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املالمح القطرية

تبلغ مساحة إرسائيل اللكية  22072مك مربع مهنا 21643
مك مربع يه مساحة األرض .تقع نصف مساحة هذه األرض
يف جنوب ورشق إرسائيل وتعترب حصراء حتصل عىل
أقل من  200م م من مياه األمطار يف العام (متوسط عدة
سنوات) وتمتزي األجزاء المشالية والغربية من البالد مبناخ
حبر متوسيط مبعدل أمطار يرتاوح بني  300إىل  900م
م يف العام (متوسط عدة سنوات) .إن حبرية طربيا (حبرية
كزين) يه البحرية الوحيدة اليت تمتزي باملياه العذبة ويبلغ
طول ساحل البحر املتوسط يف إرسائيل والذي يمشل حدود
البالد الغربية  194جكم .أن البحر امليت احململ بامللح هو
أكرث نقاط األرض اخنفاضا 417 :مرت حتت مستوى البحر.
إن إرسائيل تعترب إحدى أكرث البالد كثافة ساكنية يف العامل
وأعىل هذه الكثافة تمتركز يف وسط البالد .ومعظم ساكن
البالد يقطنون املناطق احلرضية بيمنا جزء كبري يسكن عىل
طول الهسل الساحيل مسببًا ضغطًا كبريًا عىل البيئة يف
املناطق الساحلية.
تمتتع إرسائيل باقتصاد سوق متقدم تكنولوجيا وهذا
يمشل القطاع الزرايع واملايل واخلديم ذي التكنولوجيا
العالية رسيعة التطور .اكنت إرسائيل تمتزي بمنو
اقتصادي عال ومستقر نسبيًا يف العقد السابق .ويف عام
 2010انضمت إرسائيل إىل منمظة التعاون االقتصادي
والتمنية ( .)OECDإن إرسائيل تمتتع بنظام دميقرايط
برملاين ذي أفرع ترشيعية وتنفيذية وقضائية ومؤسساهتا
الرئيسية يه :الكنيست (الربملان) ،احلكومة (الوزارة)،
القضاء ،وجهات رقابية.
وقد أثرت األزمة االقتصادية العاملية والتغريات املناخية
ونضوب املوارد عىل الساكن والبيئة يف أحناء العامل
وإرسائيل ليست استثناء .يف عام  2011قررت حكومة
إرسائيل إعداد خطة قومية للمنو األخرض تركزت عىل عدم
فصل المنو االقتصادي عن التدهور البييئ .وتعمتد هذه
اخلطة عىل اإلقرار بأن البيئة ميكن أن تقوم كدافع لزيادة
الكفاءة وتوفري املوارد والمنو االقتصادي وتطوير صناعات
ذات تكنولوجيا نظيفة وكذلك خلق فرص معل جديدة وتقوية
البنية التحتية االجمتاعية وزيادة التنافسية يف السوق
العاملي.
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لقد مرت إرسائيل بسلسلة من املظاهرات يف عام  2011مشلت
مائت اآلالف من املتظاهرين من خلفيات اقتصادية واجمتاعية
خمتلفة احتجاجا عىل ارتفاع تلكفة املعيشة وقد أدت هذه
املظاهرات إىل إقرار عدة توصيات من شأهنا أن تعمل لصاحل
الشعب والبيئة.
أن الكثافة الساكنية ومعدل المنو من مضن القوى الرئيسية
احملركة للضغوط البيئية يف إرسائيل .أن الكثافة الساكنية
يف إرسائيل عالية خاصة عىل طول الساحل ،فقد وصل
تعداد إرسائيل إىل  8مليون نمسة تقريبًا يف عام 2012
مبعدل منو ساكين يقرتب من  %2هذه القوة احملركة
تضع ضغوط هائلة عىل املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه
والطاقة.
إن المنو االقتصادي يعترب قوة دفع هامة أخرى فهو
من ناحية يسامه يف رفاهية الساكن ولكن يتسبب من
ناحية أخرى يف استخدام كثيف لملوارد الطبيعية .ويبذل
االقتصاد اإلرسائييل قدرة ومرونة فقد منا مبقدار %20
خالل السنوات العرش املاضية وقد حقق منذ عام 1990
منوًا حبوايل  .%75إن إرسائيل ستعمتد عىل الصادرات
والواردات لذلك فهي تعمتد بالتايل عىل األسواق واملوارد
العاملية.
تسامه صناعة التصنيع حبوايل  %12من صايف الناجت
احمليل وقد أثر هذا القطاع عىل مر السنوات تأثريًا
سلبيًا عىل جودة اهلواء ومصادر املياه ومياه البحر .يف
السنوات األخرية طالبت اللواحئ البيئية قطاع الصناعة
بتحسني أدائه البييئ وبالتايل تقليل االنبعاثات امللوثة
للبيئة.
بالرمغ أن القطاع الزرايع مسوئل عن أقل من %2
من صايف الناجت احمليل إال أنه يؤثر تأثريًا هامًا عىل
األرض ومصادر املياه يف إرسائيل .وتسهتلك الزراعة
 %40من مصادر املياه العذبة ولكن يف األعوام األخرية
ارتفع استخدام املياه املعاد تدويرها يف الزراعة .إن
استخدام نظم الزراعة الكثيفة يمشل استخدام كثيف
لملبيدات والمساد وهذا يضع ضغوطًا عىل جودة
األرض واملياه.
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لقد صاحب زيادة تعداد الساكن وارتفاع مستوى املعيشة يف إرسائيل
زيادة يف عدد السيارات اخلاصة وزيادة يف عدد الكيلو مرتات
املقطوعة .نتيجة هلذا فإن النقل ميثل مصدر رئييس لتلوث اهلواء يف
وسط املدن اإلرسائيلية.

