق  /2جزء التقييم املايل).
•عدم ا�سرتداد التكلفة ي�شكل حتدياً جدياً للهيئات املحلية ويهدد ا�ستدامة اخلدمات
تعاين الهيئات املحلية من مع�ضلة حقيقية تتمثل يف حجم ا�سرتداد تكلفة �إدارة النفايات ال�صلبة ب�سبب �ضعف نظام
اجلباية من حيث حتديد قيمة الر�سوم وكفايتها و�آليات جمعها من جهه ،وعدم التزام املواطنني بت�سديد ر�سوم النفايات
من جهة �أخرى .وت�شري الدرا�سات امليدانية لبع�ض الهيئات املحلية �إىل تدين ن�سبة اجلباية مقارنة بالتكلفة حتى يف بع�ض
البلديات الكبرية التي تقل عن ربع التكلفة الت�شغيلية على �سبيل املثال .كما �أن بع�ض الدرا�سات قد �أ�شارت �إىل �أنه ال
ميكن للهيئات املحلية تغطية التكلفة حتى يف حال جمع  %100من الر�سوم املفرو�ضة على املواطنني وذلك لإن حتديد قيم
الر�سوم ال ت�ستند على قيم التكلفة الت�شغيلية والكلية وعلى معلومات دقيقة لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت.
وقد �أثبتت جتارب جمال�س اخلدمات امل�شرتكة كفاءة يف ا�سرتداد التكلفة ويف عمليات اجلباية ،وا�ستطاعت بع�ض هذه
املجال�س (جمل�س اخلدمات امل�شرتك يف حمافظة جنني وجمل�س اخلدمات امل�شرتك يف �أريحا) تطوير نظم جباية �سمحت
با�سرتداد ما يقارب  100%من تكلفة جمع ونقل والتخل�ص ال�صحي من النفايات ال�صلبة ،ما ي�ستدعي البناء على هذه
التجارب وتعميمها.
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 1.4الر�ؤيا
“�إدارة متكاملة وم�ستدامة للنفايات ال�صلبة ت�ساهم يف حتقيق املنافع االقت�صادية واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني”

تعرب الر�ؤيا التطويرية لهذا القطاع عن �أهمية تطوير الأ�س�س الكفيلة بتمهيد الطريق �أمام الفل�سطينيني لتطبيق املنظومة
املتكاملة لإدارة هذا القطاع مبا ي�شمل حتقيق املنافع االقت�صادية والإجتماعية ما �أمكن ،و�ضمان اال�ستخدام الأمثل للموارد
بهدف حت�سني جودة احلياة للمواطن الفل�سطيني .وت�سعى احلكومة الوطنية الفل�سطينية من خالل هذه الر�ؤيا �إىل تعظيم
الفر�ص للنهو�ض بقطاع النفايات ال�صلبة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة يف ثالثة جماالت رئي�سة متثلت بو�ضع الأ�س�س
احلديثة وال�سليمة للإطار الت�شريعي والتنظيمي امل�ؤ�س�سي ،وبتقليل الأثر ال�سلبي على البيئة وال�صحة العامة ،وبتح�سني كفاءة
وفاعلية اخلدمات.

 2.4الأهداف اال�سرتاتيجية

لتحقيق هذه الر�ؤيا ،وا�ستناد ًا �إىل حتليل الو�ضع القائم وما �أفرزه من ق�ضايا رئي�سة متحورت حول اجلوانب امل�ؤ�س�ساتية والفنية
واملالية حددت اال�سرتاتيجية ثمانية �أهداف كما يلي:
الهدف الأول� :إطار قانوين وتنظيمي /م�ؤ�س�سي فاعل لإدارة النفايات ال�صلبة.
الهدف الثاين :م�ؤ�س�سات قوية وقادرة على القيام مبهامها.
الهدف الثالث� :إدارة فاعلة و�آمنة بيئي ًا خلدمات النفايات ال�صلبة.
الهدف الرابع :اال�ستدامة والكفاءة املالية خلدمات و�أن�شطة �إدارة النفايات ال�صلبة.
الهدف اخلام�س� :آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة.
الهدف ال�ساد�س :زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص.
الهدف ال�سابع :جمتمع �أكرث وعي ًا وم�شاركة.
الهدف الثامن :نظم فاعلة للمعلومات والرقابة.
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لقد وظفت اال�سرتاتيجية نهج ًا متعدد اجلوانب لتحديد التوجهات ال�سيا�ساتية التي انعك�ست على �صياغة ال�سيا�سات التطويرية
التي من �ش�أنها ج�سر ومعاجلة الفجوة ما بني املعطيات القائمة واملتطلبات التطويرية لهذا القطاع ،وقد مت الأخذ بعني االعتبار
�صعوبة تطبيق الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة للنفايات ال�صلبة ب�شكل �شمويل يف ال�سنوات اخلم�س القادمة ب�سبب �أن هذه الفرتة
�ستجعل منظومة �إدارة هذا القطاع قيد الت�شكل واالكتمال ،وباعتبار هذه املحددات برزت بع�ض التوجهات ال�سيا�ساتية املبنية
على معطيات الواقع احلايل ،و�أخرى مبنية على احلاجة لو�ضع الأ�س�س الالزمة للتطور املرحلي وامل�ستقبلي لهذا القطاع.
وبالتايل ،فقد ا�ستندت بع�ض ال�سيا�سات ال�ستة ع�شر املو�ضحة يف هذا اجلزء من اال�سرتاتيجية على �إيجاد حلول للق�ضايا
امللحة القائمة وتطوير النظم احلالية ،يف حني طرحت �أخرى تطوير الأ�س�س واملتطلبات ال�ضرورية غري املتوفرة حالي ًا لتحقيق
الإدارة امل�ستدامة واملتكاملة للنفايات ال�صلبة مبا يتالءم مع الفرتة الزمنية املتاحة لتنفيذ اال�سرتاتيجية ،وتوفري الفر�ص
لتطبيق مناذج جتريبية تعزز ممار�سات عملية ميكن توظيف نتائجها والبناء عليها.
الهدف اال�سرتاتيجي الأول� :إطار قانوين وتنظيمي /م�ؤ�س�سي فاعل لإدارة النفايات ال�صلبة

ال�سيا�سة ( :)1تطوير وحتديث االطار الت�شريعي لدعم الإدارة املتكاملة للنفايات
حتتاج �إدارة النفايات ال�صلبة �إىل �إطار ت�شريعي متكامل وحديث ومنا�سب ،يوفر ال�سند القانوين للإدارة املتكاملة للنفايات
ال�صلبة من منظور حديث و ي�أخذ بعني االعتبار هرمية �إدارة النفايات ال�صلبة من املهد �إىل اللحد ،وق�ضايا �إ�شراك املجتمع
املحلي والقطاعني اخلا�ص والأهلي ،ويعتمد مبد�أي «امللوث يدفع» و«املنتج يدفع» ،و ُي َحدِّ ث �أحكام العقوبات ،و ُيحدِّ د الإطار
التخطيطي لإدارة النفايات ال�صلبة ،مبا يف ذلك هرمية اخلطط ،و�إجراءات �إعدادها و�إقرارها ،والعالقات ما بني امل�ستويات
الوطنية والإقليمية واملحلية� .إن تطوير الإطار الت�شريعي للنفايات ال�صلبة يجب �أن ين�سجم مع القوانني والت�شريعات الفل�سطينية
ذات ال�صلة ،ويت�ضمن تطوير اللوائح التنفيذية الالزمة وتفعيل �آليات �إنفاذها ،وي�أخذ بعني االعتبار ما ن�صت عليه القوانني
واملعاهدات واملواثيق الدولية مبا يتالءم مع الو�ضع الفل�سطيني.
ال�سيا�سة ( :)2تقوية الإطار التنظيمي للم�ؤ�س�سات الوطنية وتعزيز �أدوارها التكاملية مبجال �إدارة النفايات ال�صلبة
ت�ستند هذه ال�سيا�سة على تقوية �أ�س�س البناء امل�ؤ�س�سي بتحديد الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الأمثل لإدارة النفايات ال�صلبة ،التي يجب
�أن ت�أخذ بعني الإعتبار تكاملية العالقات الوظيفية بتحديد �أدوار وم�س�ؤوليات ومهام وا�ضحة لكافة امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات
العالقة ،ومبا يكر�س العمل التعاوين امل�شرتك و�آليات التن�سيق الفاعلة ،ومبا ي�ضمن �إزالة �أ�سباب التعار�ضات والإزدواجية يف
املهام وامل�س�ؤوليات ،مبا من �ش�أنه �أن يقلل من جتزئة اجلهود املبذولة ،وهدر املوارد ،وتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة للو�صول �إىل
�إدارة �أف�ضل �أكرث فاعلية وكفاءة للنفايات ال�صلبة.
الهدف اال�سرتاتيجي الثاين :م�ؤ�س�سات قوية وقادرة على القيام مبهامها

ال�سيا�سة ( :)3بناء نهج م�ؤ�س�سي من�سق و�شامل وم�ستدام لتعزيز بناء القدرات واخلربات امل�ؤ�س�سية مبجال �إدرة النفايات ال�صلبة
�إن هذه ال�سيا�سة ت�ؤكد على املفهوم الوا�سع لبناء القدرات الذي ي�شمل تن�سيق وتبادل اخلربات املحلية والإقليمية والعاملية،
وتوثيق ون�شر املمار�سات العملية الناجحة ،والبحث والتطوير ،والت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات العاملة بهذا املجال ،وبناء ال�شراكات،
�إ�ضافة �إىل النهج التقليدي املُع َتمِ د على توفري الربامج التدريبية� .إن ا�ستدامة عملية بناء القدرات امل�ؤ�س�سية ت�شكل متطلب ًا
�أ�سا�سي ًا وحمور ًا هام ًا لتحقيق الإدارة الفاعلة والكف�ؤة للنفايات ال�صلبة ،على �أن ترتكز على التقييم املمنهج وامل�ستمر لتحديد
احتياجات و�أولويات بناء قدرات املوارد الب�شرية العاملة يف هذا القطاع ،واحتياجات الوزارات املختلفة من التجهيزات
واملعدات التي متكنها من �أداء املهام املناطة بها.
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الهدف اال�سرتاتيجي الثالث� :إدارة فاعلة و�آمنة بيئ ًا خلدمات النفايات ال�صلبة

ال�سيا�سة ( :)4تطوير نظم لإدارة خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة لتح�سني فاعلية وجودة اخلدمات وتوفريها لكافة املواطنني
من �أجل تطوير و�ضمان ا�ستدامة خدمات جمع ونقل النفايات
ال�صلبة ،ال بد من اختيار احللول التقنية والتنظيمية الأن�سب،
والأخذ بعني االعتبار توظيف اال�ستخدامات التكنولوجية املالئمة
للأو�ضاع املحلية ،وعالقتها بالتكلفة ،مبا ي�ضمن تر�شيد املوارد
وحتقيق الفاعلية والكفاءة يف الأداء ،وتوفري اخلدمات لكافة
املواطنني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .إن احللول الإقليمية
املبنية على مبد�أ «وفورات احلجم» ( )Economy of Scaleوالتي
�أثبتت جناعتها يجب ت�شجيعها وتعميمها ما �أمكن.
ال�سيا�سة ( :)5التخل�ص الآمن والفاعل والكف�ؤ من النفايات ال�صلبة يف مكبات �صحية �إقليمية كافية تخدم كافة التجمعات العمرانية
نظر ًا لأهمية ق�ضية التخل�ص من النفايات ال�صلبة يف املرحلة
احلالية ،و�ضعت اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
حلو ًال ا�سرتاتيجية مرحلية يف زمن اخلطة للتخل�ص الآمن من
النفايات ال�صلبة ل�ضمان احلد من الت�أثريات البيئية وال�صحية
ال�سلبية الناجتة عن املمار�سات احلالية بالتخل�ص من النفايات
ال�صلبة يف املكبات الع�شوائية ،حمددة احلاجة �إىل �أربع مكبات
�صحية �إقليمية يف ال�ضفة الغربية ،منها مكب زهرة الفنجان
القائم ،واملكبني ال�صحيني املخطط لهما يف حمافظتي رام والبرية
واخلليل (مكب رامون واملنيا على التوايل) ،ي�ضاف �إليها مكب جديد يف حمافظة القد�س ُي َحدد وفق خطط ودرا�سات مف�صلة.
�أما يف قطاع غزة ،فتطرح اال�سرتاتيجية ال�ضرورة الق�صوى لتطوير مكب �صحي على الأقل يف قطاع غزة وفق ما �ستحدده
الدرا�سات اخلا�صة بذلك التي يجب �أن تتم يف املراحل املتقدمة لتنفيذ اخلطة ،وذلك لتجنب املخاطر املرتتبة عن قرب
�إنتهاء العمر الت�شغيلي للمكبات ال�صحية احلالية وعدم توفر البدائل املنا�سبة .وبهدف توفري اخلدمة لكافة املواطنني ،و�ضعت
اال�سرتاتيجية حلو ًال مرحلية تت�ضمن تو�سعة نطاق املكبات القائمة واملخطط لها حالي ًا ،لتخدم مناطق جغرافية �أخرى غري
م�شمولة بخدمات التخل�ص ال�صحي والآمن من النفايات ال�صلبة.
�إن �إن�شاء املكبات ال�صحية الإقليمية يحتاج �إىل دعم من امل�ؤ�س�سات الوطنية من حيث العمل املتوا�صل واجلاد مع الهيئات
املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ،وتوعية اجلمهور لتفهم �أهمية �إن�شاء مكبات �صحية �إقليمية ،وتقبلهم لإن�شائها يف املواقع
املحددة لها ،والت�أكد من توفر التمويل الالزم الذي يجب �أن ي�شمل تكاليف �إغالق املكبات بعد انتهاء عمرها الت�شغيلي ،كما �أن
�إقامة هذه املكبات يجب �أن يتزامن مع �إقامة حمطات الرتحيل وحمطات املعاجلة الالزمة يف حال كان لها جدوى.
ال�سيا�سة ( :)6ت�شجيع خف�ض كميات النفايات ال�صلبة املعدة للتخل�ص النهائي يف املكبات ال�صحية الإقليمية
تعترب اال�سرتاتيجية م�س�ألة التقليل من النفايات ال�صلبة من �إحدى الق�ضايا اال�سرتاتيجية الهامة ملا لها من ت�أثري يف حماية
البيئة ويف خف�ض كميات النفايات ال�صلبة الواردة للمكبات ال�صحية وهو الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إطالة العمر
الت�شغيلي ملرافق النفايات ال�صحية الإقليمية ،وي�ساعد يف جتنب املعيقات املرتتبة عن �شح الأرا�ضي املتاحة .
�إن تطوير وتطبيق نظم التقليل من النفايات ال�صلبة يحتاج �إىل توفر املعلومات والدرا�سات البحثية التي حتدد �سيا�سات
و�أدوات التطبيق ،و�إىل الوعي الكايف لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات مبا فيها ال�صناعية والتجارية .وقد تبنت اال�سرتاتيجية تطبيق
عدد من النماذج ذات الأثر العملي خلف�ض كميات النفايات الواردة للمكبات بت�شجيع عمليات فرز النفايات القابلة لإعادة
اال�ستخدام والتدوير مب�شاركة القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل تطبيق مناذج للإنتاج النظيف يف القطاع ال�صناعي ترتكز على
توفر احلوافز ال�ضرورية لت�شجيع التو�سع يف تطبيق ممار�سات مماثلة.
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ال�سيا�سة ( :)7منع ا�ستخدام مكبات النفايات الع�شوائية و�إغالقها و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقعها تدريجياً للحد من �آثارها
ال�سلبية على ال�صحة والبيئة
يجب �أن ي�ستند �إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات
الع�شوائية �إىل املعلومات والبيانات الدقيقة والأ�س�س
واملعايري الوا�ضحة لتقييم الآثار البيئية وال�صحية لها
ولت�صنيفها وفق درجة الت�أثري من �أجل حتديد �أولويات
�إغالقها و�/أو �إعادة ت�أهيلها� .إن ذلك ي�ستلزم توثيق
كافة البيانات املتعلقة باملكبات الع�شوائية من حيث
عددها ومواقعها والبيانات املتعلقة بالنفايات ال�صلبة
يف هذه املكبات وت�أثرياتها يف �سجالت خا�صة.
�إن �إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات الع�شوائية يجب �أن ي�ستند �إىل �إجراءات ومعايري وا�ضحة ملتابعة �إغالق و�/أو �إعادة
لغر�ض �آخر كما يتوجب
ت�أهيل املكبات الع�شوائية ولكيفية التعامل مع الأر�ض التي كانت واقعه عليها عند الرغبة يف ا�ستخدامها ٍ
حتديد الإجراءات والعقوبات التي يجب �أن تتخذ بحق م�ستحدثي �أية مكبات ع�شوائية جديدة.
ونظر ًا للعدد املرتفع لهذه املكبات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إن �إغالقها و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقعها يتطلب جهود ًا كبرية
ومتويل �ضخم وهو الأمر الذي يعني ب�أن هذه اجلهود �ستتعدى النطاق الزمني لال�سرتاتيجية الوطنية والقدرات املتوفرة،
ٍ
وعليه ،ف�إن التوجهات ال�سيا�ساتية ركزت على احلد من ت�أثرياتها ال�سلبية ما �أمكن مبنع ا�ستخدامها و�/أو �إغالقها التدريجي،
مبا يتواءم مع جاهزية املكبات ال�صحية الإقليمية للت�شغيل يف تلك املناطق ل�ضمان توفر حلو ًال للتخل�ص من النفايات ال�صلبة.
�إن �إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقع هذه املكبات يقت�ضي �ضرورة التعاون امل�شرتك والوثيق ما بني الهيئات املحلية وجمال�س
اخلدمات امل�شرتكة ،وتوفر القدرات واخلربات الكافية ،ي�ضاف �إىل ذلك �ضرورة حتديد �آليات التمويل املالئمة لدعم الهيئات
املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف عمليات الإغالق و�/أو �إعادة الت�أهيل.
ال�سيا�سة ( :)8تقليل انبعاث غازات الدفيئة الناجتة عن �أن�شطة النفايات ال�صلبة للحد من ت�أثريها على التغري يف املناخ
تتطلب الإدارة امل�ستدامة واملتكاملة للنفايات ال�صلبة التقليل من املخاطر البيئة الناجمة عن انبعاث الغازات من �أن�شطة
النفايات ال�صلبة� ،إن حمدودية الأ�س�س والتجارب مبجال تقليل انبعاث غازات الدفيئة ا�ستلزم تطوير �سيا�سات مبنية على
ايجاد الفر�ص للم�شاركة الفل�سطينية ب�آلية الإنتاج النظيف وفقق بروتوكول كيوتو ،وتوفري املعايري واملو�صفات التي تدعم
تطبيق هذه الآلية يف بع�ض املكبات ال�صحية.
الهدف اال�سرتاتيجي الرابع :اال�ستدامة والكفاءة املالية خلدمات و�أن�شطة �إدارة النفايات ال�صلبة

ال�سيا�سة ( :)9تقليل تكلفة خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة
تت�ضمن هذه ال�سيا�سة �ضرورة حتقيق الإدارة املالية ال�سليمة والكف�ؤة املبنية على ال�شفافية وامل�ساءلة ،ل�ضمان تقليل تكاليف
خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة التي ت�ستنزف ميزانيات الهيئات املحلية .وال بد من �أجل حتقيق ذلك تطبيق النظم
املحا�سبية املالئمة واتباع الأ�ساليب العلمية واملنهجية يف التخطيط املايل ال�سليم ،والتحليل املايل للبدائل التقنية والتنظيمية
التي حتقق التكلفة الأدنى والذي يتطلب قدرات عالية وموارد ب�شرية متخ�ص�صة.
ال�سيا�سة ( :)10حتقيق ا�سرتداد تكلفة النفقات الت�شغيلية وتعزيز مبد�أ التمويل الذاتي يف �إدارة خدمات النفايات ال�صلبة
يتطلب حتقيق التمويل الذاتي تطوير نظم و�آليات عملية وفاعلة لزيادة موارد الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة
املقدمة للخدمات� .إن التمويل الذاتي يتطلب تطوير نظم جباية فاعلة تعتمد يف حتديد قيم للر�سوم مبا يتنا�سب مع التكلفة
احلقيقية التي يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار قيم اهتالك ر�أ�س املال اال�ستثماري ،وقيم اال�ستثمارات الأخرى الالزمة لتح�سني
اخلدمات ،كما وي�ستلزم تطوير �آليات مبتكرة للجباية و�أخرى موازية لزيادة االيرادات ،كاال�ستفادة من مردود املواد القابلة
للإ�ستخدام والتدوير على �سبيل املثال.
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�إن حت�صيل الر�سوم من متلقي اخلدمات يحتاج �إىل رفع م�ستوى الوعي االجتماعي ب�أهمية ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة عليهم،
وبالت�أثريات البيئية وال�سلبية املرتتبة على عدم قدرة الهيئات املخت�صة على ا�ستدامة توفري اخلدمات يف حال عدم ا�سرتداد
التكلفة.
الهدف اال�سرتاتيجي اخلام�س� :آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة

ال�سيا�سة (� :)11إيجاد نظم مالئمة وموحدة جلرد وتتبع النفايات اخلطرة توفر املعلومات ال�ضرورية
نظر ًا لغياب الأ�س�س واملعلومات الدقيقة التي ميكن الإ�ستناد �إليها لو�ضع احللول والنظم للتعامل مع النفايات اخلطرة ،و�ضعت
هذه ال�سيا�سة الأ�س�س ال�ضرورية وامللحة التي �ستحدد كيفية التعامل املرحلي وامل�ستقبلي مع هذا النوع من النفايات التي مل تلقَ
االهتمام يف ال�سنوات ال�سابقة.
�إن حتديد نظم �إدارة النفايات اخلطرة �سوا ًء يف تتبع م�ساراتها �أو تخزينها �أو معاجلتها �أو التخل�ص منها يتطلب وجود قاعدة
معلومات دقيقة و�شاملة ت�ستند بالأ�سا�س على تعريف وت�صنيف هذه النفايات ت�شكل ال�سند املعلوماتي لتحديد التوجهات
اال�سرتاتيجية املرحلية وامل�ستقبلية ،والإجراءات املمكن اتخاذها بنا ًء على درا�سات بحثية معمقة.
ال�سيا�سة ( :)12معاجلة النفايات الطبية قبل التخل�ص النهائي منها وفق مبد�أ “امللوث يدفع” للحد من �أثرها ال�سلبي
على ال�صحة والبيئية
ت�سعى هذه ال�سيا�سة �إىل توظيف النماذج الإر�شادية احلالية مبجال معاجلة النفايات الطبية املعدية وتقييمها وتعميم نتائجها� .إن
معاجلة النفايات الطبية يجب �أن يتم بتوفري مرافق معاجلة كافية تخدم كافة املراكز ال�صحية وفق مبد�أ «امللوث يدفع» ،كما ويتطلب
توفر املعايري واملوا�صفات جلمعها وتخزينها والرقابة على معاجلتها والتخل�ص منها بطرق �آمنة و�سليمة بيئي ًا و�صحي ًا ،والذي
ي�ستلزم توفر قدرات وخربات و�إمكانات كافية للأطراف امل�س�ؤولة عن �إدارة والتعامل مع والرقابة على هذا النوع من النفايات.
ال�سيا�سة ( :)13تقليل الأثر ال�سلبي للنفايات اخلا�صة على ال�صحة والبيئة
ت�سعى هذه ال�سيا�سة �إىل تطبيق مناذج جتريبية �إر�شادية ميكن تكرارها يف حالة ثبوت جناحها وجدواها الإقت�صادية
واالجتماعية ،وتعتمد على توفري الدعم للت�شارك ما بني القطاعني العام واخلا�ص مبجال تدوير بع�ض �أنواع النفايات اخلا�صة
ال�صلبة كالنفايات الإن�شائية ونفايات �إطارات ال�سيارات امل�ستخدمة بهدف تقليل كمياتها واحلد من ت�أثرياتها البيئية ال�سلبية.
�إن توفر املحفزات للقطاع اخلا�ص يف هذا ال�سياق يعترب �أ�سا�سي ًا يف ت�شجيع تطبيق مبادرات مماثلة بنطاق �أو�سع.
الهدف اال�سرتاتيجي ال�ساد�س :زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص

ال�سيا�سة (� :)14إيجاد بيئة ا�ستثمارية متكينية لت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة
ترتبط هذه ال�سيا�سة بال�سيا�سات رقم  6و  13التي تبنت
تطبيق حلول منوذجية ذات جدوى اقت�صادية وبيئية لف�صل
وتدوير النفايات والتي ميكن اال�ستناد �إىل نتائج تقييمها
لتو�سيع نطاق م�شاركة القطاع اخلا�ص� .إن تو�سيع نطاق
م�شاركة القطاع اخلا�ص يتطلب توفر البيئة التمكينية ونظم
احلوافز من قرو�ض وت�سهيالت و�إعفاءات �ضريبية وغريها
وهو ما من �ش�أنه ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف
جمال تدوير النفايات ال�صلبة.
�إن ذلك يجب �أن يتزامن من جانب �آخر مع �إ�صالح نظام جباية ر�سوم النفايات ال�صلبة لتمكني الهيئات املخت�صة من تغطية
م�ستحقات القطاع خا�ص يف حال م�شاركته ومع توفري برامج موجهه لدعم قدرات امل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية
بهذا املجال ،خا�صة بجوانب �إعداد العطاءات والعقود الت�شغيلية ،وتوفري اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل القطاع اخلا�ص،
وتطوير نظمها الرقابية واملعلوماتية لكي ت�ستطيع متابعة �أداء القطاع اخلا�ص كما يجب.
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الهدف اال�سرتاتيجي ال�سابع :جمتمع �أكرث وعي ًا وم�شاركة

ال�سيا�سة ( :)15تعزيز روح ال�شراكة وتر�سيخ التحالف ما بني مقدمي اخلدمات واملجتمع لتعميق الوعي بق�ضايا النفايات ال�صلبة
ت�ؤكد هذه ال�سيا�سة على �أهمية خلق نهج مم�أ�س�س و�شامل
يوظف اخلربات احلالية لتحقيق ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني القطاعني العام والأهلي بهدف تعميق الوعي وتعظيم
ال�شراكة لكافة فئات و�شرائح املجتمع� .إن �أية جهود لتعميق
الوعي املجتمعي بق�ضايا النفايات ال�صلبة يجب �أن تت�ضمن
عدد ًا من الق�ضايا املحورية التي تت�ضمن مكافحة ظاهرة
الرمي الع�شوائي للنفايات ال�صلبة يف الأماكن العامة
وتركز على م�ضار �آثار النفايات خا�صة اخلطرة منها،
وعلى الت�أثريات البيئية ،وق�ضايا ال�صحة وال�سالمة املهنية،
ومبد�أ التقليل من النفايات وفرزها وتدويرها وق�ضية
االلتزام بدفع ر�سوم النفايات.
كما ويجب الأخذ بعني االعتبار عند ت�صميم الربامج التوعوية �ضرورة ن�شر املعلومات للمجتمع عن الأحكام التي من املمكن
�أن ت�صدر بحق املخالفني للأنظمة والقوانني ،ون�شر الوعي ب�أهمية احرتام تطبيقها� .إن ال�شراكة مع القطاع الأهلي يجب �أن
تت�ضمن برامج خا�صة لتعزيز وعي العاملني يف القطاع غري الر�سمي بامل�ضار واملخاطر املرتتبة عن عدم اتباع �شروط ال�صحة
وال�سالمة املهنية يف عملهم.
الهدف اال�سرتاتيجي الثامن :نظم فاعلة للمعلومات والرقابة

ال�سيا�سة ( :)16ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وطنية موحدة للنفايات ال�صلبة وم�أ�س�سة نظم الرقابة
�إن حتديد املعلومات ال�ضرورية لت�أ�سي�س قاعدة البيانات يجب �أن تكون واقعية وحمددة وحم�صورة بالبيانات ال�ضرورية لعمليات
التخطيط والرقابة والتخاذ القرارت ذات ال�صلة بقطاع النفايات ال�صلبة .ويجب الأخذ بعني االعتبار عند ت�صميم منظومة
املعلومات والرقابة ا�ستخدام اال�ستمارات املوحدة ،ونظم الرتقيم لت�سهيل اال�ستخدام واملتابعة ،وحتديد �آليات و�إجراءات
تبادل املعلومات والبيانات بني امل�ستويات املختلفة مبا يف ذلك رفع التقارير.
ومن املهم تطوير نظم ال�سجالت امل�ستخدم يف مكبات النفايات ال�صحية واال�ستفادة من جتربة جمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف
التعامل مع املعلومات والبيانات والبناء على هذه النظم وتطويرها ،كما وي�ستح�سن تطوير نظم حمو�سبة ت�ضمن الدقة و�سهولة
التطبيق يف التعامل مع املعلومات والبيانات ون�شرها و�إتاحتها للجميع.
وعلى النظم الرقابية �أن تعتمد م�ؤ�شرات للرقابة البيئية والفنية واملالية وفاعلية الأداء ،و�أن ترتبط بنظم املعلومات الدقيقة
واخلطط للتم ُّكن من قيا�س حتقيق الأهداف وقيا�س كفاءة منظومة �إدارة النفايات ال�صلبة من خالل امل�ؤ�شرات املحددة التي
يجب تطويرها� ،إن النظم الرقابية يجب �أن تت�ضمن التحليل الهادف للبيانات التي يتم جمعها وحتليلها ،وحتديد ا�ستخداماتها،
و�إ�صدار التقارير الدورية والدرا�سات املعمقة التي توفر معطيات �أ�سا�سية للتخطيط والتخاذ القرارت املنا�سبة.

 4.4التدخالت اال�سرتاتيجية

لتحقيق ال�سيا�سات ال�ستة ع�شر امل�شار �إليها �آنف ًا والتي حددتها اال�سرتاتيجة مت بلورة وحتديد عدد ًا من التدخالت اال�سرتاتيجية
التي يو�ضحها اجلدول رقم ( )1والذي يو�ضح بدوره ارتباط هذه التدخالت بال�سيا�سات املختلفة التي �سيف�ضي تنفيذها �إىل
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية الوطنية.
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.5

تنفيذ اال�سرتاتيجية واملتابعة والتقييم

حددت اال�سرتاتيجية �أدوار وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات وال�سلطات ذات العالقة يف تنفيذ التدخالت اال�سرتاتيجية التي مت التوافق
عليها من قبل كافة الأطراف ذات ال�صلة يف ور�شة العمل النهائية لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة.
وتعترب اجلهات الرئي�سة املنفذة املبينة يف اجلدول رقم ( )1ملزمة بتنفيذ التدخالت بالتن�سيق والتعاون الوثيق مع امل�ؤ�س�سات
وال�سلطات الأخرى ال�شريكة ذات العالقة.
وبهدف و�ضع اال�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ خالل فرتة اخلم�س �سنوات القادمة (بنهاية العام  )2014ينبغي تطوير خطط
تنفيذية تكون الأوىل منها ملدة ثالثة �سنوات على �أن يرافق ذلك تطوير خطط �سنوية مف�صلة ( )rolling up planحتدد �أولويات
الربامج والأن�شطة وامل�س�ؤوليات املف�صلة للجهة املنفذة وللأطراف ال�شريكة ،والفرتة الزمنية الالزمة للتنفيذ ،والتمويل الالزم
وفق �آليات متويل مالئمة ت�ضمن توفر املوازنات املطلوبة.
كما وينبغي حتديد �آليات و�إجراءات املتابعة والرقابة وفق امل�ؤ�شرات التي و�ضعتها اال�سرتاتيجية على م�ستوى الأهداف
وال�سيا�سات والتدخالت التي �سيتم مبقت�ضاها قيا�س مدى حتقيق اال�سرتاتيجية لأهدافها الوطنية وم�ستوى الإجناز والأداء
على امل�ستويات الأخرى واملبينة يف جدول رقم (.)2
ومن �أجل حتقيق ذلك ،ونظر ًا لتداخل جماالت وق�ضايا �إدارة النفايات ال�صلبة مع العديد من القطاعات الأخرى ،ويف
ظل عدم وجود م�س�ؤولية ح�صرية لإدارة النفايات ال�صلبة لأي من امل�ؤ�س�سات وال�سلطات الوطنية وتعدد الأطراف املنفذة
لها ،ف�إنه من ال�ضروري حتديد جهة تمُ َ َثل بها الأطراف الرئي�سية ذات العالقة (الفريق الوطني لإدارة النفايات ال�صلبة)
توكل لها �صالحيات الإ�شراف ال�شمويل على تنفيذ اال�سرتاتيجية مع التزام كل من الأطراف ال�شريكة بتنفيذ جزئياتها من
اال�سرتاتيجية واخلطط التنفيذية.
ويكون من �ضمن �صالحيات هذه اجلهة التي �أو�صت بت�شكيلها الأطراف ذات العالقة يف ور�شة العمل النهائية و�ضع التوجيهات
والإجراءات ال�ضرورية التي ت�ضمن اتباع �أ�ساليب منظمة وممنهجة للمتابعة والتقييم ،ولتحديث وتعديل اال�سرتاتيجية
واخلطط التنفيذية وفق مقت�ضيات احلاجة ،ومبا يواكب املتغريات وامل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية على
الأر�ض الفل�سطينية مع �ضرورة احلفاظ على �آليات تن�سيق وتعاون فاعلة بني كافة الأطراف ذات ال�صلة بعمليات التنفيذ
وا�ستمرارية النهج الت�شاركي.
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الأهداف
اال�سرتاتيجية

�إطار ت�شريعي فاعل وع�صري لإدارة م�ؤ�س�سات قوية وقادرة �إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحي ًا خلدمات
النفايات ال�صلبة
على القيام مبهامها
النفايات ال�صلبة
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ال�سيا�سات

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ
التدخالت

و�ضع نظام جديد �شامل ومتكامل وع�صري لإدارة النفايات ال�صلبة
تطوير وحتديث االطار الت�شريعي
لدعم الإدارة املتكاملة للنفايات
مراجعة وحتديث الأحكام القانونية الواردة يف القوانني الأخرى مبا ين�سجم مع التوجهات
احلديثة لإدارة النفايات ال�صلبة
و�ضع تعليمات تنفيذية جلوانب �إدارة النفايات ال�صلبة
و�ضع �إطار تنظيمي يو�ضح ويحدد �أدوار وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة ب�إدارة
تقوية الإطار التنظيمي للم�ؤ�س�سات
النفايات ال�صلبة
الوطنية وتعزيز �أدوارها التكاملية
مبجال �إدارة النفايات ال�صلبة
مراجعة وحتديث الهياكل التنظيمية والأو�صاف الوظيفية للوحدات ذات ال�صلة يف امل�ؤ�س�سات
املعنية مبا يتوافق مع الإطار التنظيمي العام ورفدها باملوارد الب�شرية املالءمة والكافية
ت�أ�سي�س �شراكات مع م�ؤ�س�سات حملية �إقليمية ودولية خمت�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة لتبادل
بناء نهج م�ؤ�س�سي من�سق و�شامل
اخلربات واملعرفة و�إجراء الدرا�سات والأبحاث
وم�ستدام لتعزيز بناء القدرات
واخلربات امل�ؤ�س�سية يف �إدرة النفايات و�ضع وتنفيذ خطط وبرامج م�ستمرة (�سنوية) لبناء القدرات واخلربات امل�ؤ�س�سية تت�ضمن
ال�صلبة
حتديد الأولويات وتتواءم مع امل�ستجدات العملية والعلمية وتعتمد الإ�ستفادة من اخلربات
املحلية والإقليمية والدولية
تطوير النظم احلالية لإدارة خدمات و�ضع خطة لتو�سعة نطاق خدمات اجلمع والنقل لت�شمل كافة التجمعات العمرانية
جمع ونقل النفايات ال�صلبة لتح�سني نقل خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة خا�صة يف حالة الهيئات
فاعلية وجودة اخلدمات وتوفريها
املحلية التي تقدم هذه اخلدمات ب�شكل جزئي وبتكلفة عالية
لكافة املواطنني
و�ضع دليل �إر�شادي لإعداد اخلطط التطويرية والت�شغيلية جلمع ونقل النفايات ال�صلبة
�إعداد خطط تطويرية وت�شغيلية جلمع ونقل النفايات ال�صلبة من قبل كافة البلديات و/
�أوجمال�س اخلدمات امل�شرتكة التي تقدم هذه اخلدمات
و�ضع وتطبيق منظومة موحدة لقيا�س ومتابعة الفاعلية الفنية جلمع ونقل النفايات

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة
وزارة احلكم املحلي
جمل�س الوزراء
كل فيما يخ�صه
اللجنة التوجيهية
كل فيما يخ�صه
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
�سلطة جودة البيئة
ووزارة ال�صحة
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�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحي ًا خلدمات النفايات ال�صلبة (تتمة)

ال�سيا�سات

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ
التدخالت

التخل�ص الآمن والفاعل والكف�ؤ من
النفايات ال�صلبة يف مكبات �صحية
�إقليمية كافية تخدم كافة التجمعات
العمرانية

ت�شجيع خف�ض كميات النفايات
ال�صلبة املعدة للتخل�ص النهائي يف
املكبات ال�صحية الإقليمية

و�ضع املعايري واملوا�صفات اخلا�صة مبكبات النفايات ال�صحية وحمطات الرتحيل
ا�ستكمال �إجراءات �إن�شاء وت�شغيل مكب املنيا ال�صحي يف حمافظة اخلليل وتو�سعة نطاقه
ليخدم بع�ض التجمعات العمرانية يف حمافظة القد�س مرحلي ًا حلني �إن�شاء املكب اخلا�ص
باملحافظة
�إ�ستكمال �إجراءات �إن�شاء وت�شغيل مكب رامون ال�صحي يف حمافظة رام اهلل وتو�سعة نطاقه
ليخدم التجمعات العمرانية يف حمافظة �سلفيت وبع�ض التجمعات يف حمافظة القد�س
مرحلي ًا
�إعداد خطط لإن�شاء مكبات جديدة يف حمافظة القد�س ويف قطاع غزة تت�ضمن حمطات
الرتحيل املرتبطة بها
�إن�شاء وت�شغيل مكب �صحي على الأقل يف قطاع غزة
و�ضع ت�صور وطني بعيد املدى للتخل�ص من النفايات ال�صلبة
�إعداد درا�سة بحثية للتقليل من النفايات ال�صلبة تت�ضمن حتديد لأولويات النفايات التي
ميكن تقليلها وحتدد �أدوات التطبيق
و�ضع نظام حوافز للم�شاريع وامل�ؤ�س�سات التي تعتمد تخفي�ض و�/أو اعادة ا�ستخدام و�/أو
تدوير النفايات
تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات النفايات ال�صلبة املنزلية بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص مبجال ف�صل املواد القابلة للتدوير وتعميم النتائج
تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات النفايات ال�صلبة الزراعية بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص مبجال ف�صل املواد القابلة للتدوير وتعميم النتائج
تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات النفايات ال�صلبة با�ستخدام تقنية الإنتاج
النظيف يف القطاع ال�صناعي وتعميم النتائج

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة
�سلطة جودة البيئة
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
�سلطة جودة البيئة
�سلطة جودة البيئة
وزارة االقت�صاد
وزارة احلكم املحلي
وزارة الزراعة
وزارة االقت�صاد

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

الأهداف
اال�سرتاتيجية

�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحي ًا خلدمات النفايات
ال�صلبة (تتمة)

اال�ستدامة والكفاءة املالية يف �إدارة
خدمات و�أن�شطة النفايات ال�صلبة
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ال�سيا�سات

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ
التدخالت

�إعداد املعايري والتوجيهات العامة والإجراءات لإغالق و� /أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات
منع ا�ستخدام مكبات النفايات
الع�شوائية و�إغالقها و� /أو �إعادة ت�أهيل الع�شوائية
مواقعها تدريجي ًا للحد من �آثارها
و�ضع برنامج وطني لإغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات الع�شوائية يحدد �أولويات
ال�سلبية على ال�صحة والبيئة
�إغالقها ويوفر التمويل الالزم
تنفيذ �إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل  20من املكبات الع�شوائية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وفق
�أولويات الربنامج الوطني
تقليل انبعاث غازات الدفيئة الناجتة تقييم فر�ص امل�شاركة يف عملية التنمية النظيفة مبا يتعلق بالغازات املنبعثة من املكبات
عن �أن�شطة النفايات ال�صلبة للحد من ال�صحية الإقليمية و�إيجاد الآليات الالزمة للإ�ستفادة من الإتفاقات الدولية
ت�أثريها على التغري يف املناخ
و�ضع معايري جلمع وملعاجلة وا�ستخدام الغازات املنبعثة من املكبات ال�صحية �ضمن املعايري
العامة للتخل�ص من النفايات ال�صلبة
�إعداد درا�سة لبحث خيارات التقليل من انبعاث غاز امليثان وثاين �أك�سيد الكربون الناجتة
عن �إدارة النفايات ال�صلبة (حتويل املخلفات �إىل طاقة و�صناعة الذبال والتدوير)
و�ضع دليل �إر�شادي للحلول التقنية والإدارية والتنظيمية املالئمة لتقليل تكلفة جمع ونقل
تقليل تكلفة خدمات جمع ونقل
النفايات ال�صلبة
النفايات ال�صلبة
نقل خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة من الهيئات املحلية ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة
خا�صة للهيئات املحلية حيث التكاليف مرتفعة (انظر/ي التدخل الثاين يف ال�سيا�سة الأوىل
من الهدف الثالث)
�إعداد ون�شر دليل �إر�شادي لطرق ومنهجيات وبدائل حتديد وجمع ر�سوم النفايات ال�صلبة
حتقيق ا�سرتداد تكلفة النفقات
الت�شغيلية وتعزيز مبد�أ التمويل الذاتي تطوير منظومة ت�شمل حلول و�آليات فاعلة جلباية الر�سوم من امل�ستخدمني لتحقيق ا�سرتداد
يف �إدارة خدمات النفايات ال�صلبة
التكلفة

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة
وزارة ال�صحة
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
�سلطة جودة البيئة
�سلطة جودة البيئة
�سلطة جودة البيئة
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي
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الأهداف
اال�سرتاتيجية

ال�سيا�سات

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ
التدخالت
�إعداد ون�شر الئحة بقائمة وت�صنيفات النفايات اخلطرة

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة
�سلطة جودة البيئة
�سلطة جودة البيئة

و�ضع خطة للتعامل مع النفايات اخلطرة

و�ضع وتطبيق منظومة لتتبع م�سار النفايات اخلطرة ت�شمل ت�سجيل املواد املنقولة وم�صادرها
وجهة النقل املخولة وملعاجلتها وللتخل�ص منها

و�ضع وتطبيق نظام حل�صر ور�صد وتوثيق وحتديث البيانات املتعلقة بالنفايات اخلطرة
�إيجاد نظم مالئمة وموحدة جلرد
(ي�شمل �أنواعها وكمياتها وم�صادرها وت�أثرياتها)
وتتبع النفايات اخلطرة توفر املعلومات
ال�ضرورية

�سلطة جودة البيئة
�سلطة جودة البيئة

تقييم ون�شر احللول الأولية يف التعامل مع النفايات الطبية بنا ًء على جتربة جمع ونقل
ومعاجلة النفايات الطبية يف مدينتي رام اللة وغزة

وزارة ال�صحة

وزارة ال�صحة

وزارة ال�صحة

معاجلة النفايات الطبية قبل التخل�ص حتديث وتطبيق اخلطة احلالية جلمع ومعاجلة والتخل�ص من النفايات الطبية
النهائي منها وفق مبد�أ “امللوث يدفع”
للحد من �أثرها ال�سلبي على ال�صحة
والبيئية
و�ضع نظم موحدة وم�ؤ�شرات للرقابة على �إدارة النفايات الطبية

و�ضع برنامج تدريبي لرفع قدرات امل�ؤ�س�سات ذات العالقة مبجال الرقابة على �إدارة النفايات
الطبية
وزارة ال�صحة

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

�آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل الآمن مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة

الأهداف
اال�سرتاتيجية

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة
�سلطة جودة البيئة

توثيق ون�شر �أف�ضل املمار�سات العملية مبجال تدوير النفايات
اتخاذ �إجراءات وقائية ب�إزالة النفايات اخلا�صة (الإن�شائية /هياكل ال�سيارات.... /الخ)
املرتاكمة ع�شوائي ًا والتخل�ص منها يف مواقع خم�ص�صة لذلك

تنفيذ م�شاريع منوذجية مبجال �إعادة
ا�ستخدام وتدوير �إطارات ال�سيارات امل�ستخدمة وتدوير وزارة احلكم املحلي
النفايات الإن�شائية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص

و�ضع معايري وتوجيهات جلمع ونقل ومعاجلة وتدوير والتخل�ص من النفايات الإن�شائية

التدخالت

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ

ال�سيا�سات

تقليل الأثر ال�سلبي للنفايات اخلا�صة
على ال�صحة والبيئة

وزارة احلكم املحلي
وزارة احلكم املحلي

توفري احلوافز ال�ضرورية لت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار وامل�شاركة يف �إدارة
النفايات ال�صلبة

وزارة احلكم املحلي

وزارة احلكم املحلي

وزارة االقت�صاد

�إيجاد بيئة ا�ستثمارية متكينية لت�شجيع �إعداد �أدلة �إر�شادية مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة خدمات النفايات ال�صلبة ت�شمل
�أ�شكال العقود النموذجية ومنهجيات وبدائل امل�شاركة وطرق الرقابة والر�صد على الأداء
القطاع اخلا�ص على امل�شاركة
تطبيق برنامج تدريبي خا�ص للهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ت�شمل �إجراءات
ت�أهيل القطاع اخلا�ص و�إعداد وتقييم العطاءات ومهارات التفاو�ض و�إعداد العقود و�أدوات
الر�صد والرقابة على الأداء

�آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل
الآمن مع النفايات اخلطرة
والطبية واخلا�صة (تتمة)

زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف �إدارة النفايات ال�صلبة
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الأهداف
اال�سرتاتيجية

ال�سيا�سات

جدول رقم  - 1التدخالت اال�سرتاتيجية وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرئي�سة املنفذ
التدخالت

امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
املنفذة

و�ضع وتنفيذ برنامج للتثقيف والتوعية املجتمعية يعتمد على تطوير ال�سلوك االيجابي
للمواطنني وعلى منهجية ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املعنية بق�ضايا �سلطة جودة البيئة
تعزيز روح ال�شراكة وتر�سيخ التحالف النفايات ال�صلبة( .امل�ستوى الوطني/الإقليمي/املحلي)
ما بني مقدمي اخلدمات واملجتمع
لتعميق الوعي بق�ضايا النفايات
ال�صلبة

وزارة التخطيط
م�أ�س�سة التخطيط بامل�شاركة مع اجلهات املعنية
والتنمية الإدارية
م�أ�س�سة وظائف
املحليةالتوعية وامل�شاركة املجتمعية يف هيكليات وخطط جمال�س اخلدمات امل�شرتكة وزارة احلكم املحلي
والهيئات

تعزيز روح ال�شراكة وتر�سيخ التحالف تنفيذ م�شاريع م�شرتكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتوعية القطاع غري الر�سمي يف اجلوانب
�سلطة جودة البيئة
الفنية وال�صحية والبيئية
ما بني مقدمي اخلدمات واملجتمع
لتعميق الوعي بق�ضايا النفايات
ال�صلبة (تتمة)
خلق منابر للحوار وامل�شاركة ما بني القطاع العام واخلا�ص والأهلي

و�ضع م�ؤ�شرات لر�صد ومتابعة الأثر البيئي للنفايات ال�صلبة على الهواء واملياه ال�سطحية
واجلوفية والرتبة

و�ضع منظومة لإدارة املعلومات حتدد م�صادر املعلومات والبيانات ونظم جمعها وتوثيقها
وزارة احلكم املحلي
وتدقيقها وحتديثها وحتليلها و�آليات التن�سيق وتبادل املعلومات ورفع التقارير
وزارة احلكم املحلي
تطبيق م�شروع جتريبي ال�ستخدام نظام املعلومات اجلغرايف يف �إدارة النفايات ال�صلبة
فح�ص وتطوير �آليات و�إجراءات الرقابة على التزام اجلهات املعنية بالقوانني واملوا�صفات
واملعايري مبا ي�شمل �آليات و�إجراءات التفتي�ش الدوري و�إعداد ورفع التقارير ما بني امل�ستويات كل فيما يخ�صه
املختلفة

كل فيما يخ�صه

ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وطنية موحدة
للنفايات ال�صلبة وم�أ�س�سة نظم
الرقابة

جمتمع �أكرث وعي ًا وم�شاركة

جمتمع �أكرث وعي ًا
وم�شاركة (تتمة)

نظم فاعلة لإدارة املعلومات وللتخطيط
والرقابة
�سلطة جودة البيئة

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•نظم �إدارة النفايات
ال�صلبة ت�ستند على
نظام قانوين حديث
وع�صري.
•�إنفاذ � 5أنظمة
تنفيذية على الأقل
بنهاية 2014
•امل�ؤ�س�سات الوطنية
ت�ؤي مهامها وفق
ترتيبات م�ؤ�س�سية
خالية من التعار�ض
والإزدواجية
•توفر  %100من
احتياجات املوارد
الب�شرية والتجهيزات
يف الوحدات الوظيفية
للم�ؤ�س�سات املخت�صة.

الأهداف
ال�سرتاتيجية

�إطار ت�شريعي فاعل وع�صري لإدارة النفايات ال�صلبة
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ال�سيا�سات

تطوير وحتديث
االطار الت�شريعي
لدعم الإدارة
املتكاملة للنفايات

تقوية الإطار
التنظيمي
للم�ؤ�س�سات
الوطنية وتعزيز
�أدوارها التكاملية
مبجال �إدارة
النفايات ال�صلبة

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

•نظام جديد وحديث لأدارة النفايات و�ضع نظام جديد �شامل ومتكامل وع�صري لإدارة
ال�صلبة مت�سق ًا مع الت�شريعات الأخرى .النفايات ال�صلبة
•عدد الأنظمة التنفيذية املقرة.
•عدد حاالت التعار�ض والإزدواجية يف
القوانني.
مراجعة وحتديث الأحكام القانونية الواردة
يف القوانني الأخرى مبا ين�سجم مع التوجهات
احلديثة لإدارة النفايات ال�صلبة

و�ضع تعليمات تنفيذية جلوانب �إدارة النفايات
ال�صلبة
و�ضع �إطار تنظيمي يو�ضح ويحدد �أدوار
•�إطار تنظيمي مقر يو�ضح املهام
وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة
وامل�س�ؤوليات
•عدد حاالت التعار�ض واالزدواجية يف ب�إدارة النفايات ال�صلبة
مراجعة وحتديث الهياكل التنظيمية والأو�صاف
تنفيذ امل�ؤ�س�سات ملهامها.
الوظيفية للوحدات ذات ال�صلة يف امل�ؤ�س�سات
•ن�سبة الزيادة يف �أعداد وم�ستوى
املوارد الب�شرية يف الوحدات الوظيفية املعنية مبا يتوافق مع الإطار التنظيمي العام
ورفدها باملوارد الب�شرية املالءمة والكافية
للم�ؤ�س�سات املخت�صة

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•نظام مقر ونافذ
•الأحكام القانونية
حمدثة
•تعليمات تنفيذية
مقرة ومطبقة
•تاريخ �إقرار الإطار
التنظيمي
•عدد الهياكل
التنظيمية املحدثة
مبا يتالءم مع
الإطار التنظيمي.
•�أعداد وم�ستوى
خربات الكوادر
اجلديدة تتالءم
مع لالحتياجات
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•	 اخلربات والقدرات
واملعرفة امل�ؤ�س�سية
متوفرة وكافية لإجناز
مهام �إدارة النفايات
ال�صلبة.
•  %80من الكوادر
العاملة يف امل�ؤ�س�سات
الوطنية تلقت تدريب ًا
يف املجاالت املختلفة
لإدارة النفايات
ال�صلبة.
•	 كافة التجهيزات
واملعدات الالزمة
التي وفرت مالئمة
الحتياجات الهيئات
املخت�صة لتنفيذ
اال�سرتاتيجية.

ال�سيا�سات

بناء نهج م�ؤ�س�سي
من�سق و�شامل
وم�ستدام لتعزيز
بناء القدرات
واخلربات
امل�ؤ�س�سية يف �إدرة
النفايات ال�صلبة

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

ت�أ�سي�س �شراكات مع م�ؤ�س�سات حملية �إقليمية
•توفر املراكز املتخ�ص�صة ببناء
ودولية خمت�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة لتبادل
القدرات مبجال �إدارة النفايات
اخلربات واملعرفة و�إجراء الدرا�سات والأبحاث
ال�صلبة.
•عدد �إجنازات التعاون مع امل�ؤ�س�سات/
املراكز املحلية والإقليمية والدولية
•عدد برامج التدريب املنفذة.
•ن�سبة الكوادر امل�ؤهلة واملدربة وفق
االحتياجات والأولويات.
•مدى كفاية ومالءمة التجهيزات
الحتياجات امل�ؤ�س�سات املعنية.

و�ضع وتنفيذ خطط وبرامج م�ستمرة (�سنوية)
لبناء القدرات واخلربات امل�ؤ�س�سية تت�ضمن
حتديد الأولويات وتتواءم مع امل�ستجدات العملية
والعلمية وتعتمد الإ�ستفادة من اخلربات املحلية
والإقليمية والدولية

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•عدد �إجنازات
التعاون مع
امل�ؤ�س�سات/
املراكز املحلية
والإقليمية
والدولية

•خطة وبرامج
�سنوية لبناء
القدرات معدة
ومنفذة

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

م�ؤ�س�سات قوية وقادرة على القيام مبهامها

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•خدمات اجلمع والنقل
تغطي  %100من
ال�سكان.
•تقارير ن�صف �سنوية
للرقابة على فاعلية
جمع ونقل النفايات
ال�صلبة.
•وجود  4مكبات �صحية
على الأقل للتخل�ص
الآمن من النفايات
ال�صلبة.
•خدمات التخل�ص من
النفايات ال�صلبة يف
مكبات �صحية تغطي
 %100من ال�سكان.
•توفر ت�صور وطني
بعيد املدى للتخل�ص
من النفايات ال�صلبة.
•كافة البلديات
وجمال�س اخلدمات
امل�شرتكة وفرت خطط
لإدارة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة.

الأهداف
ال�سرتاتيجية

ال�سيا�سات

تطوير النظم
احلالية لإدارة
خدمات جمع ونقل
النفايات ال�صلبة
لتح�سني فاعلية
وجودة اخلدمات
وتوفريها لكافة
املواطنني

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

•ن�سبة تغطية خدمات جمع ونقل
و�ضع خطة لتو�سعة نطاق خدمات اجلمع والنقل
النفايات
لت�شمل كافة التجمعات العمرانية
املقرة
النفايات
ونقل
جمع
خطط
•عدد
واملطبقة.
•التح�سن يف دورية جمع ونقل النفايات .نقل خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة ملجال�س
•عدد اخلطط املقرة واملنفذة جلمع
اخلدمات امل�شرتكة خا�صة يف حالة الهيئات
ونقل النفايات ال�صلبة
املحلية التي تقدم هذه اخلدمات ب�شكل جزئي
•عدد التقارير ال�سنوية للرقابة على
وبتكلفة عالية
الفاعلية

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•خطة متوفرة
مقرة ومطبقة

و�ضع دليل �إر�شادي لإعداد اخلطط التطويرية
والت�شغيلية جلمع ونقل النفايات ال�صلبة
�إعداد خطط تطويرية وت�شغيلية جلمع ونقل
النفايات ال�صلبة من قبل كافة البلديات و/
�أوجمال�س اخلدمات امل�شرتكة التي تقدم هذه
اخلدمات

و�ضع وتطبيق منظومة موحدة لقيا�س ومتابعة
الفاعلية الفنية جلمع ونقل النفايات ال�صلبة

•عدد العقود
املوقعة ما بني
جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة والهيئات
املحلية
•توفر دليل
الإر�شادي
•خطط متوفرة
ومطبقة

•م�ؤ�شرات قيا�س
الفاعلية مطورة
ومعممة

•	
•	

�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحياً خلدمات النفايات ال�صلبة
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحياً خلدمات النفايات ال�صلبة (تتمة)

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•  5م�ؤ�س�سات على
الأقل طبقت نظم
للتقليل من النفايات
باال�ستفادة من
احلوافز.
••  %50من املكبات
ال�صحية وفرت نظم
ملعاجلة الغازات
املنبعثة.

ال�سيا�سات

التخل�ص الآمن
والفاعل والكف�ؤ
من النفايات
ال�صلبة يف مكبات
�صحية �إقليمية
كافية تخدم
كافة التجمعات
العمرانية

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

•عدد املكبات ال�صحية يف ال�ضفة
والقطاع
و�ضع املعايري واملوا�صفات اخلا�صة مبكبات
•ن�سبة التجمعات العمرانية امل�شمولة النفايات ال�صحية وحمطات ال ترحيل
بخدمات التخل�ص من النفايات
ال�صلبة
ا�ستكمال �إجراءات �إن�شاء وت�شغيل مكب املنيا
•خطط متوفرة لإن�شاء مكب �صحي يف ال�صحي يف حمافظة اخلليل وتو�سعة نطاقه
ليخدم بع�ض التجمعات العمرانية يف حمافظة
حمافظة القد�س واملكبات ال�صحية يف القد�س مرحلي ًا حلني �إن�شاء املكب اخلا�ص
قطاع غزة.
باملحافظة
ا�ستكمال �إجراءات �إن�شاء وت�شغيل مكب رامون
ال�صحي يف حمافظة رام اهلل وتو�سعة نطاقه
ليخدم التجمعات العمرانية يف حمافظة �سلفيت
وبع�ض التجمعات يف حمافظة القد�س مرحلي ًا
�إعداد خطط لإن�شاء مكبات جديدة يف
حمافظة القد�س ويف قطاع غزة تت�ضمن
حمطات الرتحيل املرتبطة بها
�إن�شاء وت�شغيل مكب �صحي على الأقل يف قطاع
غزة
و�ضع ت�صور وطني بعيد املدى للتخل�ص من
النفايات ال�صلبة.

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•موا�صفات
ومعايري التخل�ص
من النفايات
ال�صلبة مطبقة
•مكب املنيا
ال�صحي قيد
الت�شغيل
•مكب رامون
ال�صحي قيد
الت�شغيل
•خطة مقرة لإن�شاء
مكب حمافظة
القد�س ومتويل
متوفر للتنفيذ
•مكب �صحي على
الأقل قيد الت�شغيل
يف قطاع غزة.
•توفر ت�صور وطني
مقر من الأطراف
ذات العالقة.

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

الأهداف
ال�سرتاتيجية

�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحياً خلدمات النفايات ال�صلبة (تتمة)
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م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

ال�سيا�سات

ت�شجيع خف�ض
•	 حلول منوذجية
للتقليل من النفايات كميات النفايات
ال�صلبة ذات جدوى ال�صلبة املعدة
اقت�صادية واجتماعية .للتخل�ص النهائي
•	 كمية النفايات التي يف املكبات
ال�صحية الإقليمية

�سنوات.

مت تدويرها يف 5

مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
التدخالت
�إعداد درا�سة بحثية للتقليل من النفايات ال�صلبة
تت�ضمن حتديد لأولويات النفايات التي ميكن
تقليلها وحتدد �أدوات التطبيق
و�ضع نظام حوافز للم�شاريع وامل�ؤ�س�سات
التي تعتمد تخفي�ض و�/أو اعادة
ا�ستخدام و�/أو تدوير النفايات ال�صلبة

•ن�سبة االنحفا�ض يف كميات النفايات
الواردة للمكبات ال�صحية.
•عدد امل�شاريع املنفذة بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص خلف�ض كميات
النفايات ال�صلبة.
•عدد امل�شاريع املنفذة يف القطاع
ال�صناعي با�ستخدام تقنية االنتاج
النظيف.

تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات
النفايات ال�صلبة املنزلية بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص مبجال ف�صل املواد القابلة للتدوير
وتعميم النتائج
تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات
النفايات ال�صلبة الزراعية بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص مبجال ف�صل املواد القابلة للتدوير
وتعميم النتائج
تطبيق م�شاريع جتريبية منوذجية خلف�ض كميات
النفايات ال�صلبة با�ستخدام تقنية الإنتاج
النظيف يف القطاع ال�صناعي وتعميم النتائج

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•�إعداد الدرا�سة.
•عدد امل�ؤ�س�سات
التي طبقت
م�شاريع خلف�ض
النفايات ال�صلبة
باال�ستفادة من
احلوافز
•م�شاريع منفذه
بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص
•م�شاريع منفذة
بالتعاون مع
القطاع القطاع
ال�صناعي
•م�شاريع منفذة
بالتعاون مع
القطاع القطاع
ال�صناعي مبجال
االنتاج النظيف.
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•توقف ا�ستخدام
 %100من املكبات
الع�شوائية و�إغالق
و� /أو ت�أهيل مواقع
 20مكب ًا يف ال�ضفة
والقطاع.
• مكب واحد على الأقل
ا�ستفاد من عوائد
الكربون.
•خيارات التقليل من
انبعاث غازات الدفيئة
معروفة.

ال�سيا�سات

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

�إعداد املعايري والتوجيهات العامة والإجراءات
•عدد املكبات الع�شوائية امل�ستخدمة
•عدد مواقع املكبات الع�شوائية التي مت لإغالق و� /أو �إعادة ت�أهيل مواقع املكبات
الع�شوائية
�إغالقها و � /أو �إعادة ت�أهيلها

منع ا�ستخدام
مكبات النفايات
الع�شوائية
و�إغالقها و/
�أو �إعادة ت�أهيل
مواقعها تدريجي ًا
للحد من �آثارها
ال�سلبية على
ال�صحة والبيئة

تقليل انبعاث
غازات الدفيئة
الناجتة عن �أن�شطة
النفايات ال�صلبة
للحد من ت�أثريها
على التغري يف
املناخ

و�ضع برنامج وطني لإغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل
مواقع املكبات الع�شوائية يحدد �أولويات �إغالقها
ويوفر التمويل الالزم
تنفيذ �إغالق و�/أو �إعادة ت�أهيل  20من املكبات
الع�شوائية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وفق
�أولويات الربنامج الوطني.
تقييم فر�ص امل�شاركة يف عملية التنمية النظيفة
مبا يتعلق بالغازات املنبعثة من املكبات ال�صحية
الإقليمية و�إيجاد الآليات الالزمة للإ�ستفادة من
الإتفاقات الدولية

•ن�سبة املكبات ال�صحية التي اتبعت
حلو ًال خلف�ض الغازات املنبعثة.
•عدد املكبات التي ا�ستفادت من عوائد
الكربون.
•وجود درا�سة للتقليل من انبعاث
الغازات.
و�ضع معايري جلمع وملعاجلة وا�ستخدام الغازات
املنبعثة من املكبات ال�صحية �ضمن املعايري العامة
للتخل�ص من النفايات ال�صلبة
�إعداد درا�سة لبحث خيارات التقليل من انبعاث
غاز امليثان وثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن
�إدارة النفايات ال�صلبة (حتويل املخلفات �إىل
طاقة و�صناعة الذبال والتدوير)

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•معايري و�إجراءات
�إغالق و�/أو �إعادة
ت�أهيل مواقع
املكبات معممة
وم�ستخدمة.
•�أولويات �إغالق و/
�أو �إعادة الت�أهيل
حمددة ومربجمة.
•�إغالق و�/أو �إعادة
تاهيل  20مكب ًا
ع�شوائي ًا.
•توفر �آليات
للم�شاركة يف عملية
التنمية النظيفة
واالتفاقات
الدولية.
•معايري متوفرة
معممة ومطبقة
•درا�سة بحثية
معدة و�سيا�سات
معتمدة.

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

�إدارة فاعلة و�آمنة بيئيا و�صحياً خلدمات النفايات ال�صلبة (تتمة)

الأهداف
ال�سرتاتيجية

اال�ستدامة والكفاءة املالية يف �إدارة خدمات و�أن�شطة النفايات ال�صلبة
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م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•  %80من البلديات
وفرت بيانات دقيقة
عن تكلفة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة.

•  %100من جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة
وفرت معلومات دقيقة
عن تكاليف اخلدمات.

•	 تقليل تكلفة خدمات
جمع ونقل النفايات
ال�صلبة بن�سبة
 %20يف  %70من
البلديات.

•	 تغطية  %100من
التكاليف الت�شغيلية
للمكبات ال�صحية.

ال�سيا�سات

تقليل تكلفة
خدمات جمع ونقل
النفايات ال�صلبة

حتقيق ا�سرتداد
تكلفة النفقات
الت�شغيلية وتعزيز
مبد�أ التمويل
الذاتي يف �إدارة
خدمات النفايات
ال�صلبة

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

•ن�سبة البلديات التي ا�ستخدمت النظام و�ضع دليل �إر�شادي للحلول التقنية والإدارية
املحا�سبي املوحد والتي وفرت بيانات والتنظيمية املالئمة لتقليل تكلفة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة
مالية �شاملة.
•ن�سبة البلديات التي حققت انخفا�ض ًا
نقل خدمات جمع ونقل النفايات ال�صلبة من
ونقل
جمع
تكلفة
بن�سبة  %20يف
الهيئات املحلية ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة
النفايات ال�صلبة.
خا�صة للهيئات املحلية حيث التكاليف مرتفعة
(انظر/ي التدخل الثاين يف ال�سيا�سة الأوىل من
الهدف الثالث)
•ن�سبة البلديات التي ا�ستطاعت تقليل �إعداد ون�شر دليل �إر�شادي لطرق ومنهجيات
تكاليف اجلمع والنقل بن�سبة .%20
وبدائل حتديد وجمع ر�سوم النفايات ال�صلبة
•عدد جمال�س اخلدمات امل�شرتكة التي
غطت  %100من تكاليف التخل�ص
من النفايات ال�صلبة.