ومن املتوقع أن يسمتر االقتصاد اإلرسائييل يف المنو
وكذلك يف اعمتاده عىل األسواق واملوارد العاملية.
وستعكس الضغوط البيئية النشاط االقتصادي والعالقات
الدولية.

ومن املتوقع أن يصل تعداد الساكن يف إرسائيل إىل  11مليون نمسة
حبلول  2030كنتيجة للمنو الطبييع واهلجرة وارتفاع متوسط معر
اإلنسان .مكا يتوقع أن يصحب المنو االقتصادي ارتفاع يف مستوى
املعيشة وينتظر أن تتسبب هذه االجتاهات يف ترسيع الضغوط عىل
املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه والطاقة.

من املتوقع أن يسبب التغري املنايخ يف تزايد الضغوط عىل
البيئة الطبيعية والبرشية يف مجيع أرجاء العامل وبصفة خاصة
يف منطقة البحر املتوسط اليت تعرف بأهنا نقطة ساخنة للتغري
املنايخ بالتايل فإن التغري املنايخ سيكون من شأنه التأثري اهلائل
عىل موارد املياه ،وجودة مياه البحر واملناطق الساحلية والتنوع
احليوي .هذه التغريات بدورها ستؤثر عىل عدة أنشطة اقتصادية
أخرى مثل الزراعة ،وتصممي وصيانة البنية التحتية ،والنظم
الصحية والتأمينية .باإلضافة إىل ذلك فإن التغري املنايخ سيؤثر
عىل الظواهر السياسية واجلغرافية ألن من املتوقع أن ترتفع
اهلجرة وتزداد الرصاعات عىل املياه.

مع االفرتاض أن االجتاه حنو التحرض سيسمتر وخاصة عىل طول
الهسل الساحيل فإنه يصبح رضوريا اختاذ خطوات محلاية الفضاء
املفتوح وإقامة ممرات ايكولوجية بني الفضاءات املفتوحة املتبقية مثل
قطاعات األهنار.
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املجاالت املواضيعية ذات األولوية

املخلفات الصلبة

جيب أن تعمتد السياسات اخلاصة بإدارة املخلفات
عىل مدى توافر املوارد ونظم إدارة املواد وكذلك عىل
مبدأ حتويل املخلفات من إزعاج إىل مورد .إن املخاطر
واإلزعاج املرتبط باملعاجلة غري املناسبة لملخلفات تمشل
تلوث الرتبة واملياه اجلوفية ،تلوث اهلواء وانبعاثات غاز
الدفيئة ،وانتشار اآلفات واألمراض ،ومشالك السالمة
واألمان ،واإلزعاج املريئ والرواحئ ،باإلضافة إىل ذلك
فإن املدافن الصحية ميكن أن تقلل من قمية األرض
وتوافرها.
احلالة واألثر