تطوير منظومة ت�شمل حلول و�آليات فاعلة جلباية
الر�سوم من امل�ستخدمني لتحقيق ا�سرتداد التكلفة

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•دليل �إر�شادي
معمم وم�ستخدم
من قبل الهيئات
ذات العالقة
•عدد العقود املوقعة
ما بني الهيئات
املحلية وجمال�س
اخلدمات
امل�شرتكة.
•دليل �إر�شادي
معمم وم�ستخدم.
•تطوير وتطبيق
منظومة فاعلة
للجباية.
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

ال�سيا�سات

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
التدخالت
�إعداد ون�شر الئحة بقائمة وت�صنيفات النفايات
اخلطرة

•قاعدة بيانات للنفايات اخلطرة
متوفرة وم�ستخدمة.
•حلول مرحلية منفذة لتقليل �أثر
النفايات اخلطرة.

تقييم ون�شر احللول الأولية يف التعامل مع
النفايات الطبية بنا ًء على جتربة جمع ونقل
ومعاجلة النفايات الطبية يف مدينتي رام اهلل
وغزة

و�ضع وتطبيق منظومة لتتبع م�سار النفايات
اخلطرة ت�شمل ت�سجيل املواد املنقولة وم�صادرها
وجهة النقل املخولة وملعاجلتها وللتخل�ص منها

و�ضع خطة للتعامل مع النفايات اخلطرة

و�ضع وتطبيق منظومة حل�صر ور�صد وتوثيق
وحتديث البيانات املتعلقة بالنفايات اخلطرة
(ي�شمل �أنواعها وكمياتها وم�صادرها وت�أثرياتها)

•	 توفر حلول مرحلية
ور�ؤيا م�ستقبلية
للتعامل مع النفايات
اخلطرة ت�ستند على
قاعدة البيانات
والدرا�سات.

•عدد مرافق معاجلة النفايات الطبية
املتوفرة وامل�ستخدمة.
•ن�سبة النفايات الطبية التي مت
معاجلتها قبل التخل�ص النهائي منها.
•عدد التقارير الرقابية.

�إيجاد نظم
مالئمة وموحدة
جلرد وتتبع
النفايات اخلطرة
توفر املعلومات
ال�ضرورية

•  %80من املراكز
ال�صحية ا�ستخدمت
مرافق ًا ملعاجلة
النفايات الطبية.

•	 �إزالة  %80من
النفايات اخلا�صة
املرتاكمة يف املناطق
احل�ضرية.

•	 انخفا�ض النفايات
ال�صلبة املعدة
للتخل�ص النهائي
مبقدار .%15

معاجلة النفايات
الطبية قبل
التخل�ص النهائي
منها وفق مبد�أ
“امللوث يدفع”
للحد من �أثرها
ال�سلبي على
ال�صحة والبيئية
حتديث اخلطة احلالية جلمع ومعاجلة والتخل�ص
من النفايات الطبية.

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•�أنواع وت�صنيفات
النفايات اخلطرة
معروفة وحمددة
•منظومة متوفرة
ومطبقة.
•خطة معتمدة
للتعامل مع
النفايات اخلطرة.
•توفر �سجل يوفر
معلومات عن
م�سار النفايات
اخلطرة.
•احللول الأولية
ملعاجلة النفايات
الطبية معتمدة
وحمدثة ومعممة.
•خطة حمدثة.

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

�آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل الآمن مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

توفر حلول عملية بتا ًء
على مناذج جتريبية
ذات جدوى مبجال
تدوير النفايات
اخلا�صة.

الأهداف
ال�سرتاتيجية

�آليات و�أ�س�س مالئمة للتعامل الآمن مع النفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة
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ال�سيا�سات

معاجلة النفايات
الطبية قبل
التخل�ص النهائي
منها وفق مبد�أ
“امللوث يدفع”
للحد من �أثرها
ال�سلبي على
ال�صحة والبيئية

تقليل الأثر ال�سلبي
للنفايات اخلا�صة
على ال�صحة
والبيئة

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•تقارير رقابية
ربعية.

و�ضع معايري وتوجيهات جلمع ونقل ومعاجلة
وتدوير والتخل�ص من النفايات الإن�شائية
تنفيذ م�شاريع منوذجية مبجال �إعادة ا�ستخدام
وتدوير �إطارات ال�سيارات امل�ستخدمة وتدوير
النفايات الإن�شائية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
توثيق ون�شر �أف�ضل املمار�سات العملية مبجال
تدوير النفايات

•برنامج تدريبي
مطبق.
•معايري مقرة
ومطبقة.
•م�شاريع منفذة
بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص.
•املمار�سات
الناجحة موثقة
ومعممة

اتخاذ �إجراءات وقائية ب�إزالة النفايات اخلا�صة
(الإن�شائية /هياكل ال�سيارات.... /الخ)
املرتاكمة ع�شوائي ًا والتخل�ص منها يف مواقع
خم�ص�صة لذلك

و�ضع نظم موحدة وم�ؤ�شرات للرقابة على �إدارة
•عدد مرافق معاجلة النفايات الطبية النفايات الطبية
املتوفرة وامل�ستخدمة.
•ن�سبة النفايات الطبية التي مت
معاجلتها قبل التحل�ص النهائي منها .و�ضع برنامج تدريبي لرفع قدرات امل�ؤ�س�سات
ذات العالقة مبجال الرقابة على �إدارة النفايات
•عدد التقارير الرقابية.
الطبية

•ن�سبة االنخفا�ض يف حجم النفايات
اخلا�صة.
•عدد امل�شاريع املنفذة لإعادة ا�ستخدام
وتدوير النفايات الإن�شائية و�أطارات
ال�سيارات.
•الن�سبة من النفايات اخلا�صة التي مت
�إزالتها من داخل وخارج التجمعات
العمرانية.

•�إزالة النفايات
اخلا�صة املرتاكمة
ع�شوائي ًا.
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•تطبيق  6م�شاريع
منوذجية على
الأقل مبجال الفرز
والتدوير.

ال�سيا�سات

•وثائق من�شورة
ومعممة للحلول ذات
اجلدوى اقت�صادية �إيجاد بيئة
واالجتماعية مبجال ا�ستثمارية متكينية
لت�شجيع القطاع
وتقليل
الفرز والتدوير
اخلا�ص على
النفايات ال�صلبة.
امل�شاركة

•عدد امل�شاريع التي
ا�ستفادت من نظام
احلوافز.

•ن�سبة االنخفا�ض
يف كميات النفايات
القابلة للتدوير.

التدخالت

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
توفري احلوافز ال�ضرورية لت�شجيع القطاع اخلا�ص
على اال�ستثمار وامل�شاركة يف �إدارة النفايات
ال�صلبة

•برنامج تدريبي
منفذ.

•�أدلة �إر�شادية
معممة.

•حوافز متوفرة.

�إعداد �أدلة �إر�شادية مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف
�إدارة خدمات النفايات ال�صلبة ت�شمل �أ�شكال
العقود النموذجية ومنهجيات وبدائل امل�شاركة
•عدد امل�شاريع املنفذة من قبل القطاع وطرق الرقابة والر�صد على الأداء
اخلا�ص يف جمال فرز وتدوير النفايات
ال�صلبة.
•عدد العقود املوقعة ما بني القطاع
اخلا�ص والهيئات املخت�صة.
تطبيق برنامج تدريبي خا�ص للهيئات املحلية
وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ت�شمل �إجراءات
ت�أهيل القطاع اخلا�ص و�إعداد وتقييم العطاءات
ومهارات التفاو�ض و�إعداد العقود و�أدوات الر�صد
والرقابة على الأداء.

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات ال�صلبة

الأهداف
ال�سرتاتيجية

جمتمع �أكرث وعياً وم�شاركة
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م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•انخفا�ض ال�شكاوي
بن�سبة .%70

ال�سيا�سات

•انخفا�ض املخالفات
تعزيز روح
بن�سبة .%80
ال�شراكة وتر�سيخ
•كافة ال�شرائح
التحالف ما بني
املجتمعية قد �شاركت مقدمي اخلدمات
يف برامج التوعية.
واملجتمع لتعميق
الوعي بق�ضايا
•تنفيذ 3
م�شاريع على النفايات ال�صلبة
توعية
الأقل مبجال
القطاع الر�سمي
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•برنامج توعوي
منفذ على كافة
امل�ستويات.
•�آليات مطورة
ومنفذة مل�أ�س�سة
التخطيط
بامل�شاركة.

التدخالت
و�ضع وتنفيذ برنامج للتثقيف والتوعية املجتمعية
يعتمد على تطوير ال�سلوك االيجابي للمواطنني
وعلى منهجية ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية املعنية بق�ضايا النفايات ال�صلبة.
(امل�ستوى الوطني/الإقليمي/املحلي)
م�أ�س�سة التخطيط بامل�شاركة مع اجلهات املعنية
م�أ�س�سة وظائف التوعية وامل�شاركة املجتمعية يف
هيكليات وخطط جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
والهيئات املحلية

•م�شاريع منفذة.

تنفيذ م�شاريع بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين لتوعية القطاع غري الر�سمي يف اجلوانب
الفنية وال�صحية والبيئية
خلق منابر للحوار وامل�شاركة ما بني القطاع العام
واخلا�ص والأهلي

•�آليات و�إجراءات
معممة مل�أ�س�سة
وظائف التوعية.

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

•عدد اتفاقات ال�شراكة ما بني
القطاعني العام وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين مبجال تعزيز الوعي.
•عدد الذين ا�ستفادوا من برامج تعزيز
الوعي من ال�شرائح املجتمعية املختلفة.
•الن�سبة من املوازنات التي ت�ضمنت
برامج تعزيز الوعي املجتمعي يف
خطط الهيئات املحلية وجمال�س
اخلدمات امل�شرتكة.
•عدد الأق�سام /الوظائف امل�ستحدثة
مبجال التوعية يف هيكليات الهيئات
املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة.

•عقد منابر للحوار
مثلت ال�شرائح
من القطاعات
املختلفة.
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الأهداف
ال�سرتاتيجية

نظم فاعلة لإدارة املعلومات وللتخطيط والرقابة

م�ؤ�شرات قيا�س
الأهداف

•  %100من البلديات
وجمال�س اخلدمات
امل�شرتكة وفرت
معلومات دقيقة عن
النفايات ال�صلبة.

ال�سيا�سات

•	 قاعدة بيانات
النفايات ال�صلبة
متوفرة وم�ستخدمة يف ت�أ�سي�س قاعدة
التخطيط والرقابة .بيانات وطنية
موحدة للنفايات
•	 االنخفا�ض يف ن�سبة ال�صلبة وم�أ�س�سة
اخلروقات البيئية.
نظم الرقابة

•	 درا�سات معمقة
ت�ستند على تقرير
رقابية �سنوية على
البيئة توفر مدخالت
التخاذ القرارات ذات
ال�صلة.

جدول رقم  :2مو�شرات املتابعة والتقييم
مو�شرات قيا�س ال�سيا�سات

التدخالت

و�ضع منظومة لإدارة املعلومات حتدد م�صادر
املعلومات والبيانات ونظم جمعها وتوثيقها
•ن�سبة الهيئات املخت�صة التي وفرت
وتدقيقها وحتديثها وحتليلها و�آليات التن�سيق
معلومات دقيقة وكافية لبناء قاعدة وتبادل املعلومات ورفع التقارير
املعلومات.
•ن�سبة الهيئات املخت�صة التي
تطبيق م�شروع جتريبي ال�ستخدام نظام املعلومات
ا�ستخدمت قاعدة املعلومات يف
اجلغرايف يف �إدارة النفايات ال�صلبة
التخطيط والرقابة.
•عدد الهيئات املحلية وجمال�س
اخلدمات امل�شرتكة التي طبقت نظم فح�ص وتطوير �آليات و�إجراءات الرقابة على
املعلومات اجلغرايف يف �إدارة النفايات التزام اجلهات املعنية بالقوانني واملوا�صفات
ال�صلبة.
واملعايري مبا ي�شمل �آليات و�إجراءات التفتي�ش
الدوري و�إعداد ورفع التقارير ما بني امل�ستويات
البيئية
الرقابية
التقارير
• عدد
املختلفة
ال�صادرة.
•عدد اخلروقات للقوانني واملوا�صفات.
• عدد الدرا�سات املعمقة التي ا�ستندت و�ضع م�ؤ�شرات لر�صد ومتابعة الأثر البيئي
على التقارير الرقابية.
للنفايات ال�صلبة على الهواء واملياه ال�سطحية
واجلوفية والرتبة

م�ؤ�شرات قيا�س
التدخالت
•منظومة معدة
ومطبقة.

•م�شروع جتريبي
منفذ.
•�آليات و�إجراءات
الرقابة متوفرة
ومن�سقة ومعممة.
•م�ؤ�شرات الرقابة
البيئية متوفر
ومطبقة.

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

Ú£`````````°ù∏a

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
يف فل�سطني 2014 – 2010
(املالحق)

�آذار 2010
فل�سطني

جدول املالحق
ملحق رقم ( :)1وثيقة الإطار العام لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
ملحق (�أ) :وقائع ور�شة العمل التخطيطية  24ني�سان 2008
ملحق (ب) :قرار جمل�س الوزراء املتعلق ب�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
ملحق (ج) :الهيكلية التنظيمية /الأدوار وامل�س�ؤوليات
ملحق (د) :املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية
ملحق (هـ) :الر�سم التو�ضيحي خلطة العمل الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
ملحق رقم ( :)2تقرير تقييم الو�ضع احلايل لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
اجلزء الأول :التقييم امل�ؤ�س�سي
ملحق رقم ( - )1.1اخلطط احلكومية ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات ال�صلبة
ملحق رقم ( - )1.2الت�شريعات احلالية ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة
ملحق رقم ( – )1.3مالحظات حول توزيع املهام وامل�س�ؤوليات
ملحق رقم ( - )1.4ملحة عامة عن �أدوار امل�ؤ�س�سات احلكومية على امل�ستوى الوطني
اجلزء الثاين :التقييم الفني
اجلزء الثالث :التقييم املايل
ملحق رقم ( – )3.1البيانات التف�صيلية عن التكاليف اال�ستثمارية
ملحق رقم ( – )3.2البيانات التف�صيلية عن التكاليف الت�شغيلية
ملحق رقم ( – )3.3البيانات التف�صيلية عن الدخل والتمويل

5
1
1
1
1
1
1
7
37
41
45
49
1
1
17
21
25

ملحق رقم ()1

وثيقة الإطار العام للإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة

5

Ú£`````````°ù∏a

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

وثيقة الإطار العام
لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
يف فل�سطني

�آب 2008

رام اهلل -فل�سطني

7

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

امل�شاركون يف �إعداد وثيقة الإطار العام
الفريق الفني

زغلول �سمحان
عماد البابا
وليد حاليقة
ماريان دعيب�س
حممود عثمان
رمي م�صلح

ممثل �سلطة جودة البيئة – رئي�س الفريق الفني
ممثل �سلطة جودة البيئة
ممثل وزارة احلكم املحلي
ممثلة وزارة التخطيط
ممثل وزارة ال�صحة
ممثلة الوكالة الأملانية للتعاون الفني GTZ

م�ست�شارون فنيون
نبال �أبوالوي
�أدريان كود
غرنولد ديلف�سكي
خليل جنم
�سهيل ر�شماوي
وائل �صايف
ماركو�س لوكه

التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ
التعاون الفني الأملاين GTZ

مت �إعداد هذه الوثيقة بدعم من حكومة جمهورية �أملانيا االحتادية من خالل التعاون الفني الأملاين ( – )GTZبرنامج �إدارة
النفايات ال�صلبة.

8

وثيقة الإطار العام
لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
يف فل�سطني
جدول املالحق
.1

.2

.3
.4
.5

1مقدمة
1 1.1احلاجة �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
1 1.2الهدف من �إعداد وثيقة الإطار العام
1 1.3منهجية وخطوات �إعداد وثيقة الإطار العام
1 1.4حمتوى وهيكلية وثيقة الإطار العام
2املتطلبات واالعتبارات اخلا�صة ب�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
 2.1املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية
 2.2الأهداف العامة
 2.3نطاق اخلطة اال�سرتاتيجية والفر�ضيات الأ�سا�سية
 2.4حمتويات اخلطة اال�سرتاتيجية
 2.5الأطراف التي �ست�شارك يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية و�أدوارها وم�س�ؤولياتها
 2.6منهجية العمل
 2.7املراحل التخطيطية واخلطوات التف�صيلية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
 2.8اجلوانب والق�ضايا التي �ستتطرق لها اخلطة اال�سرتاتيجية
3خطة العمل الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
4املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤثر على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
5ملحقات

11
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
19
21
25
28

9

الإطار العام
لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
مقدمة

 .1.1احلاجة �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات النفايات ال�صلبة يف فل�سطني

يواجه الفل�سطينيون حتديات جدية يف حتقيق الإدارة الفاعلة وامل�ستدامة للنفايات ال�صلبة ،حيث يعاين قطاع النفايات
ال�صلبة ب�شكل عام من ق�صور يف فاعلية وكفاءة النظم احلالية لإدارة هذا القطاع ،مما ي�ؤدي �إىل �آثا ٍر �سلبية على النواحي
وانعكا�سات على ال�صحة العامة للمواطنني ،الأمر الذي ا�ستوجب اعتبار هذا القطاع �أحد
الإقت�صادية والإجتماعية والبيئية،
ٍ
القطاعات ذات الأولوية على امل�ستوى الوطني.
وبالرغم من اجلهود املبذولة لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة على امل�ستوى الوطني� ،إال �أن غياب الر�ؤيا واخلطط الوطنية
الوا�ضحة واملتفق عليها من قبل الأطراف ذات العالقة لغاية الآن� ،إ�ضافة �إىل عدم و�ضوح الأدوار امل�ؤ�س�ساتية ،والتعار�ض
يف امل�س�ؤوليات وال�صالحيات ،ووجود بع�ض الفجوات يف اجلانب القانوين والت�شريعي ،قد �أدى مبجمله �إىل عدم تطوير هذا
القطاع �ضمن �أ�س�س ومباديء �سليمة ،و�إىل جتزئة اجلهود املبذولة يف تطوير هذا القطاع ،وتعار�ضها �أحيان ًا ،و�إىل �ضعف يف
الآليات التمويلية والتنفيذية.

وقد �أدت الفجوات احلالية يف �إدارة هذا القطاع �إىل ا�ستخدام طرق و�آليات للتعامل مع النفايات ال�صلبة ت�صنف على �أنها من
�أكرث الطرق خطورة على البيئة واالن�سان ،كا�ستخدام املكبات الع�شوائية ،واحلرق املك�شوف للنفايات ،وعدم اتباع املوا�صفات
والإجراءات البيئية املنا�سبة و�إجراءات ال�سالمة يف التعامل مع النفايات وبالأخ�ص اخلطرة منها.
وقد اقت�ضى ذلك كله �إ�ضافة �إىل �ضعف �آليات م�شاركة املجتمع املحلي ،وتدين م�ستوى الوعي لدى املواطنني والعاملني يف هذا
املجال ،اقت�ضى �ضرورة �إعداد ا�سرتاتيجيات وطنية تعنى بتطوير هذا القطاع ،بحيث ت�سعى �إىل معاجلة الإ�شكاالت والت�أثريات
ال�سلبية احلالية ،وحتدد م�سرية وم�ستقبل هذا القطاع يف ال�سنوات القادمة.
وبنا ًء على هذه احليثيات ،فقد ُاتفق على �إعداد خطة ا�سرتاتيجية وطنية على املدى املتو�سط ،حتدد التوجهات اال�سرتاتيجية
ملختلف اجلوانب املتعلقة بهذا القطاع ،تكون مبنية على مباديء و�أ�س�س تخطيطية �سليمة ،وحتديد للأولويات واالحتياجات،
وبحيث ت�شكل املرجعية لكافة قرارات و�أن�شطة الأطراف ذات العالقة بقطاع النفايات ال�صلبة من اجلانب احلكومي ،وقطاع
احلكم املحلي ،والقطاع الأهلي ،والقطاع اخلا�ص (الر�سمي وغري الر�سمي)� ،إ�ضافة �إىل اجلهات املانحة.

 .1.2الهدف من �إعداد وثيقة الإطار العام

بنا ًء على ما تقدم ،فقد مت الإجماع من قبل الأطراف ذات العالقة على �أهمية �إعداد وثيقة حتدد الإطار العام لإعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية ،بحيث ت�شكل املرجعية الأ�سا�سية للفريق الفني امل�س�ؤول عن �إعداد اخلطة ،وذلك بعد �إقرارها من قبل اللجنة
التوجيهية وجمل�س الوزراء .وتعترب وثيقة الإطار هذه خطوة �أولية هامة تهدف �إىل توفري التوجيهات العامة ،وا�ستعرا�ض
اخلطوط العري�ضة مل�ضمون وحمتوى اخلطة الإ�سرتاتيجية خا�صة فيما يتعلق بـ:
•املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية.
• حتديد النطاق اجلغرايف والإطار الزمني.
•عر�ض الأهداف العامة.
•عر�ض املنهجيات واخلطوات التخطيطية التي �ستتبع يف �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.
•عر�ض الإطار العام ملتطلبات �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
•تو�ضيح املخاطر الرئي�سية التي ميكن �أن ت�ؤثر على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
•حتديد خطة عمل زمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
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 .1.3منهجية وخطوات �إعداد وثيقة الإطار العام

اعتمدت عملية �إعداد وثيقة الإطار العام على عدد من اخلطوات التح�ضريية ،التي هدفت بنف�س الوقت �إىل تهيئة البيئة
ال�ضرورية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،وقد �شملت اخلطوات التالية:
 1 .الإجماع الوطني على �ضرورة �إعداد اخلطة :مت عقد عدد من اللقاءات واالجتماعات �ضمت امل�ؤ�س�سات والوزارات
احلكومية على امل�ستوى الوطني ،هدفت �إىل الو�صول �إىل �إجماع على �أهمية �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة.
 2 .2توفري الدعم الفني :مت عقد حوارات فل�سطينية �أملانية بهدف توفري الدعم الفني الالزم لإعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية ،حيث ُاتفق على توفري الدعم الفني من قبل حكومة �أملانيا الإحتادية من خالل التعاون الفني
الأملاين .GTZ
 3 .3بناء الإجماع حول حمتوى وثيقة الإطار العام واخلطة اال�سرتاتيجية :مت عقد عدد من ور�ش العمل كان
�آخرها ور�شة العمل التخطيطية التي عقدت يف  24ني�سان  ،2008والتي هدفت �إىل بناء �إجماع حول حمتوى وثيقة
الإطار العام ،والهيكلية التنظيمية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،وعنا�صرها وحمتوياتها الرئي�سية� ،إ�ضافة �إىل
خطة العمل الأولية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية( .ملحق  :1وقائع ور�شة العمل التخطيطية)
 4 .4احل�صول على التزام امل�ستوى ال�سيا�سي :توجت احلوارات ال�سابقة بتحقيق التزام امل�ستوى ال�سيا�سي ،وذلك
ب�إ�صدار قرار جمل�س الوزراء رقم  53بتاريح  28ني�سان  ،2008القا�ضي بت�شكيل اللجنة التوجيهية لإعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني( .ملحق  :2قرار جمل�س الوزراء)
 5 .5ت�شكيل اللجنة التوجيهية :مت ت�شكيل اللجنة التوجيهية من هيئات وم�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني والتي اتفقت
الحق ًا على م�شاركة ممثلني عن التعاون الفني االملاين  GTZكع�ضو مراقب يف اللجنة التوجيهية لتطوير اخلطة
اال�سرتاتيجية.
 6 .6تطوير و�إقرار الهيكلية التنظيمية لإعداد وثيقة الإطار العام واخلطة اال�سرتاتيجية :مت تطوير وثيقة
الهيكلية التنظيمية مب�ستوياتها املختلفة التي حتدد �أدوار وم�س�ؤوليات الأطراف امل�شاركة يف �إعداد وثيقة الإطار
واخلطة اال�سرتاتيجية ،والتي مت اقرارها من قبل اللجنة التوجيهية( .ملحق :3الهيكيلية التنظيمية /امل�س�ؤوليات
والأدوار)
 7 .7ت�شكيل الفريق الفني :مت ت�شكيل الفريق الفني امل�س�ؤول ب�شكل مبا�شر عن �إعداد وثيقة الإطار واخلطة
اال�سرتاتيجية من قبل اللجنة التوجيهية و�ضم يف ع�ضويته عدد ًا من الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية �إ�ضافة اىل
التعاون الفني الأملاين .GTZ
الحق ًا للخطوات التح�ضريية ال�سابقة ،قام الفريق الفني بعقد اجتماعات ولقاءات عمل مكثفة ،هدفت �إىل �إعداد وثيقة الإطار
العام هذه ،وذلك بدعم من حكومة املانيا الإحتادية مـن خالل التعاون الفني االملاين  ،GTZومب�شاركة خرباء حمليني ودوليني.
وقد ا�ستندت منهجية العمل على تعزيز �أ�س�س التن�سيق والتعاون ما بني الأطراف ذات العالقة امل�شاركة يف الفريق الفني،
و�إىل بناء الإجماع حول الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،وكذلك �إىل تعزيز القدرات يف مو�ضوع التخطيط
اال�سرتاتيجي لإدارة النفايات ال�صلبة ب�شكل عام.
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 .1.4حمتوى وهيكيلية وثيقة الإطار العام

تت�ضمن وثيقة االطار العام الأق�سام التالية:

الق�سم الأول :ويطرح �أهمية تطوير ا�سرتاتيجيات النفايات ال�صلبة يف فل�سطني ،وخطوات �إعداد وثيقة الإطار العام ،و�أهدافها
ومنهجيتها وا�ستخداماتها.
الق�سم الثاين :وي�شمل متطلبات �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،مبا يف ذلك املباديء ال�سيا�ساتية ،والأهداف ،ونطاق اخلطة
اال�سرتاتيجية وفر�ضياتها ،والأطراف امل�شاركة يف �إعدادها و�أدوارها وم�س�ؤولياتها� ،إ�ضافة �إىل منهجية �إعداد وحمتوى اخلطة
اال�سرتاتيجية ،واملراحل واخلطوات الالزمة لإعدادها.
الق�سم الثالث :ويعر�ض اجلوانب والق�ضايا اال�سرتاتيجية التي �ستتطرق لها اخلطة اال�سرتاتيجية.
الق�سم الرابع :ويو�ضح اخلطة الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
الق�سم اخلام�س :ويت�ضمن املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤثر على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.

 .2املتطلبات واالعتبارات اخلا�صة ب�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية

 .2.1املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية

ترتكز عملية �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية على عدد من املباديء ال�سيا�ساتية ،التي ت�شكل الأ�س�س الناظمة لها (ملحق
 :4املباديء ال�سيا�ساتية) ،وت�شمل املباديء ذات الأهمية يف تنظيم عمل هذا القطاع يف فل�سطني .حيث متثلت هذه املباديء
مبا يلي:
•املباديء املتعلقة باجلوانب امل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية :وت�شمل �ضرورة وجود �أدوار وا�ضحة وحمددة على امل�ستويات
املختلفة ،وو�ضوح �آليات و�إجراءات التن�سيق والتعاون الفعال والتكاملي بني امل�ؤ�س�سات ،وتوفر نظم �إدارية فاعلة،
و�آليات و�إجراءات اتخاذ القرارات يف امل�ستويات املنا�سبة ،و�أهمية توفر اخلربات الفنية للكوادر العاملة يف هذا
القطاع مبا يف ذلك مقدمي اخلدمات ،وت�شمل �أي�ض ًا املباديء الأ�سا�سية لإعداد اخلطط اخلا�صة ب�إدارة النفايات
ال�صلبة على امل�ستويات املختلفة.
كما وتت�ضمن �إ�شراك املجتمع املحلي وتعزيز الوعي البيئي ،و�ضرورة امل�شاركة املجتمعية يف عمليات اتخاذ
القرارات ،وعمليات املراقبة ،وتوفر الإدارة الفاعلة لل�شكاوي� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة القطاع اخلا�ص ،واملباديء
ذات العالقة بالروابط مع القطاع غري الر�سمي ،وب�أهمية توفر وو�ضوح القوانني والأنظمة واللوائح كتقييم الأثر
البيئي ،ومنع الإ�سترياد غري امل�شروع للنفايات ال�صلبة ومبد�أ امللوث يدفع.
•املباديء املتعلقة باجلوانب املالية :وت�شمل مباديء و�أ�س�س ا�ستعادة التكاليف ،والدخل املايل ،والإدارة املالية،
وتخطيط ا�ستثمار ر�أ�س املال ،وامليزانية ال�سنوية ،واحل�سابات املالية املنف�صلة.
•املباديء املتعلقة باجلوانب الفنية :وت�شمل مباديء عامة كتحقيق التنمية امل�ستدامة يف �إدارة النفايات ال�صلبة،
وا�ستخدام التكنولوجيا املنا�سبة ،واعتبار الكفاءة الت�شغيلية ومعايري الت�شغيل ،واملباديء ذات العالقة ب�إنتاج
النفايات ،وجمعها وتخزينها ونقلها مثل توفر معايري ال�صحة وال�سالمة العامة ،وتو�سيع نطاق خدمات اجلمع
وحت�سني جودتها .وكذلك مباديء �إعادة التدوير واملعاجلة ،والتخل�ص من النفايات ك�إغالق املكبات الع�شوائية،
وتوفر معايري وموا�صفات لإدارة وت�شغيل املكبات ال�صحية للنفايات ال�صلبة ولعمليات املراقبة واملتابعة� ،إ�ضافة
�إىل مباديء التعامل مع النفايات اخلا�صة ،و�أهمية توفر و�سائل املعاجلة املنا�سبة والتخل�ص الآمن من النفايات
اخلطرة.
•مباديء املراقبة والتقييم وا�ستخدام املعلومات :وت�شمل �ضرورة وجود نظام فاعل لإدارة املعلومات والبيانات مبا
ي�ضمن جمع وتخزين وحتديث املعلومات ،و�آليات تبادل التقارير املعلوماتية بني امل�ستويات والأطراف املختلفة مبا
يف ذلك املعلومات املتعلقة باجلوانب الت�شغيلية .كما وت�شمل تلك املباديء �ضرورة وجود نظام رقابي فاعل لنظم
�إدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستويات املختلفة.
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 .2.2الأهداف العامة

يتمثل الهدف العام للخطة اال�سرتاتيجية يف حت�سني الظروف البيئية وال�صحية يف فل�سطني ،وال�سعي �إىل تعزيز وتطوير كفاءة
وفعالية �إدارة النفايات ال�صلبة ،بحيث تكون اخلطة اال�سرتاتيجية الأداة التي �سيتم من خاللها:
•التخل�ص االمن وال�سليم من النفايات ال�صلبة مبا ي�ضمن حماية البيئة وال�صحة العامة.
•تو�ضيح الأدوار وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات لذوي امل�صلحة والعالقة يف �إدارة قطاع النفايات ال�صلبة.
•حتديد االحتياجات والأولويات وو�صف الن�شاطات الالزمة ومراحل التنفيذ املنا�سبة.
•تطوير الآليات التمويلية واملالية وتن�سيق �إدارة املوارد وجلب الدعم.
•تعزيز الوعي وامل�شاركة املجتمعية يف جميع مراحل �إدارة النفايات ال�صلبة.
و�سوف تت�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية حتديد �أهداف وا�ضحة وحمددة وقابلة للتطبيق والقيا�س �ضمن الأهداف املذكورة �أعاله
التي انبثقت عن ور�شة العمل التخطيطية .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف البد من تطوير نظام فاعل لإدارة النفايات ال�صلبة
ي�ستند على املباديء ال�سيا�ساتية ،وي�أخذ بعني االعتبار الفجوات والإمكانات املوجودة يف النظم احلالية لإدارة النفايات
ال�صلبة ،ويكون قادر ًا على التعامل مع املخاطر والتعاطي مع املتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.

 .2.3نطاق اخلطة اال�سرتاتيجية والفر�ضيات الأ�سا�سية
.1
.2

.3

.4
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1املجال اجلغرايف :ال�ضفة الغربية (مبا فيها القد�س) وقطاع غزة.
2املدى الزمني� :سوف تغطي اخلطة اال�سرتاتيجية مدة خم�س �سنوات قادمة ،بحيث يتم تطوير خطة تنفيذية
ا�ستثمارية مدتها ثالث �سنوات ،يتم حتديثها وتطويرها با�ستمرار وب�شكل دوري بنا ًء على تقييم عمليات
التنفيذ ،مع الأخذ بعني االعتبار احليثيات وامل�ستجدات التي توثر على هذا القطاع �ضمن املدى الزمني للخطة
اال�سرتاتيجية.
�3أنواع النفايات ال�صلبة التي �ستتعامل معها اخلطة اال�سرتاتيجية :ت�شمل النفايات التي �ستتعامل معها اخلطة
اال�سرتاتيجية ب�شكل رئي�سي وتف�صيلي «�أية نفايات غري النفايات اخلطرة� ،أو القمامة النا�شئة عن خمتلف
الن�شاطات املنزلية والتجارية والزراعية وال�صناعية والعمرانية ،والروا�سب الناجتة عن حمطات معاجلة املياه
العادمة» ،وذلك ح�سب تعريف النفايات ال�صلبة يف قانون رقم  7للعام  1999ب�ش�أن البيئة (�صفحة .)41
اما بالن�سبة للنفايات ال�صلبة اخلطرة ،غري امل�شمولة يف التعريف �أعاله ،ف�سوف تتعامل اخلطة اال�سرتاتيجية
مع النفايات الطبية اخلطرة حتديد ًا ب�شكل تف�صيلي ،نظر ًا لتوفر املعلومات الكافية عنها ،وتوفر اخلربات
امل�ؤ�س�ساتية بهذا اجلانب.

و�ستعمل اخلطة اال�سرتاتيجية على حتديد �آلية التعامل مع النفايات اخلطرة الأخرى مبا يتنا�سب مع توفر
املعلومات الدقيقة عنها ،ووفق كمياتها ،وم�صادر �إنتاجها ،و�أولوياتها يف كل منطقة ،ومدى توفر اخلربات
والقدرات امل�ؤ�س�سية املتعلقة بها ،وذلك بنا ًء على املعطيات والنتائج التي �ستوفرها الدرا�سات اخلا�صة بهذا
اجلانب اثناء �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
4حجم وكميات النفايات املنتجة :على اخلطة اال�سرتاتيجية تقدير كميات النفايات ال�صلبة امل�ستقبلية بنا ًء على
تقديرات النمو ال�سكاين لل�سنوات اخلم�س القادمة وفق امل�صادر الر�سمية ،والعوامل امل�ؤثرة الأخرى كالأن�شطة
االقت�صادية (ال�صناعية والتجارية) والتغري يف م�ستوى الدخل ،و�أمناط اال�ستهالك والتغريات ال�سيا�سية وغريها.

 .2.4حمتويات اخلطة اال�سرتاتيجية

�سوف حتتوي اخلطة اال�سرتاتيجية ب�شكل �أ�سا�سي على:
•املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة.
• حتليل وتقييم الو�ضع القائم للمحتوى العام ولنظم �إدارة النفايات ال�صلبة.
•الأهداف التطويرية العامة.
•الق�ضايا اال�سرتاتيجية والأولويات املتعلقة باجلوانب الفنية وامل�ؤ�س�ساتية واملالية.
•الأهداف املحددة.
•البدائل واحللول اال�سرتاتيجية.
•اخلطة التنفيذية اال�ستثمارية.
•املعايري واملوا�صفات والإجراءات الالزمة ملكونات نظم �إدارة النفايات ال�صلبة.
•الأدوار وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات لذوي امل�صلحة والعالقة يف قطاع النفايات ال�صلبة.
•نظم املتابعة واملراقبة والتقييم ونظم معلومات �إدارة النفايات ال�صلبة.
•�آليات متويل اخلطة التنفيذية.
•الآليات املتعلقة بامل�شاركة املجتمعية وم�شاركة القطاع اخلا�ص.
•الآليات املتعلقة بالتعاون امل�شرتك بني الأطراف املختلفة.
•منهجيات وطرق و�آليات تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية والب�شرية.
•اجراءات و�آليات التعامل مع التحديات واملخاطر والفر�ص املتاحة من حيث امل�ستجدات والتغريات الدميوغرافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
•�آليات مراقبة ومتابعة وتقييم تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية.

 .2.5الأطراف التي �ست�شارك يف �إعداد اخلطة و�أدوارها وم�س�ؤولياتها

�إن امل�شاركة الفاعلة واملو�سعة للأطراف ذات العالقة يف مراحل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،تعترب �ضرورة حتمية تهدف
�إىل االتفاق والإجماع على وقبول التوجهات اال�سرتاتيجية و�أولويات �إدارة النفايات ال�صلبة من قبل كافة الأطراف ،وبالتايل
�ضمان م�ساهمتها يف حتقيق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية .وت�شمل هذه الأطراف ب�شكل عام:
1 .1ممثلني عن القطاع احلكومي.
2 .2ممثلني عن قطاع احلكم املحلي.
3 .3ممثلني عن القطاع اخلا�ص.
4 .4ممثلني عن القطاع الأهلي.
5 .5اجلهات املانحة.
6 .6ممثلني عن اجلمهور.
ويت�ضمن النهج املقرتح مل�شاركة الأطراف ذات العالقة ،العمل �ضمن هيكلية تنظيمية ت�شمل  3م�ستويات ت�شارك فيها كافة
الأطراف الرئي�سية ذات العالقة� ،إ�ضافة �إىل امل�ستوى الداعم للخطة (كما هو مو�ضح يف ملحق  )3وت�شمل:
1 .1اللجنة التوجيهية :وت�شمل ممثلني عن  7وزارات وهيئات وطنية ت�ضم وزارة احلكم املحلي رئي�س ًا ،وع�ضوية ممثلني
عن �سلطة جودة البيئة ،و�سلطة املياه ،ووزارة التخطيط ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة الزراعة ،ووزارة االقت�صاد الوطني،
وت�شمل يف ع�ضويتها اي�ض ًا ممث ًال عن جمل�س الوزراء وممث ًال عن التعاون الفني الأملاين  GTZكع�ضو مراقب
ب�صفته الداعمة.
وتعترب اللجنة التوجيهية م�س�ؤولة عن متابعة �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،وتوفري التوجيهات العامة للفريق الفني،
ورفع اخلطة النهائية �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها.
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.2

.3

2الفريق الفني :وي�شمل ممثلني عن  4هيئات ووزارات وطنية ت�ضم �سلطة جودة البيئة رئي�س ًا ،وع�ضوية كل من ممثلني
عن وزارات التخطيط واحلكم املحلي وال�صحة� ،إ�ضافة �إىل ممثل عن التعاون الفني الأملاين .GTZ
ويعترب الفريق الفني م�س�ؤو ًال ب�شكل كامل ومبا�شر عن �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ورفعها �إىل اللجنة التوجيهية
�ضمن مراحل حمددة كما �سيو�ضح الحق ًا ،كما تت�ضمن م�س�ؤولياته توفري امل�صادر املالية والفنية ملجموعات العمل
ومتابعة عملها.
3جمموعات العمل :وت�شمل خرباء وممثلني عن الأطراف الر�سمية املختلفة املذكورة �أعاله وممثلني عن القطاعات
والأطراف الأخرى ذات العالقة املذكورة �سابق ًا .وتتمثل مهامها يف جمع املعلومات ،والقيام بالدرا�سات ،و�إعداد
التقارير ،ورفعها �إىل الفريق الفني .وت�شكل جمموعات العمل من قبل الفريق الفني بحيث يتم حتديد �أحد �أع�ضاء
الفريق ملتابعة عمل كل من املجموعات الرئي�سية الفنية واملالية وامل�ؤ�س�ساتية.

بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة من خالل امل�ستويات املذكورة �أعاله ،فان العملية التخطيطية ت�أخذ بعني االعتبار تو�سيع جمال امل�شاركة
للأطراف املختلفة ،من خالل عقد العديد من اللقاءات وور�ش العمل� ،أثناء املراحل املختلفة لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية كما
�سيتم تو�ضيحه يف البنود الالحقة.

 .2.6منهجية العمل

من �أجل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ب�شكل ي�ضمن حتقيقها للأهداف املرجوة �ستعتمد منهجية �إعدادها على:
•ت�ضمني الق�ضايا اال�سرتاتيجية ذات الأولوية يف اخلطة اال�سرتاتيجية ،وحتديد الق�ضايا اال�سرتاتيجية الأخرى �ضمن
منظور بعيد املدى ،مع حتديد الإجراءات املمكنه للتعامل معها �ضمن الإطار الزمني للخطة.
•اجلمع املحدد واملوجه واملبني على �أ�س�س علمية للمعلومات والبيانات ،وفق ما تقت�ضيه عمليات التخطيط اال�سرتاتيجيي
والق�ضايا املحددة ،وجتنب اجلمع الع�شوائي وغري ال�ضروري.
•توحيد اجلهود القائمة يف مو�ضوع �إدارة النفايات ال�صلبة ،من خالل التن�سيق الفاعل بني الأطراف التي تنفذ برامج
و�أن�شطة ذات عالقة باملو�ضوع ،مبا يف ذلك املانحني الفاعلني يف هذا القطاع.
• اال�ستفادة من الت�شكيالت احلالية لبع�ض جمموعات العمل ،التي تعمل على موا�ضيع ترتبط ب�شكل �أو ب�آخر ب�إدارة
النفايات ال�صلبة مبعزل عن الفريق الفني ،وال�سعي لإدماجها �أو �إ�شراكها مع جمموعات العمل اخلا�صة ب�إعداد
اخلطة اال�سرتاتيجية وفق �آليات منا�سبة.
•اال�ستفادة من اخلربات العملية والدرا�سات ال�سابقة املحلية والإقليمية والعاملية ،وخا�صة يف البلدان ذات الأو�ضاع
امل�شابهه وتبني التجارب الناجحة منها.
•امل�شاركة املو�سعة للأطراف ذات العالقة (القطاع احلكومي ،وهيئات احلكم املحلي واملجال�س امل�شرتكة ،والقطاع
الأهلي ،والقطاع اخلا�ص ،واجلهات املانحة) يف مراحل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،بهدف الإجماع على القرارت
الهامة املتعلقة بالق�ضايا الرئي�سية ،وعلى الأولويات والأن�شطة التنفيذية.
•�إ�شراك امل�ستويات ال�سيا�سية العليا و�أ�صحاب القرار يف املراحل املختلفة لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.

 .2.7املراحل التخطيطية واخلطوات التف�صيلية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية

املرحلة التح�ضريية :البدء بت�شكيل جمموعات العمل
•�سيقوم الفريق الفني بت�شكيل ثالث جمموعات عمل رئي�سية ،تغطي اجلوانب الفنية وامل�ؤ�س�ساتية واملالية املتعلقة
ب�إدارة النفايات ال�صلبة.
•�سيتم حتديد �أع�ضاء املجموعات املختلفة من خمت�صني من كوادر الهيئات احلكومية والأهلية ،والقطاع اخلا�ص،
واملراكز البحثية والأكادميية ،مع �إمكانية توفري م�ست�شارين وخرباء يف بع�ض مراحل العمل املتخ�ص�صة.
•�سيتم الحق ًا ت�شكيل جمـموعات عمل فرعية منبثقة عـن املجموعات الرئي�سية املذكورة �أعاله ،تتفاوت مدة عملها
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ح�سب املهام املوكلة اليها ،بحيث يتم ت�شكيلها وهيكلتها وفق اجلوانب والق�ضايا اال�سرتاتيجية لإدارة النفايات
ال�صلبة (التي �ستلي الحق ًا يف بند  )3وح�سب متطلبات العمل( .ملحق  :5الر�سم التو�ضيحي الإر�شادي للجوانب
والق�ضايا التي �ستتطرق لها اخلطة اال�سرتاتيجية ولهيكلية جمموعات العمل).
•�سيتم الأخذ بعني االعتبار حتديد �آليات لإ�شراك جمموعات العمل القائمة وامل�شكلة �سابق ًا من قبل هيئات �أو
م�ؤ�س�سات �أخرى ،وذلك �إما بالعمل على دجمها يف جمموعات عمل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية� ،أو متثيلها فيها� ،أو
اية �آلية �أخرى يراها الفريق الفني منا�سبة وفق احلالة.
•تكون كل جمموعة عمل م�س�ؤولة عن جمع املعلومات ،و�إعداد التقارير والدرا�سات املتعلقة باجلوانب املوكلة اليها.
•تعمل جمموعات العمل ب�شكل مبا�شر حتت �إ�شراف الفريق الفني ،الذي يقع على عاتقه متابعة عمل هذه املجموعات
والتن�سيق بينها والت�أكد من �إنهاء املهام يف موعدها املحدد وفق الآلية التالية:
•يتم تكليف �أحد �أع�ضاء الفريق الفني باملتابعة املبا�شرة لكل جمموعة من جمموعات العمل الرئي�سية ،بحيث
يكون م�س�ؤو ًال عن التن�سيق ما بينها وبني الفريق الفني.
•يقوم الفريق الفني بتحديد ال�شروط املرجعية لكل جمموعة من جمموعات العمل.
•تقوم كل جمموعة بنا ًء على ذلك ب�إعداد خطة عمل مف�صلة للمهام املوكلة �إليها يقرها الفريق الفني قبل
املبا�شرة بالعمل.
•ترفع املجموعات تقاريرها وتو�صياتها �إىل الفريق الفني من خالل ع�ضو الفريق الفني املكلف مبتابعة عمل
املجموعة.
•يعمل الفريق الفني على عقد لقاءات دورية مع جمموعات العمل منفردة �أو جمتمعة وفق مقت�ضيات العمل.
•يقوم الفريق الفني باملوافقة على الدرا�سات والتقارير بعد �إبداء مالحظاته عليها وبالت�شاور مع جمموعات
العمل والأطراف ذات العالقة حيثما يلزم.
املرحلة الأوىل :تعميم املباديء ال�سيا�ساتية
•يقوم الفريق الفني يف لقائه الأول مع جمموعات العمل الرئي�سية بعر�ض املباديء ال�سيا�ساتية التي مت حتديدها
ورفعها �سابق ًا �إىل اللجنة التوجيهية العتمادها ،وذلك بهدف تو�ضيحها حيث �أنها �ستعتمد ك�أ�سا�س للعمل لكل
جمموعة من جمموعات العمل مبا يتنا�سب مع املهام املوكلة �إليها.
املرحلة الثانية :حتليل الو�ضع القائم
•يقوم الفريق الفني بتكليف جمموعات العمل الرئي�سية مبهام حتليل الو�ضع القائم ،وت�شكيل جمموعات فرعية ح�سب
احلاجة.
•تقوم جمموعات العمل ب�إعداد خطة عمل تف�صيلية ترفع �إىل الفريق الفني لإقرارها ت�شمل طرق ومنهجيات جمع
املعلومات املتعلقة بجوانب حمددة ،ومراجعتها ،وطرق تدقيقها وحتليلها من �أجل درا�سة وحتليل الو�ضع القائم.
• ترفع جمموعات العمل تقاريرها �إىل الفريق الفني لإبداء مالحظاته وتوجيهاته ومن ثم املوافقة عليها.
املرحلة الثالثة :حتديد الق�ضايا الرئي�سة والأولويات
•يكلف الفريق الفني جمموعات العمل بتحديد الق�ضايا اال�سرتاتيجية والأولويات باالعتماد على حتليل الو�ضع القائم
واملباديء ال�سيا�ساتية.
•تقوم فرق العمل ب�شكل منف�صل ب�إعداد تقريرها اخلا�ص بالق�ضايا اال�سرتاتيجية والأولويات يف اجلوانب املوكلة اليها
وت�سليم تقاريرها �إىل الفريق الفني ملراجعتها واملوافقة عليها.
•يقوم الفريق الفني بعد ا�ستالم التقارير املنفردة من جمموعات العمل بتجميع املعلومات الواردة فيها يف تقرير
موحد ،و�إعداد م�سودة الق�ضايا اال�سرتاتيجية والأولويات.
•يعمل الفريق الفني على حتديد يوم عمل ملناق�شة امل�سودة مع املجموعات املختلفة ل�ضمان تال�ؤمها واالتفاق عليها.
•يقوم الفريق الفني بدعوة الأطراف ذات العالقة لعقد ور�شة عمل مو�سعة ي�شارك فيها ممثلو الأطراف املختلفة
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(القطاع احلكومي وقطاع احلكم املحلي واجلهات املانحة والقطاع اخلا�ص واالهلي) لنقا�ش الق�ضايا الرئي�سية
والأولويات للتوافق عليها.
•يعمل الفريق الفني وجمموعات العمل على �إعداد م�سودة الق�ضايا والأولويات ورفعها �إىل اللجنة التوجيهية القرارها،
مع االخذ بعني االعتبار خمرجات الور�شة ومالحظات الأطراف ذات العالقة.
املرحلة الرابعة� :إعداد م�سودة الأهداف املحددة وامل�ؤ�شرات
•يقوم الفريق الفني وبعد االنتهاء من املرحلة ال�سابقة بتكليف جمموعات العمل بتطوير الأهداف املحددة وامل�ؤ�شرات
املتعلقة بالق�ضايا اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي ُاتفق عليها يف املرحلة ال�سابقة.
•تقوم جمموعات العمل بت�سليم تقارير الأهداف املحددة وامل�ؤ�شرات �إىل الفريق الفني.
•يقوم الفريق الفني وبعد املوافقة على التقارير املقدمة له ب�شكل �أويل بدعوة املجموعات املختلفة لعر�ض النتائج
ب�شكل م�شرتك ل�ضمان توافق وتال�ؤم الأهداف املختلفة.
•يقوم الفريق الفني بدعوة الأطراف ذات العالقة لعقد ور�شة عمل مو�سعة ي�شارك فيها ممثلو الأطراف املختلفة
(القطاع احلكومي وقطاع احلكم املحلي واجلهات املانحة والقطاع اخلا�ص والأهلي) لنقا�ش الأهداف املحددة
وامل�ؤ�شرات.
•يقوم الفريق الفني ب�إعداد امل�سودة النهائية للأهداف املحددة وامل�ؤ�شرات ومن ثم رفعها �إىل اللجنة التوجيهية
لإقرارها ،مع االخذ بعني االعتبار خمرجات الور�شة ومالحظات الأطراف ذات العالقة.
املرحلة اخلام�سة� :إعداد م�سودة البدائل واحللول اال�سرتاتيجية
•يقوم الفريق الفني بتكليف جمموعات العمل بدرا�سة وحتديد البدائل فيما يتعلق بالق�ضايا اال�سرتاتيجية الرئي�سية
وبنا ًء على الأولويات التي مت حتديدها .وقد يتطلب ذلك االطالع على بع�ض التجارب الناجحة حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا،
و�سيحتاج �إعداد البدائل �إىل جمع معلومات دقيقة و�إعداد درا�سات مف�صلة ودرا�سات جدوى قد تتطلب م�شاركة
خرباء وخمت�صني يف جماالت حمددة.
•يقوم الفريق الفني وبعد املوافقة على التقارير املقدمة له ب�شكل �أويل بدعوة املجموعات املختلفة لعر�ض النتائج
ب�شكل م�شرتك ل�ضمان توافق البدائل املختلفة ،وتال�ؤم نتائجها ،مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف التي اتفق عليها يف
املرحلة ال�سابقة ،ومن ثم �إعداد م�سودة البدائل.
•يعمل الفريق الفني على دعوة الأطراف ذات العالقة مبو�ضوع �إدارة النفايات ال�صلبة للم�شاركة يف ور�شة عمل
مو�سعة لعر�ض نتائج هذه املرحلة ،ول�سماع �آرائهم واالتفاق على البدائل املطروحة.
• يتم العمل بعد ذلك على �إعداد التقرير النهائي للبدائل ورفعه �إىل اللجنة التوجيهية لإبداء مالحظاتها النهائية
وتو�صياتها ومن ثم اعتماده وذلك بعد الأخذ بعني االعتبار التو�صيات املنبثقة عن ور�شة العمل.
املرحلة ال�ساد�سة� :إعداد م�سودة وثيقة اال�سرتاتيجية
•يعمل الفريق الفني على �إعداد تقرير وثيقة اال�سرتاتيجية ،وتت�ضمن هذه اخلطوة جتميع التقارير يف اخلطوات
ال�سابقة يف تقرير واحد يعترب الوثيقة الرئي�سة لتحديد اخلطوات التنفيذية التي �ستتم يف املرحلة الالحقة.
•يقوم الفريق الفني برفع الوثيقة �إىل اللجنة التوجيهية لإقرارها.
•املرحلة ال�سابعة� :إعداد اخلطة التنفيذية اال�ستثمارية
•يتم تكليف جمموعات العمل وبالتزامن مع املرحلة ال�سابقة بتحديد الأن�شطة التنفيذية التي يجب اتخاذها ،وذلك
وفق الق�ضايا اال�سرتاتيجية والأولويات والأهداف املحددة.
•تقوم جمموعات العمل بتحديد الأن�شطة التنفيذية بنا ًء على �أبحاث ودرا�سات جدوى واقعية ،وبحيث يتم حتديد
اجلهات امل�س�ؤولة عن تنفيذها ،وامليزانية املطلوبة و�آليات التمويل ،وكذلك الإطار الزمني املتوقع للتنفيذ ،وذلك لكل
ن�شاط �أوخطوة تنفيذية ب�شكل منف�صل.
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•على جمموعات العمل �أن تعمل على برجمة الأن�شطة التنفيذية على مدى ثالث �سنوات بنا ًء على �أهميتها و�أولويات
تنفيذها ،وذلك وفق معايري وا�ضحة يتم حتديدها من قبل الفريق الفني وجمموعات العمل.
•يقوم الفريق الفني بتحديد يوم عمل لنقا�ش اخلطوات التنفيذية مع جمموعات العمل املختلفة.
•يقوم الفريق الفني بدعوة الأطراف ذات العالقة ،وخا�صة تلك التي �ست�شارك يف تنفيذ الأن�شطة وفق اخلطة
التنفيذية التي مت �إعدادها ،للم�شاركة يف ور�شة عمل مو�سعة لنقا�ش اخلطة التنفيذية والتوافق عليها وذلك بعد
�إعداد م�سودة اخلطة التنفيذية.
•يقوم الفريق الفني وكما يف اخلطوات ال�سابقة ب�إعداد اخلطة التنفيذية النهائية ورفعها �إىل اللجنة التوجيهية
للموافقة عليها وذلك بعد الأخذ بعني االعتبار مالحظات وتو�صيات امل�شاركني يف ور�شة العمل .وتعترب هذه املرحلة
الأخرية يف �إعداد الدرا�سات الالزمة لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
املرحلة الثامنة� :إعداد م�سودة اخلطة اال�سرتاتيجية النهائية
•يقوم الفريق الفني ب�إعداد امل�سودة النهائية للخطة اال�سرتاتيجية (ت�شمل وثيقة اال�سرتاتيجيات واخلطة التنفيذية
اال�ستثمارية).
املرحلة التا�سعة� :إقرار اخلطة من قبل اللجنة التوجيهية
•يرفع الفريق الفني اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل اللجنة التوجيهية لإبداء مالحظاتها وتوجيهاتها ومن ثم اقرار اخلطة
بعد تعديلها من قبل الفريق الفني �إن لزم.
املرحلة العا�شرة� :إقرار اخلطة من قبل جمل�س الوزراء
•ترفع اللجنة التوجيهية اخلطة �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها.
املرحلة احلادية ع�شرة :ت�سويق وتعميم اخلطة
يعمل الفريق الفني على الإعداد لعقد م�ؤمتر لعر�ض وتعميم اخلطة ي�شمل الأطراف املختلفة مبا فيها القطاع
احلكومي والأهلي والهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة واملانحني �إ�ضافة �إىل اجلمهور وممثلني عن امل�ستوى
ال�سيا�سي و�أ�صحاب القرار.

 .2.8اجلوانب والق�ضايا التي �ستتطرق لها اخلطة اال�سرتاتيجية
.1

.

.3
.4

1اجلوانب املتعلقة باملحتوى العام :وت�شمل املحتوى اجليو�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،والبيئي� ،إ�ضافة �إىل
اجلوانب املتعلقة بالنمط العمراين ،واخل�صائ�ص الدميوغرافية.
2اجلوانب امل�ؤ�س�ساتية :وت�شمل النظام امل�ؤ�س�سي لإدارة النفايات ال�صلبة مبا يف ذلك الأدوار وامل�س�ؤوليات ،واجراءات
عمليات التخطيط والعالقة مع اخلطط التنموية والقطاعية الأخرى ،و�آليات التن�سيق والتعاون ،وم�ستوى املركزية/
الالمركزية يف اتخاذ القرارات ،و�إ�شراك املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ص (الر�سمي وغري الر�سمي) ،والأنظمة
والقوانني املتبعة و�آليات تطبيقها وتنفيذها ،وكذلك القدرات امل�ؤ�س�سية والب�شرية يف املجاالت الإدارية واملالية
والفنية� ،إ�ضافة �إىل التن�سيق مع اجلهات املانحة.
3اجلوانب املالية :وت�شمل التخطيط املايل ،ونظم املحا�سبة ،والرقابة املالية ،ونظم املعلومات املالية ،واجلباية وجمع
الر�سوم� ،إ�ضافة �إىل الق�ضايا املتعلقة بتوفر ر�أ�س املال الإ�ستثماري ،و�آليات التمويل ،وا�سرتداد التكلفة ،وامل�صاريف
الت�شغيلية ،وتكاليف ال�صيانة ،ونظام و�إجراءات العطاءات وامل�شرتيات.
4اجلوانب الفنية :وت�شمل تعريف و�أنواع النفايات ال�صلبة ،وت�صنيفاتها ،وحجم وكميات النفايات ،ونظم اجلمع والنقل
و�إعادة الإ�ستخدام و التدوير والتخل�ص من النفايات ال�صلبة ،وكذلك معايري و�إجراءات ال�سالمة العامة ،ومعايري
وموا�صـفات التجـهيزات واملركبات ،واملوا�صفات والإجراءات البيئية ،ومعايري ت�صميم و�إن�شاء مكبات النفايات ،وحتديد
عددها ومواقعها� ،إ�ضافة �إىل �إجراءات �إغالق املكبات الع�شوائية ،وكذلك التعامل مع النفايات اخلا�صة واخلطرة،
ومعايري ت�صميم وت�شغيل التجهيزات واملن�ش�آت وا�ستخدام التكنولوجيا املنا�سبة ،ونظم املتابعة واملراقبة والتقييم.
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 5اجلوانب املتعلقة ب�إدارة املعلومات :وت�شمل نظم وعمليات و�إجراءات جمع املعلومات الأ�سا�سية والثانوية ،ونوعيتها،
وم�صادرها الر�سمية وغري الر�سمية ،ومدى توفرها ،و�سهولة الو�صول اليها ،وطرق التعامل معها من حيث حتليلها
وحتديثها وا�ستخداماتها� ،إ�ضافة �إىل حتديد املعلومات والبيانات املرجعية ،وا�ستخدام التكنوجليا يف �إدارة املعلومات.
(ملزيد من التفا�صيل عن اجلوانب والق�ضايا التي �ستتطرق لها اخلطة اال�سرتاتيجية وهيكليتها� ،أنظر/ي ملحق )5

 .3خطة العمل الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
املراحل

اخلطوات

�إعداد وثيقة املباديء
ال�سيا�ساتية

عقد عدد من لقاءات العمل
وحلقات النقا�ش للفريق الفني

�إعداد وثيقة االطار

عقد عدد من لقاءات العمل
وحلقات النقا�ش للفريق الفني

�إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية لإدارة
النفايات ال�صلبة
املرحلة التح�ضريية
ت�شكيل جمموعات
العمل الرئي�سية

املرحلة الأوىل
تعميم املباديء
ال�سيا�ساتية

املخرجات واملحطات
الرئي�سية
�إعداد وثيقة املباديء
ال�سيا�ساتية ورفعها �إىل
اللجنة التوجيهية
�إقرار وثيقة املباديء من
قبل اللجنة التوجيهية
�إعداد وثيقة الإطار من قبل
الفريق الفني
�إقرار وثيقة الإطار من قبل
اللجنة التوجيهية
�إقرار الوثيقة من جمل�س
الوزراء

• •حتديد الأطراف الفاعلة يف
�إدارة النفايات والإت�صال
والت�شاور معها لبحث �إمكانية
م�شاركتها.
• •حتديد الآليات املنا�سبة
للم�شاركة و�آليات التحفيز.
• •حتديد االتفاقات وال�شروط
ت�شكيل املجموعات الفنية
املرجعية للأطراف الراغبة
وامل�ؤ�س�ساتية واملالية
يف امل�شاركة.
• •حتديد ال�شروط املرجعية
للمجموعات الرئي�سية.
(الفنية واملالية وامل�ؤ�س�ساتية)
• •حتدد �أ�سماء الكوادر
امل�شاركة يف جمموعات العمل
الرئي�سية.
• •دعوة الكوادر امل�شاركة يف
�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
من جمموعات العمل املختلفة
تعميم املباديء ال�سيا�ساتية
للم�شاركة يف لقاء العمل الأول
لتو�ضيح والتعريف باملباديء
ال�سيا�ساتية.

املدة الزمنية
(�أ�سبوع)
3
2
4
1
2

4

التاريخ
 9متوز 2008
� 20آب 2008
� 14آب 2008
� 20آب 2008
� 3أيلول 2008

� 15أيلول
2008

� 15أيلول
2008
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املراحل

املرحلة الثانية
حتليل الو�ضع القائم

املرحلة الثالثة
حتديد الق�ضايا
اال�سرتاتيجية
و�أولوياتها

22

اخلطوات
• •حتديد م�صادر ومنهجيات
وطرق جمع املعلومات
والبيانات.
• •جمع املعلومات والبيانات
الالزمة( .عملية م�ستمرة)
• •درا�سة وحتليل املحتوى العام.
• •درا�سة وحتليل نظم �إدارة
النفايات ال�صلبة.
• •�إعداد التقارير املنفردة
ملجوعات العمل.
• •�إعداد التقرير ال�شامل لتحليل
الو�ضع القائم.
• •رفع التقرير �إىل اللجنة
التوجيهية.
••حتديد ال�شروط املرجعية
ملجموعات العمل الفرعية من
قبل الفريق الفني.
••�إعداد التقارير من قبل
جمموعات العمل
•• �إعداد تقرير �أويل �شامل من
قبل الفريق الفني
••عقد يوم عمل للمجموعات
املختلفة وللفريق الفني لنقا�ش
التقرير و�ضمان تال�ؤم النتائج.
••عقد ور�شة عمل مو�سعة
للأطراف املختلفة لعر�ض
الق�ضايا والأولويات واالتفاق
عليها.
••�إعداد امل�سودة النهائية
ورفعها �إىل اللجنة التوجيهية
القرارها.

املخرجات واملحطات
الرئي�سية

�إعداد وثيقة حتليل الو�ضع
احلايل (ت�شمل املحتوى
العام واجلوانب امل�ؤ�س�ساتية
والفنية واملالية)

�إعداد وثيقة الق�ضايا
اال�سرتاتيجية والأولويات.

�إقرار الوثيقة من قبل
اللجنة التوجيهية

املدة الزمنية
(�أ�سبوع)

التاريخ

16-11
()14

 30كانون �أول
2008

7 -5
()6

� 16شباط
2009

2

� 2آذار 2009

املراحل

اخلطوات

••ت�شكيل جمموعات عمل فرعية
وفق الق�ضايا والأولويات
وحتديد ال�شروط املرجعية لها.
••تكليف جمموعات العمل
ب�إعداد الأهداف املحددة
وامل�ؤ�شرات.
••رفع التقارير املنفردة �إىل
الفريق الفني
••�إعداد لقاء عمل ملجموعات
املرحلة الرابعة
�إعداد م�سودة الأهداف العمل لنقا�ش الأهداف ل�ضمان
توافقها وتال�ؤمها.
املحددة وامل�ؤ�شرات
••عقد ور�شة عمل للأطراف
املختلفة لنقا�ش الأهداف
واالتفاق عليها.
••�إعداد م�سودة الأهداف
وامل�ؤ�شرات من قبل الفريق
الفني ورفعها �إىل اللجنة
التوجيهية.
••اقرار م�سودة الأهداف من قبل
اللجنة التوجيهية.
�إعداد م�سودة البدائل واحللول
اال�سرتاتيجية
••حتديد ال�شروط املرجعية
وتكليف جمموعات العمل.
••درا�سة وحتديد البدائل
املمكنة.
املرحلة اخلام�سة
••اختيار وحتديد البدائل
�إعداد م�سودة البدائل
املنا�سبة بنا ًء على �أبحاث
واحللول اال�سرتاتيجية ودرا�سات جدوى واقعية.
••�إعداد التقارير املنفردة من
قبل جمموعات العمل ورفعها
�إىل الفريق الفني.
••�إعداد لقاء عمل ملجموعات
العمل لنقا�ش البدائل واحللول
اال�سرتاتيجية ل�ضمان توافقها.

املخرجات واملحطات
الرئي�سية

�إعداد م�سودة الأهداف
املحددة وامل�ؤ�شرات

�إقرار م�سودة الأهداف من
قبل اللجنة التوجيهية

املدة الزمنية
(�أ�سبوع)

5-3
()4

1

12 -8
()10

التاريخ

� 16آذار
2009

� 22آذار
2009

� 31أيار
2009
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املراحل

املرحلة ال�ساد�سة
�إعداد م�سودة وثيقة
اال�سرتاتيجية

اخلطوات
••�إعداد م�سودة البدائل من قبل
الفريق الفني.
••عقد ور�شة عمل مو�سعة ت�شمل
الأطراف املختلفة لنقا�ش
البدائل واحللول اال�سرتاتيجية.
••�إعداد م�سودة البدائل من قبل
الفريق الفني ورفعه �إىل اللجنة
التوجيهية.
••�إقرار امل�سودة من قبل اللجنة.
••جتميع التقارير والدرا�سات
ال�سابقة يف تقرير واحد يعده
الفريق الفني.
••رفع امل�سودة �إىل اللجنة
التوجيهية لإقراراها.

املرحلة ال�سابعة
�إعداد م�سودة اخلطة التنفيذية
�إعداد اخلطة التنفيذية اال�ستثمارية
اال�ستثمارية

24

املخرجات واملحطات
الرئي�سية

�إقرار امل�سودة من قبل
اللجنة التوجيهية
�إعداد م�سودة وثيقة
اال�سرتاتيجية
�إقرار امل�سودة من قبل
اللجنة التوجيهية
••حتديد ال�شروط املرجعية
ملجموعات العمل.
••�إعداد الدرا�سات
الالزمة.
••حتديد الأن�شطة التنفيذية
لكل من الق�ضايا
اال�سرتاتيجية ح�سب
الأولويات والأهداف من
قبل جمموعات العمل.
••حتديد معايري �أ�س�س
حتديد الأولويات.
••حتديد امليزانيات والإطار
الزمني واجلهات امل�س�ؤولة
عن كل ن�شاط �أو برنامج
تنفيذي
••برجمة الأن�شطة
التنفيذية والربامج على
مدى � 3سنوات ح�سب
�أولوياتها وحتديد �آليات
متويلها.

املدة الزمنية
(�أ�سبوع)

1

التاريخ

 8حزيران
2009

4 -2
()3
2

 15حزيران
2009
 29حزيران
2009

16 -10
()13

� 17أيلول
2009

املراحل

اخلطوات

••عقد لقاء عمل مع املجموعات
لنقا�ش الأن�شطة التنفيذية.
••عقد ور�شة عمل مو�سعة
للأطراف املختلفة للتوافق على
الأن�شطة وتفا�صيلها.
••�إعداد م�سودة اخلطة التنفيذية
اال�ستثمارية.
••�إقرار امل�سودة من اللجنة
التوجيهية.
�إعداد م�سودة اخلطة
املرحلة الثامنة
اال�سرتاتيجية من قبل الفريق
�إعداد م�سودة اخلطة
الفني (ت�شمل وثيقة اال�سرتتيجية
اال�سرتاتيجية النهائية
واخلطة التنفيذية)

املخرجات واملحطات
الرئي�سية

املدة الزمنية
(�أ�سبوع)

التاريخ

الإجماع على اخلطة
التنفيذية اال�ستثمارية

�إقرار م�سودة اخلطة
التنفيذية
�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
النهائية

2

� 0أيلول 2009

5 -3
()4

 5ت�شرين
الأول 2009

املرحلة التا�سعة

�إقرار اخلطة
اال�سرتاتيجية من قبل
اللجنة التوجيهية
املرحلة العا�شرة
�إقرار اخلطة
اال�سرتاتيجية من قبل
جمل�س الوزراء

�إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية من
قبل اللجنة التوجيهية.

�إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية
من قبل اللجنة التوجيهية

3

رفع اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل
جمل�س الوزراء من قبل اللجنة
التوجيهية.

�إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية
النهائية من جمل�س الوزراء

4

عقد م�ؤمتر لتعميم وت�سويق
املرحلة احلادية ع�شرة
اخلطة ي�شمل كافة الأطراف ذات
ت�سويق وتعميم اخلطة
العالق.

4

 26ت�شرين
الأول 2009
 30ت�شرين
ثاين
2009
 9كانون الأول
2009

(�أنظر/ي ملحق  :6الر�سم التو�ضيحي خلطة العمل الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية)

 .4املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤثر على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
1 .1عدم و�ضوح �آليات التن�سيق يف عمليات التخطيط بني القطاعات املختلفة
�إن عدم و�ضوح �آليات التن�سيق القطاعي يف عمليات التخطيط ،من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل وجود بع�ض التعار�ضات يف التوجهات
اال�سرتاتيجية ما بني اخلطط القطاعية املختلفة ،خا�صة تلك التي تتقاطع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مع قطاع النفايات
ال�صلبة (كخطة التنمية والإ�صالح واخلطط املكانية والبيئية واالقت�صادية وال�صحية وغريها) ،وقد ت�ؤدي بالتايل �إىل
ازدواجية وعدم تكامل الربامج والأن�شطة املطروحة يف اخلطط املختلفة .لذا يجب حتديد �آليات تن�سيق وا�ضحة مع اخلطط
الأخرى ،واال�ستفادة من الت�شكيالت احلالية ( املجموعات القطاعية) يف عمليات التن�سيق.
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 2 .2تعدد الأطراف وجتزئة اجلهود يف جمال �إدارة النفايات ال�صلبة
مع تعدد الأطراف العاملة يف جمال �إدارة النفايات ال�صلبة ،وغياب الإطار الوطني الناظم لتطوير هذا القطاع ،من املتوقع
بروز بع�ض التحديات واملخاطر التي تعود �إىل االجتهاد الفردي للأطراف املختلفة يف القرارت املتعلقة بتطوير هذا القطاع،
مبعزل عن النهج العلمي واملعلوماتي والأ�س�س ال�سليمة.
ومن �أجل جتنب ذلك ،يجب ح�صر الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،وحتديد قائمة بالأطراف القائمة عليها ،والعمل
على حتديد �إجراءات و�آليات التعامل معها يف بدايات �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية و�أثناء عمليات التخطيط ،مع حتديد �آليات
التن�سيق مع الأطراف القائمة عليها .وت�شمل تلك الأن�شطة التخطيطية على امل�ستوى االقليمي والتي تتقاطع ب�شكل كبري مع
اخلطة اال�سرتاتيجية ،كما ت�شمل الربامج والأن�شطة حتت التنفيذ وتلك املزمع تنفيذها.
وب�شكل خا�ص على الفريق الفني حتديد �آليات التعامل مع جمموعات العمل امل�شكلة من قبل امل�ؤ�س�سات الأخرى وحتديد �آليات
م�شاركتها �أو دجمها يف جمموعات عمل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
3 .3مدى جدية والتزام الأطراف امل�شاركة (يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ويف توفري الكوادر)
�إن النهج املقرتح مل�شاركة الأطراف املختلفة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية� ،سوا ًء بتمثيلها يف الفريق الفني� ،أو يف جمموعات
العمل ،يتطلب التزاما جدي ًا من قبل تلك الأطراف يف توفري الكوادر الب�شرية للم�شاركة يف هذه املجموعات ،وتوفري احلوافز
التي ت�ساهم يف التزام هذه الكوادر بالعمل ،وتفريغها جزئي ًا ح�سب متطلبات العمل ،وتفوي�ض ال�صالحيات لها ،و�ضمان
ا�ستمرارية م�شاركة الكوادر ذاتها خالل مرحلة التخطيط ،حيث �سي�ؤدي عدم االلتزام بذلك �إىل اعاقة اعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية وعدم �إجنازها يف موعدها املحدد.
كما �أن عدم التزام الأطراف ذاتها كم�ؤ�س�سات بتوفري املعلومات املتعلقة بالربامج والأن�شطة ذات العالقة بالقطاع ،وبالت�سل�سل
التنظيمي لهيكلية �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،املتمثلة مبرجعياتها الأ�سا�سية (اللجنة التوجيهية والفريق الفني) ،وعدم
االلتزام بالقرارات والتو�صيات ال�صادرة عن تلك املرجعيات ،واعتبارها ملزمة حلني �إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية النهائية ،من
�ش�أنه �أن يعيق �إعداد اخلطة ،وي�ؤدي �إىل ازدواجية وبعرثة اجلهود والقرارات املتعلقة ب�إدراة النفايات ال�صلبة ،وتعار�ضها �أحيان ًا.
4 .4مدى رغبة الأطراف االخرى يف امل�شاركة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
�ستت�أثر م�شاركة بع�ض الأطراف كامل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ،واملراكز البحثية والأكادميية التي متتلك معلومات وبيانات
وخربات تتعلق بالنفايات ال�صلبة ،مبدى رغبتها يف امل�شاركة وبتوفر الآليات املنا�سبة لذلك ،لذا من ال�ضروري اختيار النهج
املالئم ،و�آليات التحفيز املنا�سبة لت�شجيعها على امل�شاركة وتعزيز م�ساهمتها يف �إعداد اخلطة.
5 .5م�ستوى اخلربات الفنية املتوفرة للم�شاركني يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
�إن عدم توفر اخلربات الفنية واملعرفة العلمية املحلية يف �إدارة النفايات ال�صلبة ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على القرارات واخليارات
والبدائل اال�سرتاتيجية املتعلقة بالتخطيط لهذا القطاع ،وبالتايل على القرارات التنفيذية ،وعلى مدى فاعلية اخلطة
اال�سرتاتيجية .لذا يجب الأخذ بعني االعتبار �أهمية توفري الدعم الفني للم�شاركني بالتزامن مع �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
ل�سد الفجوات احلالية ،وذلك بتوفري التدريب و�أن�شطة رفع القدرات وبتوفري الدعم الفني اخلارجي من خالل خمت�صني يف
جماالت تفتقر اليها اخلربات املحلية املتوفرة.
6 .6مدى توفر ودقة البيانات واملعلومات وتعدد م�صادرها
�إن الفجوة احلالية يف توفر املعلومات ،ومدى دقتها ،وتعدد م�صادرها ،وعدم كفايتها ب�سبب عدم وجود نظام معلوماتي لإدارة
النفايات ال�صلبة ،تعترب �إحدى املخاطر اجلدية التي �ست�ؤثر على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية� ،سواء على م�ستوى اجلهد الالزم
جلمع هذه املعلومات وحتري دقتها� ،أو بالن�سبة للمخاطر املرتتبة على اتخاذ القرارت املبنية على املعلومات غري الكافية �أو
غري الدقيقة .لذا على امل�شاركني يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية اختيار الطرق واملنهجيات املنا�سبة يف عمليات جمع و�إدارة
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املعلومات الأولية والثانوية الالزمة العداد اخلطة اال�سرتاتيجية �أثناء عملية التخطيط لتاليف هذه املخاطر.
7 .7الت�ضارب يف امل�صالح بني الأطراف ذات العالقة
رمبا ي�ؤدي الت�ضارب يف امل�صالح بني الأطراف الفل�سطينية ذات العالقة ،ووجود العالقة التناف�سية فيما بينها ،ب�سبب غياب
الإطار امل�ؤ�س�سي املنا�سب� ،إىل عدم االتفاق على الأولويات والأهداف املحددة للخطة اال�سرتاتيجية ،والأن�شطة التنفيذية
املنبثقة عنها و�أولويات متويلها .لذا يجب حتديد �آليات تعاون وتن�سيق وا�ضحة وحمددة يتفق عليها ويلتزم بها كافة الأطراف
يف بدايات �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
 8 .8التغري يف ا�سرتاتيجيات و�أولويات اجلهات املانحة
من املعروف �أن ا�سرتاتيجيات و�أولويات اجلهات املانحة تتغري بني فرتة و�أخرى بنا ًء على التغري يف �سيا�سات الدول املانحة
ذاتها ،وعلى التغريات على امل�ستوى ال�سيا�سي الداخلي ،وقد ي�ؤدي هذا التغري وما يتبعه من تعديل يف �أولويات اجلهات املانحة
�إىل التاثري على مدى التزام تلك اجلهات بامل�شاركة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ،وبالتايل �إىل عرقلة اجلهود يف توفري
التمويل الالزم للأن�شطة املقرتحة �أثناء �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
� 9 .9ضعف �آليات التن�سيق والتمويل مع اجلهات املانحة
�أن �ضعف �آليات التن�سيق والتمويل احلالية قد تقود �إىل التن�سيق الفردي للأطراف املانحة العاملة يف هذا املجال مع الأطراف
الفل�سطينية ذات العالقة ،وبالتايل �إىل بعرثة اجلهود يف جمال �إدارة النفايات ال�صلبة ،وتعار�ضها وازدواجيتها احيان ًا .وحيث
�أن اخلطة اال�سرتاتيجية ت�سعى �إىل ا�ستقاللية القرارت التطويرية املتعلقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،وحتديد �أولوياتها بعيد ًا عن
االجندات ال�سيا�سية للمانحني ،ف�إنه من ال�ضروري حتديد �آليات تن�سيقية وا�ضحة ،و�آليات عمل فاعلة ما بني املانحني واملرجعيات
الر�سمية (الفريق الفني واللجنة التوجيهية) �أثناء �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية وحتى �إقرارها من قبل جمل�س الوزراء.
 1010تعقيدات الواقع ال�سيا�سي احلايل
�إن الف�صل اجلغرايف بني مناطق ال�ضفة الغربية ،وبني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ووجود العديد من احلواجز الع�سكرية من
�ش�أنه �أن يعرقل �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجة ب�سبب عدم ال�سيطرة علـى عامل الوقت الزمني الالزم لإعداد الدرا�سـات املـيدانية
وجمـع املعلومات ،وم�شاركة الكوادر يف لقاءات العمل ب�سبب �صعوبة التنقل واحلركة والتن�سيق.
كما �أن انعدام ال�سيطرة الفل�سطينية على جزء كبري من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية (مناطق ج) وحمدودية ال�سيطرة على مناطق
(ب) ،والتدخل الإ�سرائيلي امل�ستمر يف �صالحيات اجلانب الفل�سطيني ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على القرارت اال�سرتاتيجية املتعلقة
ب�إدارة هذا القطاع.
ومن ناحية �أخرى ،وعلى �صعيد الو�ضع ال�سيا�سي الفل�سطيني الداخلي ،هناك خماوف من عرقلة �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية،
ب�سبب ال�صراعات ال�سيا�سية الداخلية احلالية التي �أدت �إىل ف�صل امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني يف ال�ضفة الغربية عنها
يف قطاع غزة ،وعدم و�ضوح �آليات التن�سيق بينها ،وغيابها �أحيان ًا� ،إ�ضافة �إىل تعدد مرجعيات كوادر هذه امل�ؤ�س�سات .وي�ؤثر
ذلك ب�شكل خا�ص على اختيار املنهجيات التخطيطية املنا�سبة ،وقد ي�ؤدي �إىل اختيار منهجيات عمل خمتلفة يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،كما وي�ؤثر على حتقيق عملية امل�شاركة املو�سعة للكوادر من امل�ؤ�س�سات والأطراف املختلفة من قطاع غزة
يف العملية التخطيطية.
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 .5ملحقات

ملحق (�أ) :وقائع ور�شة العمل التخطيطية يف  24ني�سان .2008
ملحق (ب) :قرار جمل�س الوزراء املتعلق بت�شكيل اللجنة التوجيهية لتطوير ا�سرتاتيجية �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني.
ملحق (ج) :الهيكلية التنظيمية /الأدوار وامل�س�ؤوليات.
ملحق (د) :املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية.
ملحق (هـ) :الر�سم التو�ضيحي خلطة العمل الزمنية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
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ملحق (�أ)

وقائع ور�شة العمل التخطيطية  24ني�سان 2008

�إعداد
خليل جنم

1

وقائع ور�شة العمل التخطيطية
التاريخ :اخلمي�س  2008/4/24من ال�ساعة � 8:30إىل ال�ساعة 15:00
املكان :جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني
احل�ضور:
1 )1مازن غنيم – وكيل الوزارة -وزارة احلكم املحلي
2 )2وليد حاليقة – وزارة احلكم املحلي
3 )3عبد الكرمي �أ�سعد – مدير عام العالقات العامة  -وزارة احلكم املحلي
4 )4ا�سماعيل رباح – الإدارة العامة للمجال�س امل�شرتكة – وزارة احلكم املحلي
5 )5ح�سني �صربة – مدير الإدارة العامة للم�شاريع – وزارة احلكم املحلي
6 )6زغلول �سمحان – مدير عام – �سلطة جودة البيئة
�7 )7أحمد �أبو ظاهر – مدير عام – �سلطة جودة البيئة
8 )8بدر �أبو زهرة – مدير عام  -وزارة التخطيط
9 )9حممود عثمان مدير �إدارة ال�صرف ال�صحي  -وزارة ال�صحة
1010هاين �شواهنة – مدير تنفيذي – جمل�س اخلدمات امل�شرتك  -جنني
1111يا�سر الدويك – من�سق جمل�س اخلدمات الأعلى (بيت حلم – اخلليل)
1212عبد اجلبار �أبو حالوة – مدير تنفيذي – جمل�س اخلدمات امل�شرتك � -أريحا والأغوار
1313تيت�سويا ميزوتاين ( – JICA – )Tetsuya Mizutaniمدير م�شروع
1414جمدي �شومايل –  – JICAم�ست�شار عالقات عامة
1515برونا تاكاردي ( – )Bruna Taccardiالتعاون الإيطايل
1616روال خاليلة UNRWA -
1717غدير جعبة – UNRWA
�1818أنور �شالودي – UNRWA
1919غ�سان م�ضية – UNRWA
2020رميا �أبو مدين الربغوثي – مديرة وحدة البيئة UNDP -
2121تغريد جنار – مديرة م�شروع تطوير �إدارة النفايات ال�صلبة – UNDP
�2222سائرة رمياوي – من�سقة م�شروع تطوير �إدارة النفايات ال�صلبة – UNDP
2323جني هالل – مديرة وحدة البيئة واملياه – �أريج
2424منيف طري�ش – ا�ست�شاري – قطاع خا�ص
2525ماركو�س لوكه  -الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
2626جرينود ديلف�سكي  -م�ست�شار الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
�2727سهيل ر�شماوي – الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
2828رمي م�صلح – الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
2929وائل �صايف – الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
3030نور املدهون  -الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
3131خليل جنم –الوكالة الأملانية للتعاون الفني ()GTZ
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�أهداف ور�شة العمل:
•ا�ستعرا�ض ونقا�ش ما مت اجنازه فيما يتعلق ب�إعداد اخلطة
•االتفاق على حمتويات وثيقة الإطار اخلا�صة باخلطة
•حتديد اخلطوات امل�ستقبلية
جدول الأعمال:
1 .1ا�ستعرا�ض �سريع لور�شات العمل ال�سابقة
2 .2الإطار العام وحمتوى اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
3 .3خطة العمل واملدة الزمنية
4 .4الأدوار وامل�س�ؤوليات

1 .1ا�ستعرا�ض �سريع لور�شات العمل ال�سابقة

.أور�شة عمل  31ت�شرين �أول 2007
−االتفاق على امل�ضمون العام للخطة الوطنية
−و�ضع ت�صور �أويل لآلية وخطة عمل �إعداد اخلطة الوطنية
−ا�ستعرا�ض بع�ض الق�ضايا التي ت�ستوجب املعاجلة
−ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر والتحديات
−اقرتاح هيكلية لإعداد اخلطة
−نقا�ش �أويل حول �أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات امل�شاركة
.بور�شة العمل التح�ضريية  14ني�سان 2008
−بلورة �أهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية
−نقا�ش �أويل حول بع�ض املبادئ ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة
−حتليل �سريع للو�ضع احلايل
−حتديد املوا�ضيع والق�ضايا الأ�سا�سية
−مراجعة والإتفاق على الهيكلية املقرتحة والت�أكيد على �ضرورة تفعيلها
.تور�شة العمل الت�شاورية  22ني�سان 2008
−ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب املحلية والعاملية يف �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية بهدف ا�ستنباط
الدرو�س والعرب
−االتفاق الأويل على جمال اخلطة و�إطارها الزمني
−نقا�ش وحتديد م�ضمون وحمتوى اخلطة
−عملية �إعداد اخلطة وخطوات العمل الرئي�سة
−مراجعة الهيكلية العامة والت�أكيد على �ضرورة حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات
−الت�أكيد على �ضرورة �إعداد وثيقة �إطار ناظمة للعملية التخطيطية وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س
الوزراء
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2 .2الإطار العام وحمتوى اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة:

حمتويات وثيقة الإطار
�سيتم �إعداد وثيقة �إطار تكون مرجعية لعملية �إعداد اخلطة حيث �ستحتوي على ما يلي:
−حتديد �أهداف اخلطة
−م�ضمون وحمتوى اخلطة
−خطوات العمل واملحطات الرئي�سة
−الهيكلية والأدوار وامل�س�ؤوليات
.أ�أهداف اخلطة
1 )1الهدف العام
حت�سني الظروف ال�صحية والبيئية يف فل�سطني
2 )2الأهداف املحددة

اخلطة الإ�سرتاتيجية �سوف تكون �أداة من �أجل:
−تعزيز وتطوير كفاءة وفعالية �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
−تو�ضيح الأدوار وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات لذوي امل�صلحة يف قطاع النفايات ال�صلبة
−حتديد الأولويات ومراحل التنفيذ
−تطوير الآليات التمويلية واملالية وتن�سيق �إدارة املوارد
−تعزيز الوعي وامل�شاركة املجتمعية
.بم�ضمون اخلطة
1 )1املدى الزمني
املدى الزمني للخطة الإ�سرتاتيجية � 5سنوات وخطة تنفيذية � 3سنوات.
)2

2املجال اجلغرايف
ال�ضفة الغربية (مبا فيها القد�س) وقطاع غزة.

)3

3الق�ضايا الأ�سا�سية التي �سوف ت�أخذها اخلطة بعني االعتبار
−معاجلة املكبات الع�شوائية وغري ال�صحية
−حتديد الأدوار وال�صالحيات وتعزيز التكامل والتعاون بني امل�ؤ�س�سات ال�شريكة (الر�سمية وغري
الر�سمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني  )UNRWA -والتن�سيق بني جميع اجلهات الفاعلة يف قطاع
النفايات ال�صلبة
−زيادة التغطية خلدمة جمع والتخل�ص ال�سليم من النفايات ال�صلبة وحت�سني النوعية ورفع كفاءة اخلدمة
−و�ضع معايري وموا�صفات (ومفاهيم وم�صطلحات) موحدة
−تعزيز القدرات الفنية والإدارية واملالية وامل�ؤ�س�سية لإدارة وت�شغيل نظام النفايات ال�صلبة
−تطوير الإطار القانوين والتنظيمي والت�شريعي املن�سجم مع اجلهات ال�سيا�سية (تعار�ض – ق�صور –
ازدواجية – عدم و�ضوح)
−الرقابة والتفتي�ش و�إنفاذ القانون
−تعزيز الوعي البيئي وزيادة وتو�سيع امل�شاركة اجلماهريية
−زيادة وتنظيم وم�شاركة القطاع اخلا�ص الر�سمي وغري الر�سمي
−العمل على �إيجاد �آلية جلمع ومعاجلة والتخل�ص من النفايات اخلطرة
−ت�شجيع تقليل – �إعادة اال�ستخدام – التدوير (� ،)RRR principleأي التعامل مع النفايات ال�صلبة كمورد
5
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اقرتاحات :جتميع هذه الق�ضايا �ضمن حماور رئي�سة لت�سهيل التعامل معها يف �إعداد اخلطة.
من الق�ضايا ذات الأولوية حتديد عدد املكبات ال�صحية يف ال�ضفة الغربية.
)4

)5

مالحظات:

6

4حمتويات اخلطة
−املبادئ ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة (مثال :امللوث يدفع ،م�شاركة القطاع اخلا�ص)
−الأهداف املحددة ( )Targetsوتوقيتها ()Schedules
−حتليل و�ضع ومتطلبات البنية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية
�−آليات التمويل – كيفية متويل تنفيذ اخلطة
−الأولويات وحتديد البدائل الإ�سرتاتيجية وخطط العمل
−و�ضع املعايري التقنية (مثال :معايري للتخل�ص من النفايات البلدية والنفايات الطبية)
−تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلديات واملجال�س امل�شرتكة (حتديد مواقع معاجلة النفايات والتخل�ص منها)
−خطة ا�ستثمارية
−التوعية والتعليم البيئي وامل�شاركة املجتمعية
−نظم املتابعة والتقييم (التقنية والبيئية) ونظم املعلومات
−تطوير القدرات
−م�شاركة القطاع اخلا�ص
−التحديات واملخاطر والفر�ص (امل�ستجدات ،والتغريات الدميغرافية ،والتغريات يف الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية)
�5أنواع النفايات
−النفايات البلدية
−النفايات الطبية
−النفايات ال�صناعية
−النفايات الزراعية
−الردم ونفايات البناء
−النفايات اخلطرة
o oنوعية النفايات و�أهميتها تختلف من موقع لآخر ،فمث ًال الردم وخملفات البناء ذات �أولوية �أكرث يف
قطاع غزة منها يف ال�ضفة الغربية
o oهناك �أنواع �أخرى من النفايات التي ت�ستحق املعاجلة مثل خملفات امل�سالخ وروا�سب حمطات تنقية
املياه العادمة
�o oسوف يتم تطوير خطط تف�صيلية للنفايات البلدية والطبية يف حني �سوف يتم و�ضع ت�صور للتعامل مع
الأنواع الأخرى من النفايات بح�سب توفر املعلومات واخلربات والبنية امل�ؤ�س�ساتية والقانونية الأنواع
الأخرى

3 .3خطة العمل واملدة الزمنية
.أخطوات العمل

اخلطوة الأوىل :ت�شكيل وتفعيل اللجنة التوجيهية والفريق الفني
 .1-1ت�شكيل اللجنة التوجيهية والفريق الفني
� .2-1إعداد وثيقة الإطار
اخلطوة الثانية :حتديد املبادئ ال�سيا�ساتية و�سيناريوهات وفر�ضيات اخلطة
اخلطوة الثالثة :ت�شكيل وتفعيل جمموعات العمل
 1-3ت�شكيل جلان العمل
 2-3درا�سة الو�ضع احلايل
 3-3االتفاق على الأولويات
 4-3حتليل البدائل وحتديد احللول املنا�سبة
 5-3حت�ضري اخلطط التنفيذية وتقدير التكلفة الأولية وجدوى احللول املقرتحة
� 6-3صياغة م�سودة للخطة
اخلطوة الرابعة :ال�صياغة النهائية للخطة الإ�سرتاتيجية
.باملخرجات واملحطات الرئي�سة والإطار الزمني
اخلطوات

املخرجات

قرار جمل�س الوزراء بت�شكيل
اللجنة التوجيهية
ت�شكيل الفريق الفني واللجنة
اخلطوة الأوىل التوجيهية
وثيقة الإطار

اخلطوة الثانية

م�سودة املبادئ ال�سيا�ساتية
م�سودة �سيناريوهات وفر�ضيات
اخلطة

املحطات الرئي�سية

المدة الزمنية
(�أ�سبوع)

التاريخ
 28ني�سان 2008
�12أيار 2008

امل�صادقة على وثيقة الإطار من
قبل جمل�س الوزراء

املوافقة على املبادئ
ال�سيا�ساتية و�سيناريوهات
وفر�ضيات اخلطة من قبل
اللجنة التوجيهية

2

 2حزيران 2008
 17حزيران 2008

2

 17حزيران 2008

2

 1متوز 2008
 22متوز 2008
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اخلطوات

املخرجات
م�سودة حتليل الو�ضع احلايل
واقرتاح الأولويات

املحطات الرئي�سية

المدة الزمنية
(�أ�سبوع)

فرق عمل فاعلة
16
املوافقة على الأولويات من قبل
اللجنة التوجيهية

اخلطوة الثالثة

م�سودة البدائل واحللول املنا�سبة
م�سودة اخلطط التنفيذية

اخلطوة الرابعة

امل�سودة الأوىل للخطة
م�سودة نهائية للخطة
اال�سرتاتيجية

املوافقة على البدائل من قبل
اللجنة التوجيهية
املوافقة على خطط العمل من
قبل اللجنة التوجيهية

امل�صادقة على اال�سرتاتيجية
املعدلة من قبل جمل�س الوزراء

16

التاريخ
 7متوز 2008
 30ت�شرين الأول
2008
 13ت�شرين الثاين
2008
� 15شباط 2009
� 7آذار 2009

12

� 15أيار 2009
 7حزيران 2009

8

 15متوز 2009

9

� 30أيلول 2009
 15ت�شرين الثاين
2009

بع�ض املخاطر التي قد تعرقل عملية �إعداد اخلطة
•عدم كفاية املعلومات املتوفرة
•عدم وجود �أ�شخا�ص متفرغني وب�شكل م�ستمر من �أجل �إعداد اخلطة وبلورة امل�شاريع وحتديد تكلفتها
•الو�ضع ال�سيا�سي والأمني
•الإجراءات الإدارية و�سرعة اتخاذ القرار
•مدى جدية وانخراط فرق العمل يف العمل اليومي املطلوب ومدى ثبات ال�شخ�ص املمثل لكل م�ؤ�س�سة
•مدى ال�صالحيات والتفوي�ض املمنوحة لأع�ضاء اللجنة الفنية وجمموعات العمل من قبل م�ؤ�س�ساتهم.
•عدم التوافق بني اجلهات امل�شاركة حول الأولويات وامل�شاريع املطلوبة يف خطة العمل
•كثري من املعلومات موجودة لدى امل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،يجب �أن يكون هناك �آلية لتعوي�ض هذه امل�ؤ�س�سات
للم�شاركة مبا هو موجود لديهم من معلومات وبيانات.
•عدم توفر املحفزات الكافية (مادي ًا ومعنوي ًا) للم�شاركني/ت

8

4 .4الأدوار وامل�س�ؤوليات

مت التوافق حول الإطار العام التايل والذي مت اقرتاحه يف ور�شات العمل ال�سابقة:

اللجنة التوجيهية تكون برئا�سة وزارة احلكم املحلي وع�ضوية كل
من �سلطة جودة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة االقت�صاد الوطني
ووزارة ال�صحة ووزارة الزراعة و�سلطة املياه.
الفريق الفني يقوده �سلطة جودة البيئة وع�ضوية وزارة احلكم املحلي
ووزارة التخطيط والوكالة الأملانية للدعم الفني.
�أما فرق (جمموعات) العمل قيقود كل منها �أحد �أع�ضاء الفريق
الفني وت�شكل من خمت�صني من القطاع العام والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين واملراكز البحثية والأكادميية واجلهات املانحة.
اخلطوط املرجعية للجنة التوجيهية

−اللجنة التوجيهية هي املرجعية يف �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
−توفري التوجيهات ال�سيا�ساتية ومتابعة عملية �إعداد اخلطة والتحقق من الو�صول �إىل االجنازات يف
الوقت املحدد
−مراجعة الوثائق املعدة من قبل الفريق الفني وتقدمي املالحظات والتوجيهات
−رفع النتائج �إىل مرجعياتهم امل�ؤ�س�سية و�ضمان االلتزام بها
−توفري املوارد الالزمة والدعم الفني من قبل امل�ؤ�س�سات ذات العالقة
−التوا�صل مع جمل�س الوزراء بهدف امل�صادقة على الوثائق املقدمة
اخلطوط املرجعية للفريق الفني

−تطوير خطط العمل التف�صيلية
−حت�ضري وثيقة الإطار
−حت�ضري املبادئ ال�سيا�ساتية
−حت�ضري �سيناريوهات وفر�ضيات اخلطة
−ت�شكيل واقرتاح �أع�ضاء جمموعات العمل ،كتابة اخلطوط املرجعية ملجموعات العمل املختلفة� ،إدارة
وتوجيه عمل املجموعات ،وتن�سيق العمل بني املجموعات املختلفة ،قيادة جمموعات العمل
�−إدارة املوارد ،وحتديد االحتياجات وحت�ضري اخلطوط املرجعية للم�ست�شارين
−حتديد احتياجات التدريب ال�ضرورية لتنفيذ العملية التخطيطية وتنظيم هذه التدريبات
−تن�سيق العملية الت�شاورية مع اجلهات املختلفة
−ترويج اخلطة داخلي ًا (يف م�ؤ�س�ساتهم) وخارجي ًا
−جتميع نتائج جمموعات العمل لتجهيز جزئيات اخلطة
−تطوير اخلطة التنفيذية
−رفع التقارير والوثائق �إىل اللجنة التوجيهية ومتابعة امل�صادقة عليها
اخلطوط املرجعية ملجموعات العمل

−جمع ومراجعة املعلومات
−حتليل الو�ضع احلايل
�−صياغة التقارير اخلا�صة ب�أعمالهم
9
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−حتديد الأولويات
−تقييم البدائل واقرتاح احللول املنا�سبة
−تعريف املحددات للبدائل املختارة واقرتاح االجراءات والأن�شطة وو�ضع تقدير �أويل للتكلفة وللمدة الزمنية

10

ملحق (ب)

قرار جمل�س الوزراء رقم  53للعام 2008

1

3

ملحق (ج)

الهيكلية التنظيمية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
(الأدوار وامل�س�ؤوليات)

1

الهيكلية التنظيمية املقرتحة
لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
تطرح هذه الورقة الهيكلية التنظيمية املقرتحة لتطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني ،التي تعترب
اخلطوة الأوىل من �أجل ا�ستكمال ومتابعة �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية ،والتي اتفق على �ضرورة �إعدادها على امل�ستوى الوطني
يف فل�سطني .وتهدف اخلطة الإ�سرتاجتية ب�شكل عام �إىل حت�سني الظروف ال�صحية والبيئية يف فل�سطني وتعترب �أداة من �أجل:
•تعزيز وتطوير كفاءة وفعالية �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني.
•تو�ضيح ادوار و�صالحيات وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات ذات العالقة بقطاع النفايات ال�صلبة.
•حتديد الأولويات ومراحل التنفيذ.
•تطوير الآليات التمويلية واملالية وتن�سيق �إدارة املوارد.
•تعزيز الوعي وامل�شاركة املجتمعية.
وقد مت �إعداد مقرتح الهيكلية التنظيمية لتطوير و�إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني بنا ًء على:
 1 .1قرار جمل�س الوزراء رقم  53ال�صادر يف ني�سان  ،2008الذي �أقر ت�شكيل جلنة توجيهية م�ؤلفة من  7وزارات
فل�سطينية م�ؤ�س�سات وطنية فل�سطينية ير�أ�سها وزارة احلكم املحلي ملتابعة تطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية.
2 .2امل�شاورات واملباحثات وور�ش العمل التي متت بني الأطراف املختلفة ذات العالقة لبحث هذا املو�ضوع برعاية الوكالة
الأملانية للتنمية  /GTZبرنامج �إدارة النفايات ال�صلبة.
�3 .3سوف تقوم امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية وفق الهيكلية املقرتحة �أدناه ،بتح�ضري و�إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني .و�سوف تقوم الوكالة الأملانية للتنمية GTZبتوفري الدعم الفني الالزم لإعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية وذلك بناء على طلب احلكومة الفل�سطينية من احلكومة الأملانية .للح�صول على معلومات عن
برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة التابع للوكالة الأملانية للتمنية ( ،)GTZالرجاء مراجعة ملحق رقم .1

الهيكلية التنظيمية لإعداد �إ�سرتاتيجية �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني

بناء على ما تقدم ،مت التوافق من خالل الت�شاور مع اجلهات املختلفة على الهيكلية التنظيمية التالية لإعداد اخلطة
الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني والتي تت�شكل من ثالثة م�ستويات رئي�سية:
1 .1اللجنة التوجيهية
ع�ضوية اللجنة :ت�شكلت اللجنة التوجيهية بقرار جمل�س الوزراء برئا�سة وزارة احلكم املحلي وع�ضوية كل من:
•�سلطة جودة البيئة.
•وزارة التخطيط.
•وزارة االقت�صاد الوطني.
•وزارة ال�صحة.
•وزارة الزراعة.
•�سلطة املياه.
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مهام واخت�صا�صات اللجنة:

تعترب اللجنة التوجيهية اجلهة الرئي�سية امل�س�ؤولة عن �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
ومن مهامها:
•توفري التوجهات فيما يتعلق بال�سيا�سات العامة و�إقرار ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة باخلطة الإ�سرتاتيجية
لإدارة النفايات ال�صلبة.
•الإ�شراف العام ومتابعة �إعداد اخلطة من قبل اللجنة الفنية والت�أكد من �إجنازها يف الوقت املحدد.
•مراجعة الوثائق املعدة من قبل الفريق الفني وتوفري الدعم و التوجيهات الالزمة.
•رفع نتائج العمل �إىل مرجعياتهم امل�ؤ�س�سية والعمل على �ضمان االلتزام بها.
•املتابعة والتن�سيق اال�سرتاتيجي بني اجلهات احلكومية.
•توفري املوارد الالزمة والدعم الفني من قبل امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
•التوا�صل مع جمل�س الوزراء بهدف امل�صادقة على الوثائق املقدمة.

2 .2الفريق الفني
ع�ضوية الفريق :ت�شكل الفريق الفني بنا ًء على امل�شاورات بني الأطراف ذات العالقة بحيث ير�أ�سها ممثل �سلطة جودة
البيئة وتكون بع�ضوية كل من:
•وزارة احلكم املحلي.
•وزارة التخطيط.
•�سلطة جودة البيئة.
•ممثل عن الوكالة الأملانية للتنمية .ZTG

مهام واخت�صا�صات الفريق الفني:

•متابعة القرارات الإ�سرتاتيجية ال�صادرة عن اللجنة التوجيهية.
•ت�شكيل واقرتاح �أع�ضاء جمموعات العمل املختلفة و�إعداد اخلطوط املرجعية لها.
•�إدارة وتوجيه عمل املجموعات وتن�سيق العمل فيما بينها.
•�إدارة املوارد وحتديد االحتياجات وحت�ضري اخلطوط املرجعية للم�ست�شارين.
•حتديد احتياجات التدريب ال�ضرورية لتنفيذ العملية التخطيطية وتنظيم هذه التدريبات.
•تن�سيق العملية الت�شاورية مع اجلهات ذات العالقة.
•رفع التقارير والوثائق �إىل اللجنة التوجيهية ومتابعة امل�صادقة عليها.
•الإ�شراف املبا�شر على تنفيذ �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة مبا ي�شمل:
•تطوير خطط العمل التنفيذية والتف�صيلية.
•حت�ضري وثيقة الإطار.
•متابعة جتميع وحتليل املعلومات ال�ضرورية.
•حت�ضري املبادئ والأولويات ال�سيا�ساتية والت�شريعية.
•حت�ضري �سيناريوهات وفر�ضيات اخلطة.
• جتميع نتائج جمموعات العمل لتجهيز جزئيات اخلطة.
•تطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة.
•تطوير اخلطط التنفيذية.
•ترويج اخلطة داخلي ًا (يف م�ؤ�س�ساتهم) وخارجي ًا.
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3 .3جمموعات العمل
ع�ضوية جمموعات العمل :يتم ت�شكيلها ب�إ�شراف الفريق الفني وفق احلاجة من مهنيني خمت�صني من القطاعني العام
واخلا�ص واملراكز البحثية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية واملانحني ،على �أن ير�أ�س كل جمموعة عمل �أحد �أع�ضاء الفريق الفني.
ت�صنيف جمموعات العمل :مت التوافق على ت�شكيل ثالثة جمموعات رئي�سية على �أن يتم الحق ًا ت�شكيل فرق عمل فرعية من
هذه املجموعات وفق احلاجة ،وت�شمل املجموعات الرئي�سية:
1 .1املجموعة الفنية.
2 .2املجموعة امل�ؤ�س�ساتية.
3 .3املجموعة املالية.

مهام جمموعات العمل:

•جمع ومراجعة املعلومات.
•حتليل الو�ضع احلايل.
•�صياغة التقارير اخلا�صة ب�أعمالهم.
•حتديد الأولويات.
•تقييم البدائل واقرتاح احللول املنا�سبة.
•تعريف املحددات للبدائل املختارة واقرتاح الإجراءات والأن�شطة وو�ضع تقدير �أويل للتكلفة وللمدة الزمنية.
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ملحة عامة عن برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني التابع للتعاون الفني الأملاين
GTZ

لقد مت بلورة برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة وفق ًا ملباحثات التعاون التي جرت يف  14متوز من العام  2004بني كل من ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وحكومة جمهورية �أملانيا االحتادية ،حيث قامت وزارة االقت�صاد والتعاون التنموي الأملانية يف ت�شرين
�أول من العام  2005بتكليف التعاون الفني االملاين  GTZبتنفيذ الربنامج املذكور بنا ًء على العر�ض املقدم لها من قبل الوكالة
الأملانية للتنمية .وتقوم الوكالة الأملانية للتنمية  GTZيف �إطار هذا التكليف بالعمل على تقدمي الدعم الفني لعملية التخطيط
الإ�سرتاتيجي الالزم لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني .ويت�ضمن الربنامج ثالثة حماور
رئي�سية:
1 .1امل�ستوى الوطني ويت�ضمن ت�سهيل ودعم وتن�سيق عمليات اتخاذ القرار للأطراف الرئي�سية (وزارة احلكم املحلي
ووزارة البيئة ووزارة التخطيط ) بهدف تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيه وطنية لإدارة النفايات ال�صلبة ،بحيث ترتكز
على اخلربات املرتاكمة على امل�ستوى املحلي ،وبحيث ت�شكل هذه اال�سرتاتيجيات الإطار التخطيطي العام لنظم
�إدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستويني املحلي والإقليمي.
�2 .2إدارة النفايات ال�صلبة يف قطاع غزة الذي يهدف �إىل حتقيق الفاعلية االقت�صادية يف �إدارة النفايات ال�صلبة
على امل�ستوى الإقليمي ملنطقة �شمال قطاع غزة ،بحيث ي�ستند نهج العمل على اخلربات املكت�سبة من برنامج �إدارة
النفايات ال�صلبة يف منطقة و�سط قطاع غزة ،وبحيث ت�ستخدم هذه اخلربات ك�أ�سا�س لتطوير اال�سرتاتيجيات
الوطنية ولتطوير م�شروع �إدارة النفايات ال�صلبة يف مدينتي رام اهلل والبرية.
�3 .3إدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة رام اهلل والبرية ويهدف �إىل �إن�شاء نظام لإدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة
رام اهلل والبرية بحيث تتم اال�ستفادة من اخلربات املكت�سبة من م�شروعي �شمال وو�سط قطاع غزة.
وقد مت االتفاق يف املباحثات الإ�سرتاتيجية لبحث �إطار التعاون امل�ستقبلي بني اجلانبني الفل�سطيني والأملاين يف هذا املجال،
التي جرت يف مدينة رام اهلل يف �شهر ت�شرين ثاين من العام  ،2007مت االتفاق على �أن يت�ضمن بند امل�ستوي الوطني من
الربنامج �إعداد وتطوير خطة وطنية �إ�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني ،حيث مت ت�أكيد ذلك الحق ًا يف امل�شاورات
التي جرت بني الطرفني يف �شهر كانون ثاين من العام .2008
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ملحق (د)

املباديء ال�سيا�ساتية الناظمة للخطة اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة
النفايات ال�صلبة

�إعداد
الن�سخة باالجنليزية� :أدريان كود
الن�سخة بالعربية :الفريق الفني

1

املباديء ال�سيا�ساتية لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة
.1

1الق�ضايا التنظيمية:

 .1.1تعريف الأدوار :يجب تعريف ال�صالحيات الوطنية والإقليمية و�صالحيات امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية للعنا�صر
املختلفة يف �إدارة النفايات ال�صلبة “ للأنواع املختلفة من النفايات ال�صلبة مبا فيها اخلطرة” ب�شكل وا�ضح وتعميم
ذلك على املجتمع .العنا�صر املذكورة �أعاله يجب �أن ت�شتمل على التخطيط والإن�شاء والت�شغيل وجمع البيانات
والرقابة وتطبيق القانون �إ�ضافة �إىل العالقات العامة .يجب �إناطة عملية الرقابة البيئية مب�ؤ�س�سة لي�س من
�صالحياتها التخطيط الت�شغيلي وتقدمي لتلك اخلدمات ،لذلك الرقابة يجب �أن ال تعتمد على مقدمي اخلدمات.
 .1.2التعاون الفعال والتكاملي بني امل�ؤ�س�سات :يجب تو�ضح الرتتيبات بني امل�ؤ�س�سات لت�شجيع التعاون والتن�سيق ما بني
الدوائر امل�س�ؤولة عن تزويد خدمات �إدارة النفايات ال�صلبة ،ويعترب تبادل املعلومات فيما بينها مفتاحا لهذا التعاون.
 .1.3الإدارة واتخاذ القرارات يف امل�ستويات املنا�سبة :ل�ضمان الت�أكد �أن جميع التجمعات ال�سكنية خمدومة مبكب
�صحي للتخل�ص من النفايات ال�صلبة الناجتة ،يجب تنظيم عملية التخل�ص من النفايات ال�صلبة على �أ�س�س
�إقليمية ،وكل منطقة �إقليمية للتخل�ص من النفايات ال�صلبة بحجم حمافظة من حمافظات الوطن على الأقل.
ميكن تن�سيق التجميع الثانوي (�أحيانا اجلمع الأويل) على �أ�س�س �إقليمية.

الالمركزية :مفهوم له عالقة باملو�ضوع �أعاله ويجب �أخذه بعني االعتبار .وهذا يعني اتخاذ القرارات على �أدنى امل�ستويات
املحتملة ،مما ي�ساهم يف زيادة امل�س�ؤولية وت�شجيع امل�شاركة املجتمعية يف اتخاذ القرارات ( مما ير�سخ امل�شاركة يف امللكية
واتخاذ القرارات) .من املمكن �أن ت�ؤدي الالمركزية يف عمليات ال�صيانة الروتينية يف زيادة ال�شعور بامل�س�ؤولية .يجب �أخذ
الالمركزية بعني االعتبار يف �إدارة النفايات ال�صلبة خا�صة فيما يتعلق بجمع ونقل و�صيانة الآليات.

.2

2الق�ضايا املالية:

 .1.2الدخل املايل
 .2.1.1ا�ستعادة التكاليف :من ال�ضروري توفري دخل مايل كايف ومنتظم لتوفري خدمات اجلمع وعمليات التخل�ص
من النفايات ال�صلبة ب�شكل مقبول بيئيا و�صحيا .من ال�ضروري فر�ض �ضريبة لتوفري الدخل الكايف والتثقيف
العام ومعايري لفر�ض النظام والقانون بحزم للت�أكد من جمع الر�سوم ب�شكل فعال وكبري .من املف�ضل منح
حوافز للملتزمني بدفع الر�سوم  .يجب الآخذ بعني االعتبار احلفاظ على متويل كايف مالئم ومنتظم خالل
حاالت الطوارئ والأوقات ال�صعبة التي تواجه املجتمع وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة.
 .2.2الإدارة املالية:
 .2.2.1تخطيط ا�ستثمار ر�أ�س املال  :من ال�ضروري �أن يكون م�س�ؤويل تقدمي خدمات النفايات ال�صلبة القدرة على
التخطيط المتالك �سيارات نفايات ومعدات جديدة للإبقاء على حد �أدنى من التكاليف الإجمالية وتقدمي
اخلدمات ب�شكل مقبول وموثوق.
 .2.2.2امليزانية ال�سنوية :امليزانيات يجب اعتمادها بناء على بيانات �سابقة واهداف واقعية .
 .2.2.3احل�سابات املالية املنف�صلة .يجب على امل�س�ؤولني عن تقدمي خدمات النفايات ال�صلبة �إدارة ح�سابات مالية
منف�صلة من اجل تخ�صي�ص ميزانيات الدارة النفايات ال�صلبة بحيث ال ي�سمح ا�ستغاللها لق�ضايا اخرى.
هذا الرتتيب ي�سمح بالقدرة على التخطيط امل�ستقبلي وتطوير اخلدمة.
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.3

3اجلوانب امل�ؤ�س�سيه

.4

 4اجلوانب القانونية

 .3.1خطط الدارة النفايات
 .3.1.1خطط الهيئات املحلية :الهيئات املحلية �إن كانت منف�صلة او جمتمعة يف جمل�س خدمات م�شرتك هي
امل�س�ؤوله عن و�ضع خطط جلمع ومعاجلة والتخل�ص خمتلف �أنواع النفايات ال�صلبه والتي تتولد �ضمن
منطقة �صالحيتها مبا توافق ويتكامل مع اخلطط االقليمية والوطنية .ينبغي ان تت�ضمن تلك اخلطط طريقة
التخل�ص من النفايات يف مكبات النفايات االقليمية ال�صحية املعتمدة والتدابري التي يتعني اتخاذها خالل
حاالت الطوارئ التي ميكن التنب�ؤ بها مثل عمليات الإغالق .وهذه اخلطط ينبغي ان توافق عليها اجلهات
ذات العالقة  .وت�شمل هذه اخلطط االهداف التي يتعني حتقيقها .يجب ان تتحمل الهيئات املحلية امل�س�ؤولية
عن عدم تقدمي خطة للموافقة عليها بعد الفرتة امل�سموح بها ،و�/أو االخفاق يف حتقيق االهداف املحددة.
 .3.1.2اخلطط االقليمية للتخل�ص من النفايات يقدم كل جمل�س خدمات م�شرتك على امل�ستوى االقليمي الدارة
النفايات ال�صلبه يف كل عام اىل اجلهات ذات العالقة خطة للتخل�ص من النفايات و تت�ضمن هذه اخلطة
بيانات عن التخل�ص من النفايات فى العام املا�ضى والنفايات املتوقعة لل�سنة القادمة  ،و خطط للتخل�ص
من النفايات لل�سنوات اخلم�س املقبلة .على اجلهات ذات العالقة مراجعة اخلطط التي تقدم من املجال�س
االقليمية لإدارة النفايات ال�ستخدامها كاداة ملراقبة الو�ضع وتقييم االحتياجات امل�ستقبليه يف حال �إقرارها.
 .2.3م�شاركة القطاع اخلا�ص يجب ت�شجيع القطاع اخلا�ص ومقدمي اخلدمات من خالل عقود واالمتيازات ،يف حال تبني
�أن م�شاركة القطاع اخلا�ص �سوف ت�ضمن تقدمي اف�ضل للخدمات وتكون جمدية اقت�صاديا .على القطاع اخلا�ص
الراغب يف امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات والراغب يف التعاقد املبا�شر مع منتجي النفايات (من بلديات �أو من�ش�آت)
يجب ان يكونوا حا�صلني على ترخي�ص من اجلهات ذات العالقة ح�سب القوانني املعتمدة .ميكن و�ضع مقدمي
اخلدمات من القطاع اخلا�ص يف «قائمة �سوداء» اذا ما ثبت انه غري قادر على تقدمي اخلدمة بالكفاءة املطلوبة.
 .3.3الروابط مع القطاع غري الر�سمي يعترب �إ�شراك القطاع غري الر�سمي يف �إعادة تدوير النفايات من الو�سائل امل�ستدامة
واالقت�صادية للحد من كميات النفايات ال�صلبه التي حتتاج ال�سلطات الر�سمية التخل�ص منها .غالبا ما توفر هذه
الأن�شطة �سبل العي�ش العداد كبرية من النا�س .ينبغي ان ت�سمح �سلطات ادارة النفايات للقطاع غري الر�سمي بالعمل
جنبا اىل جنب معها� ،شريطة ان ال ت�ؤدي ا�ساليب عمل القطاع غري الر�سمي �إىل زيادة خطر وقوع حوادث وبحيث ال
ت�ؤثر �سلبا على كفاءه عمليات �إدارة النفايات ال�صلبة او البيئة وال�صحة العامة من قبل القطاع الر�سمي .وهذا �سوف
يتطلب و�ضع �آلية للتن�سيق بني ال�سلطات الر�سمية و القطاع غري الر�سمي يف ادارة النفايات ال�صلبة.
.4.1

.4.2
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القوانني واللوائح ذات ال�صلة والفاعلة.
ينبغي ان تكون القوانني واالنظمه املتعلقة باداره النفايات ال�صلبه متاحة للجميع ،ووا�ضحة وخالية من التناق�ض،
وذات �صلة وفعالة .وينبغي ان ت�شمل هذه القوانني واالنظمة �إجراءات و�آليات حمددة ل�ضمان التنفيذ الفعال مبا
فيها و�ضع العقوبات وتوفري املوارد الالزمة على امل�ستويات املنا�سبة .ي�ستلزم الأمر تطوير لوائح تنفيذية ا�ستنادا
على القوانني املعتمدة.
«مبد�أ امللوث يدفع»
ي�شري القانون احلايل للبيئة اىل �أنه ينبغي على ال�شخ�ص او امل�ؤ�س�سه التي تت�سبب يف اي �ضرر بيئي ان يدفع كامل
تكاليف ا�صالح الأ�ضرار واعادة البيئة اىل �سابق عهدها .هذا القانون ال ينبغي ان يطبق ب�أثر رجعي على النفايات
امللقاه من قبل الهيئات املحلية عندما ال تتوفر املعاجلة ال�صحيه املالئمة .ي�ستخدم مبد�أ «امللوث يدفع» ،على انه يعني
ان منتجي النفايات ينبغي ان يدفعوا مقابل خدمات جمع النفايات والتخل�ص منها وفقا لكمية النفايات التي ينتجونها
وال�صعوبات التي ميكن مواجهتها يف �إدارة تلك النفايات .وهذا يجب �أال يطبق على م�ستوى اال�سر واملحالت ال�صغرية
من ناحية كميات� :أي ان الأ�سر تدفع على خدمة النفايات ال�صلبة �إال �أن دون ان تكون ر�سوم النفايات مرتبطة بكمية
النفايات املنتجة ب�شكل مبا�شر ،حيث �أنه قد ي�ؤدي اىل عمليات التخل�ص من النفايات بطرق خاطئة غرب قانونية ،
ولكن قد يكون منا�سبا لتطبيقه على منتجي النفايات الكبار(مثل الفنادق واملحالت التجارية الكبرية ال�صناعات).

 .4.3منع اال�سترياد غري امل�شروع للنفايات :يجب �أن ال ي�سمح بالتخل�ص النفايات ال�صلبة مبا فيها اخلطره والناجتة من
م�صادر �إ�سرائيلية يف االرا�ضي الفل�سطينية.
 .4.4تقييم الأثر البيئي :ح�سب القانون يجب �إخ�ضاع م�شاريع التخل�ص ومعاجلة النفايات ال�صلبة لتقييم الأثر البيئي.

.5

 5املراقبة وا�ستخدام املعلومات:

.6

 6امل�شاركة املجتمعية:

.7

 7اجلوانب الفنية:

 .5.1املعلومات الت�شغيلية :يجب على كل هيئة حملية منف�صلة �أو جمتمعة يف جمل�س خدمات م�شرتك جتميع معلومات
حمددة ت�صف عمليات �إدارة نفاياتها ال�صلبة بفرتات منتظمة وتزويد تلك البيانات �إىل اجلهات/اجلهة ذات
العالقة .على �أن يتم مراجعة تلك البيانات ب�شكل منتظم ل�ضمان توفر البيانات ال�ضرورية واملطلوبة.
 .5.2املراقبة الفعالة :يجب مراقبة كل من�شاة معاجلة �أو تخل�ص من النفايات ال�صلبة من قبل اجلهات/اجلهة ذات
العالقة بفرتات منتظمة وب�شكل مكثف �إذا ا�ستدعى الأمر .يتم �أخذ االجراءات املنا�سبة بحق اجلهة امل�س�ؤولة عن
�إدارة النفايات ال�صلبة والتي تف�شل يف حتقيق ادارة �سليمة ملن�ش�آت التخل�ص من النفايات ال�صلبة  .يجب توظيف
امل�صادر الالزمة لتطوير قدرات لل�سلطات امل�س�ؤولة عن الرقابة ،فيما يتعلق بتعيني املفت�شني والتدريب النظري
وامليداين وتوفري املوارد املالية الالزمة للقيام باملراقبة.
 .6.1تعزيز م�ستوى الوعي البيئي :تتطلب الإدارة الفاعلة للنفايات ال�صلبة تعاونا من قبل جميع �أفراد وهيئات املجتمع
املحلي .ولهذا ال�سبب  ،هناك حاجة لربامج فعالة وهادفة لتطوير الوعي البيئي ولتو�ضيح م�س�ؤوليات املواطنني و�أفراد
املجتمع يف �إدارة النفايات ال�صلبة .ويجب �أن ال يقت�صر هذا املطلب على اجلوانب االعالمية فقط ( البو�سرتات
واملطبوعات) بل يتعداه �إىل ت�شجيع املواطنني �إىل زيارة مكبات النفايات ال�صحية ومن�شات املعاجلة.
 .6.2امل�شاركة املجتمعية يف املراقبة واتخاذ القرارات :يجب ت�شجيع م�شاركة �أع�ضاء من املجتمع �أو ممثلني عنهم يف
القرارات التي ت�ؤثر عليهم كتفا�صيل اخلدمات الأولية جلمع النفايات وا�ستعمال ارا�ضي قريبة كمحطة لرتحيل
النفايات ونقلها �أو املعاجلة والتخل�ص النهائي .من املمكن �إ�شراك �أع�ضاء املجتمع يف مراقبة العمليات يف منطقتهم
وت�شجيعهم للإبالغ عن �أية خمالفات �أثناء التخل�ص من النفايات ال�صلبة يف مناطقهم.
 .6.3الإدارة الفعالة لل�شكاوى :يجب تنفيذ اجراءات فاعلة للتعامل مع لل�شكاوى ،ولأع�ضاء املجتمع الذين يقدموا �شكوى
احلق مبعرفة الإجراءات املتخذة واملتعلقة ب�شكواهم .يجب تعميم �أرقام تلفونات وعناوين اجلهات املخت�صة املتابعة
لتلك الق�ضايا ب�شكل وا�سع و�شفاف.
 .7.1جوانب عامة
 .7.1.1التنمية امل�ستدامة :وتعني التنمية التي تلبي االحتياجات احلالية ب�شكل ال يتعار�ض مع احتياجات الأجيال
امل�ستقبلية .وفيما يخ�ص �إدارة النفايات ال�صلبة ف�إن التنمية امل�ستدامة تعني ا�ستخدام فعال للموارد،
خف�ض معدل توليد النفايات  ،والتخل�ص الآمن وال�سليم للنفايات مبا ي�ضمن حماية البيئة املحيطة واملوارد
الطبيعية.
 .7.1.2ا�ستخدام التكنولوجيا املنا�سبة :يجب العمل على تطوير املعايري اخلا�صة ب�أختيار التكنولوجيا امل�ستخدمة
يف �إدارة النفايات ال�صلبة ،على �أن ت�أخذ هذه املعايري بعني الإعتبار الظروف املحلية ،الطرقات وطوبغرافيا
املنطقة ،وانواع النفايات وتوقعات املجتمع املحلي من هذه اخلدمة والعوامل الإاقت�صادية (توفر الأيدي
العاملة) واملناخ .يجب �أن تعر�ض هذه املعايري واية موا�صفات منبثقة عنها على املمولني والهيئات الر�سمية
ذات العالقة.
 .7.1.3اعتبار الكفاءة الت�شغيلية :يجب �أن ال تقت�صر التكنولوجيا املختارة والطرق والو�سائل امل�ستخدمة للمعاجلة
والتخل�ص من النفايات مبنية فقط على �أف�ضل م�ستوى من الأداء ولكن �أي�ضا على اخلربات الت�شغيلية يف
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.7.1.4

.7.1.5

الظروف املماثلة و�إ�ضافة باال�ستناد �إىل م�شورة اخلرباء .وذلك الن مرافق معاجلة النفايات تعمل عادة
بدرجة اقل من ال�سعةالت�صميمية النظرية .و بنف�س الطريقة تعتمد �إنتاجية �آليات النفايات ال�صلبة على
كثافة النفايات املحلية ،حركة املرور وحالة الطرق وتوزيع املباين.
اعتبار ال�سعة الت�شغيلية :يجب يف بداية مرحلة التخطيط الأخذ بعني االعتبار عملية التوظيف ،وتدريب
واالحتفاظ بالقنيني والإداريني الذين �سيكونون م�سئولني عن ت�شغيل من�شات النفايات ال�صلبة املخطط لها.
ومن ال�ضروري �أن يتم العمل على توفري التدريب واخلربة العملية يف من�شات م�شابهة لفريق الذي �سيعنى
بعمليات الت�شغيل يف املن�ش�آت اجلديدة .كما يجب االهتمام بتوفري التدريب لفنيي ال�صيانة من �أجل �ضمان
احلفاظ على فعالية ت�شغيل التجهيزات واملعدات ،وكذلك توفري التدريب مل�س�ؤويل الرقابة البيئية مبا ي�ضمن
اك�سابهم الثقة واملهارات ملراقبة املن�شات اجلديدة ب�شكل فاعل.
معايري الت�شغيل :يجب �أن تكون املوا�صفات الت�شغيلية قابلة للتنفيذ والقيا�س ،ورمبا قد ال يكون منا�سبا تبني
�أيا من املوا�صفات لدولة �أخرى .ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون من املالئم رفع م�ستوى املوا�صفات على مراحل
عندما ت�صبح مهارات القيا�س اكرث دقة .ولكن يجب التقيد مبعايري الت�صميم والبناءاخلا�صة باملكبات
ال�صحية وغريها من املن�ش�آت الكبرية لتكون على م�ستوى مرتفع ومتقدم .يجب �أن ت�شمل املوا�صفات الأمور
املتعلقة بعمليات الت�شغيل واملعدات والبنية التحتية واملدخالت واالنبعاثات.