تنتج إرسائيل حوايل  4.8مليون طن من املخلفات
البلدية الصلبة لك عام وتزداد هذه المكية مبعدل %5-3
سنويًا .إن لك خشص ينتج يف املتوسط  1.9جكم من
املخلفات يوميًا .إن الطريقة الرئيسية ملعاجلة املخلفات
الصلبة يف إرسائيل يه املدافن الصحية مث إعادة تدوير
املخلفات.
لقد تطورت سياسات الوزارة وقواعدها يف هذا الشأن
منذ عام  ،1980حيث اكنت تتناول فقط الدفن غري املنظم
لملخلفات ،إىل عام  1990حيث أصبح الرتكزي عىل غلق
املقالب غري املنمظة وفتح مواقع لملدافن الصحية املبنية
عىل أحدث األساليب .تركز سياسات الوزارة وقوانيهنا
اليوم بدرجة كبرية عىل اإلدارة املتاكملة لملخلفات .حاليًا
هناك أربعة عرش موقع لملدافن الصحية جاهزة للتشغيل.
إن سياسة اإلدارة املتاكملة لملخلفات تطالب بتقليل
املخلفات املتولدة عند املنبع وتقليل جحم املخلفات املدفونة
يف املدفن اليحص وخاصة عن طريق استعادة املخلفات
املتولدة وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها .إن اهلدف
الرئييس هلذه السياسة هو حتويل املخلفات يف إرسائيل
من مصدر إزعاج وأثر سليب عىل البيئة إىل مورد ميكن
أن يفيد املواطنني والبالد .ومتشيا مع هذه السياسة فإن
معدل إعادة تدوير الورق والبالستيك والزجاج قد ارتفع يف
السنوات األخرية.
يف املايض اكن الدفن غري القانوين لملخلفات مسوئال عن
تلوث اهلواء والرواحئ املزجعة وانبعاثات غاز الدفيئة وتلوث مياه
6
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الرتبة واملياه اجلوفية وكذلك االستخدام الشاسع ملوارد األرض
الحشيحة .إن غلق املقالب غري القانونية يف البالد واستبداهلا
مبدافن حصية حممكة يف العقدين املاضيني قد قلل من املتاعب
البيئية ولكن ستبىق انبعاثات غاز الدفيئة واسهتالك األرض
لغرض املدافن الصحية مصدر صعوبات وتاكليف خارجية
كبرية.
الدوافع الرئيسية والضغوط

إن زيادة الساكن وارتفاع مستوى املعيشة ميثالن الدافع
الرئييس يف هذا الشأن .أهنام مسوئالن عن توليد مكيات
ُ
مزتايدة من املخلفات اليت بالتايل تضغط عىل البيئة مكا ذكر
عاليه.
االستجابات

لقد قطعت إرسائيل شوطا كبريًا حنو حتقيق رؤيهتا
"لإلدارة املستدامة لملخلفات "طبقًا لشعار" من اإلزعاج
إىل املورد" .إن اهلدف هو تقليل جحم املخلفات املتولدة
عامة وجحم املخلفات اليت تصل إىل املدافن خاصة
ويف نفس الوقت زيادة نسبة املخلفات املستعادة أو
املعاد تدويرها.
طبقًا لذلك فإن أدوات السياسة احلالية تمشل تجشيع
فصل املخلفات عند املنبع ،زيادة الرضائب املفروضة عىل
املدافن الصحية ،مد الترشيع ،ليمشل مسوئلية املُنتج ،إعادة
التدوير إلزاميا وحتديث مصانع استعادة وإعادة تدوير
املخلفات.
لقد دشنت الوزارة محلاية البيئة الربناجم املايل اهلام ملساعدة
السلطات احمللية عىل إقامة بنية حتتية لفصل املخلفات
عند املنبع إىل ثالث أفرع عىل األقل :التيار األول هو التيار
العضوي لملخلفات القابلة للتحلل احليوي ،خملفات التغليف
(ميكن إعادة تدويرها) ،مث لك البايق .إن رشطًا أساسيًا
لنجاح هذا الربناجم هو التعلمي واملعلومات لذلك قامت الوزارة
محلاية البيئة بتقدمي اعمتادات إضافية إىل السلطات احمللية
اليت مت اختيارها للبدء يف برناجم لألنشطة التعلميية هيدف
إىل تغيري األمناط السلوكية لتجشيع خفض املخلفات ،إعادة
االستخدام والفصل عند املنبع إلعادة التدوير.
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وليك يساعد برناجم فصل املخلفات إرسائيل عىل
طريق إعادة التدوير فقد مت ختصيص اعمتادات
كبرية لتوسيع قدرة املصانع الستعادة املخلفات
وتدويرها وقد مت توفري هذه األموال من صندوق
الرضيبة املفروض عىل املدافن الصحية واليت هتدف
إىل خفض مكية املخلفات اليت تُدفن يف املدافن
الصحية.
إن املسوئلية املمتدة الواقعة عىل املنتجني يف معاجلة
أفرع املخلفات ميثل مكون هام يف سياسة إعادة التدوير
يف إرسائيل لذا فقد مت إدماج هذا املبدأ يف القوانني
التالية :قانون خاص للتخلص من أوعية املرشوبات ،قانون
خاص للتخلص من اإلطارات وإعادة تدويرها وقانون
التغليف.
رؤية  2020واآلثار احملمتلة عىل البيئة الطبيعية وحصة
اإلنسان