�	.7.2إنتاج النفايات
 .7.2.1فرز النفايات من امل�صدر :من �أجل حتقيق فرز النفايات من امل�صدر يتطلب ذلك الكثري من الإقناع
والتوعية والتعليم للو�صول �إىل م�ستوى متقدم من فرز النفايات املنزلية من امل�صدر .بالإ�ضافة �إىل ذلك
يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار التكلفة اال�ضافية الناجتة عن جمع النفايات املفروزة من امل�صدر يف حال مت
ت�شجيع هذا التوجه .قد يكون من املالئم جمع املعلومات املتعلقة بالتجارب املنزلية التي �أجريت والقيام
مببادرات جتريبية لفرز النفايات على امل�ستوى ال�صغري .قد يكون من املنا�سب �أي�ضا ت�شجيع امل�صانع
والأ�سواق وامل�ؤ�س�سات الكبرية على فرز نفاياتهم ،و�إذا كانت هناك و�سائل اقت�صادية لال�ستفادة من
النفايات املفروزة.
 .7.3اجلمع والتخزين
 .7.3.1نطاق تغطية جمع النفايات :ينبغي تو�سيع نطاق جمع النفايات من جميع امل�صادر لت�صل �إىل ن�سبة تغطية
تعادل .% 001
 .7.3.2جودة اخلدمة :وفقا لالعتبارات ال�صحية والبيئية ينبغي �أن جتمع النفايات ال�صلبه مرتني يف اال�سبوع على
الأقل .ويف بع�ض البلدان نظرا لتوقعات اجلمهور وم�شاكل الروائح تتطلب خدمة جمع النفايات وترية اكرث.
ويجب الأخذ باالعتبار ر�ضى املواطنني ،وتقبلهم للحاويات امل�ستخدمة مبا يف ذلك غ�سل احلاويات� .إن
خدمة اجلمع (من الباب اىل الباب) اغلى بكثري من عملية اجلمع من احلاويات امل�شرتكة ويجب �أن ي�ؤخذ
ذلك بعني االعتبار يف حال تطبيقها.
 .7.3.3حمطات الرتحيل :قد تكون هناك حاجة اىل ار�شادات حتدد مدى اجلدوى الإقت�صادية لإ�ستخدام حمطات
الرتحيل وا�ستخدام �سيارات نقل كبرية ثانوية يف اي حالة من احلاالت .قد تكون هناك حاجة ملوا�صفات
ولإجراءات حتديد مواقع حمطات الرتحيل ،وت�صميمها وت�شغيلها ومراقبتها.
 .7.3.4موا�صفات ال�صحة وال�سالمة :املوا�صفات الالزمة توافرها يف مركبات جمع النفايات وغريها من املعدات
الدارة النفايات ال�صلبه ينبغي ان تقلل من خماطر اال�صابة وامرا�ض املهنة للعاملني يف �إدارة النفايات
وللحد من املخاطر على ال�صحة العامة.
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 .7.4اعادة التدوير واملعاجلة.
 .7.4.1تقليل النفايات واعادة ا�ستخدامها وتدويرها :يف الوقت الذي تعطى �أهمية كبرية لهذه اجلوانب يف ادارة
النفايات ال�صلبه �إال �أنه يجب �أن تعطي الأولية للجمع وللتخل�ص ال�سليم من النفايات ال�صلبة .ويف حال
حمدودية امل�صادر ين�صح ان ترتك اعادة التدوير للقطاع غري الر�سمي والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري
احلكوميه املعنية بالبيئة ،حتى يت�سنى للحكومة املحلية تركيز املوارد على لتوفري خدمات اجلمع ومكبات
النفايات ال�صحية والتي هي �أولوية حلمايه �صحة اجلمهور والبيئة.
 .7.4.2البدء على نطاق �ضيق :التقنيات اجلديدة واملبادرات التي تنطوي على التفاعل مع اجلمهور و � /أو ت�سويق
املنتجات ينبغي ،كلما �أمكن ذلك� ،أن تبد�أ على نطاق �ضيق وتو�سيعها تدريجيا مع تطوير اخلربات وا�ستجابة
املواطنني� .إن ال�سماد الع�ضوي املنتج من النفايات (الدبال) هو خري مثال على ذلك  -يبد�أ على نطاق
�صغري ومن املمكن تطوير اال�سواق والتغلب على املعار�ضة لهذا املنتج� .إن هذا املبد�أ ال ينطبق على املكبات
ال�صحيه.
 .7.5التخل�ص من النفايات
� 07.5.1إغالق املكبات الع�شوائية:
نظر ًا لعدم وجود تدابري ملراقبة تلوث املياه اجلوفية و الهواء و الرتبة  ،تربز حاجة ملحة لإيجاد بدائل
مقبولة للتخل�ص من النفايات و �إغالق املكبات الع�شوائية منع ًا لإ�ستمرارها يف تلوث البيئة .تتمثل اخلطوة
الأوىل يف �إيجاد �أماكن بديلة للتخل�ص من النفايات التي تذهب عادة �إىل املكبات الع�شوائية – و تف�ضل
هنا املكبات ال�صحية – مع الأخذ بعني الإعتبار تفاوت مقدار التلوث البيئي لتلك املكبات .لذلك يتوجب
تطوير خطة للبدء ب�إغالق املواقع امل�سببة ملقدار �أكرب من التلوث .و هنا تربز احلاجة لو�ضع �آلية لتقييم تلك
املواقع و ت�صنيفها ح�سب مقدار ال�ضرر الناجت عنها .كما يوجد حاجة لو�ضع معايري و حتديد الطرق الفنية
لإي�ضاح كيفية ت�أهيل املكبات الع�شوائية �أو �إغالقها .من املحبذ مراقبة بع�ض املواقع بعد �إغالقها لتقرير
مدى فاعلية الطرق الفنية امل�ستخدمة للإغالق و مدى احلاجة لتدابري �إ�ضافية.
 .7.5.2ت�صور وطني للتخل�ص من النفايات:
يوجد نقا�ش كبري حول عدد مكبات النفايات التي حتتاجها ال�ضفة الغربية و قطاع غزة بالرغم من عدم
و�ضوح الأ�سباب وراء العدد املقرتح يف كثري من احلاالت .يتطلب �إختيار موقع املكب ال�صحي بحث مف�صل
للموقع مع وجوب الأخذ بعني الإعتبار و بحذر تكلفة نقل النفايات �إىل املوقع املقرتح .هناك �أف�ضلية وا�ضحة
جلعل مكبات النفايات ب�أكرب حجم ممكن حيث ي�ؤدي ذلك �إىل تقليل التكلفة الإجمالية للتخل�ص من
النفايات بالإ�ضافة �إىل �أن املكبات الكبرية ذات العمليات الكبرية جتذب اف�ضل املهنيني يف جمال �إدارة
عمليات التخل�ص .املكبات الكبرية ت�ؤدي �إىل احلاجة لأقل عدد من املكبات  ،ولكن من ناحية �أخرى  ،ي�سمح
العدد الكبري من املكبات بوجود مرونة و فائدة تظهر �أكرث عندما يتم �إغالق مكب نفايات ما نظر ًا لإمتالئه
مع وجود بديل حا�ضر للإ�ستخدام.
 .7.5.3موا�صفات الت�شغيل (املراقبة):
يجب الإهتمام ب�إعداد معايري و دليل �إر�شادي لإدارة عمليات املكبات ال�صحية .فيما يتعلق بالرقابة البيئية،
يجب الإهتمام – ب�صورة خا�صة – ب�إدارة الع�صارة ال�سائلة من النفايات ال�صلبة .تظهر احلاجة �أي�ض ًا
لتطوير دليل �إر�شادي ملراقبة ومتابعة مكب النفايات بعد �إغالق و �إ�ستخدامه .يجب التعامل بطريقة علمية
منا�سبة مع غاز امليثان املتولد من حتلل النفايات داخل املكب .
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 .7.6النفايات اخلا�صة
 .7.6.1التخل�ص الآمن من النفايات ال�صناعية اخلطرة:
تتمثل نقطة البداية يف �إدارة النفايات ال�صناعية اخلطرة يف تعريف تلك النفايات وحتديد م�صادرها
وكمياتها .يجب العمل على حث املنتجني للنفايات اخلطرة على حماولة تقليل كمياتها ما �أمكن �أو �إ�ستخدام
بدائل �أخرى ت�ؤدي �إىل انتاج نفايات �أقل خطورة.
 .7.6.2متثل الرقابة يف هذا املجال حتديا كبريا مما يتطلب دعم قوي من ال�سلطة الق�ضائية و من ال�سلطات
عال من التدريب و الإميان
احلكومية امل�س�ؤولة .كما تتطلب عمليات الرقابة وجود مفت�شني على م�ستوى ٍ
بالهدف املرجو و الإ�ستعداد ملواجهة �إعرتا�ضات �أ�صحاب ال�صناعات وحماوالتهم للتخل�ص من النفايات
اخلطرة بطرق غري امنة ت�ؤثر �سلبا على البيئة و ال�صحة العامة.
 .7.6.3الإدارة الآمنة للنفايات الطبية اخلطرة:
ميكن تعريف ن�سبة �صغرية من نفايات امل�ؤ�س�سات الطبية كنفايات معدية �أو خطرة مما يتطلب �إجراءات
خا�صة تتعلق بتخزين تلك النفايات و نقلها ومعاجلتها و التخل�ص منها .لذا ،يجب ف�صل النفايات الطبية
بحيث يتم ح�صر النفايات املعدية و اخلطرة ب�أقل كمية ممكنة .هناك حاجة ملعايري ت�صنيف وطني للنفايات
الطبية اخلطرة .يظهر حتدي كبري يف جمال الإدارة الآمنة للنفايات الطبية ب�سبب �إنت�شار عدد كبري من
العيادات ال�صغرية و التي بدورها تنتج كميات �صغرية و خطرة من النفايات.
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1.1النواحي امل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية
 1.1االطار ال�سيا�ساتي و�إال�سرتاتيجي

 1.1.1ال�سيا�سات والر�ؤيا اال�سرتاتيجية لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة

تزايد االهتمام مبو�ضوع
�أ�صبحت م�س�ألة النفايات ال�صلبة حتتل �أهمية كبرية يف ال�سنوات الأخرية على كافة امل�ستويات،
النفايات ال�صلبة يف
لي�س فقط للإنعكا�سات البيئية لهذا القطاع ،و�إمنا لأهميته وت�أثرياته االقت�صادية واالجتماعية
ال�سنوات الأخرية
على ال�سواء .ويرتبط حتقيق الإدارة الفاعلة والكف�ؤة لإدارة النفايات ال�صلبة بتوفر ال�سيا�سات
ت�أثر غياب ال�سيا�سات
والر�ؤيا اال�سرتاتيجية العملية والداعمة لتطوير هذا القطاع ،ويف حني يجب حتديد هذه
واال�سرتاتيجيات بعدم
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات �ضمن نهج متكامل للتنمية يف فل�سطني ي�شكل املظلة لتطوير
ن�ضوج النهج املتكامل
القطاعات املختلفة � ،إال �أن هذا النهج ال زال يف مرحلة التطور ومل ي�صل حد الن�ضوج بعد.
للتنمية
�إن التوجهات التي �أعلنت عنها م�ؤخر ًا وزارة التخطيط والتنمية الإدارية لتطوير االطار العام
جهود حالية لتطوير االطار
العام للتخطيط القطاعي للتخطيط القطاعي ،والبدء ب�إعداد اخلطط القطاعية بالتعاون مع الهيئات املخت�صة ،من
�ش�أنها �أن توفر املظلة ال�سيا�ساتية واال�سرتاتيجية لتطوير القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س تكاملية
يف املرحلة القادمة.

وقد ت�أثر تطور قطاع النفايات ال�صلبة بعدم و�ضوح الإطار ال�سيا�ساتي واال�سرتاتيجي للإدارة
عدم ن�ضوج االطار
ال�سيا�ساتي واال�سرتاتيجي احلديثة واملتكاملة لهذا القطاع رغم حتقيق �إجنازات على هذا ال�صعيد ب�إعداد اخلطط التي
واخلطط القطاعية لالدارة ت�ضمنت �سيا�سات وا�سرتاتيجيات لإدارة النفايات ال�صلبة ك�إحدى جزئياتها ،و�أدير هذا امللف
احلديثة واملتكاملة للنفايات على مدى �سنوات طويلة دون �إيالء االهتمام املطلوب ب�أبعاد امل�شاكل املرتتبة على عدم ن�ضوج
وتكامل هذه ال�سيا�سات ،وكلفتها البيئية واالجتماعية واالقت�صادية احلقيقية على املدى البعيد.
تلراكم م�شاكل النفايات
وتاثرياتها ال�سلبية على
البيئة واالن�سان
االلتزام احلكومي بهذا
امللف وبتطوير الر�ؤيا
واحللول اال�سرتاتيجية

وبذلك ،باتت م�سالة �إدارة النفايات ال�صلبة ت�شكل م�شكلة حقيقية وم�ضطردة للمواطنني
وللهيئات احلكومية املخت�صة ،خا�صة مع تزايد كميات النفايات املتولدة بازدياد �أعداد ال�سكان،
وحجم الأن�شطة االقت�صادية ،والتغري يف �أمناط �إال�ستهالك ،وما ي�صاحبها من خماطر على
البيئة وانعكا�سات وعلى ال�صحة العامة واالقت�صاد وعلى املظهر احل�ضاري للبيئة العمرانية.
وقد تداركت احلكومة الفل�سطينية الفجوة يف ذلك باتخاذ القرار رقم ( )53ال�صادر عن
جمل�س الوزراء الفل�سطيني يف ني�سان  ،2008والقا�ضي ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة
النفايات ال�صلبة� .إن �إحدى الق�ضايا الأ�سا�سية املرتبطة ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية تتمحور
حول �أهمية حتديد الأهداف الوا�ضحة واالطار املالئم الذي ي�ضع الر�ؤيا واحللول اال�سرتاتيجية
والأولويات لإدارة وتطوير قطاع النفايات ال�صلبة الذي بات حمط اهتمام ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على مدى ال�سنوات الأخرية.

 1.1.2اخلطط ذات ال�صلة

جنح الفل�سطينيون بعد ت�سلم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مهامها يف العام  1994مبوجب
اتفاقية �أو�سلو يف تطوير �سيا�سات وخطط بيئية من منطلق �أهمية احلفاظ على البيئة ك�أحد
القطاعات التي ت�أثرت �سلب ًا ب�شكل كبري بفعل �سيا�سة االهمال واالنتهاكات الإ�سرائيلية على
مدى عقود من الزمن .وقد �صدرت العديد من اخلطط الوطنية التي تناولت م�س�ألة النفايات
ال�صلبة ك�إحدى حماورها ،حمددة عدد من ال�سيا�سات واالجراءات لتطوير هذا القطاع� ،إال انه
مل يتم �إعداد خطط قطاعية متكاملة لإدارة النفايات ال�صلبة حتديد ًا.
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اخلطط الفل�سطينية
التي تناولت �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات �إدارة
النفايات ك�إحدى جزئياتها

ر�صدت اخلطط احلكومية
موازنات لتمويل �أن�شطة
وبرامج النفايات ال�صلبة

الفجوة يف حت�سني الو�ضع
يكمن يف تنفيذ اخلطط
واال�سرتاتيجيات ولي�س يف
�إعدادها

العوامل التي �أثرت على
تنفيذ اخلطط ال�سابقة

ومن �أهم اخلطط الر�سمية التي مت �إعدادها اخلطط االقليمية لل�ضفة الغربية وقطاع غزة
( )1998التي تناولت عدد ومواقع مكبات النفايات االقليمية ،ووثيقة ال�سيا�سات الوطنية
للتنمية العمرانية ( )1998التي اعتمدت �سيا�سات للتقليل من النفايات ال�صلبة ،واملعاجلة
الأولية للنفايات ال�سامة ،والبنية التحتية ملكبات النفايات ال�صحية ،و�سيا�سة تقييم الأثر البيئي
( )2000التي و�ضعت �أ�س�س و�إجراءات التقييم البيئي ،واال�سرتاتيجية البيئية الفل�سطينية
( )2010-2000التي اعتربت �إدارة النفايات ال�صلبة �أحد حماورها اال�سرتاتيجية الهامة،
وحددت عدد ًا من التدابري لتطوير عمليات اجلمع والتخل�ص وا�سرتداد التكلفة وغريها،
(للتفا�صيل حول حمتويات اخلطط و�أ�سباب عدم اكتمال تنفيذها �أنظر/ي ملحق رقم (:)1.1
اخلطط احلكومية ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات ال�صلبة).
وقد �أ�صدرت احلكومة الفل�سطينية عدد من اخلطط �أقرت م�ؤخر ًا كخطة التنمية متو�سطة
املدى ( )2007-2005التي ر�صدت حوايل  18مليون دوالر ًا لتطوير �إدارة النفايات ال�صلبة،
وخطة اال�صالح والتنمية الفل�سطينية ( )2010-2008التي ركزت على تطوير املكبات
االقليمية وبناء القدرات وتوفري التجهيزات ور�صدت لهذا القطاع  23حوايل دوالر� ،إ�ضافة �إىل
برنامج احلكومة الثالثة ع�شر “�إنهاء االحتالل واقامة الدولة ( ”)2009الذي حدد برنامج
�سلطة جودة البيئة مبا يتعلق بهذا القطاع (ملحق رقم .)1.1
عالوة على ذلك ،يتوفر عدد من الدرا�سات ذات ال�صلة التي ميكن اال�سرت�شاد بها ككتيب
“�إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني” ال�صادر عن وزارة احلكم املحلي يف �آذار من هذا
العام ،والدرا�سة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة �أريج يف العام  2005بعنوان “Analysis of Waste
 ”Management Policies in Palestineوغريها.
ومن الوا�ضح عملي ًا �أن الفجوة احلا�صلة يف حت�سني الو�ضع القائم لإدارة النفايات ال�صلبة ال
تكمن يف توفري ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط ،و�إمنا يف التطبيق العملي لها .فقد �أدت
تداعيات الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف بع�ض املراحل (كما ح�صل خالل االنتفا�ضة الثانية)،
والقيود اال�سرائيلية على احلركة ،واالغالقات املتكررة �إىل تعليق تنفيذ بع�ض اخلطط
كاال�سرتاتيجية البيئية على �سبيل املثال وغريها من اخلطط .و�أدى هذا الو�ضع يف حينه �إىل
التوجه نحو التخطيط الطاريء لتوفري امل�ساعدات االن�سانية واالجتماعية على ح�ساب تنفيذ
اخلطط التطويرية .عالوة على ذلك ،ف�إن حمدودية املوارد ،واالعتماد على اجلهات املانحة
يف متويل الأن�شطة ،وعدم و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات �أحيان ًا� ،إ�ضافة �إىل عدم كفاية القدرات،
وعدم �إقرار اخلطط يف حينها (كاخلطط االقليمية لل�ضفة الغربية) ،و�ضعف �ضوح �آليات
و�أدوات الإنفاذ الفاعلة قد �أثرت بدورها على تطبيق هذه اخلطط ب�شكل كامل (انظر/ي ملحق
رقم .)1.1

� 1.1.3سيا�سة احللول االقليمية لتطوير �إدارة النفايات ال�صلبة
جناح �سيا�سة احللول
االقليمية لدارة النفايات
ال�صلبة
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�إن ل�سيا�سة احللول االقليمية بت�شكيل جمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة يف
العام  2004يف حمافظات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أهمية يف حتقيق �إجنازات على �صعيد
تطوير و�إدارة هذا القطاع .وهدفت ال�سيا�سة التي تبنتها وزارة احلكم املحلي بت�شكيل جمال�س
خدمات لإدارة النفايات ال�صلبة املبنية على �أ�سا�س «وفورات احلجم» ()Economies of Scale
�إىل توفري خدمات �أكرث فاعلية وبكلفة �أقل مما ميكن �أن توفرها الهيئات املحلية املنفردة ذاتها.

 1.1.4اال�شكاالت املرتتبة على عدم ن�ضوج الإطارال�سيا�ساتي واال�سرتاتيجي

وب�شكل عام فقد كان لعدم ن�ضوج الإطار ال�سيا�ساتي واال�سرتاتيجي املتكامل لإدارة النفايات
ال�صلبة على امل�ستوى الوطني �آثار ًا على تطور هذا القطاع يف عدد من اجلوانب �أهمها:
((( 1عدم حداثة وكفاية الإطارالت�شريعي لإدارة النفايات ال�صلبة :مل يتمخ�ض �ضمن
املحتوى املذكور ت�شريعات تطرح ن�صو�ص ًا قانونية �شاملة من املنظور احلديث للإدارة
املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
(((2عدم و�ضوح الإطار امل�ؤ�س�سي :انعك�س عدم و�ضوح الأهداف ال�سيا�ساتية على
الإطارالتنظيمي لهذا القطاع من حيث تر�سيم احلدود الوا�ضحة يف �أدوار ال�شركاء
وم�س�ؤوليات الهيئات احلكومية ،ويف عدم و�ضوح بع�ض جوانب العالقة ما بني
امل�ؤ�س�سات الوطنية واالقليمية واملحلية ذات االخت�صا�ص.
(((3عدم و�ضوح �إطار التخطيط وعدم توفر اخلطط القطاعية :يعزى عدم و�ضوح
الإطار التخطيطي وتوفر اخلطط القطاعية لإدارة النفايات ال�صلبة جزئي ًا �إىل غياب
ال�سيا�سات والر�ؤيا اال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة �إىل �أ�سباب اخرى تتعلق بعدم كفاية املوارد
واخلربات امل�ؤ�س�س�سية.
(((4اتباع النهج التقليدي لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى املحلي :يف ظل عدم
تبلور �أية �سيا�سات ر�سمية تتبنى هرمية �إدارة النفايات ال�صلبة ،التي تقوم على تقليل
�إنتاج النفايات ال�صلبة و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها والتخل�ص الآمن منها ،وتطرح
الإطارالتنظيمي لإدارة النفايات ال�صلبة� ،ألقيت م�س�ؤولية التعامل مع النفايات
ال�صلبة ل�سنوات طويلة على عاتق الهيئات املحلية التي تعترب الأكرث فقر ًا للإمكانات
الب�شرية واملالية والفنية .وبذا ،اقت�صرت منهجية التعامل مع النفايات ال�صلبة من
قبل هذه الهيئات على النهج التقليدي ،وان�صب تركيزها على تقدمي خدمات اجلمع
االبتدائي والتخل�ص من النفايات بطرق غري �سليمة بيئي ًا يف مكبات ع�شواية ،دون
ايالء اهتمام كاف للحد من النفايات ال�صلبة� ،أو لإعادة ا�ستخدامها �أو تدويرها� ،أو
لإيجاد احللول البيئية املنا�سبة للتخل�ص منها.
(((5حمدودية دور وم�شاركة املواطنني� :أدى النهج التقليدي يف �إدارة النفايات ال�صلبة
ويف غياب املنظور التكاملي ال�شمويل يف التعامل مع هذه امل�س�ألة �إىل عدم حتمل
املواطنني مل�س�ؤولياتهم يف هذا اجلانب ،واعتباره م�س�ؤولية �صرفة للهيئات املخت�صة.
(((6عدم و�ضوح الإطار التنظيمي لدور القطاع اخلا�ص� :أعاق عدم توفر ال�سيا�سات
والر�ؤيا اال�سرتاتيجية الوطنية امل�شاركة الفاعلة للقطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات
ال�صلبة ،كما مل يتم ايالء االهتمام الكايف لتطوير وت�أطري الدور الذي يلعبه القطاع
اخلا�ص غري الر�سمي يف جمع بع�ض �أنواع النفايات ال�صلبة القابلة لإعادة اال�ستخدام
والتدوير.
(((7جتزئة جهود التمويل� :أدى عدم و�ضوح �أولويات تطوير هذا القطاع على مدى
ال�سنوات ال�سابقة نظر ًا لغياب اخلطط القطاعية املدرو�سة �إىل جتزئة جهود تقدمي
الدعم املايل والفني من قبل اجلهات الدولية املعنية ،و�إىل توزيع املوارد بغياب املعايري
والأ�س�س والأولويات ،و�إن كان قد طر�أ حت�سن ًا يف هذا اجلانب بت�شكيل املجموعات
القطاعية ( )Thematic Groupsالتي �أن�شئت يف العام  2008والتي �أنيط لها جهود
تن�سيق التمويل القطاعي.
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اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

�ضرورة توفر ال�سيا�سات
والر�ؤيا املتطورة الدارة
النفايات ال�صلبة

ويف ظل ذلك فقد بات من ال�ضروري وجود �أجندة وطنية و�سيا�سات وا�ضحة ور�ؤيا متطورة
لإدارة قطاع النفايات ال�صلبة ت�ستجيب للمتطلبات احلديثة لإدارته ،وت�سعى اليجاد حلول
لال�شكاالت احلالية والتحديات امل�ستقبلية ،ولت�سريع وترية حتقيق تطور م�ستدام ومتوازن،
وحت�سني الظروف البيئية واالقت�صادية واالجتماعية املرتبطة به.

 1.2الإطارالت�شريعي والقانوين

 1.2.1البيئة الت�شريعية العامة وحتديات التطوير واال�صالح

�إجنازات يف جمال تطوير ا�ستطاعت احلكومة الفل�سطينية حتقيق �إجنازات على �صعيد تطوير القوانني و�إ�صالح الإطار
و�إ�صالح االطار الت�شريعي الت�شريعي خالل االربعة ع�شر �سنة ال�سابقة ،حتديد ًا منذ االنتخابات التي جرت يف العام 1996
بعد ت�شكيل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفق ًا لالتفاقيات املرحلية التي ن�صت على �صالحية
الت�شريع للفل�سطينيني� ،إال �أن �إعداد الت�شريعات والقوانني ب�شكل عام ال زال يت�سم بالق�صور
يفتقر تطوير القوانني اىل وبعدم الن�ضج وبوجود عدد من اال�شكاالت ،1وال زالت عملية تطوير القوانني والت�شريعات
ال�شمولية والتكامل
برمتها تفتقر �إىل ال�شمولية و�إىل النهج احلديث واملتكامل للتنمية ،و�إىل عدم كفايتها والتوافق
فيما بينها.
تعدد النظم القانونية
املتوارثة وعدم توحيد
القوانني
حمدودية اخلربات
امل�ؤ�س�سية يف �إعداد اللوائح
التنفيذية
جنحت احلكومة يف �إ�صدار
عدد من القوانني وتطوير
م�سودات لوائح الدارة
النفايات ال�صلبة

وقد ت�أثرت املمار�سات الت�شريعية بتعدد النظم القانونية املتوارثة واختالفها ما بني ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وعدم التو�صل �إىل توحيدها ب�شكل كامل لغاية الآن ،الأمر الذي يعترب
�أحد �أهم حمددات تطوير و�إ�صالح الإطار الت�شريعي �إ�ضافة �إىل الإجراءات املعقدة املفرو�ضة
يف �إقرار القوانني وفق اتفاقية �أو�سلو ،2وحداثة التجربة الفل�سطينية ،وعدم كفاية اخلربات
امل�ؤ�س�سية يف �إعداد اللوائح التنفيذية.
وقد جنحت احلكومة الفل�سطينية يف �إ�صدار العديد من الت�شريعات منذ توليها مهامها .وقد
�أدى االهتمام بتنظيم قطاع النفايات ال�صلبة يف ال�سنوات الأخرية �إىل تطوير م�سودات لوائح
تنفيذية لإدارة النفايات ال�صلبة والنفايات الطبية ،التي هي قيد الدرا�سة حالي ًا من قبل
اجلهات الت�شريعية .ويتوفر حالي ًا عدد من القوانني التي تتطرق يف �أحكامها ب�شكل مبا�شر
لق�ضايا ذات �صلة ب�إدارة هذا القطاع� ،إ�ضافة �إىل عدد من الت�شريعات الأخرى ذات العالقة
غري املبا�شرة التي �سيتم التطرق لها الحق ًا (بند .)1.2.3

 1.2.2الت�شريعات الفل�سطينية  -املواثيق الدولية و�إالنتهاكات �إال�سرائيلية

ومن جانب �آخر ،تبدي ال�سلطة الوطنية اهتمام ًا باملواثيق واالتفاقات الدولية  ،التي هدفت
يواجه الفل�سطينيون قيوداً �إىل حماية البيئة واالن�سان جراء التلوث الذي ت�شهده البيئة العاملية رغم القيود التي تواجهها
�سيا�سية لالن�ضمام �إىل
يف �إالن�ضمام اليها ر�سمي ًا كونها غري معرتف بها دولي ًا كحكومة لدولة ذات �سيادة .وتعهد
االتفاقات واملواثيق الدولية
الفل�سطينيون بالعمل على االن�ضمام للمواثيق �إالقليمية والدولية التي حتمي حقوق �إالن�سان
1
2

3

3

فايز بكريات ،دور االدلة يف رفع م�ستوى ال�صياغة الت�شريعية «التجربة الفل�سطينية» ،معهد احلقوق – جامعة بريزيت� ،آذار.2008 ،
مبوجب هذه �إالتفاقية على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تقدمي ن�ص �أي م�شروع قانون �إىل ما �سمي باللجنة الت�شريعية الفرعية التي ت�شكلها اللجنة
امل�شرتكة للتن�سيق والتعاون و�إىل هيئة ق�ضاه م�شرتكني �إن مل ت�ستطع اللجنة التو�صل �إىل قرار ب�شان دخول الت�شريع �إىل حيز التنفيذ خالل فرتة زمنية
حمددة و�إىل جلنة �إالرتباط �إال�سرائيلية الفل�سطينية امل�شرتكة للبت به ب�شكل مبا�شر يف حال مل تتو�صل جلنة الت�شريع الفرعية �إىل قرار.
يعد ميثاق بازل ب�شان التحكم يف النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود ( ،)1992وميثاق لندن ملنع الثلوث البحري الناجم عن القاء النفايات
يف البحر ( )1975من �أبرز املواثيق الدولية ذات العالقة املبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،ا�ضافة �إىل عدد من املواثيق �إالخرى كربوتوكول كويوتو
الذي ين�ص على احلد والتخفي�ض من انبعاث غاز امليثان من خالل �إال�سرتجاع واعادة �إال�ستخدام يف �إدارة النفايات ال�صلبة وميثاق امللوثات الع�ضوية
وبيان �إاللفية ال�صادر عن �إالمم املتحدة وغريها من املواثيق.
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وفق املادة  7من القانون �إال�سا�سي ،4والتزموا ب�إدماج بع�ض البنود ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات
ال�صلبة الواردة يف املواثيق الدولية يف قانون البيئة للعام  1999كاحلد من ا�ستنزاف طبقة
الأوزون (مادة  )24وحظر ا�سترياد ونقل النفايات اخلطرة (مادة .)13
غياب ال�سيطرة على االر�ض ويف الوقت الذي تبدي فيه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التزامها باملواثيق الدولية ،تقوم
واملوارد ورقابة حمدودة
احلكومة اال�سرائيلية التي هي طرف ًا يف هذه االتفاقات بت�صريف نفاياتها مبا فيها اخلطرة
على امل�ستوى الوطني
وال�سامة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وذلك يف ظل غياب ال�سيطرة على الأر�ض ،وا�ستغالل
الطرف �إال�سرائيلي �سيطرته على ما يعرف مبناطق " "Cيف ال�ضفة الغربية.
خروقات وانتهاكات
ا�سرائيلية للقوانني لها
تبعات خطرية على البيئية
وال�صحة العامة

�إن هذه املمار�سات التي �أكدت عليها العديد من التقارير ،ت�شكل انتهاكات �صريحة لقانون البيئة
الفل�سطيني ،5وخروقات خطرية لإتفاقية �أو�سلو ،6ومليثاق بازل� .7إن هذه امل�س�ألة بحاجة �إىل
التق�صي والرقابة واملتابعة اجلدية على امل�ستوى الوطني ملا لها من انعكا�سات بيئية و�صحية
خطرية على املواطنني الفل�سطينيني وعلى البيئية.

 1.2.3الت�شريعات ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة

�أما فيما يتعلق بالت�شريعات الفل�سطينية ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،فهناك عدد
من الت�شريعات التي عاجلت العديد من الق�ضايا ذات الأبعاد املختلفة لإدارة هذا القطاع،
�شملت امل�سائل الفنية واملالية والإجرائية والأدوار وامل�س�ؤوليات والعقوبات وغريها ،وت�شمل هذه
الت�شريعات على:
•ت�شريعات ذات عالقة مبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة كقانون البيئة للعام ،2999
وقانون الهيئات املحلية الفل�سطينية (قانون رقم  1للعام  ،)1997وقانون ال�صحة
العامة للعام  2004التي تطرقت يف �أحكامها القانونية للنواحي البيئية وال�صحية والفنية
وغريها� ،إال �أنها غري كافية وتفتقر اىل التكامل وا�شمولية وتت�سم بوجود بع�ض اال�شكاالت
واالزدواجية والتعار�ض يف �أحكامها التي �سيتم بحثها الحق ًا يف هذا الق�سم (ملزيد
من التفا�صيل حول حمتوى وتقييم القوانني املذكورة� ،أنظر/ي ملحق رقم (:)1.2
الت�شريعات احلالية ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة).
•م�شاريع �أنظمة مقرتحة ذات عالقة مبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة كم�شروع نظام
�إدارة وتداول النفايات ال�صلبة ( )2005الذي �أعدته �سلطة جودة البيئة ،وم�شروع نظام
النفايات الطبية ( )2007الذي �أعدته وزارة ال�صحة ..وتعترب هذه االنظمة املقرتحة
التي ال تزال الأنظمة قيد الدرا�سة من قبل اجلهات الت�شريعية الأكرث ن�ضج ًا يف طرحها

4

ن�صت املادة  10من القانون �إال�سا�سي على « ان ال�سلطة �ستعمل دون ابطاء على �إالن�ضمام �إىل �إالعالنات واملواثيق �إالقليمية والدولية التي حتمي حقوق
�إالن�سان».

5

ن�صت املادة  13من القانون على حظر ا�سترياد ومرور النفايات اخلطرة �إىل فل�سطني �إال بت�صريح من وزارة البيئة (�سلطة جودة البيئة).

6

البند  12من اتفاقية �أو�سلو  2وفق املادة ( 13حقوق �إالن�سان وحكم القانون) ن�ص على �أن «متار�س �إ�سرائيل وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سلطاتهما
وم�س�ؤولياتهما طبق ًا لهذه �إالتفاقية ،مع االخذ يف االعتبار الأعراف واملبادئ املقبولة دولي ًا حلقوق �إالن�سان وحكم القانون» .و�أن املادة ذاتها يف امللحق
 IIIاخلا�ص باتفاقية �أو�سلو  2قد ن�صت على �أن “كل طرف �سيعمل على اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان عدم �إحلاق �أ�ضرار بيئية باملناطق التي ي�سيطر
عليها الطرف الثاين”» و�أن «كل طرف �سيعمل على اعتماد املعايري البيئية املعرتف بها دولي ًا فيما يخ�ص درجة امللوثات املنبعثة �إىل البيئة ودرجة
معاجلة النفايات ال�صلبة واملياه العادمة وكيفية ا�ستخدام ونقل وتخزين النفايات اخلطرة» ،مما يعترب الزاما للطرفني.
ن�ص ههذا امليثاق على �أنه ال يجوز نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود ما مل توافق على ذلك جميع الأطراف املوقعة و�أحيانا الأطراف غري املوقعة
عليها ،حمدد ًا �إجراءات �صارمة للرقابة على نقل النفايات اخلطرة امل�سموح بنقلها عرب احلدود ولاللتزامات املالية املرتتبة على الدولة التي تخرق هذه
�إالتفاقية.

7
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لالدارة احلديثة للنفايات ال�صلبة� ،إال انها بحاجة �إىل تطوير ،و�أن �إقرارها �سي�ساهم
بالتاكيد يف حت�سني الو�ضع ،لكنه لن يحل الإ�شكاالت القانونية القائمة.
•قوانني �أخرى ذات عالقة غري مبا�شرة �أهمها القانون الأ�سا�سي (الد�ستور) املعدل للعام
 ،2003وقانون تنظيم املدن والقرى والأبنية �إالردين رقم  79للعام  ،1966والنظام
الأ�سا�سي ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة للعام  1996وتعديالته ،وقانون املوا�صفات
واملقايي�س رقم  6للعام  ،2000و قانون رقم  6للعام  1999ب�شان العطاءات والأ�شغال
احلكومية ،و قانون رقم  9ب�شان اللوازم العامة لعام  ،1998و قانون رقم  1للعام 1998
ب�ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني � ،إ�ضافة �إىل القرار رقم  53ال�صادر عن جمل�س
الوزراء للعام �( 2007أنظر/ي ملحق .)1.2

 1.2.4الإ�شكاالت احلالية

وبرغم توفر العديد من الأحكام والن�صو�ص القانونية� ،إال �أن الإطار القانوين لإدارة النفايات
ال�صلبة ال زال يعاين من عدد من الإ�شكاالت �أهمها:

جتزئة الأحكام وعدم ال�شمولية يف طرح الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة

•�إن الت�شريعات ذات العالقة املبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة غري كافية وتنح�صر عملي ًا
يف الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون البيئة وقانون احلكم املحلي وقانون ال�صحة،
وبع�ض الأحكام املتفرقة ذات العالقة التي وردت يف الت�شريعات الأخرى املذكورة �آنفا.
•�إن عدم وجود جتميع للأحكام ذات العالقة بالنفايات ال�صلبة يف وثيقة واحدة يجعل من
ال�صعب على الهيئات املخت�صة واملعنيني تتبع الأحكام ذات ال�صلة يف الت�شريعات والقوانني
املختلفة .فعلى �سبيل املثال غطيت اجلوانب البيئة يف قانون البيئة ،والأحكام القانونية
املتعلقة بوظائف وم�س�ؤوليات الهيئات املحلية يف قانون الهيئات املحلية �إ�ضافة �إىل قانون
البيئة ،علم ًا ب�أن جزئية �إمكانية تغطية نفقات النفايات قد �شملت يف قانون تنظيم املدن
والقرى والأبنية الأردين للعام � ،1966أما ما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية فقد وردت يف
قانون ال�صحة العامة وقانون العمل وقرار جمل�س الوزراء رقم  42للعام .2004
•�إن طرح القوانني للنواحي املتكاملة وال�شاملة لإدارة النفايات ال�صلبة يعترب �أ�سا�سي ًا،
فعلى �سبيل املثال ،ال يوجد ن�ص قانوين يحدد بو�ضوح م�س�ؤولية �إدارة النفايات اخلطرة،
�أو العالقات ما بني امل�ستويات املختلفة ،كما �أن الن�صو�ص القانونية التي حتكم م�شاركة
القطاع اخلا�ص ودور املجتمع املحلي غري كافية ،وتعريفات وت�صنيف النفايات ال�صلبة ال
تزال منقو�صة وبحاجة �إىل مراجعة.

عمومية وغمو�ض الأحكام

•تعترب عمومية وغمو�ض بع�ض الن�صو�ص القانونية من ال�سمات امل�شرتكة للقوانني
احلالية ،فعلى �سبيل املثال ن�ص قانون البيئة يف املادة رقم �“ 8أن على اجلهات املخت�صة
ت�شجيع اتخاذ التدابري الالزمة لتقليل �إنتاج النفايات ال�صلبة �إىل �أدنى حد ممكن و�إىل
�إعادة ا�ستخدامها ما �أمكن �أو ا�سرتداد مكوناتها �أو �إعادة تدويرها” ،ومع ذلك ،ال توجد
هناك �إ�شارة �إىل كيفية تنفيذ ذلك من قبل اجلهات املخت�صة� ،أو �إىل “احلد الأدنى” من
واملعايري واالعتبارات التي من املمكن �أن ت�ساعد الهيئات ذات ال�صلة كالهيئات املحلية
وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة على تنفيذ امل�س�ؤولية التي �أنيطت بها وفق القانون.
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عدد من الأحكام كاتخاذ االحتياطات يف نقل وتخزين خملفات
•ويتكرر ذلك يف ٍ
النقل والبناء (مادة  )10دون وجود �إر�شادات مل�ضمون عبارة “اتخاذ �إالحتياطات”
�أو “للتاثريات البيئية” التي تكررت يف القانون ،وينطبق ذلك على عبارة “احلد
من ا�ستنزاف طبقة الأوزون” (مادة  )24التي تعترب مبهمة ،وعلى الن�ص “�أن تعمل
اجلهات املخت�صة على تفادي الأخطار البيئة بالتحول �إىل املواد والعمليات الأقل �ضرر ًا
على البيئة” كما ورد يف املادة ( )46دون توفري ار�شادات عملية �أو حتديد م�ستوى
ال�ضرر “�إالقل” على البيئة .وينطبق ذلك اي�ضا على ما ورد يف قانون البيئة من حتديد
ملوا�صفات مواقع التخل�ص من النفايات ال�صلبة (مادة  ،)9وحتديد الأنظمة والتعليمات
للتعامل مع النفايات اخلطرة (مادة  ،)12و�شروط معاجلة �أو حرق القمامة واملخلفات
ال�صلبة وغريها من املوا�صفات واملعايري الفنية مما ورد ذكرة يف ذات القانون� ،إال ان
هذه التعليمات واملوا�صفات واملعايري مل يتم تطويرها لغاية الآن ،ومل ت�صدر �ضمن �أية
لوائح مرتبطة بالقانون املذكور.
ويف نف�س ال�سياق ف�إن املادة ( )2من قانون ال�صحة العامة قد ن�صت على « ترخي�ص املن�ش�آت
اخلا�صة بجمع النفايات وكيفية معاجلتها والتخل�ص منها» ك�أحد مهام وزارة ال�صحة دون �أي
تو�ضيح الحق لها يف �أحكام القانون ذاته مع عدم و�ضوح االعتبارات التي ت�ضطلع بها وزارة
ال�صحة يف ترخي�ص هذه املن�ش�آت.

الإزدواجية والتعار�ض

هناك بع�ض حاالت االزدواجية والتعار�ض ما بني الأحكام القانونية التي وردت يف القوانني
املختلفة وفيما يلي بع�ض الأمثلة على ذلك:
•يف حني �أعطى قانون البيئة م�س�ؤولية و�ضع الأنظمة والتعليمات لوزارة �ش�ؤون البيئة
(�سلطة جودة البيئة حالي ًا) بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لت�صنيع �أو تخزين �أو توزيع
�أو ا�ستعمال �أو التخل�ص من �أية مواد �أو نقايات خطرة وفق املادة  12من القانون ،ن�ص
قانون ال�صحة العام ال�صادر يف العام  2004على �صالحية مماثلة لوزارة ال�صحة
بالتعاون مع اجلهات املعنية ب�إ�صدار ال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بنقل املواد �أوالنفايات
اخلطرة �أو تخزينها �أو معاجلتها �أو التخل�ص منها وفق املادة ( )42من القانون دون ذكر
مرجعية ملا ورد يف قانون البيئة ال�صادر �سابق ًا لهذا القانون ،ومع ازدواجية وا�ضحة يف
ال�صالحيات واملهام.
•ن�صت املادة  7من قانون البيئة على �إ�شراف وزارة �ش�ؤون البيئة (�سلطة جودة البيئة)
على تنفيذ اخلطط الوطنية للنفايات ال�صلبة من قبل الهيئات املحلية ،يف الوقت ذاته
ن�ص قانون الهيئات املحلية على �إ�شراف وزارة احلكم املحلي على وظائف واخت�صا�صات
هذه الهيئات يف املادة  2من القانون.
•ويف حني ن�ص قانون ال�صحة العامة على �صالحية الوزارة يف �إخطار ال�شخ�ص املت�سبب
مبكرهة �صحية ب�إزالتها خالل مدة حمددة وفق املادة ( ،)41فان قانون تنظيم املدن
والقرى والأبنية الأردين للعام  1966قد �أعطى الهيئات املحلية ال�صالحية ذاتها.
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غياب اللوائح التنفيذية و�إالجراءات

•يعترب تنفيذ الت�شريعات يف الوقت الراهن منقو�ص ًا ب�سبب غياب اللوائح التنفيذية لغالبية
الت�شريعات احلالية ،ولعدم و�ضوح و�سائل الإنفاذ الفاعلة التي ال تقل �أهميتها عن �أهمية
الت�شريعات ذاتها .فقد �أدى غياب اللوائح التنفيذية املرتبطة بقانون البيئة للعام 1999
وقانون الهيئات املحلية للعام  1996على �سبيل املثال� ،أبرز القوانني احلالية ذات العالقة
ب�إدارة النفايات ال�صلبة� ،إىل �إفقاد هذه القوانني جزء من �أهميتها التطبيقية والعملية
كت�شريعات ناظمة ورادعة يف حال خرقها .وقد �أعاق انفاذ القوانني من ناحية �أخرى
حمدودية �صالحيات و�سيطرة ال�سلطة الوطنية على مناطق ( )Bوعدم �إمكانية انفاذ
القوانني يف مناطق  Cالواقعة حتت ال�سيطرة �إال�سرائيلية .

�إن امل�سائل املطروحة ومثيلها يف القوانني الأخرى لي�س بال�ضرورة طرحها �ضمن القوانني
الأ�سا�سية ذاتها ،ولكن ويف حال عدم و�ضوحها يف القانون ،ف�إنه يجب �أن ت�صدر بها لوائح
تنفيذية ب�شكل يتزامن مع �إ�صدار القوانني ،وعلى خالف ذلك ،مل ي�صدر مثل هذه اللوائح
لغالبية القوانني املذكورة ،مما �أدى �إىل �صعوبات يف تنفيذها وااللتزام بن�صو�صها القانونية.
وميكن القول �أن غياب النهج املتكامل لإعداد الت�شريعات اخلا�صة بقطاع النفايات ال�صلبة قد
�أدى �إىل تطوير قوانني قطاعية (كقوانني البيئة والهيئات املحلية وال�صحة العامة) ال ت�شكل
الإطارالقانوين الكايف لتغطية كافة جوانب منظومة �إدارة النفايات ال�صلبة� .إن الق�صور يف
الإطار الت�شريعي احلايل �أدى �إىل خلق �إ�شكاالت وثغرات يف �إدارة هذا القطاع على امل�ستويات
الوطنية واالقليمية واملحلية �أثرت على كفاءة وفاعلية هذا القطاع .كما �أن عدم تنا�سق القوانني
من حيث معاجلة الن�صو�ص القانونية لنف�س املو�ضوع يف �أكرث من قانون ،وعدم و�ضوح ا�سناد
م�س�ؤوليات وا�ضحة للهيئات املخت�صة يربك املعنيني من حيث معرفة اجلهة الر�سمية التي ميكن
الرجوع اليها �إن ا�ستلزم الأمر.

 1.3االطار التنظيمي وامل�ؤ�س�سي لإدارة النفايات ال�صلبة
�	1.3.1أدوار اجلهات املختلفة

ال زال الإطارالتنظيمي يف
مرحلة التطور

تعدد ال�شركاء الفاعلني
مبجال �إدارة النفايات
ال�صلبة
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ال زال الإطار التنظيمي الذي يحدد �أدوار ال�شركاء يف �إدارة النفايات ال�صلبة يف مرحلة
التطور ،وقد ت�أثر تطور هذا الإطار باملعطيات واملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة� ،إن من �ش�أن توفر الأدوار الوا�ضحة �أن ي�ؤثر ايجاب ًا على فاعلية
�أداء ال�شركاء لأدوارهم.

ومن حيث املبد�أ ،ف�إن هناك عدد من ال�شركاء والأطراف الفاعلة مبجال �إدارة النفايات ال�صلبة
(ال�شكل التو�ضيحي رقم  )1.1ت�شمل كل من القطاع اخلا�ص (الر�سمي وغري الر�سمي) ومتلقي
اخلدمات (املجتمع املحلي) واجلهات اخلارجية الداعمة لهذا القطاع� .إ�ضافة �إىل اجلهات
احلكومية واجلهات املنفذة خلدمات النفايات ال�صلبة (جمال�س اخلدمات امل�شرتكة والهيئات
املحلية) ،وفيما يلي ملحة خمت�صرة عن �أجندة و�أدوار هذه اجلهات.

ال�شكل التو�ضيحي رقم  :1.1ال�شركاء الرئي�سيون يف �إدارة النفايات ال�صلبة والأدوار
¿ƒ«°ù«FôdG AÉcô°ûdG

á«dÉ◊G á«°ù«FôdG QGhOC’G

á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

»æWƒdG iƒà°ùŸG

≥ah áHÉbôdGh ±Gô°TE’Gh º«¶æàdGh §«£îàdG á«dhDƒ°ùe
á«dÉ◊G äÉ©jô°ûàdG
áëfÉŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdGh πjƒªàdG ÒaƒJ á«dhDƒ°ùe

›äÉeóÿG ¢ùdÉ
ácÎ°ûŸG

»ª«∏bE’G iƒà°ùŸG

áÑ∏°üdG äÉjÉØædG äÉeóN IQGOE’ ájò«ØæàdG á«dhDƒ°ùŸG

á«∏ëŸG äÉÄ«¡dG

»∏ëŸG iƒà°ùŸG

áÑ∏°üdG äÉjÉØædG äÉeóN IQGOE’ ájò«ØæàdG á«dhDƒ°ùŸG
»æØdG ºYódGh πjƒªàdG ÒaƒJ
áÑ∏°üdG äÉjÉØædG äÉeóN IQGOEG ‘ ™°VGƒàe QhO
)(ôjhóàdGh RôØdGh π«MÎdG äÉ«∏ªY ‘ ácQÉ°ûe
¢UÉÿG ´É£≤dG ácQÉ°ûŸ áë°VGh ÒZ äÉ°SÉ«°Sh
)»ª°SôdG ÒZh »ª°SôdG

áëfÉŸG äÉ¡÷G
¢UÉÿG ´É£≤dG

QhO) äÉjÉØædG äÉeóN IQGOEG ‘ ™°VGƒàe QhO
(ÖjQóàdGh »YƒdG õjõ©J ‘ ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°Sƒe
»©jô°ûàdG iƒàëŸG øª°V áë°VGh ÒZ ácQÉ°ûe äÉ«dBGh

»∏ëŸG ™ªàéŸG

 1.3.1.1دور القطاع اخلا�ص
عدم و�ضوح
الإطارال�سيا�ساتي مل�شاركة
القطاع اخلا�ص

االطار التنظيمي مل�شاركة القطاع اخلا�ص
�ساهم عدم و�ضوح الإطار ال�سيا�ساتي الذي ي�ضع الأ�س�س مل�شاركة القطاع اخلا�ص (الر�سمي
وغري الر�سمي) ،والت�شريعات املحدودة يف هذا الأمر يف �إعاقة امل�شاركة الفاعلة لهذا القطاع
يف �إدارة النفايات ال�صلبة.

وقد و�ضعت القوانني احلالية كما يف قانون الهيئات املحلية وقانون اال�ستثمار الأر�ضية مل�شاركة
هذا القطاع �إال �أنها غري كافية� .إن حتديد ال�سقف الزمني لعقود القطاع اخلا�ص �ضمن قانون
و�ضعت الت�شريعات �إالر�ضية
الهيئات املحلية مبدة �أق�صاها � 3سنوات (ي�شرتط يف جتاوزها موافقة وزير احلكم املحلي)
مل�شاركة القطاع اخلا�ص
تعترب من �إحدى معيقات م�شاركة هذا القطاع نظر ًا لق�صر هذه املدة التي ال تغطي فرتة
لكنها بحاجة �إىل تطوير
االهتالك الالزمة لتغطية النفقات اال�ستثمارية .8كما �أن ا�شرتاط قانون اال�ستثمار ح�صول
ا�ستثمارات �إعادة ت�صنيع النفايات ال�صلبة على موافقة جمل�س الوزراء امل�سبقة للإ�ستفادة من
الإعفاءات واملزايا املن�صو�ص عليها يف اال�ستثمارات الأخرى وفق �أحكام القانون ،مل توفر
احلوافز الكافية مل�شاركة هذا القطاع.
8

اعطى قانون الهيئات املحلية احلق للهيئات املحلية وملجال�س اخلدمات امل�شرتكة �ضمن ًا بان تعهد مبهامها �أو ببع�ضها ملتعهدين �أو ملتزمني �أو مق�أولني �أو
ان تعهد بها ل�شركات �أو افراد.
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نطاق امل�شاركة
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف وتعترب م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات ال�صلبة حمدودة نوع ًا ما ،وتتمثل غالب ًا
بعمليات الرتحيل من حمطات ترحيل النفايات ال�صلبة �أو املكبات امل�ؤقته �إىل املكبات ال�صحية،
عمليات الرتحيل والفرز
والتدوير
وكذلك يف �أن�شطة ذات نطاق �ضيق للتدوير وعمليات ال�صيانه يف بع�ض املناطق ،ومب�شاركة
القطاع غري الر�سمي يف عمليات اجلمع الأويل خا�صة يف التجمعات العمرانية ال�صغرية،
وعمليات جمع وفرز النفايات القابلة لإعادة �إال�ستخدام والتدوير يف عدد من املناطق يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة كما هو مف�صل يف اجلزء الفني من هذا التقرير (بند .)5.4.2
عدم الن�ضوج امل�ؤ�س�سي وعدم وتتميز هذه الأن�شطة التي غالب ًا ما يتوالها القطاع غري الر�سمي ب�أنها مبنية على مبادرات
كفاية االدوات والو�سائل
فردية غري م�ؤطرة �أو مهيكلة ب�سبب عدم ن�ضوج ال�سيا�سات ،وعدم كفاية الأدوات والو�سائل
العملية لتعزيز م�شاركة
العملية ،وحمدودية القدرات امل�ؤ�س�سية خا�صة على م�ستوى الهيئات املحلية يف التعامل مع
القطاع اخلا�ص
القائمني على هذه الأن�شطة من القطاع غري الر�سمي الذين يجمعون النفايات القابلة لإعادة
الإ�ستخدام و� /أو التدوير ،وي�سوقونها غالب ًا �إىل خارج الأر�ض الفل�سطينية املحتلة (�إىل امل�صانع
�إال�سرائيلية يف الغالب) ،مما يطرح العديد من الت�سا�ؤالت حول ملكية النفايات ال�صلبة التي مل
تطرح �إطالقا يف الت�شريعات احلالية ،واحلق يف اال�ستفادة من مردودها املايل من قبل الهيئات
م�س�ألة ملكية النفايات
املحلية ،و�إن كان املردود املايل الأكرب يف هذه احلالة ال يعود على جامعي النفايات من القطاع
ال�صلبة غري وا�ضحة
غري الر�سمي ،و�إمنا على امل�صانع الإ�سرائيلية التي ت�ستقبل هذا النوع من النفايات ،وحتوله �إىل
مواد خام تعيد ت�سويق جزء منه للفل�سطينيني.
�ضعف وعي القطاع غري
الر�سمي باملخاطر ال�صحية
وغياب الرقابة و�شروط
ال�صحة وال�سالمة

عدم توفر املتطلبات
ال�ضرورية الجناح م�شاركة
القطاع اخلا�ص

ال بد من �سد الفجوات
احلالية وتقوية قدرات
امل�ؤ�س�سات

وتعترب جتربة القطاع غري الر�سمي يف جمع النفايات جديرة بالإهتمام� ،إال نها بحاجة �إىل
توفري ال�سيا�سات املنا�سبة والداعمة لهذا التوجه ،التي توفر الأ�س�س لتحديد الأدوات والو�سائل
التي من �ش�أنها �أن تعزز وتطور هذه امل�شاركة ،وحتدد �شروط ال�صحة وال�سالمة والرقابة
للعاملني يف هذا القطاع كونهم يعملون يف ظروف تعر�ضهم للمخاطر ال�صحية الناجتة عن
احتكاكهم املبا�شر بالنفايات ال�صلبة ،مبا يف ذلك اخلطرة منها ،دون توفر الوعي واالهتمام
الكايف للمخاطر املرتتبة على ذلك من قبلهم.
التحديات احلالية مل�شاركة القطاع اخلا�ص
�إن ما ذكر �إ�ضافة لعدم كفاية احلوافز والو�سائل �إالقت�صادية ،وحمدودية التجارب املحلية التي ميكن
�إال�ستناد اليها ،وعدم كفاية اخلربات املحلية على م�ستوى القطاع اخلا�ص ذاته يف هذا املجال ،هذا
عدا عن غياب ال�سوق التناف�سية ،و�ضعف اهتمام القطاع اخلا�ص بالنواحي البيئية عادة ،وغريها من
العوامل ،مل ت�ساهم فقط يف �إ�ضعاف م�شاركة هذا القطاع يف �إدارة النفايات ال�صلبة ،و�إمنا من املتوقع
�أن ت�ؤدي لربوز �إ�شكاالت �إدارية وفنية وت�شغيلية وبيئية من املمكن �أن تكون لها انعكا�سات �سلبية على
كفاءة وفاعلية �إدارة هذا القطاع يف حال م�شاركة القطاع اخلا�ص �ضمن املحتوى املذكور.9
�إن من �أهم ال�شروط واملتطلبات مل�شاركة هذا القطاع تتمثل �أي�ض ًا يف �إمكانية اجلهات املخت�صة
وحتديد ًا الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة على تطوير قدراتها الذاتية خا�صة يف
�إعداد العطاءات والعقود الت�شغيلية ،وتوفري اللوائح التنظيمية التي تنظم عمله ،وتطوير نظمها
الرقابية واملعلوماتية لكي ت�ستطيع متابعة �أداء القطاع اخلا�ص كما يجب� .إن ذلك يتطلب برامج
موجهه لدعم القدرات يف هذا املجال على امل�ستوى املحلي واالقليمي والوطني �أي�ض ًا.

Nibal Abu Lawi, 2009. Organization and Implementation concepts for solid waste Management - Ramallah/Al Bireh
Governorates.
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لي�س بال�ضرورة �أن ت�ؤدي
م�شاركة القطاع اخلا�ص
�إىل تقليل التكلفة يف ظل
الو�ضع احلايل

عدم ا�سرتداد التكلفة
تعيق قدرة القطاع العام يف
ت�سديد التزاماتها املالية
للقطاع اخلا�ص يف حال
م�شاركته
ا�شراك القطاع هدف
ا�سرتاتيجي

ومن املتوقع نظري ًا �أن ت�ؤدي م�شاركة القطاع اخلا�ص �إىل تقليل التكلفة� ،إال انه ال ميكن اجلزم
بذلك �ضمن املحتوى احلايل لعدة �أ�سباب� ،أولها �أن هذا القطاع يعمل عادة وفق �أ�س�س جتارية
وي�سعى �إىل حتقيق الأرباح املادية� ،إ�ضافة �إىل �أنه يتكبد تكاليف �إ�ضافية ك�ضريبة الدخل
(ن�سبة ت�صاعدية) وال�ضريبة اال�ضافية (� .)%5.41إن هذه �إال�سباب �إ�ضافة �إىل غياب ال�سوق
التناف�سية رمبا ت�ؤدي �إىل زيادة تكلفة اخلدمات عن تلك التي يتكبدها القطاع العام.10
كما �أنه وبعدم توفر البيانات الدقيقة عن تكلفة �إدارة خدمات النفايات ال�صلبة التي تقدمها
الهيئات املحلية ،ف�إنه ي�صبح من ال�صعب اجلزم ب�أن م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تقدمي هذه
اخلدمات �سيكون جمدي ًا من حيث التكلفة ،وذلك لعدم توفر مقدار التكلفة احلقيقية التي
يتكبدها القطاع العام مبا ال يتيح �إمكانية للمقارنه.11
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن ال�ضعف احلا�صل يف نظام جباية ر�سوم النفايات ال�صلبة من قبل
الهيئات املحلية ،وعدم ا�سرتداد التكلفة ي�شكل عائق ًا �إ�ضافيا يف حال �إبرام عقود مع القطاع
اخلا�ص� .إن من �ش�أن عدم قدرة الهيئات املحلية على االلتزام بدفع ا�ستحقاقات القطاع اخلا�ص
يف هذه احلالة �أن تخلق �إ�شكاالت رمبا ت�ؤدي �إىل توقف القطاع اخلا�ص عن العمل �أو �إنهاء
العقود �أو الدخول يف حاالت نزاع وخالف مما �سينعك�س بالت�أكيد على كفاءة وفاعلية اخلدمات.
وبنا ًء على ذلك ،تبقى م�شاركة القطاع اخلا�ص هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا مرهون ًا بتوفر البيئة امل�ؤاتية
لإجناحها ،وبتوفري البيئة التمكينية لت�شجيعه لال�ستثمار يف �إدارة النفايات ال�صلبة ،وبالأخ�ص
يف جمال تدوير النفايات والرتحيل والتخل�ص ومعاجلة النفايات ال�صلبة على �سبيل املثال.
وبرغم هذه املحددات ،ف�إن �إمكانية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف الوقت احلايل ال زالت واردة يف
جماالت حمددة ،لكنها تتطلب احلذر والتخطيط ال�سليم ،والقيام بدرا�سات جدوى تف�صيلية من
قبل الهيئات املخت�صة .ومن املمكن �أن ت�شمل هذه املجاالت خ�صخ�صة عمليات اجلباية �أو �صيانة
املركبات �أو نقل النفايات ال�صلبة مبا ي�ستند على اال�ستفادة من التجارب احلالية يف ذلك .وبكل
الأحوال ف�إن التدرج املدرو�س يف م�شاركة القطاع اخلا�ص رمبا ميثل التوجه الأن�سب الذي يتالءم
مع املحتوى احلايل مبا يتيح تقييم التجربة والبناء عليها وتو�سيع نطاقها يف حال كانت جمدية.12

 2.1.3.1دور املجتمع املحلي
مل تركز االحكام القانونية
او ال�سيا�سات على دور
املجتمع املحلي
رغم توفر الوعي الن�سبي
هناك بع�ض ال�سلوكيات
واملظاهر ال�سلبية

10
11
12

�إن الأحكام القانونية التي تركز على دور متلقي اخلدمات وعلى م�س�ألة �إ�شراك املجتمع املحلي،
التي تعترب يف غاية االهمية ،حمدودة جد ًا وغري مف�صلة يف الت�شريعات احلالية ،ومل تطرح
�أي�ض ًا على امل�ستوى ال�سيا�ساتي .ويعترب دور املجتمع املحلي (املواطنني وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين) هام ًا وله ت�أثري مبا�شر على جناح �أو ف�شل �أي نظام يطرح لإدارة النفايات ال�صلبة.
رغم �أن بع�ض الدرا�سات قد �أ�شارت �إىل توفر الوعي العام ن�سبي ًا لدى املواطنني بق�ضايا النفايات
ال�صلبة� ،13إال �أن هناك بع�ض ال�سلوكيات واملظاهر ال�سلبية من تراكم للنفايات يف املناطق احل�ضرية،
وحرق للحاويات والنفايات ،وعدم التزام املواطنني بدفع ر�سوم النفايات ال�صلبة وغريها التي لها
انعكا�ساتها ال�سلبية على البيئية وال�صحة العامة وعلى املظهر احل�ضاري للبيئية العمرانية.

املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.

Applied Research Institute (ARI), Analysis of Waste Management Policies in Palestine, Domestic aste and Wastewater (2005).
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�ضرورة تعزيز التوا�صل
مع املواطنني وتطوير
منهجيات امل�شاركة

مبادارت املجتمع يف
الق�ضايا ذات ال�صلة�إبادارة
النفايات ال�صلبة

�إن هذه ال�سلوكيات التي يجب متابعتها من قبل اجلهات املخت�صة ،ال ترتبط فقط مب�ستوى
الوعي املجتمعي الذي بحاجة �إىل تعزيز ،و�إمنا �أي�ض ًا بوجود الرقابة الفاعلة ،وبتوفر الأدوات
والو�سائل الرادعة و�آليات �إنفاذها من قبل هذه اجلهات ،وبقدرة الهيئات املخت�صة يف تعزيز
التوا�صل مع املواطنني ،وتطوير منهجيات عملية و�آليات فاعلة لزيادة م�شاركتهم.
وقد برزت يف ال�سنوات الأخرية توجهات ومبادرات لتعزيز وزيادة الوعي بق�ضايا �إدارة النفايات
ال�صلبة ،انبثق عنها بع�ض الربامج والأن�شطة التي قامت بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والهيئات
احلكومية واملخت�صة الأخرى كالهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة .وتلعب م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين دور ًا هام ًا يف تعزيز الوعي املجتمعي والتدريب ،و�إعداد الدرا�سات ،والقيام
مببادرات لتدوير النفايات خا�صة يف �صناعة الذبال وغريها من الأن�شطة .ويتوفر لدى هذه
امل�ؤ�س�سات الإمكانية للقيام بدور �أكرث فاعلية يف �إدارة النفايات ال�صلبة يف حال توفر الإطار
التنظيمي والآليات والإجرات العملية املنا�سبة.

وهناك عدد من املجاالت التي ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة بها يف هذا ال�سياق منها على
�إمكانات لتعزيز دور املجتمع �سبيل املثال ،تعزيز وزيادة وعي املواطنني ب�أخطار وم�شاكل النفايات ال�صلبة ،وتبادل املعلومات
املدين
والبيانات ذات العالقة ما بني القطاع احلكومي واملواطنني ،وتعزيز التوا�صل ما بني اجلانبني،
والتوعية بالأهداف الوطنية العامة للتعامل البيئي ال�سليم مع النفايات ال�صلبة كف�صل وفرز
النفايات وغريها .كما �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من املمكن �أن تلعب درو ًا هام ًا يف توفري
الدعم الفني والتوعوي جلامعي النفايات من العاملني يف القطاع غري الر�سمي خا�صة يف رفع
الوعي باملخاطر ال�صحية وتعزيز وعيهم لتجنبها.
�ضرورة ادماج دور املجتمع
املحلي يف منظومة �إدارة
النفايات ال�صلبة

�إن دور املجتمع املحلي وم�ستوى الوعي وال�سلوك ي�ؤثر بال�ضرورة لي�س فقط على فاعلية وكفاءة
�إدارة خدمات النفايات ال�صلبة ،و�إمنا ي�ساهم �أي�ض ًا يف التقليل من التكاليف غري املنظورة التي
ال توىل االهتمام عادة كتكاليف الت�أثريات ال�صحية والبيئية ال�سلبية بعيدة املدى .ويف ظل ذلك،
فقد بات هناك �ضرورة لإدماج دور املجتمع املحلي كجزء ال يتجز�أ من منظومة �إدارة النفايات
ال�صلبة ،ولتوفري برامج تربوية و�إعالمية وبيئية ،و�سيا�سات متكينية لتحقيق امل�شاركة الفاعلة
للمواطنني ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

 1.3.1.3دور اجلهات اخلارجية الداعمة
ت�ساهم العديد من اجلهات
الدولية املانحة يف دعم
قطاع النفايات ال�صلبة

وبالن�سبة لدور اجلهات اخلارجية الداعمة ،فت�ساهم عدد من م�ؤ�س�سات التمويل الدولية ب�شكل
فاعل يف دعم �إدارة النفايات ال�صلبة منها البنك الدويل ،والتعاون الفني الأملاين ()ZTG
والوكالة اليابانية للتعاون الدويل ( ،)ACIJواالحتاد الأوروبي ،واحلكومة الهولندية وااليطالية
على �سبيل املثال ال احل�صر.
ويتمثل �أهمية الدور الذي تلعبة اجلهات املانحة يف �سد الفجوة يف هذا املجال باعتبار �شح
موارد اجلهات ذات االخت�صا�ص ،وحمدودية توفري التمويل من قبل ال�سلطة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية .وت�ساهم اجلهات اخلارجية حالي ًا يف دعم جماالت رئي�سية ت�شمل:
•بناء القدرات يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي حيث تقدم ( )GTZالدعم الفني يف هذا املجال.
•بناء قدرات جمال�س اخلدمات امل�شرتكة التي ت�ساهم بها العديد من اجلهات املانحة
ومنها التعاون الفني االملاين ( )GTZوالوكالة اليابانية للتعاون الدويل ( )JICAوالبنك
الدويل واالحتاد الأوروبي.
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•متويل م�شاريع البنية التحتية وبالأخ�ص متويل �إن�شاء مكبات النفايات ال�صحية الإقليمية
التي يدعمها عدد من املانحني منهم البنك الدويل وبنك التنمية الأملاين ( )KFWو
( )JICAواالحتاد االوروبي.
•تقدمي التجهيزات واملعدات ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة وللهيئات املحلية حيث ت�ساهم
بذلك العديد من الدول املانحة منها احلكومة اليابانية واالحتاد الأوروبي.
�أنفقت الن�سبة الكربى من
التمويل املخ�ص�ص على
م�شاريع املرافق االقليمية

وقد بلغ حجم التمويل املقدم من اجلهات اخلارجية الداعمة للنفايات ال�صلبة منذ العام 4991
حوايل  472,27مليون دوالر ًا �أمريكي ًا .ويالحظ تذبذب عمليات التمويل خالل هذه ال�سنوات
التي بلغت �أق�صاها يف العام ( 4002الر�سم التو�ضيحي رقم  ،)2.1ومت �صرف ما يقارب %75
من حجم التمويل حتى العام  8002مع الأخذ بعني االعتبار �أن عدد من هذه امل�شاريع والربامج
ال زالت قيد التنفيذ.14
وقد �أنفقت الن�سبة الكربى من حجم التمويل املخ�ص�ص خالل ال�سنوات ال�سابقة على م�شاريع
البنية التحتية وبالأخ�ص امل�شاريع واملرافق االقليمية لإن�شاء مكبات النفايات ال�صلبة ال�صحية
كمكب زهرة الفنجان يف حمافظة جنني ومكب املنيا يف حمافظة اخلليل (قيد الإن�شاء) ومكب
دير البلح ،ومكب رامون قيد التطوير يف حمافظة رام اللة والبرية.

ينح�صر الدعم املقدم غالباً ومن املالحظ �أن الدعم اخلارجي ينح�صر يف �أن�شطة وم�شاريع ما بعد تولد النفايات ،ومل
يتم تقدمي دعم يذكر يف جمال التقليل من �إنتاج النفايات ال�صلبة �أو املعاجلة �أو التدوير،
يف �أن�شطة ما بعد تولد
مما يعك�س عدم كفاية ال�سيا�سات والأن�شطة املحدودة يف هذه املجاالت ،وباملقارنة ،بلغ حجم
النفايات ال�صلبة
التمويل يف جمال تدوير النفايات حوايل  %2.5من حجم التمويل الكلي خالل هذه ال�سنوات،
�شملت م�شاريع يف جمال تدوير نفايات الردم والبناء املمولة من قبل احلكومة االيطالية.15
الر�سم التو�ضيحي  :2.1حجم متويل �أن�شطة النفايات ال�صلبة وامل�صروفات ()7002 – 4991

14
15

وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
املرجع ال�سابق.
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�إن من �أهم الق�ضايا املرتبطة بدور اجلهات اخلارجية املانحة م�س�ألة تن�سيق التمويل الفاعل التي
ت�ضمن اال�ستخدام املثل للموارد ،وعدم ازدواجية الأن�شطة وتخ�صي�ص هذه املوارد مبا يتوافق
مع االحتياجات والأولويات لإدارة هذا القطاع والتي �سيتم بحثها الحق ًا (�أنظر/ي بند .)4.1

 1.3.1.4دور اجلهات احلكومية  -امل�ستوى الوطني

حددت الأدوار الرئي�سية يف ة ت�أثر الإطار التنظيمي امل�ؤ�س�سي لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى الوطني بالتغريات
لثالثة وزارات مل يحدد لأي التنظيمية التي ال زال ي�شهدها الإطار امل�ؤ�س�سي العام لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبتعرث جهود
منها م�س�ؤولية ح�صرية
اال�صالح امل�ؤ�س�سي خالل ال�سنوات املا�ضية .و�أنيطت الأدوار الرئي�سية لإدارة النفايات ال�صلبة
لثالثة م�ؤ�س�سات رئي�سية وهي �سلطة جودة البيئة ووزارة احلكم املحلي ووزارة ال�صحة ،مل ُي َحدَ د
لأي منها م�س�ؤولية ح�صرية لإدارة هذا القطاع ب�شكل من�صو�ص عليه وفق االحكام القانونية �أو
القرارات الر�سمية�( .أنظر/ي ملحق رقم ( :)3.1ملحة عن �أدوار امل�ؤ�س�سات احلكومية).
الدور التنظيمي والرقابي وتلعب العديد من امل�ؤ�س�سات ال�شريكة الأخرى �أدوار ًا عامة ومتباينة وفق اخت�صا�صتها منها
وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ،وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ،واجلهاز املركزي للإح�صاء
واال�شرايف للم�ؤ�س�سات
الفل�سطيني ،و�صندوق البلديات ،واحتاد البلديات� ،إ�ضافة �إىل ووزارة االقت�صاد الوطني (ملحق
الوطنية
رقم .)3.1
وب�شكل عام ف�إن للم�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية م�س�ؤولية تطوير وتوفري الإطار الت�شريعي
وامل�ؤ�س�سي املنا�سب لإدارة قطاع النفايات ال�صلبة� ،إ�ضافة �إىل التخطيط واال�شراف واملتابعة
والرقابة على �أن�شطة البنية التحتية ،وكذلك الت�أكد من �أن الهيئات املحلية متلك ال�صالحيات
والقدرة والإمكانات لتحقيق الإدارة الفاعلة لهذا القطاع.
�إال �أنه من الوا�ضح �أن الدعم املقدم للهيئات املحلية من قبل امل�ؤ�س�سات الوطنية لتنفيذ مهامها
تلعب امل�ؤ�س�سات الوطنية
وم�س�ؤولياتها يف �إدارة النفايات ال�صلبة ،من حيث توفري التوجهات ال�سيا�ساتية املنا�سبة ،ودعم
دوراً متوا�ضعا
عملية بناء قدرات الهيئات املحلية يف املجاالت �إالدارية والبيئية والأنظمة املالية والفنية ذات
كاف ،هذا ا�ضافة �إىل عدم كفاية الدور
العالقة ب�إدارة هذا القطاع ال زال متوا�ضع ًا وغري ٍ
اال�شرايف والرقابي خا�صة فيما يخت�ص بالرقابة الفنية والبيئية ذات ال�صلة ب�إدارة هذا القطاع.
بع�ض اللب�سواالزدواجية يف ويعود ال�سبب الرئي�سي يف يف ذلك �إىل �أن امل�ؤ�س�سات الوطنية ذاتها ال زالت يف مرحلة تطوير
الأدوار
منظومة و�أدوات التعامل مع م�س�ؤولياتها الفردية يف �إدارة النفايات ال�صلبة �إ�ضافة �إىل
م�س�ؤولياتها الأخرى ،هذا ب�إال�ضافة �إىل �أنها تفتقر �إىل الإمكانات املالية والب�شرية وهي يف
مرحلة تطوير قدراتها الذاتية امل�ؤ�س�سية والفنية يف هذا املجال ،وي�ساهم يف ذلك �ضعف و�ضوح
العالقات ما بني امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وعدم حتديد �آليات التعاون والتن�سيق الفاعلة ،ووجود
بع�ض اللب�س واالزدواجية يف الأدوار.
ال زالت امل�ؤ�س�سات يف مرحلة ومن امل�ؤكد �أن �إعادة تنظيم و�/أو تطوير الإطار الذي ينظم هذه الأدوار ال ميكن حتقيقه من
تطوير منظومة و�أدوات
قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية ذاتها ،و�إمنا يتطلب قرار ًا وا�ضح ًا من قبل اجلهات التنفيذية العليا.
التعامل مع م�س�ؤولياتها
ومل ت�صدر خالل ال�سنوات ال�سابقة �أية مبادرات �أو �سيا�سات ر�سمية لتطوير الهياكل التنظيمية
للرتتيبات امل�ؤ�س�سية والأدوار على امل�ستوى الوطني� ،أو لتو�ضيح العالقة ما بني امل�ستويات
الوطنية وما بينها وبني امل�ستوى االقليمي واملحلي ،التي مل تعالج �أي�ضا يف الأحكام الت�شريعية
�سارية املفعول ب�شكل �شمويل.
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 1.3.1.5دور جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
مهام تقدمي وادارة
اخلدمات واملرافق االقليمية

دور فاعل ملجال�س اخلدمات
يف �إدارة مرافق التخل�ص
واجلمع االبتدائي

التحديات يف حتقيق
ا�ستدامة اخلدمات
�أهمية االنتقال من االعتماد
على املانحني اىل التمويل
الذاتي

�أهمية دور املجال�س يف نقل
املعرفة واخلربات

تفاوت يف جناح جتربة املجال�س
توجهات وزارة احلكم املحلي
الدماج املجال�س ال�صغرية يف
تلك على م�ستوى املحافظات
16
17

تتوىل جمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مهام
تقدمي و�إدارة خدمات ومرافق النفايات ال�صلبة على امل�ستوى االقليمي �ضمن نطاق �صالحياتها
اجلغرايف ،وم�س�ؤولياتها املن�صو�ص عليها يف قانون الهيئات املحلية والنظام الأ�سا�سي ملجال�س
اخلدمات امل�شرتكة والأنظمة اخلا�صة بكل منها .وب�شكل عام ال زال التو�صيف الوظيفي العام
ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة الوارد �ضمن النظام الأ�سا�سي بحاجة �إىل �إدماج مهام التخطيط
والرقابة واملتابعة ب�شكل وا�ضح.
وقد ا�ستطاعت هذه املجال�س التي بلغ عددها  21جمل�س ًا لإدارة النفايات ال�صلبة على م�ستوى
املحافظات يف حمافظات ال�ضفة الغربية وجمل�سني يف قطاع غزة ،16تطوير خدمات النفايات
ال�صلبة على امل�ستويني االقليمي واملحلي من خالل الت�شارك يف املوارد الذي �أثبت حتقيق فاعلية
وكفاءة �أكرب يف �إدارة اخلدمات ،وقد �ساهم يف ذلك التخ�صي�ص الوظيفي املمنوح لها ،والدعم
ال�سيا�سي واملايل والفني الذي تتلقاه من اجلهات اخلارجية الداعمة .و�إ�ضافة �إىل املجال�س على
م�ستوى املحافظات فهناك العديد من املجال�س امل�شرتكة للخدمات والتخطيط والتطوير والتي
تعترب �إدارة النفايات ال�صلبة جزء من مهامها على امل�ستوى االقليمي اجلزئي.
وقد �ساهم ت�شكيل هذه املجال�س يف تطوير عمليات تخطيط �إدارة النفايات ال�صلبة وحتقيق اال�ستخدام
الأمثل للموارد والتجهيزات ،جتلى يف تطور وا�ضح ونقلة نوعية من النهج التقليدي املتبع على امل�ستوى
املحلي يف �إدارة النفايات ال�صلبة� ،إىل نهج �أكرث تطور ًا �شمل التخل�ص من النفايات يف مكبات �صحية،
و�إدارة بع�ض عمليات فرز النفايات يف عدد من حمافظات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم جناح جتربة جمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف تقدمي خدمات النفايات ال�صلبة على امل�ستوى
�إالقليمي التي ت�شمل �أي�ض ًا اجلمع االبتدائي للنفايات (يف بع�ض احلاالت كما جنني و�أريحا)� ،إال
�أن هناك عدد من التحديات التي تواجه هذه املجال�س يتمثل �أهمها يف قدرتها على تطوير وحتقيق
ا�ستدامة تقدميها للخدمات واملرافق �إالقليمية .ويرتبط ذلك عملي ًا مبدى قدرة هذه املجال�س
على االنتقال التدريجي من الإعتماد على اجلهات املانحة يف توفري ر�أ�س املال اال�ستثماري،
و�إىل حتقيق التمويل الذاتي لتطوير وت�شغيل اخلدمات �إالقليمية ،ويعترب حتقيق ا�سرتاد التكلفة،
والتزام الهيئات املحلية الأع�ضاء بت�سديد التزاماتها املالية للمجال�س مقابل اخلدمات التي
تقدمها الأخرية من �أهم العوامل امل�ؤثرة ،وال يقل �أهمية عن ذلك تطوير وتعزيز م�ستوى املعرفة
والقدرات امل�ؤ�س�سية والفنية للمجال�س يف جمال الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
ونظر ًا لنجاح جتربة جمال�س اخلدمات امل�شرتكة خا�صة تلك على م�ستوى املحافظات ،يعترب
التن�سيق والتعاون بهدف تبادل املعلومات واملعرفة واخلربات ما بني املجال�س امل�شرتكة جوهري ًا
يف هذا الإطار .وال بد من الت�أكيد هنا على �أهمية تفعيل دور “جلنة املتابعة لنقل اخلربات بني
املجال�س امل�شرتكة” التي �شكلت يف العام  8002لهذا الغر�ض.17
وجتدر الإ�شارة �إال �أنه ال زال هناك تفاوت ًا يف جناح هذه التجربة ما بني جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة الدارة النفايات على م�ستوى املحافظات وبني املجال�س ال�صغرية على امل�ستوى االقليمي
اجلزئي� ،إ�ضافة اىل التباين يف م�ستوى القدرات واالمكانات� .إن من �ش�أن توجهات وزارة احلكم
املحلي بتطوير االطار الهيكلي والتنظيمي العام ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة ،خا�صة من حيث

وزارة احلكم املحلي.
جمدي ال�شوملي.
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�إدماج املجال�س ال�صغرية يف املجال�س على م�ستوى املحافظات �أن يقل�ص النفقات الإدارية ،ويقلل
من العبء املرتتب على الوزارة يف متابعة �ش�ؤون هذه املجال�س ،وي�ساهم ب�شكل �أكرب يف حتقيق
مبد�أ “وفورات احلجم” ،وبالتايل يف حتقيق فاعلية وكفاءة �أكرب يف �إدارة النفايات ال�صلبة.

 1.3.1.6دور الهيئات املحلية

اقت�صرت م�س�ؤولية �إدارة النفايات ال�صلبة تاريخي ًا على الهيئات املحلية قبل ا�ستالم ال�سلطة الوطنية
�صعوبة ايالء االولوية
الفل�سطينية ملهامها .وقد حددت هذه امل�س�ؤولية وفق قانون تنظيم املدن والقرى الأردين للعام ،1966
للنفايات ال�صلبة ب�سبب
القيود املالية والب�شرية
ووفق قانون الهيئات املحلية وقانون البيئة التي �صدرت عن احلكومة الفل�سطينية .بيد �أن القيود
املالية والب�شرية التي تعاين منها العديد من الهيئات املحلية جتعل من ال�صعب عليها �أن متنح
الأولوية لإدارة خدمات النفايات ال�صلبة تتعدى احلد الأدنى الذي تقدمة ،واملتمثل ب�شكل رئي�سي
حددت مهام الهيئات املحلية بتقدمي خدمات اجلمع االبتدائي للنفايات ال�صلبة والتخل�ص منها يف مكبات ع�شوائية غري �صحية.
بجمع ونقل والتخل�ص من
�إن الت�شريعات احلالية حتدد مهام الهيئات املحلية بجمع ونقل والتخل�ص من النفايات ال�صلبة من
النفايات ال�صلبة
�أجل تلبية معايري النظافة العامة بد ًال من التعامل مع �إدارة النفايات ال�صلبة كقطاع متكامل ي�شمل
اجلوانب الفنية واملالية والبيئية و�إالجتماعية  -االقت�صادية .18ومن �أجل حتقيق الأخرية ،يجب �أن
تتوفر ال�سيا�سات والت�شريعات والأدوات والو�سائل التي تدعم دور الهيئات املحلية يف حتقيق االدارة
املتكاملة للنفايات ال�صلبة ،والتي تتالءم مع امل�صادر املالية والب�شرية املتاحة على امل�ستوى املحلي،
والعمل ب�شكل متزامن على تعزيز قدرات و�إمكانات الهيئات املحلية املحدودة يف هذا املجال.
وللهيئات املحلية �أي�ضا مهام فر�ض وجباية �ضرائب ور�سوم �إدارة النفايات ال�صلبة وفق قانون
مهام فر�ض الر�سوم
الهيئات املحلية الذي �أتاح اي�ضا لهذه الهيئات �إمكانية التعاقد مع القطاع اخلا�ص يف تنفيذ
وجبايتها
مهامها ووظائفها مبا ي�شمل خدمات النفايات ال�صلبة� .إال ان هناك �ضعف وا�ضح يف نظم
اجلباية (بند  )6.3كما �أن مبادرات الهيئات املحلية ال�شراك القطاع اخلا�ص ال زالت حمدودة
ب�سبب غياب اخلربات واالدوات والو�سائل امل�ساعدة لتنظيم وت�أطري م�شاركة القطاع اخلا�ص.
يفتقر االطار التنظيمي اىل وت�ؤدي الهيئات املحلية مهامها من خالل �أق�سام النفايات التابعة غالب ًا لدوائر ال�صحة والبيئة �أو
ا�سناد ادوار وا�ضحة الق�سام الهند�سة �أو من خالل هذه الدوائر ب�شكل مبا�شر ،وت�شري التقديرات امليدانية �إىل �أن حوايل ثلث
الهيئات املحلية ال يوجد لديها �أق�سام �أو دوائر خا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة .ويفتقر الإطار التنظيمي
النفايات يف حال وجودها
لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى املحلي �إىل �إ�سناد دور رئي�سي ومركزي لأق�سام النفايات ال�صلبة
(يف حال وجودها) يف العمليات الفرعية املتعلقة باجلمع االبتدائي والتخل�ص من النفايات ال�صلبة،
مما �أدى �إىل عدم تطور هذه الأق�سام ككيانات وظيفية متكاملة ،و�إىل �ضعف �سيطرتها على العمليات
الفرعية كعمليات ال�صيانة والتخطيط املايل على �سبيل املثال مما �أثر على فاعلية الأداء.
�إن م�ستوى وكفاءة خدمات النفايات ال�صلبة يف معظم الهيئات املحلية قد ت�أثرت بعدم توفر
�ضعف مهام التخطيط
نظم املعلومات ال�ضروري التخاذ القرارات الواقعية واملدرو�سة ،وفقر نظام التخطيط ،وعدم
والرقابة واملتابعة وادارة
املعلومات
كفاية الرقابة واملتابعة و�إال�شراف ،هذا �إ�ضافة �إىل �ضعف نظام اجلباية وا�سرتداد التكلفة،
وعدم كفاءة النظام املايل امل�ستخدم ،وفقر عمليات و�إجراءات ال�صيانة وعدم كفاية الكوادر
املدربة واملتخ�ص�صة يف هذا املجال ،و�ضعف التن�سيق والتكامل ما بني �إالن�شطة املختلفة ملكونات
نظم اجلمع االبتدائي والتخل�ص من النفايات ال�صلبة ،وتوفر التجهيزات الكافية واحلديثة.19
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تقوم الهيئات املحلية مبهامها املتعارف عليها وفق قانون الهيئات املحلية كما ن�صت عليه املاده  15من القانون « جمع النفايات والف�ضالت من ال�شورارع
واملنازل واملحالت العامة ونقلها و�إتالفها وتنظيم ذلك».
نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل جلمع ونقل النفايات ال�صلبة لبدليات رام اللة والبرية وبيتونيا 2009 -
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 1.3.1.7دور وكالة غوث وت�شغيل الالجئني

()AWRNU

تقدم الأنروا خدمات اجلمع االبتدائي للنفايات ال�صلبة لكافة �سكان املخيمات الفل�سطينية
�إ�ضافة �إىل خدمات ترحيل هذه النفايات �إىل مكبات النفايات الر�سمية مقابل ر�سوم تخل�ص
يتم االتفاق عليها بني الأنروا وم�شغلي املكبات.

 1.3.2املهام وامل�س�ؤوليات
تق�سيم املهام التنظيمية
والرقابية واال�شرافية
للم�ستوى الوطني
والتنفيذية للم�ستوى
االقليمي واملحلي
وجود لب�س وازدواجية
وعدم و�ضوح يف م�س�ؤوليات
امل�ؤ�س�سات الوطنية

مل يتم ا�سناد م�س�ؤولية
وا�ضحة الدارة النفايات
اخلطرة

�أثر عدم و�ضوح امل�س�ؤوليات
على م�ستوى و�آليات
التن�سيق والتعاون
املهام الوا�ضحة �شرطا
لتحقيق الإدارة الفاعلة

حددت الت�شريعات احلالية مهام وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات الوطنية واالقليمية واملحلية يف �إدارة
النفايات ال�صلبة .وبو�ضوح تخ�صي�ص املهام التخطيطية والتنظيمي واال�شرافية والرقابية
للم�ؤ�س�سات الوطنية ،والدور التنفيذي للم�ستويات االقليمية واملحلية ،ال زال هناك بع�ض من
عدم الو�ضوح يف مهام وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني� ،إ�ضافة �إىل عدم و�ضوح
العالقة ما بني امل�ستويات املختلفة.
وقد �أدى ذلك �إ�ضافة �إىل اللب�س احلا�صل يف تف�سري امل�ؤ�س�سات الوطنية للأحكام القانونية
املتعلقة مبهامها �إىل وجود بع�ض التعار�ض والإزدواجيه مما خلق نوع ًا من الإرباك يف التطبيق
العملي و�أثر على �أدائها .فعلى �سبيل املثال هناك لب�س وازدواجية يف مهام الإ�شراف على تنفيذ
الهيئات املحلية للخطط الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة ما بني �سلطة جودة البيئة ووزارة
احلكم املحلي ،ولب�س وازدواجية يف مهام تخ�صي�ص وتن�سيق املنح للهيئات املحلية ما بني
وزارة احلكم املحلي و�صندوق البلديات� ،إ�ضافة �إىل ازدواجية مهام �إعداد الأنظمة والتعليمات
للنفايات اخلطرة ما بني �سلطة جودة البيئة ووزارة ال�صحة وغريها( ،ملزيد من التفا�صيل
�أنظر/ي ملحق رقم ( :)4.1مالحظات حول توزيع املهام وامل�س�ؤوليات).
ومن ناحية �أخرى ف�إن هناك بع�ض امل�س�ؤوليات التي ال يت�ضح من هو امل�س�ؤول عنها ،فعلى
�سبيل املثال �إن عدم ا�سناد م�س�ؤوليات وا�ضحة لإدارة النفايات اخلطرة قد �أدى �إىل عدم
�إيالء اهتمام من قبل �أي من امل�ؤ�س�سات لإدارة هذا النوع من النفايات وملتابعتها وملعاجلتها �أو
التخل�ص منها بالطرق الآمنة وال�سليمة ومبا ي�ستويف �شروط ال�صحة وال�سالمة العامة ،مما نتج
عنه اثار ًا بيئية و�صحية خطرية ،كما و�أدى اىل غياب الربامج الرقابية لتحديد م�ستوى التلوث
احلا�صل عن النفايات اخلطرة وبرامج التثقيف والتوعية ذات العالقة.
�إن عدم و�ضوح �آليات التن�سيق والتعاون ما بني هذه امل�ؤ�س�سات بال�شكل الذي ي�ضمن حتقيق
الفاعلية املرجوه� ،أدى احيان ًا �إىل �أن تعمل هذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل منفرد ،دون �أن تدرك كل منها
ما يقوم به الطرف الآخر مما ي�ساهم يف ازدواجية املهام و�إهدار املوارد.
ويعترب �إ�سناد مهام وم�س�ؤوليات وا�ضحة وحمددة اعتماد ًا على تفوي�ض وا�ضح لل�صالحيات وفق
ما يفر�ضه القانون ،وحل بع�ض �إ�شكاالت التعار�ض والإزدواجية القائمة مبا يخت�ص ب�أن�شطة
�إدارة النفايات ال�صلبة ،والو�صول �إىل الرتتيبات امل�ؤ�س�سية التي ت�شمل كافة امل�ستويات ،مبا
ي�ضمن التفاعل املنظم بني امل�ؤ�س�سات املخت�صة ،ومبا ي�ضمن التعاون وتدفق املعلومات املوثوقة
على ر�أ�س الق�ضايا ذات الأولوية و�شرط ًا رئي�سي ًا لتحقيق الإدارة الفاعلة لهذا القطاع.

�	1.3.3إطار وعمليات التخطيط
عدم و�ضوح
الإطارالتخطيطي

ت�أثر التخطيط لإدارة النفايات ال�صلبة بعدم و�ضوح الإطار التخطيطي العام الذي يحدد
العالقة ما بني امل�ستويات املختلفة ،ونوع اخلطط وهرميتها و�آليات و�إجراءات التعامل معها
ومتابعتها ،وعالقتها مع اخلطط الوطنية ال�شاملة ،واخلطط االقليمية والقطاعية ذات ال�صلة،
التي مل تنظم من قبل الت�شريعات احلالية.
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اثر غياب التخطيط ال�سليم �إن التخطيط لإدارة النفايات ال�صلبة يعترب من العمليات املعقدة نظر ًا لعالقة وت�شابك هذا
على الكفاءة والفاعلية
القطاع مع القطاعات الأخرى ،مما ي�ستلزم الأخذ بعني االعتبار دمج الأوجه املتعددة ذات
ال�صلة كالنواحي الفنية واملالية /االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية واالجتماعية/الثقافية والبيئة
وال�صحية من �أجل �إعداد خطط تكون مبنية على �أ�س�س تكاملية وعلمية �سليمة .كما ويتطلب
�إعداد اخلطط توفر املعلومات واالمكانات املادية واخلربات الب�شرية.
ومل ت�ستطع الهيئات املحلية تطوير خطط بطرق علمية �سليمة لإدارة النفايات ال�صلبة� ،سواء
االفتقار �إىل املتطلبات
الأ�سا�سية للقيام بعمليات اال�سرتاتيجية او الت�شغيلية منها ،مما �أثر على هيكلية وكفاءة وفاعلية نظم �إدارة النفايات
ال�صلبة حملي ًا .وال بد من الإقرار �أنه من ال�صعب على هذه الهيئات القيام بعمليات تخطيطية
التخطيط ال�سليم على
�سليمة الفتقارها �إىل املوارد املالية ،والإملام واملعرفة بالأ�ساليب والإمكانات التقنية والفنية
امل�ستوى املحلي
لإعداد و�إدارة هذه اخلطط� ،إ�ضافة �إىل كفاية الكوادر املتخ�ص�صة واملعلومات ال�ضرورية
لعمليات التخطيط .وتعتمد الهيئات املحلية يف �إدارة �أن�شطة اجلمع االبتدائي والتخل�ص من
النفايات ال�صلبة على �سبيل املثال على اخلربات الذاتية للقائمني على هذه اخلدمات وعلى
قرارت ارجتالية مبنية على امل�شاهدات امليدانية� .20إن هذا الق�صور ي�ستلزم تركيز جهود تقوية
القدرات امل�ؤ�س�سية يف هذا املجال على امل�ستوى املحلي ،وتوفري الو�سائل والأدوات الداعمة.
وبالن�سبة للتخطيط على امل�ستوى االقليمي ،ف�إنه يجدر �إال�ستفادة من التجربة الواعدة ملجال�س
اال�ستفادة من جتربة
اخلدمات امل�شرتكة يف جمال التخطيط املدعومة من قبل اجلهات املانحة ،حيث مت �إعداد
التخطيط على امل�ستوى
اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ملكبات النفايات ال�صحية التي تديرها جمال�س اخلدمات
االقليمي
امل�شرتكة يف �شمال قطاع غزة وجنني على �سبيل املثال .وبرغم هذا االجناز ،تبقى هناك حاجة
م�ستمرة لتعزيز قدرات جمال�س اخلدمات يف هذا املجال وبالأخ�ص احلديثة وال�صغرية منها.
جهود جارية لتقوية قدرات ويتوفر العديد من اخلطط على امل�ستوى الوطني (�أنظر ق�سم  ،)2.1.1علم ًا ب�أن غالبية هذه
امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال اخلطط قد مت �إعدادها بدعم فني ومايل من قبل اجلهات املانحة مب�شاركة الهيئات املعنية،
ومن �أجل تطور القدرات يف هذا املجال تعمل وزارة التخطيط والتنمية االدارية على رفع
التخطيط
القدرات امل�ؤ�س�سية يف جمال التخطيط القطاعي واال�سرتاتيجي منذ العام .5002

 1.3.4اخلربات والإمكانات امل�ؤ�س�سية
ال تتوفر معلومات دقيقة
لتحديد م�ستوى اخلربات
واالمكانات

20

ال تتوفر معطيات دقيقة عن اخلربات والإمكانات امل�ؤ�س�سية لغياب املعلومات والدرا�سات التحليلية
والتقييمة من ناحية� ،إ�ضافة �إىل �أن النظم امل�ؤ�س�سية امل�ستخدمة يف الهيئات احلكومية على
امل�ستويات املختلفة ال تتيح توفري هذه البيانات .فعلى �سبيل املثال ،من ال�صعب تقييم مدى توفر
االمكانات املالية املخ�ص�صة لقطاع النفايات ال�صلبة على م�ستوى الوزارات الوطنية نظر ًا لأن
النظام املحا�سبي امل�ستخدم غري مبني على بنود تكلفة الأن�شطة الفرعية ،علم ًا ب�أن هناك مبادرات
ميكن من تقييم مدى كفاية وفاعلية وكفاءة
جارية لتطوير النظام بهذا االجتاه ،مما من �ش�أنه �أن ِ
املوارد املالية مقارنه بحجم امل�س�ؤوليات املناطة لكل جهه والأن�شطة التي تقوم بها.
وينطبق الق�صور يف هذه النظم على املوارد الب�شرية �أي�ض ًا التي من ال�صعب ح�صرها يف جمال
وظيفة حمددة كالنفايات ال�صلبة ،حيث يقوم موظفو امل�ؤ�س�سات بت�أدية مهام لوظائف متعددة
يف نف�س الوقت ،دون توفر الآلية لتحديد حجم الكوادر الب�شرية املخ�ص�صة لن�شاط �أو لآخر.
�إن حمدودية القدرات وعدم كفاية البنية التحتية امل�ؤ�س�سية مبا يتيح لها تويل مهامها

نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل جلمع ونقل النفايات ال�صلبة لبدليات رام اللة والبرية وبيتونيا 2009 -
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عدم كفاية القدرات والبنية وم�س�ؤولياتها يف �إدارة النفايات ال�صلبة بات وا�ضح ًا وبالأخ�ص على امل�ستويني الوطني واملحلي
التحتية امل�ؤ�س�سية
و�إىل حد ما على امل�ستوى جمال�س اخلدمات امل�شرتكة ال�صغرية� .إن التطور الذي واكب هذا
القطاع يف ال�سنوات املا�ضية الذي يتطلب توفر القدرات واالمكانات امل�ؤ�س�سية يف جماالت كان
التعامل معها حمدود ًا كاملكبات ال�صحية وحمطات الرتحيل� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة توفر اخلربات
واالمكانات لإدارة النظم الأخرى التي هي يف مرحلة التطوير كفرز النفايات معاجلتها وتدويرها
والتعامل مع النفايات اخلطرة والنفايات الطبية وغريها� .21إن من �ش�أن هذه املحددات �أن ت�ؤثر
على �أداء امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالقطاع ملهامها ،كما من �ش�أنها �أن تقو�ض م�ستقب ًال �أية جهود
لتطوير �إدارة قطاع النفايات ال�صلبة �إن مل يتم تداركها.
�ضرورة توفر القدرات
ومن الوا�ضح �أن �سلطة جودة البيئة على �سبيل املثال حتتاج �إىل توفر املختربات والتجهيزات
واالمكانات الدارة النظم
احلديثة للنفايات ال�صلبة ال�ضرورية للقيام بعمليات الرقابة والر�صد البيئي ،و�إىل اخلربات التقنية باملجاالت احلديثة
الدارة النفايات ال�صلبة ،و�إىل التجهيزات والإمكانات ال�ضرورية لتطوير نظم املعلومات والقيام
على كافة امل�ستويات
مب�س�ؤولياتها يف �إن�شاء و�إدارة ال�سجل الوطني لإدارة النفايات ال�صلبة ،و�إىل تعزيز قدراتها يف
جمال الرقابة واال�شراف.
وب�شكل عام ف�إن هناك تباين ًا يف م�ستوى القدرات واالمكانات ما بني جمال�س اخلدمات
تباين يف القدرات
امل�شرتكة ،وتتوفر القدرات واالمكانات امل�ؤ�س�سية ن�سبي ًا لغالبية جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
واالمكانات بني الهيئات
لإدارة النفايات ال�صلبة (على م�ستوى املحافظات) بحكم الدعم الذي تتلقاه من تدريب
املحلية وكذلك بني
جمال�س اخلدمات امل�شرتكة للكوارد ودعم مايل لتنفيذ مرافق اخلدمات االقليمية مقارنه باالمكانيات املتوا�ضعة ملجال�س
اخلدمات ال�صغرية على امل�ستوى االقليمي اجلزئي.
كما �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا يف القدرات واالمكانات ما بني الهيئات املحلية الكبرية (البلديات)
احلاجة لبناء قدرات وتعزيز وتلك ال�صغرية (املجال�س القروية واللجان املحلية) الذي انعك�س على الأداء� .إن الدرا�سة
امكانات امل�ستوى املحلي
امليدانية الذي �أعدتها جمموعة العمل الفل�سطينية لتطوير القدرات يف قطاع النفايات
ال�صلبة” 22يف العام  ،2007توفر بع�ض امل�ؤ�شرات عن م�ستوى القدرات الفنية من خالل طرح
الهيئات املحلية واملوظفني الحتياجاتهم� .إن طرح الهيئات املحلية احتياجات التدريب يف جمال
ت�صنيف النفايات ،ال�صحة وال�سالمة املهنية ،الآثار البيئية للنفايات و�أخالقيات العمل ،وطرح
موظفيها احلاجة اىل تلقي التدريب واملعرفة مبجال �صيانة املركبات واملعدات ،ال�سمات البيئية
للنفايات وتقليل النفايات �إمنا يعك�س فقر قدراتها يف هذه املجاالت.23

 1.3.5م�ستوى وكفاءة اخلدمات
حت�سن ملحوظ يف تغطية
خدمات اجلمع والتخل�ص

21
22

23

بالرغم من التح�سن امللحوظ يف �إدارة النفايات ال�صلبة من حيث �شمولية ن�سبة كبرية من
التجمعات العمرانية بخدمات اجلمع االبتدائي ،وتوفر خدمات التخل�ص من النفايات ال�صلبة
يف مكبات �صحية يف عدد من حمافظات ال�ضفة الغربية وغالبية قطاع غزة� ،إال �أن عملية �إدارة
النفايات ال�صلبة ال زالت بحاجة �إىل الكثري من التح�سني والتطوير من حيث تغطية اخلدمة
وم�ستواها ،ومن حيث الأنظمة املتبعة ،مبا ي�ضمن احلد من اال�ضرار والت�أثريات املختلفة ملراحل
�إدارة النفايات على عنا�صر البيئة ،ومبا ي�ضمن تقليل التكلفة.

جمدي ال�شوملي.
قامت جمموعة باعداد ا�ستبيان �شمل  429هيئة حملية يف خمتلف �أنحاء ال�ضفة الغربية ،ت�ضم  2303عامل وموظف� .شارك يف هذه املجموعة ممثلون
عن وزارة احلكم املحلي� ،سلطة جودة البيئة ،الرتبية والتعليم ،ال�صحة واملجال�س امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية بتن�سيق
ودعم من قبل التعاون الفني الأملاين GTZ
املرجع ال�سابق
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تغطي خدمات اجلمع %100
من ال�سكان يف القطاع و
 %90يف ال�ضفة

م�ستوى اخلدمات بحاجة
اىل حت�سني

عدم كفاية املتطلبات الفنية
واملوا�صفات والرقابة �أثرت
على م�ستوى اخلدمات

�ساهم توفري اخلدمات من
قبل جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة يف حت�سني م�ستوى
الكفاءة والفاعلية

ومل تتجاوز ن�سبة الهيئات املحلية التي توفر خدمات النفايات ال�صلبة (اجلمع االبتدائي
والتخل�ص من النفايات يف املكبات الع�شوائية)  %52يف الوقت الذي ا�ستلمت ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية مهامها وفق اتفاق او�سلو� .إن التح�سن امللحوظ على ارتفاع هذه الن�سبة يف ال�سنوات
الالحقة التي غطت  %100من التجمعات العمرانية يف قطاع غزة و  %90منها يف ال�ضفة الغربية
�إمنا يعك�س االهتمام املتزايد بتقدمي هذه اخلدمات .وبالرغم من هذا التقدم �إال �أن الدرا�سات
�أ�شارت �إىل �أن ن�سبة الأ�سر التي ال تتلقى اخلدمات بقيت ثابتة تقريب ًا يف الأعوام ما بني 2004
و  ،2008مما ي�شري �إىل ال�صعوبات التي تواجه الهيئات املحلية يف ال�سنوات الأخرية يف زيادة
التغطية اجلغرافية للخدمات التي تقدمها.24
�أما من حيث م�ستوى اخلدمات ،ف�إن �إدارة عمليات اجلمع االبتدائي والتخل�ص من النفايات
ال�صلبة على امل�ستوى املحلي تعترب غري ناجعة ،فخالل �سنوات ما�ضية ،جرى �إدارة النفايات
ال�صلبة على امل�ستوى املحلي بنا ًء على �أ�س�س غري مدرو�سة علمي ًا لتلبية االحتياجات الآنية
والعاجلة ،وبتغييب للنواحي البيئية واالقت�صادية واالجتماعية ذات ال�صلة .وت�شري املعطيات
الأولية �أنه ال ميكن القول �أن اخلدمات قد و�صلت �إىل امل�ستوى املطلوب من حيث الكفاءة
والفاعلية يف املناطق التي تغطيها هذه اخلدمات ،ويظهر ذلك يف تراكم النفايات يف املناطق
العمرانية ،وعدم توفر احلاويات الكافية ،وحرق النفايات على �سبيل املثال.
ومن ناحية �أخرى فقد �ساهم عدم كفاية وتوفر املتطلبات الفنية واملعايري واملوا�صفات جلمع
والتخل�ص من النفايات ،ولتحديد مكبات النفايات و�شروط �إن�شائها ،وعدم كفاية االجراءات
الرقابية يف اتباع النمط ال�سائد املتبع من قبل الهيئات املحلية يف التخل�ص من النفايات ال�صلبة
يف املكبات الع�شوائية وحرقها الذي �أدى �إىل تاثريات بيئية �سلبية على املياه والهواء وال�صحة
العامة مل يتم درا�ستها وح�صرها بعد ،حيث يتمتزج النفايات املنزلية بتلك الطبية واخلطرة
�أحيانا ملوثة الهواء واملاء وم�ؤثرة على ال�صحة العامة للمواطنني .كما و�أن ال�سيطرة على �أنواع
النفايات ال�صلبة الواردة �إىل املكبات ال�صحية التي تتوالها جمال�س اخلدمات امل�شرتكة ال زالت
غري كافية.
�إن التطور احلا�صل بنقل خدمات النفايات ال�صلبة من الهيئات املحلية ملجال�س اخلدمات
امل�شرتكة �ساهم يف رفع م�ستوى وكفاءة وفاعلية اخلدمات باال�ستناد �إىل التجربة احلالية ،كما
من �ش�أنه �أن يقلل التكلفة ويخفف من العبء املايل والإداري لإدارة هذه اخلدمات الذي �أ�صبح
يفوق قدرات الهيئات املحلية وبالأخ�ص ال�صغرية منها.

 1.3.1نظام اجلباية وا�سرتداد التكلفة
تعاين الهيئات املحلية من
مع�ضلة حقيقة يف جمع
الر�سوم ب�سبب �ضعف نظام
اجلباية

تدين ن�سبة اجلباية

تعاين الهيئات املحلية من مع�ضلة حقيقة يف م�س�ألة ا�سرتداد تكلفة �إدارة النفايات ال�صلبة ب�سبب
�ضعف نظام اجلباية من حيث حتديد قيمة الر�سوم وكفايتها و�آليات جمعها من جهه ،وعدم
التزام املواطنني بت�سديد التزاماتهم املالية من جهه �أخرى .وتتفاوت قيمة ر�سوم النفايات
من منطقة �إىل �أخرى دون وجود �أ�س�س وا�ضحة لتحديد هذه الر�سوم من قبل الهيئات املحلية
مبا يتنا�سب مع التكاليف ،وتعدد �آليات حتديدها وجبايتها (�أنظر/ي اجلزء الثالث ،النواحي
املالية بند التمويل وا�سرتداد التكلفة).
وت�شري الدرا�سات امليدانية لبع�ض الهيئات املحلية �إىل تدين ن�سبة اجلباية مقارنة بالتكلفة حتى

Reem Musleh, Suhail Rishmawi, Zagloul Samhan, STRATEGIC PLANNING IN A FRAGILE SETTING AND UNSTABLE CONDITIONS:
THE PALESTINIAN STRATEGIC PLANNING EXPERIENCE IN SOLID WASTE MANAGEMENT -2008.
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24

تكلفة مرتفعة ت�ستنزف
ميزانية الهيئات املحلية

جناح جمال�س اخلدمات
يف تطوير نظم اجلباية
وا�سرتداد التكلفة

تطوير نظام اجلباية
يتطلب حتديد التكلفة
وكذلك توفر املعلومات
الدقيقة عن كميات
النفايات يف حني ال ت�سمح
الأنظمة بذلك

يف بع�ض البلديات الكبرية على �سبيل املثال والتي تقل عن ربع التكلفة الت�شغيلية .كما �أن بع�ض
الدرا�سات قد �أ�شارت �إىل �أنه ال ميكن للهيئات املحلية تغطية التكلفة حتى يف حال جمع %100
من الر�سوم املفرو�ضة على املواطنني.25
وبالنظر �إىل الو�ضع الراهن يف بع�ض الهيئات املحلية ،يالحظ ب�أن تكلفة �أن�شطة النفايات
ال�صلبة تزداد ب�شكل ديناميكي �سنوي ًا وبارتفاع هذه التكلفة ب�شكل يفوق قدراتها وي�ستنزف
ميزانياتها مما ي�ؤثر على �إمكانية ا�ستدامة تقدميها لهذه اخلدمات على املدى البعيد خا�صة
مع �ضعف عمليات اجلباية .وت�شكل تكاليف االيدي العاملة الن�سبة الكربى من التكلفة بينما
ت�ستنزف عمليات ال�صيانه جزء يفوق ما يجب �أن تتكبده الهيئات املحلية ب�سبب قدم الآليات
واملركبات وعدم جدية ال�صيانة الوقائية.
ويتم تغطية نفقات العمليات الت�شغيلية لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى املحلي من الر�سوم
ومن عوائد التنظيم ور�سوم اخلدمات الأخرى .ومل يتم خالل ال�سنوات ال�سابقة �أية زيادة تذكر
على ر�سوم النفايات ال�صلبة يف عدد كبري من الهيئات املحلية بالرغم من االزدياد الطبيعي
للتكلفة بزيادة �أعداد املوظفني والكلفة الدورية وتو�سيع رقعة اخلدمات.
وقد �أثبتت جتارب جمال�س اخلدمات امل�شرتكة فاعلية يف ا�سرتداد التكلفة ويف عمليات اجلباية،
وا�ستطاعت بع�ض املجال�س كما يف زهرة الفنجان و�أريحا على �سبيل املثال تطوير نظام جباية
�سمح با�سرتداد ما يقارب  %100من تكلفة اجلمع االبتدائي والتخل�ص ال�صحي من النفايات.
وال زالت بع�ض املجال�س تعاين من جباية امل�ستحقات املالية املرتتبة على الهيئات املحلية ب�سبب
عدم قدرة الأخرية على جمع الر�سوم امل�ستحقة على املواطنني.
�إن تطوير نظام اجلباية املنا�سب والفاعل يتطلب توفر معرفة الهيئات املحلية بالتكاليف التي
تتكبدها ب�شكل دقيق لكي ت�ستطيع تقدير قيمة الر�سوم مبا ي�ضمن ا�سرتداد التكلفة يف حني ال
ت�سمح �أنظمتها املالية واملعلوماتية بذلك .كما ويتطلب �أي�ض ًا توفر املعلومات الدقيقة عن كميات
النفايات املتولدة واجلهات التي تولدها لكي ت�ستطيع حتميل متلقي اخلدمات التكلفة احلقيقية
بنا ًء على كميات النفايات التي ينتجونها والتي هي غري متوفرة يف بع�ض املناطق ب�سبب غياب
الآليات والو�سائل لتحديد هذه الكميات.

 1.3.1نظام �إدارة وتوثيق املعلومات
طرح تطوير ال�سجل
الوطني للنفايات يتيح
االمكانية مل�أ�س�سة نظام
فاعل

توفر املعلومات وتطوير
�سجل للنفايات على
امل�ستوى االقليمي يف بع�ض
املحافظات
25

تفتقر منظومة �إدارة النفايات ال�صلبة �إىل وجود نظام فاعل لإدارة وتوثيق املعلومات� ،إن طرح
مو�ضوع �إن�شاء ال�سجل الوطني للنفايات يف �أحكام م�سودة نظام �إدارة وتناول النفايات ال�صلبة
املقرتح ،و�إ�سناد هذه امل�س�ؤولية ل�سلطة جودة البيئية ،و�إعطاء م�س�ؤولية �إعداد �سجالت مماثلة
للم�ؤ�س�سات املخت�صة على امل�ستويات الأخرى ،ي�شكل خطوة هامة يف م�أ�س�سة نظام معلومات
�إدارة النفايات ال�صلبة� ،إال �أن هذه الأحكام غري املعمول بها لغاية الآن ،ويحتاج تطبيقها �إىل
بلورة الإطار التنفيذي العملي من حيث الآليات والإجراءات الالزمة.
ومنذ �سنوات عكفت جمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة على م�ستوى املحافظات
على العمل بنظام �سجالت النفايات ال�صلبة التي تت�ضمن كميات النفايات املوزنة والواردة �إىل
هذه املكبات والبيانات الأخرى ذات العالقة بعمليات النقل والرتحيل وغريها ،مما �ساهم يف
توفري املعلومات الدقيقة وا�ستخدامها يف التخطيط ويف اتخاذ القرارت لتطوير هذه اخلدمات.

نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل جلمع ونقل النفايات ال�صلبة لبدليات رام اللة والبرية وبيتونيا 2009 -
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ال زال هناك نق�ص يف
املعلومات الدقيقة مما
ي�ؤثر على �صناعة القرار
والتخطيط

�ضرورة توفر القدرات
واخلربات لتطوير وتنفيذ
نظام معلوماتي فاعل

وال تتوفر معلومات دقيقة بالن�سبة لكميات النفايات على امل�ستوى الوطني (رغم توفرها يف
بع�ض املحافظات من قبل جمال�س اخلدمات امل�شرتكة) و�إن كان هناك بع�ض االح�صاءات
التقديرية التي ميكن القيا�س عليها ،كما ال تتوفر معلومات عن كميات النفايات اخلطرة
وت�صنيفها و�أنواعها وت�أثرياتها ،وعن �أعداد العاملني يف �إدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى
املحلي وعن التجهيزات ذات العالقة على �سبيل املثال� .إن عدم كفاية املعلومات الدقيقة عن
هذا القطاع حتد من �إمكانية التخطيط ال�سليم وت�ؤثر �سلب ًا على �صناعة القرار من حيث حتديد
التوجهات ال�سيا�ساتية واال�سرتاتيجية ،والربامج و�أولويات الأن�شطة ،وكذلك يف تخ�صي�ص
املوارد املالية لتنفيذها.
وحتتاح �إدارة النفايات ال�صلبة يف هذا املجال �إىل توفر القدرات واالمكانات الفنية للعاملني
يف هذا القطاع ملواكبة التطورات احلديثة مبنهجيات وطرق ر�صد املعلومات وجمعها وتوثيقها،
وا�ستخدام �أجهزة الر�صد ،ومهارات حتليل املعلومات وا�ستخداماتها ،منهجيات �ضبط جودة
البيانات� ،إ�ضافة �إىل املعرفة بنظم املعلومات اجلغرافية التي ت�سمح بربط املعلومات املكانية
بتلك الفنية واملالية .ويبقى التحدي الأكرب يف حتديد �أدوار ال�شركاء يف ذلك ،وتطوير �آليات
التن�سيق والتعاون الفاعلة ل�ضمان تدفق وتبادل املعلومات ب�سهولة ،وتوفري االمكانات املادية
والتقنية ،و�آليات الرقابة واملتابعة.

 1.4التمويل

تتفاوت قدرات اجلهات ذات االخت�صا�ص يف جتنيد الأموال الالزمة لإدارة هذا القطاع،
تتفاوت القدرات يف جتنيد وتعتمد الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف توفري متويل ر�أ�س املال اال�ستثماري
التمويل
على �إمكاناتها املتوا�ضعة وعلى اجلهات الدولية املانحة املعنية بهذا القطاع� ،إ�ضافة �إىل الدعم
املحدود من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية .ويعترب اجلانب املايل من �أكرث اجلوانب �أهمية
يف و�ضع ر�ؤيا وخطط وم�شاريع �إدارة النفايات ال�صلبة وخ�صو�ص ًا يف ظل املحتوى االقت�صادي
احلايل للفل�سطينيني ،ونظر ًا لفقر املوارد املالية مقارنة بحجم التمويل اال�ستثماري الكبري
الذي يتطلبه تطوير و�إدارة هذا القطاع.
حمدودية امكانات التمويل ومن الناحية العملية ف�إن امل�ستويات املحلية واالقليمية غري قادرة حالي ًا على متويل �أن�شطة
الذاتي
وم�شاريع النفايات ال�صلبة ذاتي ًا ب�شكل كامل لفقر مواردها املالية ،خا�صة مع التحديات التي
تواجهها الهيئات املحلية يف جمع ر�سوم النفايات ال�صلبة ،وعدم التزام املواطنني بت�سديد
هذه الر�سوم� .إن نق�ص التمويل ال يعترب اال�شكالية الوحيدة على امل�ستوى املحلي ،فهذه امل�شكلة
مت�أ�صلة يف �ضعف نظم االدارة والتخطيط املايل.
التمويل الذاتي
�إن موارد التمويل الذاتي للهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة تنح�صر حالي ًا بر�سوم
موارد ذاتية غري كافية
النفايات التي جتمعها وميزانياتها املتوا�ضعة .وحيث �أن هذه املوارد غري كافية ،من املمكن
حت�سني �إطار التمويل الذاتي بتطوير نظام جباية فاعل يعتمد اعتبار قيم اهتالك ر�أ�س املال
من املمكن حت�سني التمويل اال�ستثماري يف ح�سابات التكلفة ،ومن خالل تطوير �آليات �أخرى لزيادة االيرادات كاال�ستفادة
الذاتي بتطوير نظام
من مردود املواد القابلة للتدوير على �سبيل املثال .وبالن�سبة لنظام اجلباية وحت�صيل الر�سوم،
اجلباية وتطوير �آليات
ف�إن قدرة متلقي اخلدمات على الدفع تبقى مرهونة بتح�سن الو�ضع االقت�صادي املرتدي يف
اخرى لزيادة االيرادات
االر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وارتفاع م�ستوى الدخل وذلك يف ظل غياب �آليات االنفاذ الفاعلة
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وامللزمة التي يجب تطويرها ،كما �أن رغبة املواطنني بالدفع مقابل اخلدمات منوطة �أي�ض ًا
مب�ستوى اخلدمات املقدمة ومب�ستوى الوعي االجتماعي والبيئي للآثار ال�سلبية املرتتبة على
الق�صور يف تقدمي اخلدمات والتي بحاجة �إىل تعزيز.
فر�صة التمويل من قبل
القطاع اخلا�ص مرتبطة
بتوفر احلوافز واالدوات
االقت�صادية املالئمة

التمويل من قبل القطاع اخلا�ص
�إن ق�ضية توفري التمويل من قبل القطاع اخلا�ص ال زالت حديثة وغري متطورة لكنها جديرة
بالبحث وحتتاج اىل توفر البيئة امل�ؤاتية واحلوافز والو�سائل االقت�صادية الداعمة ،ومبدئي ًا فان
جاهزية القطاع اخلا�ص لتمويل ر�أ�س املال اال�ستثماري يف هذا املجال تفوق قدرات القطاع العام
بالت�أكيد ب�سبب قدرة هذا القطاع على الو�صول �إىل امل�صادر التمويلة (البنوك والقرو�ض)،
�إال �أن حمددات الو�ضع االقت�صادي احلالية من املمكن �أن ت�شكل عائق ًا يف ذلك �إ�ضافة �إىل
املحددات الأخرى مل�شاركة القطاع اخلا�ص( ،بند  1.3.1.1دور القطاع اخلا�ص).

التمويل املقدم من قبل اجلهات املانحة
�إن اهتمام اجلهات املانحة بهذا القطاع يوفر الفر�صة لتوفري التمويل الالزم خا�صة مل�شاريع
التمويل من قبل اجلهات املرافق واخلدمات االقليمية كاملكبات ال�صحية التي حتتاج �إىل ا�ستثمارات باهظة (�أنظر/ي
املانحة مرهون بالتغريات بند دور اجلهات املانحة  ،)1.3.1.3رغم �أنه يجب الأخذ بعني االعتبار �أن هذا التمويل غري
ال�سيا�سية وباجندة هذه
م�ضمون على املدى البعيد لأنه يعتمد على ا�ستمرار تدفق الدعم املايل من اجلهات املانحة
الدول وغري م�ستدام
الذي ال ميكن �أن ي�ستمر اىل الأبد واملرهون �أ�سا�سا بالتطورات ال�سيا�سية والتغري يف �أجندة
وا�سرتاتيجيات هذه اجلهات .ومير التمويل اخلارجي بالن�سبة لقطاع النفايات ال�صلبة� ،ش�أنه
�شان القطاعات الأخرى ،عرب قنوات متعددة و�ضمن �آليات خمتلفة ت�شمل :
((( 1التمويل عرب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� :إن �آلية تن�سيق التمويل التي حددتها
�أهمية املجموعات القطاعية
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بت�شكيل جمموعات العمل القطاعية الفرعية للنفايات
كقناه لتن�سيق التمويل
ال�صلبة ( )Thematic Sub-Working Group for Solid Wasteلتن�سيق متويل
اخلارجي
�أن�شطة هذا القطاع الأثر الأكرب يف حتقيق فاعلية تن�سيق التمويل واحلد عدم ات�ساق
الدعم املقدم من قبل الأطراف املانحة املختلفة ،الذي جاء كنتيجة لغياب التوجهات
اال�سرتاتيجية والأولويات التطويرية لهذا القطاع ،وكذلك يف حتديد واالتفاق على
�أوجه الدعم مبا يتنا�سق مع الأولويات التطويرية و�أوجه ال�صرف التي حتددها
اجلهات التنفيذية يف احلكومة الفل�سطينية حلني �إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة ،التي �ستوفر الإطار اال�سرتاتيجي والربامج واالن�شطة
املحددة لإدارة النفايات ال�صلبة على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة .وتتبع جمموعة
العمل الفرعية هذه �إداريا جمموعة العمل القطاعية لتطوير البلديات واحلكم املحلي
التي انبثقت عن املجموعة اال�سرتاتيجية للبنية التحتية.
(((2التمويل املبا�شر :تعمل بع�ض اجلهات املانحة على توفري التمويل باالت�صال املبا�شر
مع بع�ض الهيئات كاملحافظات والهيئات املحلية على �سبيل املثال خارج �إطار �آليات
التمويل الر�سمية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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الر�سم التو�ضيحي  :3ن�سبة حجم التمويل عرب القنوات املختلفة لالعوام ()7002 – 4991
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(((3التمويل عرب املنظمات غري احلكومية املحلية والدولية.
(((4التمويل عن طريق برنامج االمم املتحدة .UN
(((5التمويل عرب جهات �أخرى :على �سبيل املثال يجري العمل حالي ًا على تن�سيق عمليات
متويل دعم �أن�شطة وم�شاريع الهيئات املحلية من قبل �صندوق البلديات الذي ين�سق
مع اجلهات املانحة ب�شكل مبا�شر .وقد حددت خطة اال�صالح والتنمية الفل�سطينية
�صندوق البلديات �إ�ضافة �إىل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ك�آلية لتوجيه الدعم املايل
من قبل املانحيني للهيئات املحلية.
حوايل ن�صف حجم التمويل وتظهر البيانات املتوفرة �أن اجلزء الأكرب من التمويل ( )%53.6متر عرب القنوات الر�سمية
مير عرب القنوات الر�سمية التي حددتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملذكورة �آنف ًا والتي جرى عليها تطورات خمتلفة
احلكومية
منذ ا�ستالم ال�سلطة ملهامها .ويالحظ �أن ما يقارب ربع حجم التمويل هو متويل مبا�شر خارج
�إطار �آليات التمويل الر�سمية ويتم ما بني اجلهات اخلارجية الداعمة واجلهات املعنية ،وحوايل
 %16منه يتم عرب االمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.27
عدم توحيد �آليات التمويل �إن توفري الآليات الفاعلة لإدارة وتن�سيق موارد التمويل تعترب من �أهم الق�ضايا املتعلقة بالتمويل
ي�ؤدي اىل ازدواجية
اخلارجي ،وتعاين هذه امل�س�ألة كما تبني من عدم توحيد �آليات التمويل ذاتها وتعدد قنواتها،
االن�شطة وهدر املوارد
وبالتايل عدم االلتزام بالآليات والأولويات املحددة التي ت�ضعها اجلهات التنفيذية يف ال�سلطة
�ضرورة البحث عن موارد الوطنية الفل�سطينية ،الذي رمبا ي�ؤدي �إىل ازدواجية الأن�شطة وبالتايل يهدد حتقيق اال�ستخدام
الأمثل لهذه املوارد املحدودة� .إن حل اال�شكاالت القائمة يف ق�ضية تن�سيق التمويل اخلارجي
متويل م�ستدامة
والبحث عن بدائل متويل م�ستدامة �أخرى تعترب جوهرية يف هذا الإطار.

 1.5نظم الرقابة والتقييم
نظم رقابية غري كافية
جناح ن�سبي ملجال�س
اخلدمات امل�شرتكة
26
27

تعاين منظومة �إدارة النفايات ال�صلبة ب�شكل عام من عدم كفاية نظم الرقابة واملتابعة
وبالأخ�ص على امل�ستويني الوطني واملحلي� ،أما على امل�ستوى االقليمي فقد ا�ستطاعت جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة على م�ستوى املحافظات تطوير �أنظمة للرقابة
واملتابعة ميكن اال�ستفادة منها والبناء عليها و�إن كانت بحاجة �إىل تعزيز.

وزارة التحطيط والتنمية االدارية.
املرجع ال�سابق.
34

حاجة لتطوير نظم الرقابة وت�شمل هذه النظم الرقابية عادة الرقابة البيئية والفنية والرقابة على الأداء والرقابة املالية،
البيئية والفنية واملالية
وترتبط بتوفر املعلومات الدقيقة وبتوفر اخلطط للتمكن من قيا�س حتقيق الأهداف وقيا�س
والرقابة على الأداء
كفاءة منظومة �إدارة النفايات ال�صلبة من خالل امل�ؤ�شرات املحددة.
�ضعف الرقابة على تاثري
املكبات الع�شوائية على
البيئة ،وعلى الت�أثريات
ال�صحية

فعلى �سبيل املثال ال يوجد نظام ملراقبة ت�أثري مكبات النفايات (الع�شوائية وال�صحية) على املياه
ال�سطحية واجلوفية وعلى حتديد طبقة املياه اجلوفية التي من املمكن �أن تتاثر جراء ت�سرب
الع�صارة الناجتة عن حتلل النفايات ال�صلبة ،كما ال تتوفر الرقابة على كفاءة جتهيزات و�آليات
اجلمع االبتدائي للنفايات ال�صلبة ،وعلى فاعلية �أداء املوظفني والعمال ،وعلى ح�صر الت�أثريات
ال�صحية ال�سلبية على االن�سان ،وعلى فاعلية �أداء املوظفني والعمال وكفاءة التجهيزات وغريها.

�ضرورة توفر البيانات
وامل�ؤ�شرات والقدرات

�إن النظم الرقابية ومن خالل توفري امل�ؤ�شرات التي تتيح التقييم واملتابعة والتحليل الهادف
للبيانات التي يتم جمعها وحتليلها ،وحتديد ا�ستخداماتها ،و�إ�صدار التقارير الدورية توفر
معطيات �أ�سا�سية للتخطيط والتخاذ القرارت املنا�سبة� ،إال �أن امل�ؤ�شرات الرقابية هذه ال زالت
يف مرحلة التطوير ومل يتم ا�صدارها بعد على امل�ستوى الوطني علم ًا بان هناك جهود حالية يف
هذا املجال.

�ضعف الدور امل�ؤ�س�سي
الرقابي العملي �أثر على
فاعلية وكفاءة منظومة
�إدارة النفايات ال�صلبة

وقد �أدى غياب هذه النظم �إ�ضافة �إىل عدم كفاية القدرات االدارية واالمكانات واخلربات الفنية
يف هذا اجلانب مقارنة مبتطلبات �إدارة النفايات ال�صلبة �إىل �ضعف دور امل�ؤ�س�سات املخت�صة
بهذا املجال ،مما �أثر على الأداء وعلى فاعلية وكفاءة نظم �إدارة النفايات ال�صلبة ،فالرقابة
من قبل م�ؤ�س�سات امل�ستوى الوطني على �أن�شطة النفايات ال�صلبة وما يتعلق بها حمدودة ،كما �أن
الهيئات املحلية ال ت�أخذ بعني االعتبار نظم ومعايري الرقابة الداخلية على �أن�شطتها.
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ملحق رقم ()1.1

اخلطط احلكومية ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات ال�صلبة
تطوير وتطبيق �سيا�سة
الأثر البيئي على م�شاريع
النفايات ال�صلبة

�سيا�سة تقييم الأثر البيئي ()2000

قامت وزارة �ش�ؤون البيئة ب�إ�صدار هذه الوثيقة التي تعترب �إحدى �إجنازات الوزارة الهامة
بعد �إقرار قانون البيئة يف العام  .1999وهدفت الوثيقة للحد من التاثريات البيئية ال�سلبية،
وو�ضعت الأ�س�س والآليات لتقييم الأثر البيئي ،مدرجة م�شاريع و�أن�شطة النفايات ال�صلبة
ك�إحدى امل�شاريع التي ت�ستوجب تقييم الأثر البيئي.

اال�سرتاتيجية البيئية الفل�سطينية ( )2010 – 2000

اعتبار ادارة النفايات
ال�صلبة احد العنا�صر
اال�سرتاتيجية يف وثيقة
اال�سرتاتيجية البيئية
الفل�سطينية 2000

�أعاقت العقبات ال�سيا�سية
تنفيذ خطة اال�سرتاتيجية
البيئية

�أعدت وزارة �ش�ؤون البيئة �ضمن جهودها يف تطوير قطاع البيئة وثيقة اال�سرتاتيجية البيئية
الفل�سطينية ( )2010 – 2000التي حددت  9عنا�صر �سيا�ساتية بيئية ،وت�ضمنت عدد من العنا�صر
اال�سرتاتيجية اعتربت �إدارة النفايات ال�صلبة �أحد �أهم هذه العنا�صر كون هذا القطاع جزء هام
من املنظومة البيئية ،و�أحد حماورها الهامة ،حمددة عدد من التدابري لتطوير قطاع النفايات
ال�صلبة .28واعتربت اال�سرتاتيجية م�س�ألة ف�صل النفايات ال�صلبة ،و�صناعة ال�سماد الع�ضوي
والتدوير لي�ست ذات جدوى على املدى الق�صري ،و�أن هذه الق�ضايا �إ�ضافة �إىل معاجلة النفايات
لن يتم اعتبارها �إال بعد حتقيق فاعلية عمليات اجلمع والتخل�ص من النفايات يف مكبات �صحية.29
وبرغم �إ�صدار اخلطة التنفيذية لهذه اال�سرتاتيجية للأعوام  ، 2003 – 2000والتي مت حتديثها
الحق ًا يف العام � ،2004إال ان هذه اخلطة مت تعليقها جزئي ًا ومل تنفذ بال�شكل املطلوب ب�سبب
نق�ص املوارد املالية والقدرات االدارية� ،إ�ضافة �إىل القيود اال�سرائيلية وال�سيا�سية كالو�ضع
الأمني واالغالقات وبناء اجلدار العازل والتي تزامنت مع بداية االنتفا�ضة الثانية يف العام
 ،200030وقد �أدى هذا الو�ضع يف حينه �إىل التوجه العام نحو التخطيط الطاريء لتوفري
امل�ساعدات االن�سانية واالجتماعية.

وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �أن �ضعف التعاون الفاعل ما بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية
لغياب و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات ،ونق�ص البيانات و�ضعف �آليات تبادل املعلومات ،وعدم
املحددات الداخلية التي
اعاقت تنفيذ اال�سرتاتيجية اعتماد امل�شاريع والربامج املدرجة من قبل وزارة التخطيط اجلهه امل�س�ؤولة عن توقيع اتفاقيات
البيئية وان�شطة النفايات التمويل مع اجلهات املانحة ،واعتماد متويل الأن�شطة والربامج على هذه اجلهات ولي�س على
ال�صلبة
املوارد املحلية ،31قد �أعاقت تنفيذ اخلطة �إ�ضافة اىل ما �سبق.
28

29

التدابري ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة وفق اال�سرتاتيجية البيئية:
•�إن�شاء نظام جلمع ونقل النفايات املنزلية غري اخلطرة والنفايات ال�صناعية.
•�إن�شاء مكبات �صحية للتخل�ص من النفايات غري اخلطرة حمددة �إن�شاء  5مكبات يف ال�ضفة الغربية و  3يف قطاع غزة.
•منع حرق النفايات يف م�صادرها ويف املكبات الع�شوائية.
•�إن�شاء نظام فاعل لإدارة النفايات ال�صلبة على امل�ستوى املحلي.
•�إن�شاء نظام منف�صل جلمع والتخل�ص من النفايات ال�صناعية اخلطرة والنفايات الطبية املعدية.
•تطوير نظام ا�سرتداد التكلفة والنظام امل�ؤ�س�سي لإدارة النفايات ال�صلبة.
•�إغالق املكبات الع�شوائية وتطوير الإجراءات ذات ال�صلة.
•�إزالة النفايات املرتاكمة يف املناطق احل�ضرية والريفية.
•تطوير نظم الرقابة والإنفاذ الداعمة.
•�صياغة تعريفات املواد ال�سامة.
وزارة �ش�ؤون البيئة ،اال�سرتاتيجية البيئة الفل�سطينية ()2010 – 2000

Environmnet Quality Authority, European Commission, Strengthening the Palestinian Environmental Action Programme (2004).
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وبالن�سبة للإجراءات اال�سرتاتيجية املتعلقة بالنفايات ال�صلبة التي طرحتها اخلطة ،فقد �أعاق
تنفيذها عدد من العوامل الأخرى من �أهمها عدم تقبل املواطنني لإقامة مرافق �إدارة النفايات
ال�صلبة يف مدنهم �أو قراهم ،و�ضعف الوعي االجتماعي بالت�أثريات ال�سلبية الناجمة عن عدم
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لإدارة النفايات ال�صلبة� ،إ�ضافة اىل عدم رغبة املواطنني يف الدفع
مقابل هذه اخلدمات �أو امل�شاركة بتنفيذها.32
وبالتايل ،ف�إنه وبغ�ض النظر عن هذه اجلهود واالجنازات  ،ف�إن الأهداف اال�سرتاتيجية للخطة
مبا يتعلق ب�إدارة النفايات ال�صلبة مل حتقق ب�شكل كامل ،وال زالت الت�أثريات البيئية وال�صحية
لهذا القطاع منظورة وم�ستمرة ،مع الأخذ بعني االعتبار املحددات الفنية والب�شرية واملالية،
وامل�س�ؤوليات الكبرية املناطة لوزارة �ش�ؤون البيئة يف ظل التعقيدات ال�سيا�سية و �ضعف �آليات
�إنفاذ و�إدارة اخلططفي حينه.

اخلطط االقليمية لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ()1998

اقرتحت اخلطة تطوير  7ويف نف�س ال�سياق ،قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف العام  1998ب�إ�صدار اخلطة
مكبات النفايات ال�صحية يف االقليمية لل�ضفة الغربية ولقطاع غزة التي تطرقت مل�س�ألة �إدارة النفايات ال�صلبة حمددة �أن�شاء
ال�ضفة وقطاع غزة
 4مكبات �صحية يف ال�ضفة الغربية و  3مكبات يف قطاع غزة� .إال �أن هذه اخلطة �أي�ض ًا مل تو�ضع
مو�ضع التنفيذ ب�سبب عدم �إقرارها من قبل اجلهات املعنية يف حينه ،علم ًا ب�أنها �أقرت م�ؤخر ًا
اقرت بعد اكرث من 10
(بعد حتديثها) من قبل جمل�س الوزراء بتاريح � 9أيلول .2009
�سنوات على ا�صدارها

وثيقة ال�سيا�سات الوطنية للتنمية العمرانية ()1988

حددت الوثيقة � 3سيا�سات
الدارة النفايات ال�صلبة
لكنها مل تطبق

اقرتحت هذه الوثيقة ال�صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل ثالثة �سيا�سات رئي�سية
لإدارة النفايات ال�صلبة �شملت �إن�شاء بنية حتتية ملكبات النفايات ال�صحية ،واعتماد مبد�أ
التقليل من النفايات� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ املعاجلة الأولية للنفايات ال�سامة (ال�صلبة وال�سائلة)
يف م�صادرها .ومل تنفذ هذه ال�سيا�سات لعدم كفاية �آليات و�أدوات تنفيذها.

خطة التنمية متو�سطة املدى ()2007 – 2005
ر�صدت اخلطة حوايل
 18مليون لتطوير ادارة
النفايات ال�صلبة لكنها مل
تنفذ بالكامل

ت�ضمنت اخلطة جمموعة برامج وم�شاريع لدعم �إدارة النفايات ال�صلبة ،والقيام بدرا�سات
جدوى ملواقع جديدة ملكبات النفايات ال�صحية ،وت�أهيل بع�ض املكبات القائمة ،وجتميع و�إعادة
تدوير النفايات ال�صلبة البال�ستيكية بكلفة اجمالية تقدر بـ  18,165مليون دوالر ًا� .إال �أن اخلطة
مل تنفذ �أ�ض ًا بالكامل ب�سبب تداعيات االو�ضاع ال�سيا�سية الداخلية بعد االنتخابات الت�شريعية
الأخرية.

خطة اال�صالح والتنمية الفل�سطينية ()2010 – 2008

ر�صدت خطة اال�صالح
والتنميو الفل�سطينية
 32مليون دوالر مل�شاريع
النفايات ال�صلبة

طرحت اخلطة ق�ضية تطوير قطاع النفايات ال�صلبة �ضمن هدف حت�سني نوعية احلياه
للفل�سطينيني ،وهدفت حتديد ًا �إىل ا�ستكمال تطوير و�إن�شاء مكبات النفايات ال�صحية االقليمية
يف ال�ضفة وقطاع غزة ،وحت�سني عمليات جمع النفايات ،حمددة هدف ًا لزيادة كميات النفايات
التي تقوم بجمعها الهيئات املحلية لت�صل �إىل  500طن يومي ًا بحلول نهاية عام  .2010ور�صدت
اخلطة  32مليون دوالر ًا خ�ص�صت لتمويل جتهيزات جمع النفايات ال�صلبة ( 4مليون)،
ولتطوير مكبات النفايات و�سط وجنوب ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 26مليون دوالر) ولبناء

Applied Research Institute (ARI), Analysis of Waste Management Policies in Palestine, Domestic aste and Wastewater ( 2005).
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القدرات امل�ؤ�س�سية ل�سلطة جودة البيئة ( 2مليون دوالر) .وقد بلغت موازنة التكلفة التطويرية
الدارة النفايات ال�صلبة ما يقارب  %2من جممل موازنة اخلطة.33
�إ�ضافة �إىل هذه اخلطط ،فقد �صدرت عدد من الدرا�سات ذات العالقة املبا�شرة ب�إدارة
النفايات ال�صلبة والتي ت�ساهم يف توفري املعلومات والتوجهات من �أهمها كتيب «�إدارة النفايات
ال�صلبة يف فل�سطني» ال�صادر عن وزارة احلكم املحلي يف �آذار من هذا العام ،الذي طرح عدد
من البدائل اال�سرتاتيجية وال�سيناريوهات لإدارة النفايات ال�صلبة ،والدرا�سة ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة �أريج يف العام  2005بعنوان "Analysis of Waste Management policies in
 "Palestineالذي طرح �أي�ضا بدائ ًال لإدارة النفايات ال�صلبة وطرق ومنهجيات تقييم البدائل.
االلتزام احلكومي بالقطاع
بتحديد برنامج �سلطة
جودة البيئة

33

وقد �أكدت احلكومة الفل�سطينية اهتمامها بهذا القطاع وفق ما ورد يف برنامج احلكومة الثالثة
ع�شر �ضمن وثيقة انهاء االحتالل واقامة الدولة (�آب  ،)2009الذي ن�ص على الربنامج الذي
�ستنفذه �سلطة جودة البيئة املتمثل بامل�ساهمة يف حماية ال�صحة العامة من خالل تطوير
�سيا�سات وبرامج تعنى بتجميع والتخل�ص من النفايات ال�صلبة.

خطة اال�صالح والتنمية الفل�سطينية ( ،)2010 – 2008وزارة التخطيط والتنمية االدارية.
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ملحق رقم ()1.2

الت�شريعات احلالية ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة
ت�شريعات ذات عالقة مبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة:
1 .1قانون البيئة للعام ()1999

عدم و�ضوح يف العالقة ما
بني امل�ستويات املختلفة

غياب اللوائح التنفيذية

يركز جوهر هذا القانون على توفري التوجيهات للتقليل واحلد من الت�أثريات ال�سلبية على
البيئة و�صحة االن�سان كما ورد يف املادة  2من القانون .وقد تناول هذا القانون م�س�ألة النفايات
ال�صلبة يف عدد من �أحكامة مبا يتعلق باملكبات ال�صحية ،وحظر حرق النفايات وت�شجيع اتخاذ
التدابري للتقليل من و�إعادة ا�ستخدام وتدوير النفايات وغريها.
و�أ�سند القانون العديد من املهام لوزارة البيئة (�سلطة جودة البيئة حالي ًا) منها �إعداد اخلطط
الوطنية ال�شاملة لإدارة النفايات ال�صلبة و�أعطاها �صالحية الإ�شراف على تنفيذ هذه اخلطط
من قبل الهيئات املحلية� .إال �أن القانون مل يكن وا�ضح ًا يف حتديد العالقة ما بني امل�ستوى
الوطني واالقليمي واملحلي يف هذا الإطار.
وب�شكل عام ،من الوا�ضح �أنه مل يكن لإقرار هذا القانون �أثر ًا ملمو�سا يف حت�سني الو�ضع البيئي
بالرغم من م�ضي ما يقارب � 10سنوات على �إ�صداره ،ويعترب غياب اللوائح التنفيذية للقانون
�أحد الأ�سباب اجلوهرية يف ذلك �إ�ضافة �إىل �ضعف �آليات و�إجراءات االنفاذ.

2 .2قانون الهيئات املحلية الفل�سطيني (قانون رقم )1997 - 1

و�ضع هذا القانون قواعد �إن�شاء الهيئات املحلية و�أ�س�س ت�شكيها وحلها ،وحدد جماالتها الوظيفية
و�صالحياتها العامة ومهامها املتعلقة بالنفايات ال�صلبة واملتمثلة بجمعها والتخل�ص منها
والرقابة على ال�صحة العامة� ،إ�ضافة �إىل مهام جمع الر�سوم .كما وحدد القانون �أ�س�س ت�شكيل
جمال�س اخلدمات امل�شرتكة و�أعطى �صالحية للهيئات املحلية وللمجال�س بتطوير �أنظمتها
اخلا�صة للقيام باملهام املوكلة �إليها.
و�ضع القانون االر�ضية
مل�شاركة القطاع اخلا�ص

توجهات مركزية يف احكام
القانون واعتمادة على
قوانني قدمية

وو�ضع قانون الهيئات املحلية الأر�ضية لإمكانية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات
العامة وجمع الر�سوم ،حيث �أوكل للهيئات املحلية القيام مبهامها من خالل موظفيها �أو من
خالل متعهدين �أو ملتزمني .وحدد القانون دور وزارة احلكم املحلي يف اال�شراف والرقابة
على وظائف واخت�صا�صات الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة مبا ي�شمل النفايات
ال�صلبة.
وي�ؤخذ على هذا القانون كونه م�ستنبط ًا �إىل حد بعيد من القوانني املتوارثة التي باتت بالت�أكيد
ال تنا�سب ع�صرنا احلايل� ،إ�ضافة اىل التوجهات املركزية يف �أحكامه .وا�ستند هذا القانون �إىل
قانون البلديات رقم  29للعام � 1955ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية وقانون رقم  1للعام 1934
�ساري املفعول يف غزة وقانون �إدارة القرى رقم  5للعام � 1954ساري املفعول يف ال�ضفة وقانون
رقم  23للعام � 1944ساري املفعول يف قطاع غزة.

3 .3قانون ال�صحة العامة رقم  20للعام 2004

ن�صو�ص قانونية حمددة
بالن�سبة للنفايات ال�صلبة

يعترب ما ورد يف هذا القانون بخ�صو�ص النفايات ال�صلبة حمدود ًا ،فقد �أ�سند القانون �صالحيات
لوزارة ال�صحة تتعلق برتخي�ص املن�ش�آت اخلا�صة بجمع النفايات يف املادة  ،2وب�إ�صدار ال�شروط
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وال�ضوابط اخلا�صة بنقل املواد �أوالنفايات اخلطرة �أو تخزينها �أو معاجلتها �أو التخل�ص منها
وفق املادة  ،42وبتوفري �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية وحتديد املكاره ال�صحة والعمل على
�إزالتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

م�شاريع �أنظمة مقرتحة ذات عالقة مبا�شرة ب�إدارة النفايات ال�صلبة:
تعترب امل�سودة الكرث ن�ضجا
يف تناول م�سالة النفايات
ال�صلبة

اغفال طرح الق�ضايا غري
الفنية

اقرار امل�سودة لن يحل
العديد من اال�شكاالت يف
الت�شريعيات احلالية

4 .4م�شروع نظام �إدارة وتداول النفايات ال�صلبة ()2005

�أعدت �سلطة جودة البيئة مب�شاركة امل�ؤ�س�سات املعنية يف �إطار اجلهود لتغطية الثغرات يف
القوانني �سارية املفعول م�شروع الئحة تنفيذية لإدارة النفايات ال�صلبة ا�ستندت على قانون
البيئة للعام  .1999وقد �أ�سندت الالئحة املقرتحة التي ال تزال قيد الدرا�سة ل�سلطة جودة البيئة
امل�س�ؤولية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة من حيث و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات
والت�شريعات والتعليمات لإدارة النفايات ال�صلبة و�إال�شراف عليها ومراقبتها وذلك بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة.
ومتثل الالئحة املقرتحة الن�ص القانوين الأكرث ن�ضج ًا بني القوانني احلالية يف طرح م�سالة
�إدارة النفايات ال�صلبة� ،إال �أن تركيز م�سودة هذا النظام على اجلوانب الفنية الهامة لإدارة
النفايات ال�صلبة (باعتبار �أن النواحي البيئية قد مت ت�ضمينها يف قانون البيئة) و�إغفال طرح
عدد من امل�سائل التكميلية الأخرى والفجوات يف الت�شريعات الأخرى كالأدوار امل�ؤ�س�ساتية
والعالقات االفقية والعمودية للم�ستويات املركزية واالقليمية واملحلية� ،إ�ضافة �إىل ما يتعلق
بدور املجتمع املحلي والق�ضايا املالية ودور القطاع اخلا�ص ،يجعل من ال�ضروري مراجعة هذه
الالئحة التي ميكن �أن حت�سن من �إدارة هذا القطاع يف حال �إقرارها كما هي ،ولكن بالت�أكيد
لن حتل العديد من الإ�شكاالت القانونية والثغرات يف القوانني احلالية.

5 .5م�شروع نظام �إدارة النفايات الطبية ()2007

�أعدت وزارة ال�صحة ب�إال�ستناد �إىل قانوين البيئة والهيئات املحلية م�شروع نظام تنفيذي
توفر الئحة الدارة النفايات لإدارة النفايات الطبية يف العام  2007الذي ال يزال �أي�ضا قيد الدرا�سة من قبل اجلهات
الطبية بحاجة اىل اقرار
الت�شريعية .ويحدد هذا النظام �إجما ًال كل ما يتعلق ب�إدارة النفايات الطبية وم�س�ؤوليات كل من
وزارة ال�صحة و�سلطة جودة البيئة والهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات الطبية املنتجة لهذا النوع من
النفايات .ومبوجب م�سودة هذا النظام تتوىل امل�ؤ�س�سات املنتجة للنفايات الطبية معاجلة هذه
النفايات داخل م�ؤ�س�ساتها وفق مبد�أ « امللوث يدفع» وتتوزع مهام املتابعة والتفتتي�ش والرقابة ما
بني وزارة ال�صحة و�سلطة جودة البيئة كل ح�سب اخت�صا�صه.

ت�شريعات �أخرى ذات عالقة غري مبا�شرة ومنها:

6 .6القانون الأ�سا�سي (الد�ستور) املعدل للعام  2003الذي ن�ص على م�س�ؤولية ال�سلطة يف
احلفاظ على البيئة (مادة  )33وحق الإن�سان يف العي�ش يف بيئة نظيفة ومتوازنة ،وعلى
�أن تعمل ال�سلطة على االن�ضمام �إىل املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان (مادة .)10
7 .7قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية �إالردين رقم  79للعام  1966الذي ال زال �ساري
املفعول يف ال�ضفة الغربية بالرغم من مرور �أكرث من  40عام ًا على �إ�صداره ،الذي حدد
ت�شكيل �سلطات تنظيم املدن وت�شكيالتها ،وما يتعلق مبخططات التنظيم والرتخي�ص
والعوائد وا�ستمالك االرا�ضي .وفيما يتعلق بالنفايات ال�صلبة حدد القانون م�س�ؤولية
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الهيئات املحلية يف الإخطارات املتعلقة باملكاره ال�صحية كما وحدد بنود تغطية تكاليف
م�شاريع النفايات ال�صلبة.
8 .8النظام الأ�سا�سي ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة للعام  1996وتعديالته ال�صادرة يف
الأعوام  2003و  2006واللوائح ال�صادرة عن جمال�س اخلدمات امل�شرتكة مبوجبه التي
ت�ضع القواعد الإدارية واملالية ملجال�س اخلدمات وحتدد مهامها ووظائفها� ،إ�ضافة �إىل
عالقتها بوزارة احلكم املحلي.
9 .9قانون املوا�صفات واملقايي�س رقم  6للعام  2000الذي يهدف �إىل اعتماد �أنظمة
ومقايي�س ت�ستند �إىل �أ�س�س علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي يف جمال �أن�شطة
املوا�صفات واملقايي�س و�ضبط اجلودة .و�أ�سند مل�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س التي �شكلت
مبوجب القانون �إعداد واعتماد �أنظمة للموا�صفات واملقايي�س يف فل�سطني ك�أحد مهامها
الرئي�سية وفق املادة  4من القانون.
1010قانون رقم  6للعام  1999ب�شان العطاءات والأ�شغال احلكومية الذي حدد طرق تنفيذ
الأعمال والأ�شغال وقواعد طرح العطاءات احلكومية و�شروط ت�شكيل جلان العطاءات
و�إجراءات العطاءات و�شروط فتح العطاءات والتقييم و ال�شروط التعاقدية وغريها من
امل�سائل ذات العالقة.
1111قانون رقم  9ب�شان اللوازم العامة لعام  1998الذي حدد القواعد العامة ل�شراء اللوازم
احلكومية وطرق و�صالحيات ال�شراء كما وو�ضع القواعد العامة للجان العطاءات ولعمليات
�إدارة اللوازم والرقابة عليها.
1212قانون رقم  1للعام  1998ب�ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني الذي هدف �إىل حتقيق
�أهداف و�أولويات التنمية من خالل زيادة اال�ستثمارات بتوفري املناخ املالئم وال�ضمانات
واحلوافز لال�ستثمار يف فل�سطني .وقد �أ�شرتط القانون ح�صول ا�ستثمارات �إعادة ت�صنيع
النفايات ال�صلبة على موافقة جمل�س الوزراء امل�سبقة لال�ستفادة من الإعفاءات واملزايا
املن�صو�ص عليها لال�ستثمارات الأخرى يف �أحكام القانون.
1313قرار جمل�س الوزرار رقم  42للعام  2004بالئحة الوقاية من �أخطار العمل و�أمرا�ض
املهنة الذي �صدر ب�إال�ستناد �إىل قانون العمل وهدف �إىل �ضمان توفر االحتياطات
والتدابري الالزمة لت�أمني بيئة العمل والعاملني من املخاطر وحدد �صالحية �إال�شراف على
ذلك لوزارة العمل.
هذا �إ�ضافة �إىل القرار رقم  53ال�صادر عن جمل�س الوزراء للعام  2007القا�ضي ب�إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية لإدارة النفايات ال�صلبة وت�شكيل اللجنة التوجيهية من امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات
العالقة.
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ملحق رقم ()1.3

توزيع املهام وامل�س�ؤوليات
• بالرغم من و�ضوح م�س�ؤوليات التخطيط لقطاع النفايات ال�صلبة ل�سلطة جودة البيئة
يف �إعداد اخلطط الوطنية ال�شاملة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة (مادة  7من قانون
البيئة) ،وم�س�ؤولية التخطيط على امل�ستوى املحلي للهيئات املحلية وفق قانون تنظيم املدن
والقرى و�إالبنية �إالردين للعام � ،1966إال �أن �أي من القوانني �سارية املفعول مل تو�ضح
الإطارالتخطيطي لهذا القطاع للم�ستويات املختلفة.
•هناك فجوة يف تو�صيف املهام التخطيطية على امل�ستوى �إالقليمي ملجال�س اخلدمات
مل�شرتكة يف االنظمة احلالية ،علم ًا بان املجال�س تقوم بعمليات �إعداد اخلطط مل�شاريع
ومرافق البنية التحتية التي تديرها.
•هناك لب�س وازدواجية يف مهام الإ�شراف على تنفيذ اخلطط الوطنية لإدارة النفايات
ال�صلبة ،ففي حني ل�سلطة جودة البيئة �صالحية الإ�شراف على تنفيذ اخلطة الوطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة من قبل الهيئات املحلية وفق قانون البيئة ،فان لوزارة احلكم
املحلي �صالحيات الإ�شراف على وظائف واخت�صا�صات الهيئات املحلية كما ورد قانون
الهيئات املحلية (مادة  ،)2مما ي�ستدعي حتديد وتخ�صي�ص �أو�ضح لطبيعة املهام
الإ�شرافية يف هذا اجلانب.
•للهيئات املحلية وملجال�س اخلدمات امل�شرتكة م�س�ؤولية تنفيذية وا�ضحة يف توفري
خدمات النفايات ال�صلبة بالرغم من حمدودية الن�صو�ص القانونية يف هذا الأمر� .إن
الن�ص القانوين يف ذلك الذي ورد يف قانون الهيئات املحلية يعك�س النهج التقليدي يف
�إدارة النفايات ال�صلبة وال يطرح م�س�ؤولية الهيئات من املنظور احلديث حمدد ًا مهام
الهيئات املحلية “بجمع النفايات والف�ضالت من ال�شوارع واملنازل واملحالت واتالفها
كاف لتحقيق الإدارة
وتنظيم ذلك” وفق البند  8مادة  15من القانون والذي يعترب غري ٍ
املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
•تعترب م�س�ؤوليات ومهام اجلهات املخت�صة يف تقليل النفايات و�إعادة ا�ستخدامها
�أو ا�سرتداد مكوناتها �أو تدويرها التي �أ�ضافها قانون البيئة وفق املادة  8من القانون،
والذي �أ�سند هذه املهام �ضمن ًا مل�س�ؤوليات للهيئات املحلية وملجال�س اخلدمات امل�شرتكة
غري وا�ضحة ،حيث �أنه ال يوجد تو�صيف لهذه املهام �أو حتديد للإجراءات وللمعايري
وللموا�صفات الداعمة لتنفيذ ذلك ،وكذلك ملهام و�أدوار امل�ستويات املختلفة.
•ال زالت م�س�ؤولية �إدارة النفايات اخلطرة غري وا�ضحة املعامل من حيث تر�سيم م�س�ؤوليات
ومهام التخطيط والتنفيذ والرقابة �ضمن الأحكام القانونية �أو املمار�سات العملية .علم ًا
بان الهيكلية الوظيفية ل�سلطة جودة البيئة تو�صف هذه املهام.
•�أما مبا يخت�ص ب�إدارة النفايات الطبية اخلطرة ،فيجب معاجلتها من قبل اجلهات
اخلا�صة التي تتولد عنها مثل هذه النفايات وفق مبد�أ “امللوث يدفع” وذلك حتت
توجيه ومتابعة ورقابة كل من وزارة ال�صحة ووزارة �ش�ؤون البيئة كل وفق مهام معينة
حددتها م�سودة نظام �إدارة النفايات الطبية املقرتحة من قبل وزارة ال�صحة والذي هو
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قيد �إالقرار .وال يوجد لوزارة ال�صحة مهام قانونية حمددة لإدارة النفايات الطبية عدا
عن �إالحكام القانونية املت�ضمنة يف امل�سودة املقرتحة� .أما من حيث التطبيق العملي ف�إن
الوزارة تقوم مبهام �إدارة النفايات الطبية ويف الرقابة وال�سيطرة على خملفات النفايات
الطبية الناجتة عن امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية والعيادات الطبية احلكومية وفق ًا
مل�سودة النظام املقرتح الذي طرح تقا�سم ًا وظيفي ًا يف م�س�ؤوليات التوجيه واملتابعة والرقابة
على هذا النوع من النفايات بني كل من وزارة ال�صحة و�سلطة جودة البيئة.
•ومن حيث �صالحية و�ضع التعليمات والأنظمة للنفايات اخلطرة ف�إن هناك ازدواجية يف
هذه املهام ما بني وزارة ال�صحة و�سلطة البيئة .ففي حني ن�ص قانون ال�صحة العامة على
�صالحية وزارة ال�صحة بالتعاون مع اجلهات املعنية ب�إ�صدار ال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة
بنقل املواد �أوالنفايات اخلطرة �أو تخزينها �أو معاجلتها �أو التخل�ص منها وفق املادة 42
من القانون ،ف�إن قانون البيئة اعطى م�س�ؤولية و�ضع الأنظمة والتعليمات ل�سلطة جودة
البيئة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لت�صنيع �أو تخزين �أو توزيع �أو ا�ستعمال �أو التخل�ص من
�أية مواد �أو نقايات خطرة وفق املادة  12من القانون .وقد ن�ص القانون ذاته على م�س�ؤولية
وزارة البيئة يف �إ�صدار الئحة باملواد والنفايات اخلطرة وفق املادة  11من القانون� ،إال ان
هذه الالئحة مل ت�صدر لغاية الآن.
•لوزارة ال�صحة و�ضع �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية كما ورد يف املادتني  32و 34
من قانون ال�صحة العامة �إال ان هذه ال�شروط مل ت�صدر بعد ،يف حني ا�سند قرار جمل�س
الوزرار رقم  42للعام  2004بالئحة الوقاية من اخطار العمل وامرا�ض املهنة �صالحية
ا�شراف وزارة العمل على توفري �إالحتياطات والتدابري الالزمة لت�أمني بيئة العمل والعاملني
من املخاطر.
•ل�سلطة جودة البيئة م�س�ؤولية حتديد موا�صفات مواقع التخل�ص من النفايات ال�صلبة
(مادة  )9وحتديد االنظمة والتعليمات للتعامل مع النفايات اخلطرة (مادة )12
و�شروط معاجلة �أو حرق القمامة واملخلفات ال�صلبة ومعايري ت�صميم وت�شغيل مرافق
املعاجلة للنفايات ال�صلبة وغربها من املوا�صفات واملعايري الفنية مما ورد ذكرة يف ذات
القانون� ،إال ان هذه التعليمات واملوا�صفات واملعايري مل يتم تطويرها لغاية الآن ومل ت�صدر
�ضمن �أية لوائح مرتبطة بالقانون املذكور.
•هناك تداخل يف ال�صالحيات ما بني وزارة احلكم املحلي و�صندوق البلديات يف تخ�صي�ص
املنح للمركبات والتجهيزات وامل�شاريع املمنوحة للهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات
امل�شرتكة من قبل اجلهات املانحة .حيث تن�سق الوزارة يف هذا ال�ش�أن مع وزارة املالية
والتخطيط بينما تقوم الهيئات املحلية واملجال�س يف بع�ض الأحيان بالتن�سيق للح�صول
على هذه املنح من خالل �صندوق البلديات �أو املانحني ب�شكل مبا�شر.
•تتوزع م�س�ؤولية التوعية البيئية ما بني وزارة ال�صحة و�سلطة جودة البيئة حيث ن�ص
قانون ال�صحة على م�س�ؤولية �إعداد برامج التثقيف ال�صحي والبيئي ون�شر هذه الربامج
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة لوزارة ال�صحة (مادة  36و  )37وم�س�ؤولية �سلطة جودة
البيئة بتعميم مفهوم وغايات الرتبية البيئية لوزارة �ش�ؤون البيئية وفق قانون البيئة (مادة
 ،)4كما �أعترب هذا املو�ضوع �أحد مهام جمال�س اخلدمات امل�شرتكة.
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•هناك �ضعف يف تو�صيف م�س�ؤوليات الهيئات املختلفة يف تعزيز دور وم�شاركة املجتمع
املحلي يف �إدارة النفايات ال�صلبة عدا عن ما ذكر يف قانون البيئة عن م�س�ؤولية �سلطة
جودة البيئة بت�شجيع املبادرات اجلماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف حلماية البيئة
(مادة .)4
•لوزارة ال�صحة م�س�ؤولية الرقابة ال�صحية وحتديد املكاره ال�صحية وفق قانون ال�صحة
والعمل على ازالتها بالتعاون مع اجلهات املخت�صة (مادة � .)41إال �أن امل�س�ؤولية ذاتها قد
�أ�سندت للهيئات املحلية وفق قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية الأردين.
•بالن�سبة مل�س�ؤولية الرقابة على نقل النفايات اخلطرة من خارج االر�ض الفل�سطينية
املحتلة فقد �أ�سندت هذه املهمة ل�سلطة جودة البيئة وفق قانون البيئة الذي ن�ص على
حظر ا�سترياد املواد اخلطرة �إىل فل�سطني وحظر مرورها عرب الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
�أو املياه االقليمية �أو املناطق االقت�صادية اخلال�صة اال بت�صريح من الوزارة وفق املادة 13
من القانون ،كما و�أعطى �سلطة جودة البيئة �صالحية الرقابة ومعاقبة كل من يخالف ذلك
ح�سبما ورد يف باب العقوبات مادة  63من القانون� ،إال ان القانون مل يو�ضح م�س�ؤولية
اجلهات القانونية املخولة باتخاذ قرار بتنفيذ العقوبات.
•هناك م�س�ؤولية وا�ضحة مل�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية يف و�ضع املوا�صفات
مبا يف ذلك تلك اخلا�صة مبعدات اجلمع بنا ًء على املادة  4من قانون املوا�صفات� ،إال ان
الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة تقوم بذلك يف الواقع العملي دون وجود
رقابة على هذه املوا�صفات.
•ل�سلطة جودة البيئة م�س�ؤوليات وا�ضحة بكل ما يتعلق بالرقابة البيئية ،والر�صد البيئي
�إال ان النظم وال�شروط واملعايري و�إالجراءات املرتبطة بذلك ال زالت غري مطورة.
•هناك فجوة يف تخ�صي�ص مهام التفتي�ش والرقابة من قبل الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية
على امل�سائل املتعلقة باجلوانب الت�شغيلية لإدارة النفايات ال�صلبة مبا ي�شمل التفتي�ش
على املعدات واملركبات واملالب�س الواقية ومعاجلة ال�شكاوي.
•للهيئات املحلية �صالحية تطوير �إالنظمة واللوائح اخلا�صة ب�أعمالها وم�س�ؤولياتها مبا
يف ذلك الر�سوم وال�ضرائب� ،إال ان هناك �ضعف وا�ضح يف تطوير هذه اللوائح و�أن بع�ض
هذه اللوائح التي طورت منذ �أواخر ال�ستينات مل يتم حتديثها وال زالت �سارية املفعول يف
بع�ض الهيئات املحلية لغاية الآن.
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ملحة عامة عن �أدوار امل�ؤ�س�سات احلكومية على امل�ستوى الوطني
�سلطة جودة البيئة

�إن الدور املوكل ل�سلطة جودة البيئة مينحها �صالحيات تنظيمية ورقابية لكل ما يتعلق مبجال
�إالدارة البيئية .ويتمثل الدور الرئي�سي لها يف حماية البيئة واحلد من تدهور امل�صادر البيئية،
ولها م�س�ؤوليات وا�ضحة يف و�ضع الأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية ،والرقابة والتفتي�ش والر�صد
البيئي ،وتن�سيق الأن�شطة ذات العالقة بالبيئية مع امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية والدولية .ولها
�أي�ض ًا الدور الرئي�سي يف �إعداد اخلطة الوطنية ال�شاملة لإدارة النفايات ال�صلبة و�إال�شراف على
تنفيذها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،وتطوير املوا�صفات واملعايري والتعليمات الفنية ذات
ال�صلة ب�إدارة هذا القطاع.
وقد �أثرت التغيريات املتعاقبة التي مرت بها هذه امل�ؤ�س�سة على مدى ال�سنوات ال�سابقة
على هيكليتها التنظيمية و�إىل حد ما على �أدائها الوظيفي .فمنذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� ،سم ّيت هذه امل�ؤ�س�سة ب�أربع ت�سميات خمتلفة ،فقد �أن�شات الإدارة العامة للتخطيط
البيئي يف العام  1994ك�إحدى �إدارات وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،ويف العام  1997مت
�إن�شاء �سلطة البيئة الفل�سطينية ،ومن ثم وزارة �ش�ؤون البيئة يف العام  ،1998و�أعيد ت�سمية
الوزارة ك�سلطة جودة البيئة يف العام  2002لتتوىل ذات املهام وامل�س�ؤوليات التي كانت معطاه
لوزارة �ش�ؤون البيئة.
�إن املهام املوكلة ل�سلطة جودة البيئة وفق هيكليتها املقرة هي الأو�ضح يف جمال �إدارة النفايات
ال�صلبة مقارنه باملهام املناطة للوزارات الرئي�سية الأخرى يف هيكلياتها التنظيمية .فمهام
�إعداد اخلطط املتعلقة بالنفايات ال�صلبة واخلطرة ،34و�إعداد اللوائح لت�صنيف النفايات،
ومراقبة النفايات الطبية وال�صناعية والزراعية والتن�سيق مع الهيئات ذات العالقة ،وامل�شاركة
بتوعية املجتمع ،وت�شجيع �إعادة التدوير واال�ستخدام والتخل�ص من النفايات بطرق بديلة
وغريها قد �أوكلت وفق الهيكلية املقرة لدائرة النفايات ال�صلبة واخلطرة التابعة �إداريا للإدارة
العامة حلماية البيئة .وقد �أنيطت مهام �إعداد ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية حلماية
البيئة داخل الوزارة للإدارة العامة لل�سيا�سات والتخطيط ومهام التوعية البيئية لالدارة العامة
للتوعية والتعليم البيئية.35
وبرغم اجلهود التي تقوم بها هذه امل�ؤ�س�سة� ،إال ان فقر االمكانات املالية والب�شرية ،وعدم
توفر �آليات انفاذ مهامها الرئي�سية املتعلقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة كان له �أثره على ت�أدية
دورها ومهامها الوظيفية ذات ال�صلة .فعلى �سبيل املثال ،هناك ق�صور وا�ضح يف ا�صدار
اللوائح التنفيذية لقانون البيئة ،ويف تطوير غالبية املعايري واملوا�صفات والتعليمات البيئية ذات
ال�صلة ب�إدارة النفايات ال�صلبة .كما �أن عدم و�ضوح الدور واالجراءات التنفيذية والآليات يف
عالقة الوزارة بالهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة اجلهات املنفذة لأن�شطة النفايات
ال�صلبة� ،إ�ضافة �إىل عدم و�ضوح العالقة مع وزارة احلكم املحلي امل�شرفة على عمل هذه
34

35

ورد تو�صيف مهام ادارة النفايات اخلطرة �ضمن هيكلية الوزارة رغم ان هذه امل�س�ؤوليات مل يتم ا�سنادها ب�شكل وا�ضخ الي من الوزارات يف الت�شريعات
احلالية.
هيكلية �سلطة جودة البيئة
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الهيئات ،يعترب �أحد الأ�سباب التي �أعاقت عملها يف اال�شراف والرقابة البيئية على امل�ستوى
املحلي� ،إن دور الوزارة يف دعم الهيئات املحلية يف املجاالت البيئة ال زال حمدود ًا.

وزارة احلكم املحلي

تلعب الوزارة دور ًا هاما يف دعم الهيئات املحلية �ضمن �إمكاناتها وقدراتها املتاحة ،ويتمثل
دورها الرئي�سي ببلورة ال�سيا�سات الكفيلة بالنهو�ض باملجتمع املحلي ،وبتوفري البيئية القانونية
لقطاع احلكم املحلي ،والإ�شراف على وظائف الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة،
والرقابة الإدارية واملالية عليها ،والإ�شراف على اخلطط وتوفري م�صادر التمويل التي حتتاجها
الهيئات املحلية.36
وال تت�ضمن هيكلية الوزارة وجود دائرة �أو ق�سم خا�ص ب�إدارة النفايات ال�صلبة ،و�إن كان مل�أ�س�سة
الإدارة العامة ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة �ضمن هيكلية وزارة احلكم املحلي يف العام 2004
والتي اوكل لها مهام متابعة ودعم والإ�شراف على عمل هذه املجال�س م�ساهمة فاعلة يف ت�شكيل
وتطوير جمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة ،وبالتايل يف تطوير هذا القطاع.
�إن دور الوزارة يف تن�سيق متويل م�شاريع البنية التحتية و�أن�شطة الهيئات املحلية لهذا القطاع مع
امل�ؤ�س�سات الوطنية ال زال ي�شوبه عدم و�ضوح نظر ًا للدور املماثل الذي يلعبه �صندوق البلديات
يف توفري متويل �أن�شطة وم�شاريع الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة� .إ�ضافة �إىل
التن�سيق املبا�شر الذي يتم ما بني اجلهات املانحة والهيئات املحلية ب�شكل منفرد ومبا�شر.
وتقوم الوزارة حاليا مبحاولة جادة لتن�سيق كافة م�شاريع التمويل املتعلقة بهذا القطاع بحيث
ت�ضمن توجيه �أية متويل باجتاه العمل امل�شرتك يف ادارة النفايات ال�صلبة من خالل جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة الدارة النفايات ال�صلبة.37

وزارة ال�صحة

�أما وزارة ال�صحة فتعنى بجميع امل�سائل املتعلقة بال�صحة العامة مبا ي�شمل �ضمن ًا تنظيم ور�صد
تطبيق املعايري ال�صحية اخلا�صة ب�أن�شطة �إدارة النفايات ال�صلبة .ولها �صالحيات الرقابة
على ال�ش�ؤون ال�صحية وو�ضع �شروط ال�صحة وال�سالمة العامة� ،إ�ضافة �إىل ترخي�ص املن�ش�آت
اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة.
�إن املهام املتعلقة بالنفايات ال�صلبة تدار من قبل ق�سم مراقبة النفايات وال�صرف ال�صحي
التابع اداري ًا لالدارة العامة للرعاية الأولية وال�صحة العامة .وبالرغم من الدور العام الوا�ضح
للوزارة �إال ان هناك بع�ض التداخل يف االدوار التنظيمية والرقابية و�إال�شرافية ما بينها وبني
�سلطة جودة البيئة ببع�ض جماالت �إدارة النفايات الذي �سيتم تو�ضيحه الحق ًا.

امل�ؤ�س�سات ال�شريكة الأخرى

هناك عدد من امل�ؤ�س�سات ال�شريكة الأخرى التي لها �أدوار وم�س�ؤوليات عامة ومتفاوته يف �إدارة
النفايات ال�صلبة وفق اخت�صا�صها �أهمها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية التي لها دور
قيادي يف التخطيط عرب القطاعي ،و�صياغة ال�سيا�سات التنموية ال�شاملة ،واخلطط العمرانية
الوطنية ،وتن�سيق دعم التخطيط القطاعي يف الوزارات ل�ضمان ان�سجامها مع التوجهات
هيكلية وزارة احلكم املحلي.
وزارة احلكم املحلي.

36
37
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واخلطط ال�شمولية عرب القطاعية� ،إ�ضافة �إىل التنمية الإدارية للم�ؤ�س�سات احلكومية والتن�سيق
مع اجلهات املنفذه واجلهات املانحة ،والتن�سيق مع وزارة املالية يف حتديد التوزيع القطاعي
للموارد ويف �إعداد املوازنة ومتابعة متويلها.38
�أما م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س فلها �صالحيات �إ�صدار واعتماد املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية يف خمتلف املجاالت مبا يف ذلك النفايات ال�صلبة �ضمن �آليات حمددة تقوم وفقها
امل�ؤ�س�سات املعنية بالطلب من م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س توفري املوا�صفات املحددة ،وبنا ًء
عليه ،تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إعدادها من خالل اللجان املكلفة بذلك التي ت�ضم اجلهات املعنية،
ومن ثم �إقرارها و�إ�صدارها .ويبدو �أن الفجوة احلالية يف عدم توفر املوا�صفات واملعايري ذات
العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ترجع �إىل عدم طلب اجلهات املخت�صة من م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س توفري هذه املوا�صفات.
ويخت�ص اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ب�إعداد ون�شر الإح�صاءات والبيانات على
امل�ستوى الوطني� ،أما دور �صندوق البلديات فيتمثل بتن�سيق عمليات التمويل لدعم �أن�شطة
وم�شاريع الهيئات املحلية ،ويعنى احتاد البلديات بتعزيز التن�سيق وتوثيق و�أ�صر التعاون ما بني
الهيئات املحلية ،ولوزارة �إالقت�صاد الوطني مهام ت�شجيع اال�ستثمار وتعزيز م�شاركة القطاع
اخلا�ص.

38
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3

 .1النواحي الفنية
 2.1مقدمة

تعترب درا�سة النواحي الفنية لواقع �إدارة النفايات ال�صلبة �أ�سا�سية يف حتديد �أهم الق�ضايا
اال�سرتاتيجية لهذا القطاع ،ويعنى هذا اجلزء من التقرير ببحث ما يتعلق بهذه النواحي و�صف ًا
وحتلي ًال ابتداء ًا بتحديد مرجعية موحدة لأهم امل�صطلحات والتعريفات ذات العالقة ب�إدارة
النفايات ال�صلبة املتداولة حملي ًا ،وبالإ�ستاد �إىل خمتلف امل�صادر القانونية والعلمية والدولية
املعتمدة .وي�شمل التقرير عدد من اجلوانب الفنية الهامة ت�ضمنت كميات النفايات ال�صلبة
املنتجة ومكوناتها املختلفة ،وف�صل النفايات ال�صلبة من امل�صدر ،وتقليل �إنتاج النفايات
املنزلية ،والق�ضايا املتعلقة بجمع النفايات ال�صلبة ،وترحيل النفايات ال�صلبة البلدية من خالل
�إلقاء ال�ضوء على حمطات ترحيل النفايات امل�ستخدمة واملقرتحة ،و�إىل بحث جمموعة من
الق�ضايا املتعلقة بها مثل (ت�شغيلها ،وت�صميمها ومواقعها ،ومدى احلاجة �إليها).
�إ�ضافة �إىل ذلك يلقي التقرير ال�ضوء على م�س�ألة تدوير النفايات ال�صلبة البلدية مبناق�شة
التجارب املحلية وماهية املواد التي يتم ا�سرتدادها ،وطرق تدويرها ،ويتطرق ملو�ضوع التخل�ص
من النفايات ال�صلبة مبا ي�شمل الأنظمة واملعايري املتعلقة باملكبات ال�صحية التي مت �إن�شا�ؤها �أو
تلك التي يتم التخطيط لإن�شائها ،ومواقع هذه املكبات �إىل �سبل معاجلة النفايات ال�صلبة يف
فل�سطني والنفايات اخلطرة والطبية واخلا�صة.

 2.2كميات النفايات ال�صلبة املتولدة يف فل�سطني

تكمن �أهمية معرفة كميات النفايات املنتجة يف فل�سطني يف �إحت�ساب تكاليف التخل�ص وما
ي�سبقها وما يتخللها من مراحل التخطيط لعمليات تو�سعة املكبات القائمة� ،أو ت�صميم اجلديد
منها .وت�سهم دقة البيانات يف درا�سة اخليارات ،وحتديد املنا�سب منها بدء ًا من املعدات
امل�ستخدمة يف جمع النفايات ،مرور ًا بتحديد مناطق اجلمع وجدوى حمطات الرتحيل و�إ�شراك
القطاع اخلا�ص ،وانتهاء ًا مبواقع املكبات و�أحجامها.

وتعتمد بع�ض مكبات النفايات ال�صلبة ال�صحية الر�سمية يف فل�سطني على موازين خا�صة
باملعدات الثقيلة املتواجدة عند مداخلها ،حيث يتم وزن احلموالت اليومية امل�ستوعبة داخل
هذه املكبات كما هو احلال يف مكب زهرة الفنجان يف حمافظة جنني ،ومكب يطا يف حمافظة
اخلليل ،ومكب بلدية غزة يف حمافظة غزة ،ومكب دير البلح املركزي ،ومكب بلدية رفح يف
و�سط وجنوب قطاع غزة تباع ًا .كما يتم وزن النفايات يف حمطة ال�صرييف لكل من مدينة نابل�س
وخميماتها.
ومن ناحية �أخرى ،ت�ستخدم موازين تابعة للقطاع اخلا�ص يف بع�ض املناطق ولكن ب�شكل متقطع.
�أما على امل�ستوى املحلي ،فتعتمد بع�ض الهيئات املحلية على تقدير كمية النفايات من خالل
�إحت�ساب عدد رحالت �آليات جمع النفايات �إىل مناطق التخل�ص �أو الفرز ،ويتم تقدير كمية
النفايات اليومية اخلا�صة بالهيئة املحلية �أو اخلا�صة مبكب النفايات بنا ًء على حمولة تلك
الآليات من حيث احلجم وبنا ًء على تقدير كثافة النفايات.
يقدم هذا الق�سم خال�صة الإح�صاءات املتوفرة لكميات النفايات ال�صلبة املنتجة يف فل�سطني،
وباعتبار قراءات املوازين املتواجدة يف بع�ض املكبات معربة ن�سبي ًا عن كمية النفايات املنتجة
5
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خا�صة يف املناطق ذات التغطية اجلغرافية الكاملة خلدمة التخل�ص من النفايات مثل مناطق
قطاع غزة و�شمال ال�ضفة الغربية� ،أو يف املناطق التي تقوم مو�سمي ًا بتوزين النفايات مبا�شرة
بعد جمعها وقبل نقلها �إىل مكب النفايات �أو حمطة الرتحيل با�ستخدام موازين تابعة للقطاع
اخلا�ص كما هو احلال يف مدن رام اهلل والبرية و بيتونيا� ،أو تلك التي ت�ستخدم حمطة ترحيل
ب�صورة دائمة ونظامية كمدينة نابل�س التي تقوم بتوزين نفايات املدينة ب�شكل يومي يف حمطة
الرتحيل املدارة من قبل القطاع اخلا�ص قبل القيام ب�أي عمليات ف�صل �أو ا�سرتجاع للمواد
القابلة للتدوير.

معدل �إنتاج النفايات ال�صلبة البلدية يف فل�سطني

تتنوع املعلومات املتعلقة ب�إنتاج النفايات ال�صلبة يف الأر�ض الفل�سطينة بتنوع م�صادرها كالأبحاث
والدرا�سات وتقارير امل�ؤ�س�سات الدولية ذات العالقة .فمنها من اعتمد على �أ�سا�س تقديري �أو
م�سح ميداين حل�ساب كميات النفايات املنتجة ،ومنها من اعتمد على �أوزان حقيقية مت حتديدها
مبوازين موجودة يف مواقع (مكبات النفايات) املختلفة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد �أ�شار اجلهازاملركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إىل كميات النفايات املنتجة يف الأر�ض
الفل�سطينية حيث مت تقدير الإنتاج اليومي للنفايات املنزلية بحوايل  2,861طن يومي ًا يف عام
 ،2008بحيث بلغ املتو�سط التقديري لإنتاج الأ�سرة الفل�سطينية من النفايات املنزلية حوايل
 4.6كيلوجرام يومي ًا� ،أي مبا يقارب  0.84كيلوجرام متو�سط �إنتاج للفرد .كما عكف اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،على ت�صنيف قطاعات �إنتاج النفايات ال�صلبة �إىل القطاع
املنزيل ،وقطاع املن�ش�آت االقت�صادية ،وقطاع مراكز الرعاية ال�صحية.
وقام معهد الأبحاث التطبيقي (�أريج) بجمع وحتليل وحتديد البيانات املتعلقة مبعدالت �إنتاج
الفرد من النفايات ال�صلبة ،يف املناطق املختلفة من حمافظات ومدن و ريف و خميمات
املو�ضحة يف جدول رقم (� )2.1أدناه.
جدول رقم ( :)2.1متو�سط معدل انتاج النفايات ال�صلبة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية
1
ح�سب نوع التجمع ال�سكاين
التجمع

انتاج النفايات (كغم/فرد يوميا)

املدن

1 – 0.8

الريف

0.7 – 0.5

املخيمات

0.6 – 0.4

وتظهر هذه البيانات تباين ًا يف �إنتاج الفرد من النفايات ال�صلبة يف املدن واملناطق الريفية
واملخيمات ،والذي يعزى لعدد من الأ�سباب ،منها متركز الأ�سواق الكربى وامل�ؤ�س�سات يف املدن
الرئي�سة لكل حمافظة ،وتدفق املواطنني القاطنني يف املناطق الريفية لتلك املدن ب�شكل يومي
وب�أعداد متزايدة ولأغرا�ض متنوعة ،بالإ�ضافة �إىل الو�ضع االقت�صادي ومنط احلياة املختلفني
ما بني املدن والريف وخميمات الالجئني .فعلى �سبيل املثال ،هناك خ�صو�صية وا�ضحة ملنطقة
معهد االبحاث التطبيقي-القد�س (اريج)� ،2006 ،إدارة النفايات ال�صلبة يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

1

6

مدينتي رام اهلل والبرية ،التي باتت تعترب املركز رئي�سيا لل�ضفة الغربية حيث تتمركز بها
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة والدولية ،باال�ضافة �إىل ال�شركات واملحال التجارية ،مما
يخلق حركة اقت�صادية ن�شطة باملقارنة مع خمتلف املدن يف املحافظات الفل�سطينية ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل توجه املواطنني �إما ب�شكل يومي �أو على فرتات اىل مركز هذه املحافظة ،مما ي�ؤثر على
زيادة معدالت �إنتاج النفايات ال�صلبة .كذلك احلال يف مدينة غزة  ،مركز حمافظة غزة حيث
يتوجه �إليها �آالف املواطنني من خمتلف مناطق القطاع لق�ضاء متطلباتهم التجارية و املهنية.
جدول رقم ( :)2.2متو�سط معدل �إنتاج النفايات ال�صلبة يف املدن الرئي�سية

2

املنطقة
مدينة جنني
مدينة نابل�س
مدينة طوبا�س
مدينة طولكرم
مدينة قلقيلية
مدينة �أريحا
مدينة �سلفيت
مدينتي رام اهلل و البرية
مدينة بيت حلم
مدينة اخلليل
مدينة القد�س
قطاع غزة:
حمافظة �شمال غزة
حمافظة غزة
حمافظة الو�سطى
حمافظة خان يون�س
حمافظة رفح

معدل �إنتاج النفايات (كغم/فرد .يوميا)
0.94
0.90
0.74
0.65
0.85
1.10
1.10
2.16
1.00
0.77
1.10
---------------0.72
1.11
0.49
0.67
0.72

 2.3مكونات النفايات ال�صلبة

هناك العديد من الدرا�سات التي قيمت وناق�شت �أنواع النفايات ال�صلبة يف الأرا�ض الفل�سطينية،
�سوا ًء لأغرا�ض البحث العملي� ،أو لتحديد املواد القابلة للتدوير من �أجل �إعادة ت�صنيعها .وت�ضمن
ذلك حتديد النفايات ال�صلبة ح�سب امل�صدر (املنزلية و ال�صناعية والتجارية والزراعية.... ،
الخ) ،ومكونات النفايات من م�صادرها املختلفة والتي تتكون من جمموعة من املواد من �أهمها:
النفايات الع�ضوية مثل نفايات الطعام ،الورق والكرتون ،البال�ستيك ،املعادن ،الزجاج.

2

جمموعة البحث الفرعية  /الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني
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ويو�ضح اجلدول رقم ( )2.3مكونات النفايات ال�صلبة ح�سب م�صادرها املختلفة .كما ويو�ضح
�شكل رقم (� )2.1أنواع املواد املك ٌونة للنفايات ال�صلبة البلدية ،وذلك من خالل حتديد ن�سبة
كل مادة بالرجوع �إىل امل�صادر املختلفة التي ت�شري �إىل جممل الأرا�ضي الفل�سطينية �أو �إىل
ال�ضفة الغربية مع مالحظة التباين بني القيم املتنوعة بني ال�ضفة الغربية و جممل الأرا�ضي
الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية و قطاع غزة) .ومبعرفة مكونات النفايات ال�صلبة وم�صادرها
املختلفة تتعزز فر�ص معرفة اجلدوى من ف�صل �أو تقليل النفايات ال�صلبة املنتجة مثل ف�صل
املعادن والورق والكرتون والبال�ستيك العادة تدويرها �أو ف�صل وتدوير النفايات الع�ضوية �سواء
�أكان على امل�ستوى املنزيل �أو يف حمطات �إنتاج الذبال.
جدول رقم (� :)2.3أنواع النفايات ال�صلبة يف فل�سطني ح�سب م�صدرها

3

م�صدر النفايات
الن�سبة من
الإجمايل

املنزيل
45-50%

ال�صناعي التجاري الزراعي �أخرى
15-20%

20-25%

8-12%

0-4%

�شكل رقم ( :)2.1مكونات النفايات ال�صلبة يف فل�سطني

4

3%

6%

5%
6%

4%
4%

8%
12%
8%

70%

ájƒ°†Y OGƒe
¿ƒJôch ¥Qh
∂«à°SÓH
êÉLR
¿OÉ©e
iôNCG OGƒe

15%
59%

á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G

2.4

á«Hô¨dG áØ°†dG

نظم �إدارة النفايات ال�صلبة

تتم عملية جمع النفايات ال�صلبة يف املدن و القرى الفل�سطينية من خالل �أق�سام ال�صحة يف
الهيئات املحلية �أو من خالل املجال�س امل�شرتكة امل�ؤلفة من عدد من الهيئات املحلية� ،أو من
خالل وكالة غوث وت�شغيل الالجئني يف خميمات الالجئني.
وي�شري �شكل (� )2.2إىل امل�سار العام لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني حيث تقوم اجلهات
املخت�صة بجمع النفايات مبا�شرة من م�صادر تولد النفايات ال�صلبة �أي من �أمام املنازل
واملن�ش�آت حيث يطلق على هذه العملية «عملية اجلمع االبتدائي» .وتتجه النفايات فيما بعد
مبا�شرة �إىل �أماكن التخل�ص (مكبات النفايات) �أو �إىل حمطات الرتحيل التي تعمل كمنطقة
و�سطى بني م�صادر �إنتاج النفايات ونقاط التخل�ص النهائي منها� .أما امل�سار الثالث للنفايات

3
4

معهد االبحاث التطبيقي-القد�س (اريج)� ،2006 ،إدارة النفايات ال�صلبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
( 2003 ,UNEP Desk Study on the Environment in the Occupied Palestinian Territoriesميني) ،
جمموعة العمل الفرعية – تقرير ERM
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والأكرث �شيوع ًا فهو �إىل احلاويات التي تعمل كنقاط جتميع النفايات من الأحياء عادة يف
املناطق املكتظة والتي غالب ًا ما تعتمد عملية اجلمع االبتدائي فيها على القوة الب�شرية كما هو
احلال يف خميمات الالجئني ويف الأماكن التي تنخف�ض فيها ن�سبة حاويات النفايات.
�إن ن�سبة اجلمع االبتدائي غري
معروفة على وجه الدقة� ،إال
�أن هذه الن�سبة ت�صل يف بع�ض
مناطق قطاع غزة �إىل %60
من حجم ال�سكان املتلقني لهذه
اخلدمة ،بينما يتلقي الآخرون
خدمة اجلمع الثانوي .5وتعتمد
عملية اجلمع الثانوي على اجلمع
املبا�شر من احلاويات املوزعة يف
مناطق اخلدمة ،حيث يتم توزيع
تلك احلاويات على املناطق
العمرانية لتخدم �أكرب عدد
ممكن من املنازل واملن�ش�آت مع اخلذ بعني االعتبار حجم النفايات املتولدة يف تلك املناطق.
وترتكز عملية اجلمع الثانوي يف املدن خا�صة الكربى منها ،حيث ال تتوفر خدمة اجلمع االبتدائي
من قبل اجلهة املخت�صة بجمع النفايات� ،إمنا يقوم املواطنون ومنتجي النفايات بو�ضع نفاياتهم
يف احلاويات املنت�شرة بكثافة ،وت�صل معدل عدد احلاويات ن�سبة لعدد ال�سكان يف بع�ض املناطق
�إىل حاوية واحدة لكل �أربعة و �أربعني ( 6)44مواطن ًا� ،أو لكل ثمانية (� )8أ�سر 7كما يف مدينة
رام اهلل على �سبيل املثال.
وكما هو احلال يف عملية اجلمع الأويل  ،تف�ضي عملية اجلمع الثانوي �إىل ترحيل النفايات
مبا�شرة �إىل مكبات النفايات �أو �إىل حمطات الرتحيل التي �سيتم التطرق لها يف بند (.)3.4.2
وت�شكل مرحلة التخل�ص من النفايات املرحلة الأخرية من نظام �إدارة النفايات ال�صلبة يف
فل�سطني حيث تتنوع �أماكن التخل�ص من حيث اجلاهزية الفنية ال�ستقبال النفايات لغر�ض
الطمر كما �سيتم �إي�ضاح ذلك الخق ًا يف جزء (.)3.4.6
وي�شمل نظام �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني عمليات لف�صل النفايات واال�ستفادة منها،
ولكن ب�شكل حمدود ومتوا�ضع ال يعرب عن توجه عام على امل�ستوى الوطني� ،إمنا يقت�صر على
حماوالت فردية وم�شاريع منوذجية .ومن جانب �آخر ،ال يوجد نظام منف�صل جلمع النفايات
الطبية واخلطرة على الرغم من التجربة الرائدة خللية للنفايات اخلطرة يف مكب بلدية غزة
التي ت�ستقبل جزء ي�سري النفايات الطبية من املراكز الطبية املتواجدة يف املدينة.8
5
6
7

8

جمل�س �إدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة �شمال غزة  /التعاون الفني الأملاين ( ، )GTZم�ؤ�شرات عام 2008
املدهون و م�صلح ،التقييم الفني مل�سار مركبات جمع النفايات ال�صلبة يف مدن رام اهلل/البرية/بيتونيا ،التعاون الفني الأملاين (2009 ، )GTZ
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني( ، )2005التعداد العام لل�سكان و امل�ساكن و املن�ش�آت �( 2007ص  ،47متو�سط حجم الأ�سرة يف ال�ضفة الغربية
ح�سب املحافظة)
جمموعة العمل الفرعية  ،النفايات الطبية  /قطاع غزة
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 2.4.1نظام جمع و نقل النفايات ال�صلبة

تعتمد عملية اجلمع على �آليات �ضاغطة �أو غري �ضاغطة للنفايات تقوم بجمع النفايات عن
طريق تفريغ احلاويات املنت�شرة املتنوعة الأحجام� ،أو من خالل جمع �أكيا�س القمامة مبا�شرة
حني ال تتوفر حاويات لهذا الغر�ض .وتتنوع مركبات جمع النفايات من حيث النوع وال�سعة
وطريقة العمل ،وت�ستخدم الهيئات املحلية يف بع�ض الأحيان اجلرارات الزراعية� ،أوالعربات
غري امليكانيكية (يجرها احليوان)� ،أو عربات الدفع اليدوية يف بع�ض املناطق التي ال تتوفر لها
الآليات الالزمة.
ويبني �شكل رقم ( )2.3بع�ض �أنواع املركبات امل�ستخدمة يف جمع ونقل النفايات ال�صلبة ،ويو�ضح
ا�ستخدام �آليات م�ساندة مثل اجلرافات خا�صة عند جمع نفايات البناء والهدم وكذلك عند
حتميل �شاحنات نقل النفايات �سوا ًء من حمطات الرتحيل �أو من الأماكن املفتوحة .وت�ستخدم
العربات غري امليكانيكية يف املناطق املكتظة التي يتعذر دخول الآليات الكبرية �إليها كما يف
قطاع غزة ،التي يتم ا�ستخدامها �أي�ض ًا لعدم توفر الآليات الكافية لعمليات جمع النفايات ب�سب
فقر االمكانات املالية للهيئات املحلية.
ويوجد �آليات لنقل احلاويات كبرية ال�سعة (�أحجام  6و � 8أمتار مكعبة) حيث تتوزع تلك
احلاويات الكبرية يف الأ�سواق املركزية ،ويف املناطق ال�صناعية ،ويف املناطق غري امل�شمولة
بخدمة جمع النفايات �أو ذات اخلدمة املحدودة ،يقوم ال�سكان بالتخل�ص من نفاياتهم يف
املناطق املفتوحة والتي ت�أخذ فيما بعد �شكل املكبات الع�شوائية والتي ت�ستخدمها بع�ض الهيئات
املحلية ب�سبب عدم وجود مكبات �صحية �أو ب�سبب �صعوبة الو�صول �إليها �إن وجدت.
�شكل رقم ( :)2.3بع�ض املعدات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف جمع و نقل النفايات ال�صلبة يف
9
فل�سطني

á©aGQ ™e áHÓb áæMÉ°T

á«µ«fÉµ«e ÒZ áHôY

(á≤ë∏e ™e) »YGQR QGôL

áaGôL

á£ZÉ°V áæMÉ°T

IÒÑµdG äÉjhÉ◊G π≤f áæMÉ°T

نظر ًا لغياب موا�صفات عامة و موحدة ملعدات جمع النفايات يالحظ وجود �أنواع خمتلفة من
الآليات داخل النمط الواحد ،فالآليات ال�ضاغطة تتنوع من حيث ال�صناعة بتنوع ال�شركات
املنتجة وبالتايل تختلف موا�صفاتها وقدراتها الفنية ،ولذلك يوجد �أربعة �أنواع خمتلفة (من
جمل�س �إدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة �شمال غزة (ميني و و�سط و �أدنى و�سط)  ،ال�شبكة العنكبوتية (ي�سار و �أدنى ميني) Desk Study on the ،

9

�( 2003 – )Environment in the Occupied Palestinian Territories, United Nations Environmental Program (UNEPأدنى ي�سار)
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حيث املن ِتج) يف املدينة الواحدة 10حيث يعزى ذلك �إىل عدم وجود معيار وا�ضح وموحد� ،إىل
جانب اختالف ظروف الهيئات املحلية وقدراتها ال�شرائية ومعايري املانحني.
�إن تنوع الآليات ي�ؤدي �إىل �صعوبة �إيجاد الكادر الفني القادر على �صيانة تلك الآليات املتنوعة
املوا�صفات و�صعوبة ت�أهيل ال�سائقني على قيادة �أنواع خمتلفة ال�صناعة ،ومثال على ذلك
اقت�صار قيادة �آلية معينة ب�سائق حمدد ب�سبب عدم اتقان الآخرين التعامل مع تلك الآلية.
كما تتفاقم م�شكلة توفر قطع الغيار للآليات املتنوعة و تكلفتها من جهة ،وتعذر توفري امل�صادر
الالزمة لتخزين �أ�صناف متنوعة لنوع واحد من قطع الغيار من جهة �أخرى خا�صة يف ظل
الأزمات املالية التي متر بها معظم الهيئات املحلية الفل�سطينية.

احلاويات واجلمع الثانوي

تتنوع نقاط جمع النفايات (احلاويات) من حيث ال�سعة وال�شكل ،ف�أحجام احلاويات ترتاوح من
مرت مكعب واحد ( 1م� )2إىل ثمانية �أمتار مكعبة ( 8م ،)2حيث تنت�شر احلاويات ال�صغرية
(1م )2يف املناطق ال�سكانية على الطرقات ،وتنت�شر احلاويات الكبرية يف الأ�سواق املركزية ويف
املدن ال�صناعية ،وال يوجد منط موحد للحاويات ال�صغرية نظر ًا الرتباطها بنوع املركبة التي تقوم
بتفريغها .يو�ضح �شكل ( )2.4بع�ض �أنواع احلاويات امل�ستخدمة يف الأرا�ضي الفل�سطينية  ،كما
يو�ضح �شكل ( )2.5طريقتني لتفريغ نوعني من احلاويات �إحداهما حاوية متو�سطة احلجم (3.7
م )2بوا�سطة مركبة �ضاغطة و احلاوية الأخرى �سعة ( 1م )2يتم تفريغها من قبل مركبة مع رافعة.
�شكل رقم ( :)2.4بع�ض �أنواع احلاويات البلدية امل�ستخدمة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
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ويت�شابه حال احلاويات من حيث غياب املوا�صفات العامة و املوحدة بحال املعدات مما ي�ستوجب
و�ضع موا�صفات خا�صة بطرق اجلمع مبا فيها من �آليات و حاويات باال�ستفادة من جتارب
البلديات و املجال�س امل�شرتكة يف اختيار �أف�ضل املعدات و �أكرثها كفاءة و مراعاة ملتطلبات
ال�سالمة املهنية و �سهولة ال�صيانة و توفر قطع الغيار.
�شكل رقم ( :)2.5بع�ض املعدات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف اجلمع الثانوي و نقل النفايات
12
ال�صلبة يف فل�سطني
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املدهون و م�صلح ،التقييم الفني مل�سار مركبات جمع النفايات ال�صلبة يف مدن رام اهلل/البرية/بيتونيا ،التعاون الفني الأملاين (2009 ، )GTZ
بلدية رام اهلل  ،بلدية غزة  ،جمل�س �إدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظتي خان يون�س و دير البلح  ،التعاون الفني الأملاين ()GTZ
برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة /التعاون الفني الأملاين ()GTZ
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وحتتفظ معظم الهيئات املحلية ب�سجالت تو�ضح �أعداد احلاويات امل�ستخدمة يف مناطق
اخلدمة ،دون وجود نظام متابعة دقيق لتحديد مواقع تلك احلاويات على خرائط ت�ساعد يف
عملية التخطيط لالحتياجات ال�سنوية ،وتعتمد عملية توزيع احلاويات على املالحظات اليومية
يف امليدان .وقد �شرعت بع�ض البلديات الكربى مثل بلديتي نابل�س واخلليل يف ا�ستخدام نظام
املعلومات اجلغرافية ( ،13)GISمما �أدى �إىل نتائج �إيجابية فيما يتعلق بح�صر ومعرفة نقاط
وم�سارات اجلمع بدقة مما انعك�س على رفع م�ستوى كفاءة اخلدمة .قد عمد جمل�س �إدارة
النفايات ال�صلبة يف حمافظة �شمال غزة �إىل حتديد نقاط اجلمع (احلاويات) وتعريف مناطق
اخلدمة من حيث طرق اجلمع با�ستخدام خرائط الكرتونية تتيح لإدارة املجل�س تخطيط
االحتياجات ومراقبة الأداء ب�شكل فعال.
وب�شكل عام  ،تقرر اجلهة املخت�صة بجمع النفايات يف كل منطقة مواقع نقاط اجلمع ودورية
اخلدمة (عدد مرات اجلمع) ،حيث تتفاوت الأولويات بنا ًء على الآليات املتوفرة ،والو�ضع
املايل ،ووجود احلواجز يف ال�ضفة الغربية التي تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إعاقة الو�صول �إىل مكبات
النفايات .وانعكا�س ذلك على معدل تفريغ احلاويات وبالتايل خلق املكبات الع�شوائية والتي
غالب ًا ما تبد�أ كمواقع م�ؤقتة.
�إن تفاوت الإمكانيات الفنية و م�صادر الهيئات املحلية و جمال�س اخلدمات امل�شرتكة ،بالإ�ضافة
�إىل الو�ضع املايل ون�سبة حت�صيل ر�سوم اخلدمة ووجود جهات داعمة وحجم منطقة اخلدمة
ومعدل التغري ال�سكاين و يرها من العوامل ت�ؤثر على كفاءة و جودة اخلدمة كقدرة الطاقم
الفني ونظم الإدارة و ال�صيانة الدورية للمعدات و احلاويات.

تغطية اخلدمة
تغطي خدمات جمع النفايات كافة مناطق قطاع غزة 14وحوايل  15%90من مناطق ال�ضفة
الغربية ،ومع توجه وزارة احلكم املحلي لت�شكيل جمال�س م�شرتكة لإدارة مكبات نفايات �صحية
م�شرتكة كمكب زهرة الفنجان يف حمافظة جنني ،و�إن�شاء بع�ض حمطات الرتحيل  ،من املتوقع
�أن ي�ؤدي ذلك �إىل ا�ستفادة �أمثل من امل�صادر املتوفرة ،وتوجيهها �إىل �ضم مزيد من املناطق
لال�ستفادة من خدمة جمع النفايات ال�صلبة .و لكن مع �ضعف التن�سيق الفني ما بني الهيئات
املحلية ،تربز احلاجة �إىل توحيد الر�ؤية الفنية والإدارية واملالية واال�ستفادة من اخلربات
الوطنية والدولية يف جمال جمع النفايات ال�صلبة.

كفاءة و م�ستوى اخلدمة

ي�صعب حتديد مدى كفاءة خدمة جمع النفايات نظر ًا لتفاوت ظروف الهيئات املحلية جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة ،ف�ض ًال عن االختالف يف نوع وكم امل�صادر املتوفرة الفنية منها والب�شرية،
وعدم توفر املعلومات الكافية لقيا�س م�ستوى الفاعلية والكفاءة خا�صة على امل�ستوى املحلي.
وقد عكفت بع�ض الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة على رفع كفاءة الأداء الت�شغيلي
بهدف خف�ض التكلفة املرتتبة من ناحية �أو بهدف رفع م�ستوى اخلدمة من ناحية �أخرى �أو مع ًا.
و لقد و�ضعت مدينة اخلليل نظام معلومات جغرافية ( )GISوكذلك احلال يف مدينة نابل�س
جمموعة العمل الفرعية
الهيئات املحلية و املجال�س امل�شرتكة  /قطاع غزة
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (�2000 ،1998أ�2008 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،أ :م�صلح)2008 ،
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حيث �أ�سهم النظام يف التعرف الدقيق على م�سارات الآليات وحمطات وفرتات التوقف مما
�ساعد يف حتديد م�سارات �أكرث فاعلية ،واال�ستفادة ب�شكل �أكرب من امل�صادر املتوفرة .كذلك
احلال يف �إن�شاء حمطات الرتحيل يف بع�ض املناطق والتي قل�صت الزمن امل�ستغرق يف ال�سفر �إىل
مكبات النفايات مما مينح �أولوية جلمع النفايات من القرى واملدن يف نف�س الوقت الذي يتم فيه
اال�ستفادة من النفايات القابلة للتدوير عن طريق فرزها داخل حمطة الرتحيل.
ويف قطاع غزة و�ضع جمل�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة يف �شمال القطاع
وجمل�س اخلدمات و�سط القطاع م�ؤ�شرات حمددة لقيا�س كفاءة اخلدمة تتمثل يف متابعة
�إنتاجية الآليات وتكلفة �صيانتها وجاهزيتها لتقدمي اخلدمة مقابل الأوقات امل�ستنفذة يف �أعمال
ال�صيانة� ،إىل جانب التكلفة املالية الإجمالية لكل وحدة من النفايات التي يتم جمعها والتخل�ص
منها .لكن من ناحية �أخرى  ،تفتقد بع�ض الهيئات املحلية �إىل وجود طاقم متخ�ص�ص يف �إدارة
النفايات ال�صلبة ف�ض ًال عن �إحلاق �إدارة النفايات ال�صلبة ب�أحد �أق�سام الهيئة املحلية كق�سم
ال�صحة.16

�صيانة الآليات
تختلف ممار�سات الهيئات املحلية وجمال�س احلدمات امل�شرتكة باختالف الآليات امل�ستخدمة
والو�ضع املايل والكادر الفني املتوفر .ففي حني يوجد مراكز �أو �أق�سام لل�صيانة (ور�ش فنية)
يف بع�ض الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة املزودة باملعدات والطواقم فنية ،تلج�أ
الهيئات املحلية الأخرى �إىل القطاع اخلا�ص ل�ضمان �صيانة �آلياتها.
وتعتمد تكلفة ال�صيانة على نوع الآليات و�أعمارها وحجم العمل املنوط بها .ففي بع�ض
احلاالت من املجدي اال�ستثمار يف مركبة جديدة جلمع النفايات بد ًال من ا�ستنفاذ امل�صادر
البلدية يف �صيانة �آليات بالية �أو غري فعالة باال�ستناد �إىل معايري مالية و فنية خا�صة .لذلك
تربز احلاجة �إىل توحيد معايري اختيار الآليات قبل تقدميها للخدمة ،ومعرفة طرق وتكاليف
�صيانتها الدورية واال�ستثنائية ،ومدى ا�ستعداد الكوادر الفنية ل�صيانتها ومتابعة �أدائها .ويف
هذا ال�سياق ،تتفاوت القدرات الفنية لدى كوادر الهيئات املحلية واملجال�س امل�شرتكة ،وداخل
القطاع اخلا�ص باختالف املناطق ،مما يربز احلاجة �إىل بناء القدرات الفنية والإدارية التي
ت�سهم يف رفع الكفاءة وخف�ض التكلفة.

 2.4.2ترحيل النفايات ال�صلبة البلدية

تقليدي ًا يتم نقل النفايات ال�صلبة بعد جمعها �إىل �أماكن التخل�ص (مكبات النفايات) � ،أما يف
الظروف اال�ستثنائية كبعد امل�سافة بني مناطق اجلمع ومناطق التخل�ص ،تلج�أ بع�ض الهيئات
املحلية واملجال�س امل�شرتكة �إىل تخزين تلك النفايات يف �أماكن حمددة بغية ترحيلها فيما بعد
�إىل مكب النفايات ،وبذلك تتمكن مركبات جمع النفايات من توفري الوقت امل�ستنفذ يف ال�سفر
�إىل مكب النفايات ،وا�ستغالل هذا الوقت يف عمليات جمع النفايات ،وبذلك يتحقق قدر �أكرب
من الكفاءة يف ا�ستخدام �آليات اجلمع.
وقد مت تطبيق مبد�أ عمل حمطات الرتحيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وحتديد ًا يف مدن نابل�س
وغزة وحمافظة �شمال غزة ،وقد �أدى مبد�أ ا�ستخدام حمطات م�ؤقتة لتخزين النفايات �إىل

16

رمي م�صلح  ،ا�ستبيان الهيئات املحلية
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جذب اهتمام الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ملا فيه من فر�صة حقيقية – �إىل
جانب ا�ستخدام الآليات ب�شكل �أكرث فاعلية – يف �إمكانية منح بيئة مالئمة ن�سبي ًا لفرز النفايات
واال�ستفادة من املواد القابلة لإعادة التدوير مقارنة مبكبات النفايات التي تكتنفها خطورة
�أكرب على املهتمني بف�صل النفايات والتنقيب عن املواد املتنوعة� ،إىل جانب توفر بيئة منا�سبة
لإ�شراك القطاع اخلا�ص الفل�سطيني �سوا ًء يف عملية فرز النفايات �أو عملية ترحيل النفايات
با�ستخدام مركبات القطاع اخلا�ص �أو مبنح القطاع اخلا�ص امل�ؤهل فر�صة �إدارة حمطات
الرتحيل خا�صة يف املناطق ذات تعدد اجلهات امل�ستفيدة.
ورغم التجربة الإيجابية ملحطات الرتحيل على �صعيد خف�ض التكاليف املالية ورفع الكفاءة،
�إال �أن عدم وجود جهات رقابية ذات �سلطات وا�ضحة قد ي�ؤدي �إىل عدم ت�صميم تلك املحطات
بال�شكل املالئم مبا ي�ضمن حماية البيئة الفل�سطينية وم�صادر املياه حتديد ًا من تغلغل الع�صارة
الناجتة عن النفايات ال�صلبة خا�صة يف حال ا�ستغرق نقل النفايات �إىل نقاط التخل�ص فرتة
طويلة .ومن جانب �آخر ،قد تتحول بع�ض تلك املحطات �إىل مكبات م�ؤقتة مع مرور وقت طويل
على �إغالق الطرق امل�ؤدية �إىل املكبات الرئي�سية ،كما هو احلال يف حمطة تل ال�سلطان يف
حمافظة رفح و حمطة ترحيل بيت الهيا يف حمافظة �شمال غزة.

 2.4.3الف�صل عند امل�صدر وبعد اجلمع

تعتمد عملية الف�صل عند امل�صدر على ف�صل النفايات املنزلية �إىل املكونات املختلفة قبل عملية
اجلمع� ،أي ت�صنيف النفايات املنزلية �إىل مكونات ميكن الإ�ستفادة منها .وتكمن �أهمية الف�صل
عند امل�صدر يف تقلي�ص حجم النفايات التي يتم جمعها والتخل�ص منها يف مكبات النفايات
وبالتايل �إطالة الأمد الت�شغيلي لتلك املكبات ،هذا �إىل جانب الفوائد الإقت�صادية املتعلقة ببيع
املواد القابلة للتدوير مثل البال�ستيك والكرتون واملعادن والزجاج وحتويل النفايات الع�ضوية
�إىل ذبال ميكن �إ�ستخدامه ك�سماد حم�سن للرتبة �سوا ًء على امل�ستوى املنزيل �أو التجاري.
وتقت�صر جتارب الف�صل عند امل�صدر على القطاع اخلا�ص غري الر�سمي وبنطاق �ضيق ،بالإ�ضافة
�إىل مبادرات بع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي ت�سعى �إىل �إتباع املمار�سات البيئية ال�سليمة
الهادفة �إىل ت�شجيع املحافظة على البيئة .وقد �أ�شار اجلهازاملركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف
عام � 2006إىل �أن حوايل  %94من املن�ش�آت االقت�صادية و  %62.2من مراكز الرعاية ال�صحية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ال تف�صل النفايات الناجتة ،17و لقد �أدى الطلب املتزايد على املواد
اخلام يف ال�سوق املحلي الفل�سطيني كالبال�ستيك والكرتون واملعادن التي ت�صدر اىل لأ�سواق
الإ�سرائيلية �إىل �إنت�شار جمع تلك املواد يف بع�ض املناطق ،و�ضغطها وت�صديرها مما يدلل على
الإرتباط الوثيق بني عمليات ف�صل النفايات باحلالة الإقت�صادية وظروف العر�ض والطلب
و�سيا�سة املعابر املتحكمة بحركة الب�ضائع.
يف هذا ال�سياق ،يلج�أ جامعوا املواد القابلة للتدوير �إىل ف�صل النفايات بعد جمعها �سوا ًء يف
حمطات الرتحيل كما هو احلال يف حمطة ال�صرييف يف حمافظة نابل�س� ،أو عند نقاط التخل�ص
من النفايات .وكثري ًا ما ينت�شر منقبوا املواد القابلة للتدوير يف بع�ض املكبات الرئي�سية
لإ�ستخال�ص بع�ض �أنواع البال�ستيك واملعادن كالنحا�س والألومنيوم واحلديد بهدف بيعها
ملعامل حملية �أو �شركات خا�صة بهدف ت�صديرها لل�سوق الإ�سرائيلي .وال يخ�ضع ه�ؤالء املنقبني
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لإجرءات ال�سالمة العامة ،وال يوجد ذراع تنفيذية ت�ضمن عدم الإخالل ب�شروط ال�سالمة
العامة و�شروط العمل داخل مكب النفايات� ،إمنا يعتمد هذا اجلانب على �سيا�سة م�ش ِغل املكب.
�أما يف الكبات الع�شوائية �أو غري املرخ�صة ،فال يوجد رقابة مبا�شرة على الأن�شطة الفردية
لف�صل النفايات وجمع تلك ذات القيمة املادية.
�أما على امل�ستوى الوطني  ،فال يوجد �سيا�سة فعالة لت�شجيع ف�صل النفايات عند امل�صدر،
بل �أن هناك حاجة لتوعية املواطنني بفوائد عملية الف�صل بيئي ًا و �إقت�صادي ًا  ،ووجوب خلق
عامل حمفز متمثل يف الإ�ستفادة من املواد املف�صولة على امل�ستويني املحلي والوطني .ويالحظ
�إ�ستعداد القطاع اخلا�ص الفل�سطيني للم�شاركة �إذا ما تبينت اجلدوى الإقت�صادية معززة
مبعايري و�سيا�سات وطنية تدفع ب�إجتاه �إ�شراك كافة قطاعات املجتمع من �أجل مواكبة التجارب
العاملية يف هذا املجال.

 2.4.4خف�ض �إنتاج النفايات ال�صلبة

تقت�صر جتارب خف�ض �إنتاج النفايات ال�صلبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية على املمار�سات
الفردية يف القطاع املنزيل واملرتبطة مب�ستوى الوعي البيئي لدى الأ�سر الفل�سطينية والو�ضع
الإقت�صادي .ويرتكز مبد�أ تقليل �إنتاج النفايات على ف�صل النفايات عند امل�صدر والإ�ستفادة
من ما ميكن الإ�ستفادة منه كالعبوات والأكيا�س والأطباق بحيث يقل �إجمايل ما يتم و�ضعه يف
حاوية النفايات �أو �أمام املنزل لغر�ض التخل�ص يف مكب النفايات.
وهناك جتارب يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية الهادفة لتقدمي مناذج للإ�ستفادة من النفايات
بجميع مكوناتها مبا فيها حت�ضري الذبال من النفايات الع�ضوية .كما �أن احل�صول على �شهادة
الإدارة البيئية ال�سليمة من املنظمة الدولية للمعايري (� )ISOأدى �إىل ت�شجيع بع�ض امل�ؤ�س�سات
واملن�ش�آت على �إتباع �سيا�سات ف�صل وخف�ض �إنتاج النفايات مبا ي�ؤهلها للح�صول على �شهادة
( .18)14001-ISOمنذ �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وقد قامت العديد من اجلهات املانحة بتنفيذ حمالت توعية جماهريية عادة ما تكون مرتبطة
كاف على امل�ستوى
مب�شاريع ذات طبيعة بيئية ،و لكن مل تعمم التجارب واحلمالت ب�شكل ٍ
الوطني ،مما ي�ستدعي و�ضع وتفعيل �سيا�سة وطنية تعنى بتوعية اجلماهري الفل�سطينية ب�أهمية
خف�ض �إنتاج النفايات ،وتوثيق العالقة بني املواطن واجلهة العاملة يف هذا املجال.

 2.4.5تدوير النفايات ال�صلبة البلدية

جتري يف الأرا�ضي الفل�سطينية عمليات �إعادة تدوير يف جماالت حمددة وب�شكل وا�سع .وتتم
عملية جمع النفايات القابلة للتدوير من خالل املنقبني يف املكبات الع�شوائية ،ففي مكب يطا
يعمل حوايل  200-150منقب ًا ب�شكل يومي ،ويف مكب �أريحا ال�صحي يتم ال�سماح للمنقبني
بالعمل من ال�صباح حتى بدء عملية الطمر .ويتم الرتكيز على البال�ستيك واحلديد والأملنيوم
والنحا�س والزجاج� ،إىل جانب �شراء زيت املحركات الناجت من كراجات ال�صيانة ،حيث يباع
لأ�صحاب الأفران واملدافئ لإ�ستخدامها يف تدفئة البيوت البال�ستيكية .ويف مدينة رام اهلل قام
القطاع اخلا�ص بو�ضع �أك�شاك �أمام املحال التجارية جلمع الكرتون .ويف مناطق متعددة بقوم
القطاع اخلا�ص بالتجول يف ال�شوارع م�ستخدمني مكربات ال�صوت من �أجل �شراء النحا�س
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والأملنيوم واحلديد والكرتون حيث و�صل املعدل ال�شهري جلمع الأملنيوم والنحا�س يف قطاع
غزة �إىل  400طن و  100طن على التوايل قبل اندالع انتفا�ضة عام  .200019كما يتم جمع
بطاريات ال�سيارات القدمية من كراجات كهرباء ال�سيارات حيث تباع من �أجل ا�ستخال�ص
مادة الر�صا�ص و البال�ستيك منها .وال يتم جمع البطاريات ال�صغرية املنزلية .و�أما النفايات
البال�ستيكية و خا�صة البويل �إيثيلني عايل الكثافة  ،فيتم جمعه يف قطاع غزة ب�شكل وا�سع
خا�صة مع زيادة طلب ال�سوق املحلي لهذه املادة.
�إن معظم املعامل التي تنتج املنتجات البال�ستيكية ت�ستخدم بن�سب متفاوتة كمية من البال�ستيك
املد ّور ،ويتم ا�ستخدام  %100من املواد املدورة يف �إنتاج بع�ض املواد مثل �صناديق اخل�ضار يف
�أريحا ،وبرابيج الكهرباء و�أحوا�ض النباتات يف اخلليل� ،أما �أكيا�س النايلون الرقيقة (البويل
�إيثيلني منخ�ض الكثافة) في�صعب فيها ا�ستخدام مواد مد ّورة.
ويف �أريحا مت تنفيذ م�شروع جتريبي جلمع بال�ستيك التغطية الزراعي (البال�ستك اخلفيف)
وتدويره ،ورغم �أن جدوى هذا امل�شروع مل تكن اقت�صادية ،غري �أنها تعطي نتائج جيدة بيئي ًا
وحتول دون حرق هذا النوع من البال�ستيك.
�أما احلديد فيذهب �إىل معامل �صهر احلديد يف �أريحا ورام اهلل واخلليل ،كما يتم �إعادة
ا�ستخدام قطع غيار ال�سيارات ل�صيانة �سيارات �أخرى قبل تدوير الهيكل بالكامل ،ويتم �أحيان ًا
�إر�سال بع�ض هذا احلديد �إىل مقاولني يف ال�سوق الإ�سرائيلي ،ويوجد يف ال�ضفة الغربية عدد من
م�ساكب الأملنيوم 3 ،منها يف اخلليل ،ويف نابل�س يقوم �أحد املعامل بجمع الأملنيوم وحرقه قبل
�إعادة ا�ستخدامه مما يت�سبب يف تل ّوث الهواء .ويقوم بع�ض جتار النحا�س بف�صل املواد النحا�سية
من الثالجات امل�ستهلكة والتي يتم ا�ستريادها من �إ�سرائيل ،كذلك يقوم البع�ض بحرق �أ�سالك
وكابالت الكهرباء والهاتف ليح�صلوا على نحا�س نقي �أما بالن�سبة للمواد الع�ضوية والتي ت�شكل
حوايل  %50من النفايات فقلة من املعامل تقوم باال�ستفادة منها يف �إنتاج ال�سماد الع�ضوي.
ويف رام اهلل ي�ستخدم معمل �إنتاج كراتني البي�ض حوايل  300طن �سنوي ًا من الورق والكرتون
امل�ستعمل والذي يقوم املنقبون بجمعه .كما �أقيم م�شروع يف و�سط غزة .كما مت جمع الكرتون
يف اخلليل وجنني ونابل�س ورام اهلل وبيعه ملعامل حملية وملقاول �إ�سرائيلي ،وتوقف البع�ض عن
اجلمع ب�سبب انخفا�ض �سعر البيع.
ومن امل�ؤكد �أن جمع النفايات يف مكان واحد مثل حمطات الرتحيل �أو املكبات ي�ساعد على جمع
وف�صل النفايات بطريقة �أكرث اقت�صادية ،كما هو حا�صل يف حمطة فرز النفايات يف نابل�س ،ويف
جنني يتم فرز وجر�ش حوايل  700كيلوجرام يومي ًا من البال�ستيك.
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وقد قامت بع�ض امل�ؤ�س�سات الأهلية مب�شاريع منوذجية لإنتاج ال�سماد الع�ضوي  ،منها:
•حمطة �صغيرّ لل�سماد يف اخلليل.
•جتربة يف مكب دير البلح املركزي من قبل جمل�س �إدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظتي
خان يون�س و دير البلح ب�إ�ستخدام غربال دوراين يعمل على ف�صل ال�شق الع�ضوي املتحلل
من النفايات املطمورة �أ�ص ًال يف املكب.
•م�شروع �إنتاج و بيع الذبال يف حمافظة رفح بدعم من البنك الدويل و تنفيذ جمعية
�أ�صدقاء البيئة.20
•مت �إن�شاء م�شروعني تعليميني جتريبيني يف ال�ضفة الغربية م�ؤخر ًا.
•يتم ا�ستخدام نظام الكومة يف حمافظة جنني ،حيث يهدف امل�شروع �إىل التخل�ص من %20
من النفايات.
•مت �إن�شاء م�شروع �ضمن حمطة ال�صرييف لفرز النفايات يف نابل�س.

 2.4.6املعاجلة والتخل�ص من النفايات ال�صلبة البلدية

لقد اقت�صرت خدمة �إدارة النفايات ال�صلبة يف ال�سابق على جمع النفايات ال�صلبة من بع�ض
املناطق ،والتخل�ص منها يف مكبات ع�شوائية مما �أدى �إىل تلوث املياه اجلوفية وال�سطحية
والرتبة والهواء ،وكذلك �إزعاج ال�سكان �إ�ضافة �إىل الإ�ضرار بال�صحة العامة نتيجة انت�شار
احل�شرات والقوار�ض والروائح وحرق النفايات.
وقد �شهدت �إدارة النفايات ال�صلبة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف العقدين الأخريين تطور ًا
كبري ًا يف جمايل اجلمع والتخل�ص من النفايات ال�صلبة� ،إذ �شجع قدوم ال�سلطة الفل�سطينية
عام  1994الدول املانحة على تنفيذ بع�ض امل�شاريع الإ�سرتاتيجية والنوعية كم�شروع االحتاد
الأوروبي يف مدينة غزة وم�شاريع التعاون الفني الأملاين( )GTZيف حمافظات خان يون�س ودير
البلح و�شمال غزة ورام اهلل والبرية وامل�شروع الهولندي يف رفح ،وم�شروع البنك الدويل يف
جنني ،والياباين يف �أريحا �إىل النهو�ض بهذه اخلدمة الأ�سا�سية من خالل بناء قدرات �أق�سام
�صحة البيئة يف البلديات كما هو احلال يف بلديتي غزة ورفح� ،أو ب�إن�شاء جمال�س م�شرتكة �إقليمية
كما هو احلال يف حمافظتي خان يون�س دير البلح وحمافظة �شمال غزة ،وجنني و�أريحا.

و�ساهمت هذه امل�شاريع يف بناء وتعزيز قدرات البلديات وجمال�س احلدمات امل�شرتكة مما
�أدى �إىل حت�سن ملحوظ على م�ستوى النظافة العام ،وعلى كفاءة ا�ستخدام امل�صادر املتاحة،
وحت�سن م�ستوى اخلدمة املقدمة للمواطنني من حيث زيادة عدد مرات اجلمع الأ�سبوعي،
وزيادة عدد ال�سكان امل�ستفيدين من خدمة “من منزل �إىل منزل” حيث و�صلت على �سبيل
املثال يف حمافظات خان يون�س ودير البلح و�شمال غزة �إىل حوايل  %60من جمموع ال�سكان
بينما يتم خدمة الباقي بنظام حاويات ال�شوارع  ،كذلك فقد ارتفعت ن�سبة ال�سكان امل�ستفيدين
من خدمة النفايات ال�صلبة لت�صل �إىل �أكرث من  %90يف ال�ضفة و القطاع (�شكل رقم .)2.6
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�شكل رقم ( :)2.6ن�سبة ال�سكان غري امل�ستفيدين من خدمة جمع النفايات ال�صلبة
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 1.4.6.1الطرق احلالية للتخل�ص من النفايات البلدية

رافق التح�سن الذي طر�أ على خدمة جمع ونقل النفايات ال�صلبة تطور هام يف عملية التخل�ص
من النفايات ال�صلبة حيث مت �إن�شاء �أول مكب �صحي يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية �شرق
مدينة دير البلح عام  1997والذي يخدم حمافظتي خان يون�س ودير البلح .ويف عام  ،2007مت
�إن�شاء املكب ال�صحي الأول يف ال�ضفة الغربية ليخدم حمافظتي جنني طوبا�س يف �شمال ال�ضفة
الغربية ،ويبني جدول رقم ( )2.4معلومات عن املكبات ال�صحية الرئي�سية احلالية و�سعتها
والنطاق اجلغرايف الذي تغطيه و�أعداد ال�سكان املخدومني وذلك وفقا للمعلومات املتوفرة من
م�شغلي هذه املكبات.
هذا و قد �أدى ح�صر التخل�ص من النفايات ال�صلبة مبكب دير البلح ال�صحي ومكب زهرة
الفنجان ومكب رفح الذي يخدم حمافظة رفح ومكب جحر الديك الذي يخدم حمافظتي غزة
و�شمال غزة كما هو مو�ضح يف �شكل رقم (� )2.7إىل �إغالق الع�شرات من املكبات الع�شوائية
التي كانت منت�شرة يف �أنحاء قطاع غزة ويف حمافظة جنني ،حيث �أ�صبحت ظاهرة املكبات
الع�شوائية يف قطاع غزة على �سبيل املثال حم�صورة ببع�ض املكبات يف املناطق الزراعية حيث
تختلط النفايات املنزلية مع خملفات البناء والتي يجري تنظيفها من وقت لآخر� .أما يف ال�ضفة
الغربية فمن املتوقع �أن ي�ؤدي �إن�شاء املزيد من املكبات ال�صحية �إىل تقليل عدد املكبات الع�شوائية
املنت�شرة يف املحافظات املختلفة بنف�س الكيفية التي حدثت يف حمافظة جنني و يف قطاع غزة و
لكن بوترية �أبط�أ ب�سبب امل�ساحة اجلغرافية الوا�سعة والعدد الكبري ن�سبي ًا للمكبات الع�شوائية.

اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (�2000 ،1998أ�2008 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،أ :م�صلح)2008 ،
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�شكل رقم ( :)2.7مكبات النفايات ال�صلبة يف ال�ضفة الغربية و قطاع غزة

يت�ضح مما �سبق �أهمية توفري مكبات �صحية ذات �سعة كافية بحيث ت�ستطيع �أن ت�ستقبل
النفايات ال�صلبة يف حال �إغالق املكبات احلالية و�إال �سيكون هناك خطر كبري من حدوث
انتكا�سة قد ت�ؤدي �إىل حل املجال�س امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة والعودة �إىل ا�ستخدام
املكبات الع�شوائية كما كان الو�ضع عليه �أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي.
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كمية النفايات
اليومية*
(طن/يوم)
**1000

320

تعداد ال�سكان***
(ن�سمة)

817,254

507,991

حمافظة �شمال غزة  +حمافظة
غزة(حوايل  125كم)2

حمافظة خانيون�س +حمافظة دير
البلح (حوايل  165كم)2

مكب جحر الديك (بلدية غزة)

مكب دير البلح ال�صحي

جدول رقم ( :)2.4املكبات الرئي�سية يف ال�ضفة و القطاع
ال�سعة
الت�صميمية
(م)3
2,700,000

772,500

ا�سم املكب

ال�سعة املتبقية
(م)3
200,000

100,000

مكب رفح

منطقة اخلدمة

انتهاء العمل
باملكب
2010

2011

حمافظة رفح(حوايل  75كم)2

مكب زهرة الفنجان

مكب �أريحا

مكب رام اهلل

مكب البرية

184,824

حمافظة جنني 56% +من حمافظة
نابل�س 55%+من حمافظة طولكرم

 72.2%حمافظة �أريحا و الأغوار

مدينتي رام اهلل و بيتونيا و  4خميمات

مدينة البرية

120

****609,945
32,368
72,574
38,202

168,000

275
35
86
*****77

مت جتاوزها بحوايل 84,000م3

2,250,000
53,000
-

2007

-

2011
-

* :على اعتبار  311يوم عمل يف ال�سنة
** :ت�شمل حوايل 250-200طن خملفات بناء و هدم حيث يجري ا�ستخدامه لتغطية النفايات
***:ح�سب تعداد مركز االح�صاء الفل�سطيني  2007و الزيادة ال�سكانية ال�سنوية
****:يتوقع �أن يرتفع عدد ال�سكان بداية � 2010إىل  953,646ن�سمة يف حال خدمة كامل حمافظتي نابل�س و طولكرم و قلقيلية
***** :بالإ�ضافة �إىل مايقرب من  200طن يومي ًا من امل�ستوطنات الإ�سرائيلية
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 1.4.6.2مكبات النفايات اجلديدة

ح�سب ما هو معروف ف�إن قطاع غزة يعترب من �أكرث مناطق العامل كثافة �سكنية ويعاين من م�شكلة
ندرة الأرا�ضي ،مما يجعل تخ�صي�ص قطع �أرا�ضي لإن�شاء مكبات جديدة عملية �صعبة للغاية،
و لهذا ف�إن التفكري ال�سائد لدى الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات
ال�صلبة يف قطاع غزة يرتكز يف تو�سيع املكبات القائمة ب�شكل �صحي ما �أمكن ذلك .و يف هذا
ال�سياق ،ال بد من التنويه �إىل �أن بلدية رفح يف املراحل النهائية للح�صول على  10هكتارات من
�أجل �إن�شاء مكب �صحي مع حمطة لإنتاج الذبال� ،أما بالن�سبة ملكب دير البلح ،في�سعى جمل�س
اخلدمات حالي ًا للح�صول عل  5هكتارات لتو�سعة املكب ،وكذلك احلال بالن�سبة ملكب جحر الديك
حيث ت�سعى بلدية غزة من �سنوات للح�صول على  15هكتار ولكن بدون نتيجة تذكر حتى الآن.

ويف احلقيقة ال يزال حتديد عدد املكبات املثايل الذي يحقق كفاءة عالية يف الت�شغيل وتقليل
التكاليف مو�ضع جدل بني اجلهات املخت�صة ،و لهذا يلزم �إجراء درا�سة جدوى تف�صيلية
ت�ستند �إىل خمطط عام لإدارة النفايات ال�صلبة يف قطاع غزة ،ت�أخذ باحل�سبان �أنظمة اجلمع
والرتحيل وتوفر الأرا�ضي الالزمة واالعتبارات الت�شغيلية واملالية والفنية واحتماالت تق�سيم
قطاع غزة �إىل عدة مناطق خالل االجتياحات واحلروب.
�أما بالن�سبة للمكبات اجلديدة والتي هي قيد التخطيط واالن�شاء يف ال�ضفة الغربية فعل الرغم
من امل�ساحة اجلغرافية الوا�سعة ن�سبيا مقارنة مع قطاع غزة �إال �أن هناك �أي�ضا �صعوبة كبرية
يف تخ�صي�ص الأرا�ضي الالزمة للمكبات ال�صحية ب�سبب �سيطرة االحتالل الإ�سرائيلي على
كثري من امل�ساحات امل�صنفة كمناطق (ج)  ،ومع ذلك يجري العمل حثيثا على �إن�شاء كل من:
• مكب املنيا ويقع يف حمافظة بيت حلم و�سوف يخدم كل من حمافظتي بيت حلم واخلليل
ابتداءا من يناير  .2011عدد ال�سكان الذين �سينتفعون من هذا املكب ال�صحي يف عام
 2011هو 22 857,543 :ن�سمة.
• مكب رمون ويقع يف حمافظة رام اهلل والبرية و�سوف يخدم حمافظة رام اهلل والبرية
ابتداءا من متوز  .2011يبلغ عدد ال�سكان يف عام  2011الذين �سينتفعون من هذا املكب
 417,786ن�سمة.23

�	1.4.6.3إدارة و ت�شغيل مكبات النفايات

وب�شكل عام ،ميكن القول �أنه ال توجد طريقة منظمة و�صحية لت�شغيل مكبات النفايات ال�صلبة
با�ستثناء مكبات النفايات ال�صحية يف دير البلح وجنني و�أريحا  ،فعلى �سبيل املثال تقت�صرعملية
ت�شغيل مكبي غزة ورفح على ت�سوية النفايات و�ضغطها با�ستخدام جرافة جنزير ومن ثم
تغطيتها بطبقة من الرتبة �أو خملفات البناء الناعمة من وقت لآخر ،بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل
امليزان وذلك بنا ًء على اخلربة املكت�سبة خالل ال�سنوات ال�سابقة.
�أما يف مكب دير البلح فالأمر خمتلف ،حيث يوجد هناك عمليات �إ�ضافية مثل ت�شغيل و�صيانة
نظام جمع وتدوير الع�صارة املكون من موا�سري اجلمع وبرك التجميع وحمطة ال�ضخ و�شبكة
التوزيع والر�شا�شات ،كذلك ري الغطاء النباتي للمناطق التي مت �إغالقها ،وت�شغيل و�صيانة
معمل الغربلة من وقت لآخر حيث يتم ذلك بنا ًء على دليل ت�شغيل �إر�شادي مت و�ضعه بدعم من

22
23

ح�سب درا�سة اجلدوى االقت�صادية .2009
ح�سب درا�سة اجلدوي – ني�سان .2009
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التعاون الفني الأملاين ،يو�ضح العمليات الت�شغيلية ويوثق كميات النفايات ،واملعلومات اخلا�صة
ب�شركات ال�صيانة وجميع الأحداث اخلا�صة باملكب من حرائق واقتحام من قبل جنود االحتالل
وفحو�صات الع�صارة و�آبار املراقبة اجلوفية.
وعلى الرغم من ال�ضائقة املالية التي متر بها جمال�س احلدمات امل�شرتكة والبلديات الأع�ضاء،
وبع�ض امل�ضايقات والقيود الإ�سرائيلية على دخول املكب ،والتحرك بحرية� ،إال �أنه يتم ت�شغيل
املكب ح�سب املوا�صفات و املعايري الت�صميمية� .أما يف مكب جنني فاحلال �شبيه �إىل حد كبري
مبكب دير البلح مع فارق وجود �آلية خا�صة ب�إزاحة النفايات و�أخرى ل�ضغط النفايات بالإ�ضافة
�إىل ت�شغيل م�شروع منوذجي لف�صل وجمع وفرز وجر�ش البال�ستيك.
ومن اجلدير بالذكر �أن �إن�شاء املكبات ال�صحية يف دير البلح و جنني و�أريحا قد �ساعد يف
�إثراء اخلربة املحلية يف �إدارة وت�شغيل املكبات� ،إال �أنه ال يزال هناك حاجة �ضرورية �إىل تعميم
الفكرة على باقي املحافظات وو�ضع �ضوابط ومعايري وا�ضحة لت�شغيل املكبات� .أما عن الدرو�س
امل�ستفادة من اخلربات احلالية لت�شغيل مكبات النفايات فيمكن تلخي�صها فيما يلي:
• عند ت�صميم و �إن�شاء املكبات ال�صحية يجب الت�شاور مع البلديات املنتفعة ومراعاة تقليل
تكلفة املكبات ما �أمكن بحيث تتمكن الهيئات املحلية من تغطية تكاليف التخل�ص من
النفايات.
• الأخذ بعني االعتبار الزيادة الكبرية يف كمية الع�صارة يف ف�صل ال�شتاء عند ت�صميم برك
جتميع الع�صارة.
• وجود غاز امليثان يف باطن املكب يزيد من �صعوبة �إطفاء احلرائق و خا�صة يف ال�صيف،
لهذا يلزم توفري منظومة لإطفاء احلرائق داخل املكب ،و �إيجاد و�سيلة للتخل�ص الآمن من
الغازات الع�ضوية �أو اال�ستفادة منها.
• عدم تنظيم عملية طرح النفايات يف خاليا حمددة من املكب وعدم �إجراء امل�سح
الطوبغرايف من حني لآخر ،يجعل من ال�صعب حتديد ال�سعة الفعلية املتبقية من املكب
بدقة معقولة ،مما يعيق التخطيط لتو�سعة املكب �أو العمل على �إن�شاء مكب جديد يف الوقت
املنا�سب.
• توفري �آليات منا�سبة لدفع ودك النفايات باملكب ويف�ضل كبا�ش (جنزير+عجل) الختالف
العمليات باملكب.
• اختيار نوعية املعدات من الأنواع التي لها قطع غيار بالأ�سواق املحلية ،والتي ي�سهل
�صيانتها وتخزين قطع الغيار املهمة .
• �ضرورة وجود ميزان لتوزين النفايات القادمة للمكب ،ومراقبة نوعية هده النفايات،
وحما�سبة الهيئات املحلية على خدمة التخل�ص.
• �ضمان و�صول العاملني و�سيارات اجلمع والرتحيل بحرية �إىل املكبات والتحرك بحرية
داخلها خا�صة القريبة من احلدود.
• و�ضع دليل ت�شغيلي للمكب مع تدريب الطواقم عليه وعلى خمتلف الأعمال من �أجل رفع
الكفاءة واملحافظة على معدات املكب بحالة جيدة.
• وجود �آلية مالية ال�سرتداد تكاليف التخل�ص من الهيئات املحلية التي تتعامل مع �إدارة
املكب.
22
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•يف احلقيقة ال توجد معاجلة حقيقية حتى الآن يف �أي من مكبات النفايات ال�صحية وغري
ال�صحية املوجودة حالي ًا با�ستثناء املبادرتني التاليتني:
• عملية الغربلة التي جتري يف مكب دير البلح للنفايات القدمية املتحللة ،حيث يجري
ا�ستخدام املادة الناعمة لتغطية �سطح النفايات كبديل للرتبة �أو كمح�سن للرتبة الزراعية.
يف عام  2005مت غربلة حوايل  32,000طن ومت ت�سويق حم�سن الرتبة للمزارعني ب�سعر
رمزي .و قد �أظهرت النتائج الأولية ترحيب كبري من املزارعني الذين ا�ستخدموا هذا
املح�سن ،مما يفتح املجال لت�سويق هذا املح�سن (�سوا ًء كما هو �أو بعد خلطه مع �سماد
ع�ضوي �آخر مثل روث احليوانات املتحلل لزيادة حمتواه الع�ضوي) ب�سعر �أعلى ي�ضمن
تغطية تكاليف الغربلة مع هام�ش ربح للمجل�س ،حيث �سي�ؤدي ذلك يف حال جناحه �إىل
امل�ساعدة ب�إطالة عمر املكب مبقدار الثلث� ،إذ تبلغ ن�سبة املح�سن �إىل املادة اخل�شنة
املرجعة 24للمكب  1:2باعتبار الوزن و  2:1باعتبار احلجم ،كذلك يلزم �إجراء فحو�صات
على املادة املرجعة و يف حال التاكد من خلوها من امللوثات ميكن طمرها يف خاليا خا�صة
داخل املكب بدون طبقات العزل املكلفة.25
• بالإ�ضافة �إىل امل�شروع النموذجي احلايل لفرز وجر�ش البال�ستيك ،يقوم جمل�س اخلدمات
امل�شرتك لإدارة النفايات ال�صلبة يف جنني حالي ًا بدرا�سة العطاءات املقدمة من بع�ض
ال�شركات اخلا�صة للقيام بعملية فرز وتدوير املولد القابلة لإعادة التدوير و�إنتاج الذبال
من النفايات الع�ضوية.

وهناك املزيد من املبادرات التي قامت بها هيئات حملية �أخرى �أو م�ؤ�س�سات غري حكومية �أو
تعاونيات النتاج الذبال كما ورد حتت بند تدوير النفايات ال�صلبة (.)3.4.5

�	1.4.6.5إغالق املكبات الع�شوائية يف قطاع غزة

كما ذكر �سالف ًا ،ف�إن تنفيذ بع�ض امل�شاريع النوعية يف جمال النفايات ال�صلبة �ساعد كثري ًا
على ال�سيطرة على ظاهرة املكبات الع�شوائية ،فبعد �إن�شاء جمال�س �إدارة النفايات ال�صلبة يف
حمافظات خان يون�س ودير البلح و�شمال غزة وتنفيذ م�شروع �إدارة النفايات ال�صلبة املمول من
االحتاد الأوروبي يف مدينة غزة مت تنظيف و�إغالق الع�شرات من املكبات الع�شوائية التي كانت
منت�شرة يف قطاع غزة� ،إذ كان الكثري من هذه املكبات عبارة عن خملفات بناء خمتلطة ببع�ض
النفايات ال�صلبة .وقد مت و قف العمل يف معظمها وت�سويتها وتغطيتها بطبقة من الرتبة.

ويف بع�ض املواقع مت ترحيل النفايات ال�صلبة �إىل املكبات الر�سمية ومن ثم ت�سوية خملفات
البناء وتغطيتها بطبقة من الطني ،فعلى �سبيل املثال مت �إغالق مكبني ع�شوائيني �أحدهما يف
رفح والآخر يف بيت الهيا يف عام  1997بدعم من مرفق البيئة العاملي ( )GEFو حتويلهما
�إىل متنزه ،بالإ�ضافة لذلك مت تنظيف العديد من املكبات الع�شوائية ال�صغرية ن�سبيا والتي
ا�ستحدثت يف ال�سنوات الأخرية يف قطاع غزة ب�سبب الإغالق الطويل و املتكرر للطرق امل�ؤدية
للمكبات بخا�صة يف الفرتة ما بني  2000و حتى االن�سحاب الإ�سرائيلي يف �سبتمرب .2005
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وعلى الرغم من اختفاء املكبات الع�شوائية من معظم مناطق قطاع غزة لعقد من الزمن،
عاودت يف الظهور يف ال�سنوات القليلة املا�ضية على نطاق حمدود جد ًا نتيجة لإغالق الطرق �إىل
املكبات الثالث الرئي�سية ،وال�ضائقة املالية التي متر بها الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات
لإدارة النفايات ال�صلبة .وفيما يلي �أهم املكبات الع�شوائية املوجودة حالي ًا والتي مت ح�صرها
حديثا بنا ًء على املعلومات التي مت جمعها من البلديات الكربى وجمال�س اخلدمات الدارة
النفايات ال�صلبة:
• املكب التي ا�ستخدمته بلدية غزة فرتة �إغالق الطريق امل�ؤدي �إىل مكب جحر الديك مما
�أدى �إىل تراكم حوايل  450,000طن من النفايات بجانب حمطة معاجلة جماري ال�شيخ
عجلني ،حيث مت ت�سوية و تغطية حوايل  350,000طن بطبقة من الطني ،و ت�سعى البلدية
جاهدة لتوفري الدعم الالزم لنقل حوايل  100,000طن �إىل مكب جحر الديك.
• مكب تل ال�سلطان القدمي وقد مت �إيقاف العمل به عام  1999ويحتوي على حوايل 115,000
طن من النفايات القدمية واملتحللة ،وت�سعى بلدية رفح لتنظيفه ونقل النفايات �إىل املكب
اجلديد الذي تخطط البلدية لإن�شائه بجانب املكب احلايل عند توفر الدعم الالزم.
• املكب الواقع بجانب حمطة ترحيل تل ال�سلطان يف رفح الذي مت ا�ستخدامه نتيجة �إغالق
الطريق امل�ؤدي �إىل املكب ،حيث تراكم حوايل 180,000طن مت تغطيتها بطبقة من الرتبة،
وتخطط البلدية لإعادة تاهيل املنطقة وت�شجريها.
• مكب بيت الهيا حيث حتولت حمطة الرتحيل �إىل مكب م�ؤقت يرتاكم فيه حوايل 12000
طن من النفايات ال�صلبة ،و يتم تنظيف جزء منه برتحيل النفايات �إىل مكب جحر الديك
من وقت لآخر ح�سب الإمكانيات.
• مكب بجانب احلي النم�ساوي يف خان يون�س حيث يرتاكم فيه حوايل  7000طن حاليا و
يتم تنظيفه من وقت لآخر.
• مكب بني �سهيال و يحتوي على حوايل  7000طن من النفايات و تقوم بلدية بني �سهيال
با�ستخدامه من وقت لآخر.
هذا و قد �ساهم و قف العمل يف املكبات ال�صحية الرئي�سية خالل احلرب الأخرية على قطاع
غزة يف زيادة كميات النفايات املرتاكمة يف بع�ض املكبات الع�شوائية القدمية ،بالإ�ضافة
ال�ستحداث مكبات جديدة �صغرية جرى تنظيف بع�ضها بدعم من وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
م�ؤ�س�سات دولية �أخرى ،كما يعمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPحالي ًا على توفري
الدعم الالزم لتنظيف معظم املكبات الع�شوائية احلالية.
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ومن اجلدير ذكر جتربة �إغالق مكب بيت حانون القدمي الذي مت وقف العمل به عام � ،1999إذ حاول التعاون الفني الأملاين
�إغالقه �ضمن برنامج النفايات ال�صلبة حيث مت �إعداد الت�صميم ووثائق املناق�صة �إال ان املحاوالت املتكررة للتن�سيق لدخول
املكب من طرف احلكومة الأملانية باءت بالف�شل ومت �إلغاء هذه اجلزئية وا�ستخدام الأموال املخ�ص�صة لذلك لدعم ن�شاطات
�أخرى ملجل�س النفايات ال�صلبة ملحافظة �شمال غزة.
ومن الدرو�س امل�ستفادة من جتربة املكبات الع�شوائية عدم ترك املكبات الع�شوائية لفرتة طويلة
ملا يف ذلك من �ضرر على ال�سكان املجاورين وعلى البيئة� .إذ يجب على اجلهات املخت�صة
جتنيد الأموال الالزمة لتنظيف و�إغالق هذه املكبات مبجرد انتهاء الأ�سباب �أو الأزمة التي �أدت
لظهورها ،حتى ال تتحول �إىل مكبات كبرية ودائمة ي�صعب التعامل معها ،كما ميكن يف بع�ض
الأحوال ا�ستخدام �آليات البلديات وجمال�س النفايات امل�شرتكة املعنية يف حال عدم توفر دعم
خارجي.
�أما بالن�سبة لأولويات �إغالق املكبات الع�شوائية ،فيمكن القول �أنه ال توجد معايري وا�ضحة بهذا
ال�ش�أن ،لكن توفر بع�ض املعلومات كاملوقع وكمية النفايات ونوعية النفايات ت�ساعد نوع ًا ما يف
ترتيب هذه االولويات ،ويف حتديد طريقة الإغالق من حيث تنظيف املوقع (�أي نقل النفايات
�إىل املكبات الر�سمية) وت�سويته وتغطيته بطبقة نظيفة من الرتبة �أو االكتفاء بت�سويته و تغطيته
بالرتبة دون تنظيف .ويجب الأخذ بعني االعتبار عند تنظيف ونقل النفايات �إىل املكبات
ال�صحية الرئي�سية ت�أثري ذلك على العمر االفرتا�ضي لهذه املكبات .هذا وبالن�سبة للمعايري
املقرتحة للإغالق فيمكن �أن ت�شمل الآتي:
• جيولوجية الأر�ض وعمق الطبقة العازلة وجودة املياه اجلوفية وا�ستخداماتها.
• امل�سافة من املناطق ال�سكنية واجتاه الرياح ال�سائدة يف املنطقة.
• عمر النفايات و مدى حتللها.
• توفر ال�سعة املالئمة يف املكبات الرئي�سية املنوي نقل النفايات املرتاكمة �إليها.

 1.4.6.6معايري و موا�صفات ت�صميم و �إن�شاء مكبات النفايات ال�صحية

لعل �أول و�أهم اخلطوات التي �ساعدت على و�ضع بع�ض املعايري العامة ملكبات النفايات ال�صحية
هو �إن�شاء مكب النفايات ال�صحي يف دير البلح وجنني ،حيث �ساعد ذلك على تقدمي فكرة
املكبات ال�صحية ب�شكل عملي ي�سهل على امل�سئولني االطالع عن قرب على �إيجابيات هده املكبات
فيما يتعلق بحماية البيئة ،وما يرتتب عليها من تكاليف �إ�ضافية باملقارنة باملكبات العادية.
على الرغم من ذلك ال توجد معايري وا�ضحة و موحدة حتى الآن لدى �سلطة جودة البيئة �أو
اجلهات املخت�صة الأخرى ت�أخذ بعني االعتبار الطبيعة اجليولوجية والدميوغرافية للمنطقة.
وب�سبب غياب هذه املعايري واملوا�صفات ،جند �أن كل من املكبات ال�صحية املوجودة يتبع املعايري
التي يقبلها املمول للم�شروع ،والتي يتم االتفاق عليها مع اجلانب الفل�سطيني والإ�سرائيلي بعد
�إجراء درا�سات تقييم الأثر البيئي ودرا�سات اجلدوى.
فعلى �سبيل املثال عند �إن�شاء مكبي جحر الديك ورفح ،مت االكتفاء بطبقة من الطني بنا ًء على
الدرا�سات اجليولوجية لعزل �أر�ضية املكب ،وال يوجد نظام جلمع الع�صارة مما يطرح �س�ؤاال
هام ًا عن م�صري هذه الع�صارة� .أما يف مكب دير البلح ،فقد مت عزل الأر�ضية بطبقتني من
الأ�سفلت ،وهناك نظام جلمع الع�صارة يف برك جتميع ب�سعة 6000م ،3ومن ثم ر�ش الع�صارة
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على �سطح النفايات لزيادة معدل التبخر واال�ستفادة من ج�سم النفايات ك�سعة �إ�ضافية لتحزين
هذه الع�صارة والتي ت�ساعد �أي�ضا يف عملية التحلل الع�ضوي للنفايات� ،أما مكب جنني فقد مت
تبطني املكب بالبويل �إيثيلني عايل الكثافة ،كما �أن هناك نظام جلمع الع�صارة �شبيه بالنظام
امل�ستخدم مبكب دير البلح.

í∏ÑdG ôjO Öµe ‘ á∏Hô¨dG πª©e

â∏Ø°SE’ÉH í∏ÑdG ôjO Öµe Ú£ÑJ

وعلى الرغم من غياب املعايري املوحدة يوجد هناك موا�صفات عامة ،فعلى �سبيل املثال يف قطاع
غزة يتم مراعاة الآتي:
• اختيار �أماكن املكبات يف �أق�صى ال�شرق لقطاع غزة.
• ق�صر املكبات على ا�ستقبال النفايات البلدية وعدم ا�ستقبال الإطارات و هياكل ال�سيارات
و خملفات الردم با�ستثناء مكب جحر الديك الذي ي�ستخدم خملفات البناء الناعمة
كبديل للرتبة لتغطية �سطح النفايات.
• ت�سهيل عملية جمع املواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات عند و�صولها يف حمطات
الرتحيل �أو مكبات النفايات.
• غربلة النفايات القدمية و ا�ستخدام املادة الناعمة كمح�سن للرتبة كما هو احلال يف مكب
دير البلح ،و فرز املعادن و البال�ستيك لإعادة تدويره ،حيث ي�ساعد ذلك على ك�سب حجم
�إ�ضايف يف املكب مما ي�ؤدي �إىل �إطالة عمر املكب ،و بالتايل تقليل احلاجة �إىل مزيد من
الأرا�ضي لتو�سيع املكبات.
• تزويد املكب بنظام جلمع و تدوير الع�صارة كما هو احلال يف مكب دير البلح
• حفر �آبار مراقبة و�/أو ا�ستخدام بع�ض الآبار الزراعية لهذا الغر�ض
• تزويد املكبات مبيزان لتحديد كميات النفايات التي ت�صل املكب و بالتايل �إعداد املطالبات
املالية للبلديات التي ت�ستخدم املكب
• �إن�شاء �سياج حول املكب مينع دخول �أي �آلية �أو �شخ�ص دون �إذن امل�شغل
وبالن�سبة للم�شاكل الت�صميمية ،ميكن القول ح�سب جتربة م�شغلي مكب زهرة الفنجان ،ومكب
بلدية غزة وبلدية رفح ومكب دير البلح املركزي� ،أنه ال توجد م�شاكل ت�صميمية بل �صعوبات
ت�شغيلية يف قطاع غزة نتيجة احل�صار والو�ضع املايل ال�صعب مل�شغلي مثل مكبات القطاع
وكذلك ب�سبب القيود الإ�سرائيلية على احلركة بحرية داخل تلك املكبات نظر ًا لقربها من اخلط
احلدودي� ،أما بالن�سبة ملكب زهرة الفنجان  ،ف�إن الإعتبار الأ�سا�سي هو العمر االفرتا�ضي
املتقل�ص نظر ًا الن�ضمام عدد �أكرب من الهيئات املحلية امل�ستفيدة من املكب.
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2.5

النفايات اخلطرة

ت�صطدم املادة ( )23لقانون البيئة الفل�سطيني رقم ( )7لعام  1999املعرفة للنفايات اخلطرة
بعدم وجود ذراع تنفيذية يف الو�ضع الراهن لرتاقب املواد اخلطرة �إىل جانب عدم وجود
تف�صيل فني دقيق لتلك املواد مما يزيد من �صعوبة معرفة حجم تلك املواد ،وطرق التخل�ص
منها خا�صة مع عدم وجود مكبات نفايات مهيئة نظر ًا لغياب املعايري الفل�سطينية التي حتدد
و ت�ضبط طرق بناء املكبات اخلا�صة بالنفايات اخلطرة ،با�ستثناء خلية النفايات اخلطرة يف
مكب بلدية غزة والتي ت�ستقبل جزء من النفايات الطبية اخلطرة.

كما ال يوجد �إح�صاءات دقيقة لكميات املواد والنفايات اخلطرة املتواجدة داخل الأر�ض
الفل�سطينية ب�سبب ال�سيطرة الإ�سرائيلية على بع�ض مكبات النفايات كمكب بلدية البرية الذي
ت�سمح للم�ستوطنات الإ�سرائيلية بالتخل�ص من نفايات م�صانعها داخل الأرا�ضي الفل�سطينية
�إىل جانب وجود �شكوك جدية با�ستخدام �أرا�ضي ال�ضفة الغربية للتخل�ص من النفايات النووية
و الكيماوية الإ�سرائيلية.26
من ناحية �أخرى  ،ال يوجد �إر�شادات للتخل�ص من النفايات اخلطرة املنزلية مثل املنظفات
وبع�ض �أنواع الطالء التي حتتوي على مادة الر�صا�ص �إىل جانب البطاريات وامل�صابيح امل�شعة
مبواد الهالوجينات كعن�صر النيون .كما �أن الإر�شادات املطلوبة تفقد �أهميتها مع عدم وجود
نظام لف�صل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها ب�شكل منف�صل �أي�ض ًا.

2.6

النفايات الطبية

تتولد النفايات الطبية يف الأرا�ضي الفل�سطينية من مراكز الرعاية ال�صحية ،حيث �أ�شارت
وزارة ال�صحة الفل�سطينية “�أنه يوجد يف فل�سطني اليوم  76م�ست�شفى منها  44م�ست�شفى عاما
مبعدل � 784سريرا و 10م�ست�شفيات متخ�ص�صة ب�سعة � 805سرير ًا ،و 18م�ست�شفى للوالدة ب�سعة
� 350سرير ًا ،و 4م�ست�شفيات تقدم خدمات الت�أهيل والعالج الطبيعي ب�سعة � 165سرير ًا ،حيث
يوجد يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية  52م�ست�شفى �إ�ضافة �إىل � 24آخر يف قطاع
غزة� .أما على �صعيد خدمات الرعاية ال�صحية الأولية ،ففي فل�سطني اليوم  672مركزا منها
 130يف قطاع غزة و 529يف ال�ضفة تتبع غالبيتها ( 425مركزا) لوزارة ال�صحة و� 53أخرى
لوكالة الغوث و 194مركز ًا للمنظمات غري احلكومية”.27
ويتولد عن مراكز الرعاية ال�صحية يف الأرا�ضي الفل�سطينية نحو  990.5طن ًا من النفايات
�شهري ًا ح�سب �إح�صاءات عام  ،282008حيث تفيد �إح�صاءات اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني �أن  %86.5من مراكز الرعاية ال�صحية تقوم بالتخل�ص من النفايات املتولدة عنها
يف مكبات النفايات التابعة للهيئة املحلية املتواجدة فيها تلك املراكز مقابل  %9.6يف مكبات
خا�صة ،و  %1.1بطريقة ع�شوائية ،و  %2.8بطرق �أخرى.29
ومع عدم وجود �سيا�سة وطنية تتعامل مع �إر�شاد العاملني يف املجال الطبي يف طرق تعريف

26
27
28
29

ثائر فقو�سة و جورج كرزم � ،آفاق البيئة و التنمية  ،العدد الأول� /آذار 2008
�صحيفة القد�س  /العدد / 14363الأحد � 9أغ�سط�س 2009
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني()2008
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني()2008التوزيع الن�سبي ملراكز الرعاية ال�صحية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ح�سب مكان التخل�ص النهائي من
النفايات واملنطقة ونوع مركز الرعاية ال�صحية2008 ،
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وت�صنيف والتعامل مع النفايات الطبية ،و�إيجاد البنى التحتية املالئمة للتخل�ص من النفايات
الطبية (�إال يف حالة مدينة غزة)  ،تربز احلاجة �إىل ت�ضافر اجلهود من �أجل تعميم التجارب
كما هو مو�ضح �أدناه و توحيد الإجراءات على امل�ستوى الوطني فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات
الطبية.
وال يوجد يف الأر�ض الفل�سطينية عموم ًا مكبات خا�صة بالنفايات الطبية عدا عن خلية النفايات
اخلطرة امللحقة مبكب بلدية غزة والتي ت�ستقبل الأدوية الفا�سدة و نفايات املختربات 30من
املراكز ال�صحية املتواجدة داخل مدينة غزة ،بينما يتم حرق النفايات الطبية اخلطرة
كالنفايات احلادة امل�ستخدمة يف العمليات اجلراحية يف املحرقة املتواجدة يف م�ست�شفي دار
ال�شفاء ،31التي تعترب من �أكرب و�أقدم مراكز الرعاية ال�صحية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وعلى الرغم من قيام مراكز الرعاية ال�صحية يف مدينة غزة بف�صل النفايات ح�سب نوعها و
و�ضعها يف �أكيا�س �أو حاويات ذات دالالت من حيث اللون �أو الرقم � ،إال �أن عملية التخل�ص ال
جتري بال�شكل ال�صحيح  ،فبينما يتم حرق النفايات احلادة يف حمرقة م�ست�شفى دار ال�شفاء
يتم التخل�ص من النفايات الطبية الأخرى يف احلاويات البلدية والتي يتم جمعها والتخل�ص
منها جنب ًا �إىل جنب مع النفايات املنزلية يف مكب بلدية غزة.

2.7

النفايات اخلا�صة

تتنوع النفايات اخلا�صة يف الأرا�ضي الفل�سطينية بني نفايات البناء والهدم و�إطارات املركبات
ونفايات امل�سالخ الناجتة عن ذبح احليوانات وهياكل ال�سيارات وغريها .وتتنوع كميات
النفايات اخلا�صة مع عدم وجود �إح�صاءات دقيقة رغم تقدير نفايات الهدم يف قطاع غزة بعد
احلرب الأخرية بني مليون ون�صف �إىل اثني مليون ( )2 – 1.5طن .32وقد عمدت بلدية رفح
�إىل ا�ستخدام حمطة لطحن ع�شرات الآالف من الكتل الإ�سمنتية 33الناجتة عن نفايات الهدم
وا�ستخدام الناجت يف عمليات ر�صف الطرق الزراعية.

�أما بالن�سبة لإطارات املركبات ،فتقدر الكمية ال�سنوية لإطارات املركبات بنحو  2000طن
�سنوي ًا 34عادة ما يتم اال�ستفادة منها يف �أعمال �أخرى مثل اجلدران اال�ستنادية ،كما جرى
م�ؤخر ًا درا�سة �إعادة ا�ستخدام الإطارات امل�ستعملة يف مكب زهرة الفنجان يف حمافظة جنني.
�أما نفايات امل�سالخ  ،يتم التخل�ص منها يف املكبات البلدية مع ت�سريب النفايات ال�سائلة منها
خالل �شبكات ال�صرف ال�صحي مما ي�ؤثر �سلب ًا على كفاءة تدفق مياه ال�صرف ال�صحي يف
بع�ض املناطق .35وعادة ما يتم اال�ستفادة من هياكل ال�سيارات من خالل بيعها �إىل جتار اخلردة
الذين عادة ما ي�ستفيدون من حمتوى احلديد �سوا ًء حملي ًا �أو من خالل بيعه �إىل جتار �إ�سرائيليني
لإعادة تدويره داخل اخلط الأخ�ضر .وعموم ًا ،ال ت�شمل القوانني والأنظمة الفل�سطينية احلالية
خطط ًا و�إر�شادات للتعامل مع النفايات اخلا�صة.
– )pp. 77, Desk Study on the Environment in the Occupied Palestinian Territories, United Nations Environmental Program (UNEP
2003

30

Safi, Rapid Assessment of Recycling Sector in Gaza Strip, January 2009
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33
بتمويل من مؤسسة )Cooperazione Internazionale (COOPI
Khalil Hassanein, Assessment of Tires Waste Disposal Processes in Gaza Governorates, M.P.H Thesis, Al-Quds University, August
2008
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.3

النواحي املالية

3.1

مقدمة

3.2

الأنظمة والربامج املحا�سبية

يهدف هذا اجلزء من التقرير �إىل التعرف على واقع �إدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني فيما
يتعلق باجلوانب املالية ،وبكيفية تعامل الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة وامل�ؤ�س�سات
ذات العالقة مع الق�ضايا املالية اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة.
وقد مت �إعداد هذا اجلزء من خالل جمع وحتليل معلومات وبيانات الو�ضع املايل احلايل لإدارة
النفايات ال�صلبة ،والتعرف على برامج احل�سابات امل�ستخدمة حالي ًا يف بع�ض الهيئات املحلية
وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ملعرفة نقاط القوة وال�ضعف فيها ،وكذلك من خالل فح�ص
التكاليف اال�ستثمارية والت�شغيلية التي تخ�ص عمليات جمع وترحيل وفرز ومعاجلة النفايات
ال�صلبة .واعتمد �إعداد هذا اجلزء على معلومات كمية ونوعية مت احل�صول عليها من خالل
مراجعة املعلومات املتوفرة من امل�صادر الثانوية ،ومن الطاقم الفني للخطة الإ�سرتاتيجية،
ومن خالل �إجراء مقابالت مركزة مع موظفي بع�ض البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة
يف و�سط و�شمال غزة وجنني ،و�سلطة جودة البيئة ،ووزارتي احلكم املحلي وال�صحة ،و�صندوق
تطوير البلديات وبرنامج �إدارة النفايات ال�صلبة يف التعاون الفني الأملاين.

برامج و�أنظمة حما�سبية ال ت�ستخدم الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة براجم ًا حما�سبية حملية خمتلفة ،
تلبي االحتياجات
بع�ضها قد يكون مالئم ًا �إىل حد ما للم�ؤ�س�سات ذات الوظيفة الواحدة (مثل جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة) ،وذلك لقلة عدد مراكز التكلفة ،ولو�ضوح بنود ال�صرف والإيراد فيها ،بينما ال
ميكن لهذه الربامج تلبية حاجة الهيئات املحلية لكرثة وظائفها ،والتعقيدات والتف�صيالت التي
تتعامل معها يف �أمورها املالية� ،إ�ضافة �إىل تعدد مراكز التكلفة الرئي�سية والفرعية فيها.
ال ت�ستطيع الهيئات املحلية
ح�صر التكلفة بدقة بيمنا
تتمكن جمال�س اخلدمات
من ذلك

جهود الهيئات املحلية
لتطوير الربامج املحا�سبية

1

ويف حني ت�ستطيع جمال�س اخلدمات امل�شرتكة ح�صر جميع بنود التكاليف اخلا�صة مبا يتعلق
بوظيفتها ،ال ت�ستطيع الهيئات املحلية القيام بذلك .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للمجال�س ح�صر
التكاليف التي تخ�ص املوارد الب�شرية وال�صيانة وغريها من بنود التكلفة ،وذلك لأن جميع هذه
البنود تخ�ص �أن�شطة لوظيفة واحدة وهي النفايات ال�صلبة ،بينما يتعذر هذا يف الهيئات املحلية
لتعدد وظائفها .فبند �صيانة املركبات على �سبيل املثال قد يخ�ص مركبات خا�صة بالنفايات
ال�صلبة� ،أو مركبات الأعمال الهند�سية� ،أو ال�سيارات اخلا�صة ال�ستعماالت �أخرى ،لذا فمن
ال�صعب جد ًا على الهيئات املحلية ح�صر تكلفة �صيانة املركبات اخلا�صة بكل ن�شاط باالعتماد
على الأنظمة املحا�سبية امل�ستخدمة حالي ًا ،وينطبق هذا على تكلفة املوارد الب�شرية ،التكاليف
الإدارية ،وغريها من التكاليف.
وقد قامت بع�ض الهيئات املحلية بتطوير وحتديث براجمها و�أنظمتها املحا�سبية املحو�سبة لتتما�شى مع

احتياجاتها� ،إال انها ما زالت تعاين عدد من اال�شكاالت برغم التطور احلا�صل ،وما زالت
غالبية الهيئات املحلية تفتقر �إىل توفر الأنظمة املنا�سبة.
فعلى �سبيل املثال ،عملت بلدية رام اهلل على تطوير وحتديث الربنامج املحا�سبي امل�ستخدم فيها
يف العام  ،2001لي�صبح �أكرث مالئمة الحتياجاتها� ،إال �أنها تواجه بع�ض ال�صعوبات بالتعامل مع

1

الدوائر املالية يف البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة ني�سان 2009
5

اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ال�صلبة يف فل�سطني 2014 - 2010

الإيرادات يف �أكرث من عملة ،مما ي�ستدعي عمل �سندات قب�ض لكل عملة على حده ،مما ي�ؤدي
�إىل تعقيدات يف عمليات الرت�صيد والت�سويات املحا�سبية.2
ق�صور الربامج والأنظمة
املحا�سبية على امل�ستوى
املحلي

وينطبق الأمر نف�سه على بلدية اخلليل التي متتلك برنامج حما�سبي يعمل ح�سب نظرية الأموال
املخ�ص�صة ( ،)Fund Accountingوهذا الربنامج ال يزال حتت التطوير والتقارير غري
مكتملة فيه .3وباملقارنة ،فان بلدية كبرية مثل بلدية نابل�س ت�ستخدم برنامج حمو�سب ال يلبي
احلد الأدنى من ال�شروط الواجب توفرها لربنامج حما�سبي يتعامل مع حركات مالية تتعدى
 550مليون �شيكل �سنوي ًا (الإيراد وامل�صروف) ،فهو ال يتعامل مع مراكز التكلفة ،وال ميكن
ا�ستخراج ميزان مراجعة ( )Trail Balanceمنه ،وال يتعامل مع الذمم الدائنة واملدينة ،وال
يمُ كن متابعة تفا�صيل الإيرادات من خالله ،وال يوجد به �سجل للموجودات الثابتة� .4أما بالن�سبة
الهيئات املحلية الأ�صغر مثل بريزيت وطوبا�س وغريها ،فما زالت تعتمد على �أنظمة حما�سبية
يدوية.5
وب�شكل عام ،تعتمد الهيئات املحلية يف �أنظمتها املالية على الأ�سا�س املحا�سبي النقدي (Cash

اعتماد الهيئات املحلية على  ،)Basis Accountingالتي ال تظهر الذمم الدائنة واملدينة وقيم اال�ستهالك ،وبالتايل ال
النظام املحا�سبي النقدي مل ت�ستطيع �أن تعطي �صورة حقيقة عن التكاليف �أو الإيرادات ،وهذا الأمر ينعك�س بالطبع على
يتح توفر معلومات مالية
الأق�سام امل�س�ؤولة عن جمع ونقل النفايات ال�صلبة .وبناء على ذلك ،ف�إن الدوائر املالية يف
دقيقة
البلديات ت�صبح فاقدة لدورها يف كونها م�صدر للمعلومات املالية الدقيقة والالزمة ملتابعة
وتقييم فاعلية الأن�شطة املختلفة .وهذا الأمر ينطبق �أي�ضا على الأنظمة املالية امل�ستخدمة يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية ب�شكل عام.
جهود العتماد وتطبيق
برنامج موحد يعتمد
اال�سا�س املحا�سبي النقدي
املعدل

3.3

التكاليف

وقد تنبه م�ؤخرا �صندوق تطوير البلديات لهذه امل�شكلة ،وعكف على تطوير برنامج مايل موحد
يعتمد على الأ�سا�س املحا�سبي النقدي املعدل (،)Modified Accrual Basis Accounting
ومن ايجابياته �أنه يتعامل مع الذمم الدائنة واملدينة ومع اال�ستهالك ،ويربط اجلزء املايل مع
الأ�صول الثابتة وامل�ستودعات وامل�شرتيات .ويجري النقا�ش حالي ًا على اعتماد النفايات ال�صلبة
كجزء م�ستقل (مركز م�ستقل) يف الربنامج ،ويف حال مت اعتماده� ،ستتمكن الهيئات املحلية من
تعقب ومتابعة وح�صر بنود التكلفة التف�صيلية اخلا�صة بالنفايات ال�صلبة.6
تق�سم التكاليف اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة �إىل جزئيني رئي�سني ،التكاليف اال�ستثمارية
والتكاليف الت�شغيلية اجلارية .وتختلف التكاليف من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى وتت�أثر بالعديد من
العوامل منها اعداد املواطنني املتلقني للخدمة (حجم التغطية) ،والعوامل اجلغرافية ،وحالة
و�أنواع املعدات امل�ستخدمة ،وم�ستوى اخلربات الفنية واملهارات الإدارية يف حتقيق كفاءة
عالية .وت�ستخدم التكاليف بعد احت�سابها يف تقييم كفاءة العمليات الإدارية وكذلك يف تقدير
االحتياجات التخطيطية امل�ستقبلية.

الدائرة املالية يف بلدية رام اهلل ني�سان .2009
الدائرة املالية يف بلدية اخلليل �أيار .2009
الدائرة املالية يف بلدية نابل�س ني�سان .2009
الأق�سام املالية يف بلديتي طوبا�س وبريزيت ني�سان .2009
املدير املايل ل�صندوق تطوير البلديات – ال�سيد حممد الرحمي ،ني�سان .2009

2
3
4
5
6
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 3.3.1التكاليف اال�ستثمارية

ت�شمل التكاليف اال�ستثمارية اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة تكاليف �شراء احلاويات ،ومعدات
اجلمع االبتدائي ،واملركبات الالزمة لذلك ،ونقلها ملحطات الرتحيل واملعاجلة والتخل�ص منها،
بالإ�ضافة �إىل تكاليف �إن�شاء حمطات الرتحيل ،وحمطات املعاجلة ،واملكبات ال�صحية ،ووكذلك
تكاليف �إغالق املكبات الع�شوائية ،كما ت�شمل التكاليف اال�ستثمارية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات
امل�شرفة على عمليات �إدارة النفايات ال�صلبة من بناء الأنظمة املحو�سبة والربجميات اخلا�صة
و�أجهزة الر�صد واملختربات وغريها.

من ال�صعب الو�صول
�إىل قيم دقيقة لتحديد
لتكاليف ر�أ�س املال
اال�ستثماري على امل�ستوى
املحلي

ومن ال�صعب الو�صول على م�ستوى الهيئات املحلية �إىل قيم معقولة لتحديد تكاليف را�س املال
اال�ستثماري ميكن اال�سرت�شاد بها �أو االعتماد عليها يف قيا�س كفاءة ا�ستخدام املوارد� ،أو يف
و�ضع اخلطط املالية امل�ستقبلية .ويعود ذلك للق�صور املوجود يف الأنظمة املحا�سبية امل�ستخدمة
ويف �سجالت املوجودات الثابتة ،والختالف �أنواع و�أحجام املعدات والآليات امل�ستخدمة،
والعتماد معظم الهيئات املحلية على امل�ساعدات والهبات اخلارجية العينية غري حمددة
التكلفة .وين�سحب هذا �أي�ضا على التكاليف اال�ستثمارية يف املركبات و�أنظمة املعلومات وبنيتها
التحتية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية على امل�ستوى الوطني ذات العالقة يف تخطيط ومتابعة �إدارة
النفايات ال�صلبة.
ومع ذلك ف�إنه من املمكن ا�ستعرا�ض بع�ض هذه القيم ،فمثال تتعدد �أنواع احلاويات امل�ستخدمة
جلمع النفايات ال�صلبة من املنازل وال�شوارع وامل�ؤ�س�سات وحمطات الرتحيل ،وتختلف يف
�أحجامها ويف املواد التي تدخل يف ت�صنيعها (حديد ،بال�ستك) ويف موا�صفاتها .وترتاوح �أ�سعار
اجلديدة منها بني � 1,200شيكل حلاوية �سعة  1.1م 3و� 8,000شيكل للحاوية �سعة  8م 3و
� 25,000شيكل للحاوية �سعة  40م .7 3وتختلف كذلك �أنواع مركبات جمع النفايات باختالف
م�صنعيها و�أحجامها والغاية من ا�ستخدامها .وقد وجد �أن �أكرث الأنواع ا�ستخدام ًا يف البلديات
واملجال�س امل�شرتكة هي الفولفو ،املر�سيد�س ،الرينو ،الني�سان ،واالفيكو .8وترتاوح �أ�سعارها بني
 72,000يورو لل�سيارة من نوع فولفو حجم �صغري و  130,000يورو للنف�س النوع من ال�سيارات
ذات احلجم الكبري .9وعند حتييد �شروط املانحني يف حتديد �أنواع مركبات اجلمع ،تف�ضل
البلديات واملجال�س امل�شرتكة اال�ستثمار يف الآليات واملركبات التي تتوفر لها قطع غيار يف ال�سوق
املحلي ،وتتوفر خربة حملية يف �صيانتها وذات التكلفة الت�شغيلية املنخف�ضة.
�أما بالن�سبة لتكاليف حمطات الرتحيل ،فمن ال�صعب تقدير التكاليف اال�ستثمارية فيها
ملحدودية التجربة� .إال �أنه ميكن اال�سرت�شاد بتكلفة حمطة الرتحيل يف طوبا�س التي بلغت
تكاليفها اال�ستثمارية حوايل � 762,600شيك ًال� .10أما حمطة الفرز واملعاجلة والرتحيل يف نابل�س
(حمطة ال�صرييف) التي ميتلكها القطاع اخلا�ص ،فال ميكن تقدير التكاليف اال�ستثمارية
اخلا�صة بتكاليف الرتحيل فيها .وتوجد كذلك وحدة �صغرية لفرز النفايات البال�ستيكية يف
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امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم � :1أنواع احلاويات امل�ستخدمة يف جمع النفايات ال�صلبة  ،جدول رقم � : 2أ�سعار احلاويات
اجلديدة امل�ستخدمة يف جمع النفايات ال�صلبة بال�شيكل
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم � :3أنواع املركبات امل�ستخدمة يف بلدية بريزيت يف جمع النفايات ال�صلبة  ،2008جدول رقم
� :4أنواع املركبات امل�ستخدمة يف بلدية رام اهلل يف جمع النفايات ال�صلبة 2008
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم � :5أ�سعار ال�سيارات اجلديدة امل�ستخدمة يف عمليات جمع النفايات باليورو
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم  :6التكاليف اال�ستثمارية ملحطة الرتحيل طوبا�س
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مكب زهرة الفنجان تتم فيها عملية الفرز يدويا ،وقد مت ا�ستغالل بناء قائم �صغري داخل حدود
املكب و�شراء جارو�شة مببلغ � 62,000شيكل جلر�ش البال�ستيك وغ�سله وتن�شيفه متهيدا لبيعة.11
وعلى خالف ذلك ،ف�إنه ميكن الو�صول �إىل حتديد قيم معقولة لال�ستثمارات اخلا�صة
توفر البيانات عن ر�أ�س املال ب�إن�شاء املكبات ال�صحية ،ميكن اال�سرت�شاد بها يف قيا�س كفاءة ا�ستخدام املوارد� ،أو يف و�ضع
اال�ستثماري ملكبات النفايات اخلطط املالية امل�ستقبلية .وهناك جتربتني يف �إن�شاء املكبات ال�صحية الأوىل يف دير البلح يف
ال�صحية االقليمية
املحافظات اجلنوبية والتي تخدم التجمعات ال�سكانية يف و�سط قطاع غزة ،والبالغ عدد �سكانها
12
حاليا حوايل  507,991ن�سمة  ،والثانية يف حمافظة جنني (مكب زهرة الفنجان) الذي يخدم
التجمعات ال�سكانية يف �شمال ال�ضفة الغربية والبالغ عدد �سكانها حوايل  609,945ن�سمة،
ويتوفر لكليهما �سجالت ووثائق ومعلومات مالية كافية ميكن االعتماد عليها .وبعد مراجعة هذه
املعلومات تبني �أن التكلفة اال�ستثمارية للمرت املكعب من النفايات ال�صلبة ملكب زهرة الفنجان
بلغ  1.77دوالر ًا امريكي ًا مقابل  2.35دوالر ًا للمكب يف دير البلح.13
ويعود االختالف يف قيم التكلفة �إىل الت�ضاري�س واخل�صائ�ص اجليولوجية ،والبنية التحتية
الالزمة يف كل موقع .ويو�ضح ال�شكل الالحق مقارنة تكاليف ر�أ�س املال اال�ستثماري التف�صيلية ما بني
هذين املكبني ،علم ًا بان هذه التكاليف ال ت�شمل املعدات ،حيث بلغت تكاليف �شراء املعدات يف مكب زهرة الفنجان
حوايل  1,823,908دوالر ًا �أمريكي ًا يف العام � ،14 2005أما امل�ستخدمة يف مكب دير البلح فهي قدمية ن�سبيا.

�شكل رقم ( :)3.1التكاليف اال�ستثمارية لتجهيز مكبات النفايات ال�صلبة (دوالر/مرت مكعب)
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وفيما يخ�ص التكلفة اال�ستثمارية لإغالق املكبات الع�شوائية فقد تراوحت من � 1,000إىل  35,000دوالر ًا

�أمريكي ًا ،بحيث بلغت تكلفة �إغالق الدومن الواحد من � 533إىل  2,333دوالر �أمريكي وذلك
الختالف م�ساحة املكب ،وكمية النفايات ،وطبيعة املوقع اجلغرافية ،وعدد �سنوات اال�ستخدام قبل الإغالق،

و�إعادة الت�أهيل لال�ستخدام امل�ستقبلي .فمثال مت ت�أهيل مكب النفايات الع�شوائي يف دير �أبو �ضعيف �إىل ملعب
لكرة القدم مما زاد من تكلفة الإغالق.15

حممد ال�سعدي – املدير الفني يف مكب زهرة الفنجان.
املعلومات ال�سكانية  -اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني – التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن  2007واحت�ساب الزيادة ال�سنوية
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم  :7التكاليف الر�أ�سمالية ملكبات النفايات يف دير البلح وزهرة الفنجان يف جنني بالدوالر الأمريكي
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم  :8املعدات امل�ستخدمة يف مكب زهرة الفنجان
امللحق رقم  – 1التكاليف اال�ستثمارية  -جدول رقم  :9متو�سط تكلفة �إغالق املكب الع�شوائي لكل دومن بالدوالر الأمريكي

11
12
13
14
15
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 3.3.2التكاليف الت�شغيلية واجلارية
يحتاج حتديد التكلفة
الدقيقة لوجود برامج
حما�سبية مالئمة
تباين يف كلفة الطن من
النفايات للجمع والرتحيل
والتخل�ص

توفر املعلومات املالية
الدقيقة على امل�ستوى
االقليمي

ا�ستطاعت جمال�س
اخلدمات على م�ستوى
املحافظات تقدمي خدمات
بكلفة �أقل بكثري من الكلفة
على امل�ستوى املحلي

ت�شمل التكاليف الت�شغيلية واجلارية املبا�شرة وغري املبا�شرة لإدارة النفايات ال�صلبة تكاليف اجلمع ،والرتحيل،
والفرز ،واملعاجلة ،وتكاليف ت�شغيل املكبات ال�صحية ،وتكاليف الأيدي العاملة والتطوير امل�ؤ�س�ساتي ،وتكاليف
التوعية املجتمعية ،وتكاليف �إدارة النفايات غري البلدية.

وتت�أثر القدرة على حتديد تكلفة الطن من التكاليف الت�شغيلية بوجود نظام حما�سبي مالئم
ومعلومات دقيقة حول كمية النفايات ،وبذلك ف�إنه من ال�صعب اخلروج با�ستنتاجات عامة حول
التكلفة الت�شغيلية الفعلية جلميع الهيئات املحلية ب�سبب ق�صور الأنظمة امل�ستخدمة.
ووفق املعلومات املتوفرة ،بلغت تكلفة جمع الطن من النفايات يف نابل�س حوايل � 177شيكل غري
�شامل تكاليف الرتحيل ،و� 202شيكل �شامل تكاليف الرتحيل �إىل مكب زهرة الفنجان ،و232
�شيكل �شامل تكاليف التخل�ص من النفايات .وباملقارنة مع بلدية رام اهلل ،بلغت التكاليف حوايل
� 277شيكل علم ًا بان بلدية رام اهلل ال تقوم برتحيل النفايات �أو التخل�ص منها يف مكب �صحي،16
ويعود هذا االختالف �إىل الكثافة العمرانية ،والت�ضاري�س اجلغرافية ،وتكلفة الكادر الب�شري،
و�أعدد ال�سكان املخدومني ( )Economy of Scaleوالقدرة على اال�ستخدام الأمثل للموارد.
�أما على م�ستوى جمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف جنني ويف �شمال غزة وو�سطها ،فتتوفر املعلومات
لوجود ال�سجالت واملعلومات الدقيقة .وقد بلغت تكلفة جمع الطن من النفايات ال�صلبة حوايل
� 32شيك ًال يف و�سط غزة ،بينما بلغت  87يف �شمال غزة و 83يف جنني .17ويعود ارتفاع التكلفة يف
جنني باملقارنة مع و�سط غزة �إىل ارتفاع تكلفة اال�ستهالك ب�سبب حداثة املعدات ،بينما معظم
املعدات امل�ستحدمة يف و�سط غزة قدمية مت ا�ستهالكها يف �سنوات �سابقة ،ويو�ضح اجلدول رقم
 12يف ملحق رقم  3.2هذا الأمر.
�أما الفرق يف التكلفة بني جنني و�شمال غزة فيعود �إىل اختالف طرق اجلمع ،فاجلمع يف جنني
يتم بوا�سطة احلاويات على الأغلب ،بينما يتم اجلمع يف �شمال غزة بن�سبة  %60من بيت �إىل
بيت من احلاالت والباقي من خالل احلاويات مما ي�ستدعي تكلفة عالية يف املوارد الب�شرية.
كما يظهر الفرق وا�ضح يف تكلفة خدمات اجلمع االبتدائي بني جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
والهيئات املحلية ،حيث انخف�ضت التكلفة �إىل الن�صف تقريب ًا يف جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
كما يف جتربة مكب زهرة الفنجان ،ويعود ذلك �إىل ( )Economy of Scaleوكفاءة املجال�س
امل�شرتكة الناجتة عن التخ�ص�صية يف العمل ،واال�ستغالل الأمثل للمعدات واالحت�ساب الدقيق
للكادر الب�شري املطلوب للقيام بالعمل ،وو�ضوح بنود التكلفة بعك�س البلديات التي توجد لديها
بنود تكلفة غري مبا�شرة تحُ مل على تكاليف النفايات ال�صلبة.
وال تختلف كثريا تكلفة ترحيل النفايات من حمطتي الرتحيل يف طوبا�س وال�صرييف �إىل مكب
زهرة الفنجان ،حيث بلغت التكلفة � 30شيكل و� 31شيكل لكل طن يف حمطة ال�صرييف وطوبا�س
بالتتابع.18
وبلغت متو�سط تكلفة الطن لت�شغيل حمطة الفرز يف مكب زهرة الفنجان � 1600شيكل بينما

16
17
18

ملحق رقم  – 2التكاليف الت�شغيلية  -جدول رقم  :10متو�سط تكلفة الطن بالعام من عمليات اجلمع للنفايات ال�صلبة البلديات بال�شيكل
ملحق رقم  – 2التكاليف الت�شغيلية  -جدول رقم جدول رقم  :11متو�سط تكلفة الطن بالعام من عمليات اجلمع للنفايات ال�صلبة املجال�س امل�شرتكة
ملحق رقم  – 2التكاليف الت�شغيلية  -جدول رقم  :13التكاليف الت�شغيلية ملحطة الرتحيل يف طوبا�س بال�شيكل
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بلغت الإيرادات ال�شهرية مبلغ � 1800شيكل لكل طن ،19وال توجد �أي معلومات دقيقة لتكلفة
و�إيرادات عمليات الفرز يف حمطة ال�صرييف.
كما بلغ متو�سط تكلفة التخل�ص من طن واحد من النفايات ال�صلبة �شامال التكاليف املبا�شرة
وغري املبا�شرة واال�ستهالك يف زهرة الفنجان � 15.28شيكل باملقارنة مع � 8.93شيكل يف و�سط
غزة ،20وبدون احت�ساب تكاليف اال�ستهالك ي�صبح متو�سط التكلفة � 8.62شيكل و 7.78
�شيكل لكل طن يف زهرة الفنجان ودير البلح بالتتابع.21
وبالإ�شارة �إىل التكاليف الت�شغيلية ال�ضرورية والالزمة لتفعيل دور الرقابة على �إدارة النفايات
ال�صلبة ،ال بد �أو ًال من حتديد املعدات الالزمة ملراقبة وفح�ص النفايات ال�صلبة ،واملق�صود هنا
املختربات امل�ستخدمة يف مثل هذا النوع من الأعمال .ولكون فل�سطني مل متتلك هذه املعدات
�سابق ًا ،البد من النظر �إىل ما هو موجود عامليا �أو يف املحيط الإقليمي لتحديد الأنواع ،ومن ثم
حتديد الكميات والأ�سعار للو�صول �إىل التكلفة.
وهنا يجب التنويه ل�ضرورة توفري الأ�صول الب�شرية (املوظفني) الالزمة لت�شغيل هذه املعدات،
ويجب االنتباه �إىل التكاليف الالزمة لتدريبهم ،و�إىل تكاليف �شراء املركبات ال�ضرورية لنقلهم.
بالإ�ضافة �إىل التكاليف الالزمة لإن�شاء وجتهيز مقرات العمل .وميكن االعتماد على جدول
رواتب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف حتديد تكلف الرواتب يف حال مت حتديد امل�ؤهالت
العلمية و اخلربات العملية للموظفني املنوي توظيفهم� .أما فيما يخ�ص �أ�سعار املركبات الالزمة
ملوظفي الرقابة والتفتي�ش فيجب حتديد موا�صفات هذه املركبات م�سبق ًا ليتم حتديد �أ�سعارها.
وكذلك الأمر مبا يتعلق بعمليات التخطيط واملتابعة.
�أما التكلفة اخلا�صة بن�شاطات التوعية املجتمعية يف البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة
فيقت�صر على �صرف ما يخ�ص�ص من �أموال لها وهي متغرية با�ستمرار وال ميكن حتديد قيمة
ممثلة لها .فمثال اعتمدت بلدية رام اهلل مبلغ  13,000دوالر ًا موازنة للعام  ،2009لربنامج
توعية للأطفال دون �سن ال�ساد�سة ولأطفال ال�صف ال�ساد�س ،بحيث �ستقوم البلدية وبالتعاون
مع حديقة القيقب بتعريف الأطفال على النفايات ال�صلبة الع�ضوية ،وكيفية �صناعة الذبال
وغريها من الن�شاطات التي لها عالقة بالنفايات ال�صلبة .22وال ميكن حتديد متو�سط لتكلفة
التوعية املجتمعية لكل طن من النفايات للأ�سباب �آنفة الذكر.
هناك جتارب حمدودة و�أغلبها فردية على م�ستوى املزارعني يف �صناعة الذبال ،وتعتمد على
�إعادة تدوير النفايات الزراعية وخلطها باملخلفات احليوانية وي�ستخدم الناجت يف املوقع .وهناك
جتربة وحيدة على امل�ستوى التجاري يف فل�سطني هي جتربة جمعية ذنابة التعاونية ،حيث تقوم
اجلمعية ب�صناعة الذبال بتكلفة � 9شيكل لكل للكي�س �سعة  25كغم ويباع لل�سوق املحلي ب 12
�شيكل للكي�س من نف�س احلجم.23
19
20

21
22
23

ملحق رقم  – 2التكاليف الت�شغيلية  -جدول رقم  :14الإيرادات والتكاليف ال�شهرية ملحطة فرز البال�ستيك يف مكب زهرة الفنجان
هذا الرقم ي�شمل تكاليف ا�ستهالك معدات املكب فقط ( بلدوزر ،م�ضخات الع�صارة ،مولدات الكهرباء� ،شبكة تدوير الع�صارة ،الخ) و ال ي�شمل
التكالف الإن�شائية للمكب لرف�ض البلديات وتقدر تكلفة ا�ستهالك املكب للطن � 6.5شيكل.
ملحق رقم  – 2التكاليف الت�شغيلية  -جدول رقم  :15متو�سط تكلفة الطن من عمليات التخل�ص من النفايات ال�صلبة يف املجال�س امل�شرتكة بال�شيكل
ق�سم التوعية املجتمعية يف بلدية رام اهلل ني�سان 2009
�أمناط التعامل مع النفايات ال�صلبة يف ال�ضفة الغربية :الو�ضع الراهن -مركز العمل التنموي معا �أيار 2009
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3.4

تكاليف �إدارة النفايات الطبية

3.5

الدخل والتمويل

ال يوجد الكثري من املعلومات املتوفرة حول هذا املو�ضوع  ،وما مت احل�صول علية من معلومات ميكن تلخي�صه
بان اجلمعية العربية يف بيت جاال تقوم مبعاجلة النفايات الطبية ب�شكل حمدود لبع�ض امل�ؤ�س�سات الطبية
الأخرى ،حيث ت�ؤخذ الر�سوم بنا ًء على وزن تلك النفايات ،ومن الأمثلة على امل�ؤ�س�سات الطبية امل�ستفيدة من
خدمات اجلمعية العربية امل�ست�شفى الفرن�ساوي.24

م�صادر الهيئات املحلية
تغطية تكاليف اخلدمات

ال يتم حتديد الر�سوم بناء
على الكلفة احلقيقة

ت�ستخدم الهيئات املحلية عدة م�صادر لتغطية تكاليف �إدارة النفايات ال�صلبة الر�أ�سمالية منها
والت�شغيلية ،منها الر�سوم واملخالفات و املنح الدولية واخلا�صة 25و عوائد التنظيم.26
وحتدد الهيئات املحلية ر�سوم النفايات وفق ًا لنظامها املبني على �أ�سا�س تاريخي (علمي �أو
تقديري) ال يعك�س بال�ضرورة التكلفة الت�شغيلية الفعلية وقلما يتم تعديلها .ومن املفرت�ض �أن
تغطي ر�سوم النفايات ال�صلبة التي تقوم الهيئات املحلية باحت�سابها يف موازناتها التكاليف
املبا�شرة لعمليات اجلمع ،والنقل ،وتكاليف التخل�ص من النفايات ،والتكاليف غري املبا�شرة
املقدرة على النفايات ال�صلبة .ويالحظ �أن الهيئات املحلية ال تعتمد نف�س النظام يف حتديد
الر�سوم ،فكل هيئة حملية لها نظام خا�ص بها حتدد من خالله الر�سوم وفق ًا لت�صنيف املباين
كمباين �سكنية �أو من�ش�آت جتارية ،حيث ت�شمل املن�ش�آت التجارية املحال التجارية وامل�ؤ�س�سات
وامل�صانع والور�ش وغريها من املباين التي ت�ستخدم لأغرا�ض غري ال�سكن.وحتدد بع�ضها
الر�سوم ال�سكنية اعتماد ًا على عدد ال�شقق �أو عدد الغرف� ،أما فيما يخ�ص الت�صنيف التجاري
فتتبع نظاما قائما على نوع التجارة ،وتختلف بلدية رام اهلل عن مثيالتها حيث حتدد ر�سوما
للمكاتب وامل�ؤ�س�سات وفق ًا مل�ساحتها .27ويوجد طرق �أخرى ت�ستخدمها الهيئات املحلية لتحديد
الر�سوم ،ففي بع�ض قرى وبلدات حمافظة رام اهلل والبرية حتدد الر�سوم على اال�ستهالك
ال�شهري للمرت املكعب من املياه �أو على الفرد.28

�أما جمال�س اخلدمات امل�شرتكة فتحدد الر�سوم بقيم مقطوعة لكل طن من النفايات ال�صلبة،
وت�شمل ر�سوم عمليات اجلمع ،والنقل والتخل�ص من النفايات ال�صلبة ،وتف�صل املجال�س
حتدد جمال�س اخلدمات
الر�سوم بقيم مقطوعة على امل�شرتكة بني الر�سوم على عمليات اجلمع للنفايات ال�صلبة والر�سوم اخلا�صة بالتخل�ص من
الطن من النفايات
النفايات ال�صلبة حيث تقوم بتحديد ر�سوم النفايات وفق ًا للخدمات التي تقدمها للهيئات
املحلية.
وبالن�سبة لقيمة الر�سوم ،يتقا�ضى جمل�س اخلدمات امل�شرتك يف جنني ر�سم ًا مقطوع ًا مقداره
� 50شيكل من الهيئات املحلية الع�ضاء لكل طن من النفايات ال�صلبة يقوم بجمعة من احلاويات
يف التجمعات ال�سكانية ،بينما يتقا�ضى مبلغ � 30شيكل مقابل كل طن من النفايات ال�صلبة التي
24
25

26

27
28

وزارة ال�صحة
قامت البلديات الكبرية باال�ستثمار ب�شراء مركبات جديدة جلمع النفايات ال�صلبة يف ال�سنوات الأخرية ،حيث قامت بلدية نابل�س ب�شراء �سيارتي جمع
م�ستعملتني من �إنتاج عام  ،1994ب�سعر � 200,000شيكل لل�سيارتني� .أما بلدية رام اهلل فقد قامت ب�شراء �سيارتني جلمع النفايات من نوع فولفو مببلغ
 220,000يورو عام  ،2008وتربع احتاد �أبناء رام اهلل باخلارج مببلغ  80,000دوالر �أمريكي ا�ستخدمت ل�شراء �سيارة مكن�سة ،وقامت البلدية �أي�ضا
با�ستثمار مبلغ  80,000دوالر �أمريكي ل�شراء �سيارة مكن�سة ثانية بالعام .2009
يعطي قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم  79ل�سنة  ،1966يف املادة رقم  52بند 4ط احلق للهيئات املحلية با�ستخدام عوائد التنظيم لتغطية
م�صاريف النفايات ال�صلبة.
نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل لبلديات رام اللة والبرية وبيتونيا .2008
الدوائر املالية يف البلديات و�سجالت اللجنة الفنية من خالل رمي م�صلح
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يقوم با�ستالمها يف املكب �سواء من الهيئات املحلية الأع�ضاء يف املجل�س �أو غريها من الهيئات
املحلية وامل�ؤ�س�سات مثل بلدية نابل�س والـ .UNRWA
وباملقارنه ،يتقا�ضى جمل�س اخلدمات امل�شرتك يف بيت الهيا ر�سم ًا ثابت ًا مقداره � 85شيكل من
الهيئات املحلية لكل طن من النفايات ال�صلبة يقوم بجمعة والتخل�ص منه ،ولكون املجل�س ال
ميتلك مكب ًا �صحيا فقد تعاقد مع بلدية غزة على دفع مبلغ � 7شيكل مقابل كل طن من النفايات
ير�سله �إىل مكب البلدية .وتختلف الر�سوم التي يتقا�ضاها جمل�س اخلدمات امل�شرتك يف دير
البلح عن املجل�سني ال�سابقني ،حيث يتقا�ضى ر�سم ًا ثابت ًا مقداره � 25.20شيكل من الهيئات
املحلية ،لكل طن من النفايات ال�صلبة يقوم بجمعة من احلاويات يف التجمعات ال�سكانية ،ومبلغ
� 10.80شيكل مقابل كل طن من النفايات يقوم بالتخل�ص منها من الهيئات املحلية الأع�ضاء
يف املجل�س ،ومبلغ ( )$3.5ما يعادل � 14.4شيكل مقابل كل طن من النفايات يقوم بالتخل�ص
ل�صالح الـ .29 UNRWA
تقوم معظم الهيئات املحلية بتح�صيل الر�سوم من خالل �إ�صدار الفواتري امل�ستحقة على
املواطنني ب�شكل �شهري �أو يف بداية كل �سنة وفق النظام املعمول به يف كل منها ،ويقوم اجلباة
التابعني للق�سم �أو الدائرة املالية ب�إي�صالها �إىل املنازل .وتتم عمليات الدفع من قبل املواطنني
�إما يف ق�سم املحا�سبة حيث يتم �إ�صدار �سندات قب�ض من قبل �أمني ال�صندوق� ،أو تدفع �إىل
اجلباة من قبل املواطنني مبا�شرة .30وتعلن البلديات عادة عن خ�صومات على فواتري النفايات
ال�صلبة للمواطنني الذين يدفعون املبالغ امل�ستحقة عليهم حلثهم على دفعها ،حيث يتم الإعالن
عن اخل�صومات يف �شهر ت�شرين ثاين من كل عام ،وترتاوح ن�سبة اخل�صومات ما بني %10
�إىل  %20من قيمة الفاتورة ملن يقوم بالت�سديد خالل الأ�شهر من كانون ثاين حتى ني�سان.
وهذا النظام متبع يف بلديات عديدة مثل نابل�س ،رام اهلل وبريزيت .بالإ�ضافة �إىل ذلك تدفع
بلدية نابل�س حوافز للجباة بواقع  %0.1من التح�صيالت يف الأ�شهر الثالث الأوىل من كل عام،
و %0.3على املبالغ املح�صلة يف باقي العام� .31أما بلدية طوبا�س فتختلف طريقة التح�صيل
حيث يتم حت�صيل الر�سوم ب�إ�ضافتها على فاتورة الكهرباء يف بداية العام ،حيث يتم حت�صيلها
مع فاتورة الدفع امل�سبق خلدمة الكهرباء ،وال تقدم البلدية خ�صومات على الر�سوم .32وهناك
�أمثلة �أخرى ميكن النظر �إليها ففي بلدية �سنجل و�صلت ن�سبة التح�صيل �إىل  %100من الر�سوم،
وذلك من خالل تخيري املواطن بت�سديد الر�سوم �إما نقدا �أو بالعمل لدى البلدية مبا يعادل
الر�سوم امل�ستحقة.33
تدين ن�سبة حت�صيل ر�سوم
النفايات على امل�ستوى
املحلي

وبالنظر �إىل ن�سبة التح�صيل من الر�سوم امل�ستحقة نالحظ تدين ن�سبة التح�صيل لدى غالبية
الهيئات املحلية ،فبينما تقارب ن�سبة التح�صيل يف بلدية رام اهلل  %24.3من الر�سوم امل�ستحقة
يف العام  ،34 2008وبلغت ن�سبة التح�صيل يف طوبا�س  %32.7للعام  ،2008ويف بريزيت ،%43.4
ويف نابل�س بلغت ن�سبة التح�صيل  ،%73.2ويف بلديات حمافظة �شمال غزة حوايل  %25وبلديات

ملحق رقم  – 3الدخل والتمويل  -جدول رقم � :16أنواع الر�سوم وقيمها بال�شيكل (املجال�س امل�شرتكة)
نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل لبلديات رام اهلل والبرية وبيتونيا .2008
الدوائر املالية يف بلدية رام اهلل ،بلدية بريزيت ،وبلدية نابل�س
الدائرة املالية يف بلدية طوبا�س
�سجالت اللجنة الفنية من خالل رمي م�صلح
�سجالت اللجنة الفنية من خالل رمي م�صلح

29
30
31
32
33
34
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حمافظتي خانيون�س و دير البلح حوايل  .35%20ويرجع ارتفاع ن�سبة التح�صيل يف بلدية نابل�س
�إىل ثالثة عوامل هامة� ،أولها انخفا�ض الر�سوم املفرو�ضة على النفايات ال�صلبة ،ووجود عدد
كبري من اجلباة ،و�أخريا وجود نظام حوافز للجباة.36
�أما يف جمال�س اخلدمات امل�شرتكة فتختلف ن�سبة التح�صيل من الر�سوم امل�ستحقة من جمل�س
حتقيق فاعلية يف جمع
�إىل �آخر ،بينما تقارب ن�سبة التح�صيل من البلديات االع�ضاء يف دير البلح للعام  %60من
الر�سوم على م�ستوى
جمال�س اخلدمات امل�شرتكة الر�سوم امل�ستحقة للعام  ،2007بلغت يف بيت الهيا  37%84.4للأعوام  2005و  ،2006ويف
جمل�س اخلدمات امل�شرتك يف جنني بلغت ____.38%
وتفيد املعلومات املتوفرة ب�أن غالبية الهئات املحلية املحلية مل تتلق �أي دعم حكومي خالل
حمدودية الدعم احلكومي اخلم�س �سنوات الأخرية لقطاع النفايات ال�صلبة بينما ح�صلت على بع�ض املعدات والدعم
الفني من قبل جهات مانحة عديدة خالل العقد املا�ضي ،39مثل احلكومة اليابانية واحلكومة
دعم اجلهات املانحة ملجال�س الأملانية واحلكومة االيطالية والبنك الدويل وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية وهولندا وال�سويد
والرنويج .وقد ح�صلت جمال�س اخلدمات امل�شرتكة على دعم �سخي من احلكومة ومن جهات
اخلدمات امل�شرتكة
مانحة �أخرى ،مما يدل على �أن النفايات ال�صلبة لي�ست �أولوية تنموية يف الهيئات املحلية لدى
40
احلكومة حتى الآن.
احلاجة لتح�سني االيرادات

3.6

35
36
37
38
39
40

ولتح�سني الإيرادات وزيادتها ،على الهيئات املحلية حل امل�شاكل املتعلقة بالر�سوم وذلك ب�إعادة
النظر يف نظام التعرفة املعمول به حالي ًا ،وتطوير نظام متكامل ومدرو�س من حيث حتديد
الر�سوم ،وميكنها اال�ستفادة ب�شكل كبري من البيانات التف�صيلية للتعداد للعام  2007املتوفرة
لدى اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لتوفر املعلومات الدقيقة املتعلقة باملباين و�أعداد
ال�شقق امل�أهولة يف كل مبنى ،وكذلك الإح�صاءات الدقيقة للمن�ش�آت وامل�صانع ،40وعليها العمل
على زيادة كفاءة التح�صيل من خالل �إجراءات جباية �أقوى مثل �إ�ضافة الر�سوم �إىل فواتري املاء
�أو الكهرباء بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،كما يجدر �إيجاد �آليات ملعاقبة املتخلفني عن
الدفع من خالل القانون �سواء كان ذلك بفر�ض غرامات عليهم �أو مالحقتهم قانون ًا ،وكذلك
�إعادة النظر يف �إعفاء امل�ؤ�س�سات من دفع الر�سوم.

التخطيط واملوازنات

حتتاج العملية التخطيطية ال�سليمة �إىل الأخذ بعني االعتبار املتغريات الفنية واملالية وامل�ؤ�س�سية
ذات العالقة بجمع ونقل النفايات ال�صلبة والتخل�ص منها ،وت�سعى اخلطط �إىل حتقيق الفاعلية
والكفاءة والتقليل من التكلفة وتقليل املخاطر ال�صحية والبيئية ب�شكل عام .ويجب �أن ترتكز
اخلطط �سوا ًء كانت خطط �إ�سرتاتيجية �أو �شاملة على �سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�أهداف وا�ضحة
وحمددة بفرتات زمنية ،بحيث تت�ضمن خطط تنفيذية حتدد الأولويات وامل�صادر الب�شرية
واملالية والتجهيزات الالزمة للتنفيذ وربطها باملوازنات ال�سنوية .ومن ناحية �أخرى يجب �أن
ت�أخذ خطط �إدارة النفايات على م�ستوى البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة بعني االعتبار

2008 GTZ Annual Survey
ملحق رقم  – 3الدخل والتمويل  -جدول رقم  :17ن�سبة التح�صيل من الر�سوم امل�ستحقة بال�شيكل (بلديات)
2008 GTZ Annual Survey
ملحق رقم  – 3الدخل والتمويل  -جدول رقم  :18ن�سبة التح�صيل من الر�سوم امل�ستحقة (جمال�س اخلدمات امل�شرتكة)
نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل لبلديات رام اهلل والبرية وبيتونيا .2008
نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل لبلديات رام اهلل والبرية وبيتونيا .2008
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اخلطط الإقليمية والوطنية لهذا القطاع التي ت�شكل الإطار العام لها يف حال وجودها.41
تفتقر البلديات �إىل
اخلطط و�إىل وجود دليل
�إجرائي لبناء املوازنات
ال�سنوية

تفتقر الهيئات املحلية �إىل وجود نظام لإعداد اخلطط �سوا ًء الإ�سرتاتيجية �أو حتى الت�شغيلية
منها مما ي�ؤثر �سلب ًا على كفاءة وفاعلية النظام ب�شكل عام وتفتقر كذلك �إىل دليل �إجرائي
وا�ضح لبناء املوازنات ال�سنوية املبني على �أ�س�س تخطيطية �سليمة ،حيث تبنى املوازنات ال�سنوية
على بنود جتميعية غري مف�صلة للإيرادات والنفقات وعلى الأ�سا�س النقدي وال ت�أخذ باالعتبار
التكاليف امل�ستحقة ال�سنوية على النفايات ال�صلبة وغريها من الن�شاطات كاال�ستهالك مثال،
ويتم ال�صرف على هذه البنود وجتهز التقارير مبوجبها .وال تف�صل البلديات تكاليف النفايات
ال�صلبة عن التكاليف الأخرى ومثال ذلك بلدية نابل�س حيث تقوم البلدية بتحميل املحروقات
اخلا�صة ب�سيارات جمع النفايات على ق�سم احلركة.
�إن عدم توفر املعلومات الدقيقة واال�ستقراءات امل�ستقبلية للبيانات واملعلومات ذات العالقة
بالنفايات ال�صلبة ،ي�شكل �أحد الفجوات والعقبات الرئي�سية التي تواجهها النظم امل�ؤ�س�سية يف
�إدارة عمليات جمع ونقل النفايات ال�صلبة.
يعترب توفر نظام معلوماتي حمو�سب �أ�سا�سيا لإدارة النفايات ال�صلبة ،حيث �أنه ال يوفر فقط
املعلومات املكانية ذات العالقة ب�إدارة النفايات ال�صلبة ك�أعداد امل�ساكن واملن�ش�آت و�أطوال
ال�شوارع ،وربط هذه البيانات بكميات و�أنواع النفايات املنتجة وبنظام اجلباية وبالنظام املايل،
�إ�ضافة �إىل توزيع �أعداد العمال واحلاويات مكاني ًا ،وحتديد م�سار �آليات اجلمع وغريها من
املعلومات والبيانات ال�ضرورية على �سبيل املثال ،و�إمنا �أي�ض ًا لأنه يوفر املعلومات الالزمة
لعمليات التخطيط امل�ستقبلي الفني واملايل ولتحليل ودرا�سة احللول الأمثل يف �إدارة النفايات
ال�صلبة واال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة ،ال�شيء الذي ي�ساعد يف ت�سهيل عمليات الرقابة
واملتابعة والر�صد والتوثيق واتخاذ القرار� ،إ�ضافة �إىل دوره يف حت�سني العمليات الإدارية
واالت�صال ونظام التقارير .42ومن املهم يف هذا ال�سياق بناء املوازنات مبوجب الأن�شطة الفعلية
يف البلديات.

نبال �أبوالوي ،تقرير تقييم الو�ضع امل�ؤ�س�سي احلايل لبلديات رام اهلل والبرية وبيتونيا .2008
املرجع ال�سابق.
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3.1

ملحق رقم ()3.1

البيانات التف�صيلية عن التكاليف اال�ستثمارية
1

1

1.1

0.25

4

6

8

25

32

40

2

2

1.1

1,200

1.1

800

4

3130

6

5,500

8

8,000

25

15,000

32

16,000

40

25,000

3

3

1

1999

61,215

4,775

22,247

55,803

2

1986

11,130

2,805

4,745

7,000

72,345

7,580

26,992

62,803

1

انبهدياث ويجانس انخدياث انًشخركت 2008
2
عطاءاث شراء انحاوياث في يجهس انخدياث انًشخركت جنين وفي بهديت راو اهلل 2008
3
بهديت بيرزيج 2008
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4

4

4

4

1

1996

100,000

3,475

9,070

11,520

1
2

1996
1997

100,000
120,000

3,475

9,070
36,380

11,520
42,215

2
3

1997
1987

120,000

3,475
2,100

36,380
36,000

42,215
100,000

3
4

1987
1996

0

2,100
3,475

36,000
42,430

100,000
34,966

4
5

A

1996
2007

135,0000

3,475
12,302

42,430
11,650

34,966
76,523

5
6

A
G

2007

135,000
90,000

12,302

11,650
15,238

76,523
73,713

6
7

GL

2007

90,000
135,000

12,302
17,221

15,238
4,165

73,713
74,100

7
8

L

2007
2006

135,000
28,000

17,221
4,980

4,165
6,675

74,100
37,500

8
9

2006
1999

28,000
90,000

4,980
3,475

6,675
38,400

37,500
50,398

9
10

1999
1995

90,000

3,475

38,400
39,200

50,398
71,481

10
11

1995
1986

3,475

39,200
7,665

71,481
66,560

11
12

1986

3,475

7,665
12,210

66,560
20,550

12
13

1986
1997

110,000

3,475

12,210
11,930

20,550
47,784

13
14

1997
1999

110,000
90,000

3,475

11,930
10,800

47,784
45,840
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1999

90,000
898,000

76,705

10,800
281,813

45,840
753,150

898,000

76,705

281,813

753,150

5

5

5

5
6

€7500

6

€7500

€7500

1

130,000

1
2

130,000
100,000

70,000

2
3

A

100,000
110,000

70,000
91,000

3
4

A
G

110,000
72,000

91,000

4
5

G

72,000
100,000

5
6

100,000
80,000

6

80,000

4

بهديت راو اهلل ين خالل انهجنت انفنيت ريى يصهح 2008
5
2007
4
بهديت راو اهلل ين خالل انهجنت انفنيت ريى يصهح 2008
6
5
2009
5.49
2007
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€7500

6

5.49

2009

6

7

6

7

1

2,400

2
1

130,200
2,400

3
2

80,000
130,200

4
3

550,000
80,000

4

762,600
550,000
762,600
7

8

9

7

8

9

1.76

0.13

1.18

0.05

28.39
1.76

2.13
0.13

34.10
1.18

1.36
0.05

0.55
28.39

0.04
2.13

1.47
34.10

0.06
1.36

0.66
0.55

0.05
0.04

7.57
1.47

0.30
0.06

31.37
0.66

2.35
0.05

44.31
7.57

1.77
0.30

31.37

2.35

44.31

1.77
10

8

10

8

2008

1

1

359,095.20

25,136.66
2008

283,685.21

1
2

1

359,095.20
184,255.20

25,136.66
12,897.86

283,685.21
145,561.61

2
3

1

184,255.20
190,081.20

12,897.86
13,305.68

145,561.61
150,164.15

3
4

1

190,081.20
502,678.80

13,305.68
35,187.52

150,164.15
397,116.25

4
5

1
2

502,678.80
252,376.80

35,187.52
17,666.38

397,116.25
199,377.67

5
6

2

252,376.80
335,421.56

17,666.38
134,168.62

199,377.67
201,252.94

335,421.56
1,823,908.76

134,168.62
238,362.73

201,252.94
1,377,157.82

1,823,908.76
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اجلزء الرابع
النواحي البيئة

�إعداد
نور املدهون ووائل �صايف

1

.4

النواحي البيئية
الت�أثريات ال�صحية والبيئية لإدارة النفايات ال�صلبة
تبد�أ رحلة النفايات ال�صلبة من م�صادر الإنتاج املتنوعة بحيث تتباين مكونات النفايات بتنوع
تلك امل�صادر؛ فالنفايات املنزلية جتمع بني الكثري من املكونات التي ت�شكل ن�صف (� 45إىل )%50
�إجمايل النفايات ال�صلبة املنتجة �سنوي ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية 1مع احتوائها ب�شكل رئي�سي
على مواد ع�ضوية �إىل جانب بع�ض املواد اخلطرة كبقايا املنظفات الكيميائية والبطاريات و
بع�ض املواد الأخرى كالبال�ستيك والورق واملعادن ب�أنواعها ،ويتوزع الن�صف الآخر من �إجمايل
النفايات ال�صلبة املنتجة �سنوي ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية على القطاعات ال�صناعية والتجارية
والزراعية وغريها كالقطاع الطبي.
ونظر ًا لعدم وجود نظام عام لف�صل النفايات �سوا ًء عند امل�صدر �أو خالل عمليات اجلمع و
النقل و التخل�ص تختلط النفايات املتنوعة بدء ًا من احلاوية املنزلية �أو يف حاوية احلي وحاوية
املن�ش�أة ال�صناعية �أو التجارية �أو الطبية مرور ًا يف حمطات الرتحيل �أحيان ًا ويف �أماكن التخل�ص
امل�ؤقتة �أحيان ًا �أخرى و�أخري ًا يف �أماكن التخل�ص التي تتدرج يف الأرا�ضي الفل�سطينية بدء ًا من
املكبات الع�شوائية �إىل املكبات ال�صحية .ويقت�ضي التعامل مع النفايات ال�صلبة خالل كافة
مراحل التخزين و اجلمع و التخل�ص الوعي الفردي و اجلماعي لتجنب الآثار ال�صحية ال�سلبية
على الفرد و املجتمع �إذا ما اجتمعت العوامل امل�ؤدية �إىل ن�شر الأمرا�ض والأوبئة وما �أبعد من
ذلك �إىل تلوث الهواء و م�صادر املياه و الرتبة مما ي�ؤدي �إىل تدهور البيئة و ال�صحة العامة
وت�شوه امل�شهد الطبيعي نتيجة انت�شار املكبات الع�شوائية عند مداخل املدن و القرى.
عند تخزين النفايات املنزلية داخل املنزل �أو يف حاوية احلي لفرتة طويلة 2تبد�أ املواد الع�ضوية
التي ت�شكل ما يقرب من  %70من النفايات املنزلية الفل�سطينية بالتخمر مع وجود الرطوبة
العالية التي حتتويها املواد الع�ضوية ودرجة احلرارة املالئمة خا�صة يف ف�صل ال�صيف .تعمل
النفايات الع�ضوية الرطبة على خلق بيئة مالئمة جلذب و تكاثر احل�شرات الطائرة و الزاحفة
و الكائنات امليكروبية و القوار�ض التي ت�سهم بدورها يف نقل الأوبئة والأمرا�ض خا�صة مع وجود
حفا�ضات الأطفال كجزء من النفايات املنزلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي بلغ عدد الأطفال
دون �سن الرابعة حوايل  568,261ن�سمة .3فبا�ستطاعة القوار�ض نقل ما يقرب من  35مر�ض ًا
�إىل الإن�سان �إىل جانب قدرتها على حمل  18نوع ًا من العث والقمل والطفيليات.
ومن �أكرث املتعر�ضني للمخاطر ال�صحية �أولئك الذين يتوا�صلون مع النفايات ال�صلبة ب�شكل
م�ستمر كالعاملني يف خدمات جمع النفايات حيث �أنهم مر�شحون �أكرث من غريهم من القطاعات
ال�سكانية الأخرى للإ�صابة ب�أمرا�ض التهاب الكبد الوبائي (�أ) ،4بح�سب درا�سة �أجريت على
عينة من العاملني يف جمال جمع النفايات يف �إحدى الدول � ،إىل جانب الأمرا�ض اجللدية و
ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي عند ا�ستن�شاق الأدخنة الناجتة عن حرق النفايات .تزداد فر�ص

1
2

3

معهد الأبحاث التطبيقي-القد�س (�أريج)� ،2006 ،إدارة النفايات ال�صلبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
تتحكم يف الفرتة الزمنية امل�ستغرقة لتخمر املواد الع�ضوية عدة عوامل �أهمها درجة احلرارة و ن�سبة الرطوبة و طبيعة املادة املكونة و طبيعة الو�سط
الكيميائي.
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني 2008 /
DOUNIAS G., RACHIOTIS G., Prevalence of hepatitis A virus infection among municipal solid-waste workers, 2006
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نقل الأمرا�ض والأوبئة عند �إلقاء النفايات خارج احلاوية املخ�ص�صة جلمع النفايات خا�صة يف
الأماكن املكتظة بال�سكان حيث يلعب الأطفال يف �أماكن قريبة من حاويات النفايات.
نظر ًا لعدم وجود ف�صل للنفايات املنزلية بع�ضها عن بع�ض ف�ض ًال عن اختالط النفايات املنزلية
مع غريها من النفايات التجارية وال�صناعية والزراعية �إ�ضافة �إىل النفايات الطبية ،يتكون
خليط من كافة �أنواع النفايات متدرجة ال�سمية واخلطورة عند �أماكن التخل�ص.
و يف حال مت التخل�ص من هذا اخلليط يف �أماكن مفتوحة كاملكبات الع�شوائية ت�صل خطورة
النفايات ال�صلبة ذروتها على املجتمع ككل مبقدار قرب تلك املكبات الع�شوائية من التجمعات
ال�سكانية وم�صادر املياه مع الأخذ بعني االعتبار حركة الرياح و تكون اجلداول املو�سمية
بف�ضل الأمطار .فعند حرق النفايات يف الأماكن املفتوحة تت�صاعد عدد من الأبخرة ال�سامة
وامل�سرطنة ككلوريد الهيدروجني و�سيانيد الهيدروجني �إىل جانب �أول �أك�سيد الكربون ال�شهري
ب�سميته وخلوه من اللون والرائحة والديوك�سني والفيوران بالإ�ضافة �إىل ج�سيمات �صغرية تنت�شر
و تتعلق يف اجلو ،كما يرت�سب عدد من العنا�صر ال�سامة مثل الزرنيخ و الر�صا�ص و الكروم
والزئبق.
وت�ؤثر تلك املواد ال�سامة على ال�سكان املحيطني ب�أماكن احلرق كما ي�ؤثر حرق احلاويات داخل
الأحياء على �سكان احلي ب�صورة مبا�شرة و عن طريق ا�ستن�شاق تلك املواد مما ي�ؤدي �إىل �إ�صابة
اجلهاز التنف�سي بنوبات الربو وت�أثر جهاز املناعة ،كما �أ�شارت درا�سات يف دول �أخرى �إىل
ت�شوهات وانخفا�ض معدالت املواليد لدى ال�سكان املعر�ضني لتلك املواد .5يختلف ت�أثر ال�سكان
عند التعر�ض للمواد الناجتة عن حرق النفايات باختالف �أعمارهم و �أو�ضاعهم ال�صحية،
فالأطفال حديثي الوالدة �أكرث ت�أثر ًا ب�سبب مرحلة النمو الن�شطة وعدم اكتمال كفاءة جهاز
املناعة لديهم ،كما تطال الآثار ال�صحية مر�ضى القلب واجلهاز التنف�سي �أكرث من غريهم من
�شرائح املجتمع.
منحى خطري ًا عند اختالط تلك املواد يف
ت�أخذ املواد ال�سامة الناجتة عن النفايات ال�صلبة
ً
املكبات الع�شوائية وتغلغلها �إىل م�صادر املياه اجلوفية يف باطن الأر�ض على �شكل ع�صارة �سامة
تختلف �سميتها باختالف مكونات النفايات الأ�صلية  ،فاملواد امل�ستخدمة يف �صناعة �أحبار
الطابعات و �أنواع الطالء والبطاريات على �سبيل املثال غنية باملعادن ال�سامة وبع�ض املركبات
الع�ضوية املتطايرة حيث ي�ستغرق بع�ضها �سنوات طويلة للو�صول �إىل املياه اجلوفية ب�سبب عوامل
الت�أخر التي تبطئ من �سرعة �سريان تلك املواد خالل الرتبة مما ي�ؤدي �إىل ظهورها بعد �سنوات
طويلة يف املياه اجلوفية التي تعترب امل�صدر الأ�سا�سي ملياه ال�شرب يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وتزيد فر�ص تعر�ض مياه ال�شرب للمواد ال�سامة وامل�سرطنة يف حال التخل�ص من النفايات
اخلطرة يف مكبات غري �صحية  ،فبع�ض املواد الكيميائية التي حتتوي على مادة البنزين الوا�سع
اال�ستخدام يف �صناعات اللدائن وكثري من املركبات الكيميائية كزيوت الت�شحيم والأ�صباغ
واملنظفات وبع�ض الأدوية ؛ هذا املركب معروف بخطورته على �صحة الإن�سان وقد مت ربطه
ب�أمرا�ض الدم و نخاع العظام 6عند التعر�ض املبا�شر له ،ويف حال وجوده يف مياه ال�شرب تزداد
فر�ص الإ�صابة بفقر الدم وانخفا�ض معدل ال�صفائح الدموية و حتى �سرطان الدم �إزاء التعر�ض
S. Gilbreath and P.H. Kass., Adverse Birth Outcomes Associated with Open Dumpsites in Alaska Native Villages. American
Journal of Epidemiology., 2006
Center for disease control and prevention: http://www.bt.cdc.gov
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لهذه املادة على فرتات طويلة خالل مياه ال�شرب.7
رغم عدم وجود درا�سات �شاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية موثقة لأعداد الإ�صابات ال�صحية
املرتبطة بالنفايات ال�صلبة مما يدعو �إىل ت�ضافر اجلهود الوطنية لرفع م�ستوى الوعي العام
باملخاطر ال�صحية و البيئة املرتبطة بالتعامل مع النفايات ال�صلبة بدء ًا من ربة املنزل والأطفال
مرور ًا بالعاملني يف خدمات جمع والتخل�ص من النفايات و�صو ًال �إىل مراكز �صنع القرار يف
املجتمع الفل�سطيني من �أجل ت�أمني الطرق الأمثل جلمع والتخل�ص من النفايات وبدعم �إن�شاء
مكبات �صحية ذات ت�صميم بيئي يحمي م�صادر املياه و مينع تلوث الهواء بالإ�ضافة �إىل ت�صنيف
كل مادة تدخل يف ال�صناعات الوطنية و يف املواد امل�ستوردة باال�ستناد �إىل معايري حمددة
خلطورة تلك املواد ،ليت�سنى فيما بعد التخل�ص منها يف مكبات �صحية خا�صة و �آمنة حتمي
ال�سكان و الأجيال القادمة.

United States Environment Protection Agency: http://www.epa.gov
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.2

ملخ�ص الق�ضايا والتحديات الرئي�سية

بناء على ما �سبق ميكن �إجمال الق�ضايا والتحديات التي ت�ستوجب املعاجلة باملرحلة املقبلة
بالعناوين الرئي�سة التالية:

 2.1الق�ضايا امل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية

•�ضعف الإطار القانوين الناظم لقطاع �إدارة النفايات ال�صلبة واملتمثل بتعدد القوانني من
جهة وعدم كفايتها من ناحية ثانية ووجود بع�ض االزدواجية والتعار�ض فيما بينها من جهة
ثالثة ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود لوائح تنفيذية م�صادق عليها و�إىل ق�صور يف �آليات و�أدوات
�إنفاذ هذه القوانني.
•عدم وجود املعايري واملقايي�س واملوا�صفات ال�ضرورية ملختلف مراحل �إدارة النفايات
ال�صلبة بدء ًا بتعريف النفايات وت�صنيفها مرور ًا بعمليات اجلمع والنقل وبعمليات املعاجلة
و�إعادة التدوير وانتهاء بعمليات التخل�ص ال�صحي.
•عدم و�ضوح الإطار امل�ؤ�س�سي وتداخل الأدوار وال�صالحيات بني اجلهات املختلفة ذات
االخت�صا�ص وخا�صة على امل�ستوى الوطني وبينها وبني امل�ستويات الإقليمية واملحلية.
•عدم كفاية القدرات املادية والب�شرية والتنظيمية للم�ؤ�س�سات ذات العالقة بقطاع �إدارة
النفايات ال�صلبة واحلاجة لتعزيز �إمكانياتها لتنفيذ ما عليها من م�س�ؤوليات بالنجاعة
والكفاءة املطلوبة �سواء يف �أعمال التخطيط �أو التنفيذ �أو املتابعة.
•�ضعف النظام املعلوماتي وعدم وجود نظام متكامل لتوثيق املعلومات وحتليلها وملتابعة
ورقابة وتقومي مراحل �إدارة النفايات ال�صلبة املختلفة والتي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف رفع
م�ستويات الأداء التخطيطية والتنفيذية �سواء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية �أواملجال�س امل�شرتكة
والهيئات املحلية.
•�ض�آلة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات ال�صلبة وقلة خربته يف هذا املجال وعدم
وجود الإطار القانوين لت�شجيع م�شاركته وتنظيمها.
•عدم كفاية الوعي املجتمعي لق�ضايا �إدارة النفايات ال�صلبة و�ضعف الآليات الالزمة
لت�شجيع م�شاركة املجتمع ولتطوير وعيه �إىل �سلوكيات وال�ستثماره يف دعم الإدارة ال�سليمة
وال�صحية لقطاع النفايات ال�صلبة.

 2.2الق�ضايا الفنية

.1
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�1ضرورة رفع كفاءة وجناعة عمليات اجلمع الأويل والثانوي للنفايات ال�صلبة من خالل
اال�ستفادة من التجارب الناجحة للهيئات املحلية واملجال�س امل�شرتكة وتعميمها.
�2ضرورة �إغالق و�إعادة ت�أهيل املكبات الع�شوائية ملا لها من �آثار بيئية و�صحية وجمالية
خطرية وباملقابل �إن�شاء املكبات ال�صحية مبعايري �صحية وبيئية منا�سبة وو�ضع املعايري
والتعليمات اخلا�صة ب�إن�شائها و�إدارتها.
3ما زالت املبادرات واخلربات يف تقليل كميات النفايات ال�صلبة املنتجة ويف تدويرها
و�إعادة ا�ستخدام ما �أمكن منها حديثة وقليلة مما ي�ستدعي ت�شجيعها والرتويج ملا هو
ناجح منها.
4احلاجة �إىل تطوير �إدارة النفايات الطبية من خالل تطوير الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي

والتنظيمي اخلا�ص بها وحتديث اخلطط والآليات ال�ضرورية وتطوير اخليارات الفنية
املالئمة جلمعها وعالجها والتخل�ص منها اعتماد ًا على امل�شاريع الريادية التي تقوم بها
وزارة ال�صحة.
5 .5عدم وجود الآليات املنا�سبة جلمع والتعامل مع النفايات اخلا�صة مثل نفايات البناء
وخملفات روا�سب حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ونفايات والهدم و�إطارات
املركبات ونفايات امل�سالخ وهياكل ال�سيارات وغريها.
6 .6عدم وجود الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي والتنظيمي والفني للتعامل مع النفايات اخلطرة
بدء ًا من حتديد �أنواعها وم�صادرها وانتقا ًال �إىل متابعتها وطرق جمعها وانتهاء مبعاجلتها
والتخل�ص منها.
7 .7عدم وجود �أي درا�سات خا�صة يف تقليل الغازات املنبعثة من املكبات ال�صحية �أو من �إعادة
تدويرها من �أجل تقلي�ص �أثرها على االحتبا�س احلراري العاملي ولال�ستفادة تبع ًا لذلك
من �آليات جتارة الكربون.
 2.3الق�ضايا املالية
1 .1ق�صور الأنظمة والإجراءات املالية والإدارية يف توفري املعلومات املالية ال�ضرورية لتطوير
�إدارة ناجعة للعمليات املختلفة من جمع النفايات ونقلها ومعاجلتها والتخل�ص منها ويف
عمليات احل�صول على و�صيانة املعدات والآليات اخلا�صة بذلك من ناحية �أخرى.
2 .2ما زال متويل عمليات �إدارة النفايات ال�صلبة وا�سرتداد التكلفة ي�شكل حتدي ًا جدي ًا
للهيئات املحلية وذلك لعدم املوائمة بني الر�سوم والتكلفة الفعلية للخدمات املقدمة من
ناحية ول�ضعف اجلباية و�إدارتها من ناحية ثانية.
3 .3االعتمادية العالية على التمويل اخلارجي لتغطية التكاليف اال�ستثمارية وتعدد القنوات
التمويلية وعدم كفاية الآليات القائمة لتن�سيق امل�ساعدات ومو�سميتها اعتماد ًا على الو�ضع
ال�سيا�سي العام وعلى �أولويات اجلهات املانحة.
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