يتوقع للعقد احلايل أن يؤذن بتغري أسايس يف أمناط
االسهتالك والسلوك اليت تقود إىل تقليل املخلفات
املتولدة وزيادة استعادهتا وإعادة تدوير املخلفات.
هناك بالفعل خطط جاهزة لتحقيق حتسينات أكرب
مثل إضافة عرشات اآلالف من املنازل وعدد كبري
من السلطات احمللية لربناجم الفصل عند املنبع
وتدشني برناجم بعدة ماليني "شيقل" لملعاجلة الشاملة
لملخلفات عن طريق السلطات احمللية لملجمتعات
املهمشة واألقليات ويمشل تطوير البنية التحتية،
والتدريب ،والتعلمي واإلنفاذ .إن اهلدف هو حتقيق
معدل استعادة وتدوير املخلفات مبقدار  %50عىل
االقل حبلول عام .2020
االنبعاثات الصناعية

إن األنشطة الصناعية تصاحهبا انبعاثات ملوثة تسبب
مشالك بيئية وحصية خطرية وتعد االنبعاثات الصناعية
يف إرسائيل مصدرًا رئيسيًا للتلوث وترتكز يف عدد من
النقاط الساخنة حيث تمتركز األنشطة الصناعية مثل
املنطقة الصناعية رامات حوباب يف جنوب إرسائيل،
خليج حيفا يف المشال ومنطقة "اشدود" الصناعية
يف وسط البالد .يف مجيع هذه املناطق تتعرض النظم
البيئية والساكن احملليني إىل خماطر بيئية وحصية
مزتايدة.
احلالة واألثر

لقد حتقق بعض االخنفاض يف ملوثات اهلواء الصناعية
يف العقد األخري طبقًا للبيانات الصادرة عن حمطات
مراقبة اهلواء وإختبارات االنبعاثات يف بعض احملطات
واحلسابات وقد حدث اخنفاض بصفة خاصة يف انبعاثات

امللوثات الرئيسية الناجتة عن احرتاق الوقود وذلك بفضل
التغري يف خلط الوقود واستخدام تكنولوجيات متقدمة
لتحقيق هذا اخلفض.
باإلضافة إىل ذلك فقد مت تجسيل اخنفاض هائل يف
الرصف املبارش امللوث للبيئة البحرية خالل هذا العقد.
اكن تلوث البحر من املصادر الربية موضوعا اّ
مهم
لالهمتام فالنتيجة أنه ليس هناك اآلن رصف حصي
يذهب إىل البحر .ويمت إعادة استخدام  %78من إمجايل
الرصف املنتج يف الزراعة من خالل تنفيذ تكنولوجيات
متقدمة وأما البايق فمير بعمليات معاجلة ثانية وثالثة قبل
رصفه يف البيئة .كذلك اخنفض مصدر التلوث الصنايع
إىل البحر إىل درجة أن بعض امحلوالت امللوثة مثل
املعادن الثقيلة ،واملواد العضوية ،والزيوت واملغذيات قد
اخنفضت بنسبة  75إىل  %95ومازالت اجلهود تبذل
لتحقيق اخنفاض أكرب.
امللحة األوىل والوحيدة املتبقية يف إرسائيل
إن القضية
ّ
يه حمطة شافدان للرصف واليت تسامه امحلأه
الناجتة عهنا يف حوايل  %75إىل  %98عىل األقل من
إمجايل امحلولة للبيئة البحرية اإلرسائيلية .واملخطط
أن يمت إهناء هذا املصدر بهناية عام  .2015وحبلول
عام  2030فإن مجيع املياه املطلوبة لالستخدام املزنيل
ستجئ من حتلية املياه .إن الفوائد احملمتلة لملنطقة
تعترب هائلة ولكن هذا يعين أيضًا إعطاء اهمتام كبري
ملراقبة آثار حمطات حتلية املياه وخاصة عىل البيئة
البحرية.
لقد قامت الوزارة محلاية البيئة ،مضن إطار الترشيعات
البيئية ،بصياغة برناجم لتخفيض امللوثات الصناعية يضع
رشوطا حمددة لملصانع الكبرية واليت ختضع لتنفيذ
أفضل األساليب املتوفرة والدليل املتاكمل ملنع التلوث
والسيطرة هيلع ،وكذلك إعداد رشوط إطارية للكيانات
الصغرية واملتوسطة.
بالتوازي فقد مت صياغة مجموعة براجم إلعادة تأهيل
الرتبة وجداول املياه شديدة التلوث ويعترب هنر
"كيشون" وهو ثاين أكرب األهنار الساحلية يف إرسائيل،
مثاال عىل هذا حيث مت قبل  10سنوات خفض جحم
التلوث الصادر من املصانع الصناعية بدرجة كبرية
وصلت إىل  %90ومازال التحسن مسمترًا .باإلضافة
إىل ذلك فقد مت وضع خطة معل لرصف الرتسبات
ومعاجلهتا وسيساعد هذا املرشوع عىل إعادة تأهيل
الهنر واملسكن الطبييع وإعادة تدفق الهنر واحملافظة
عىل أصوله الطبيعية الفريدة وكذلك المساح له أن يعمل
مكساحة مفتوحة للصاحل العام.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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الدوافع الرئيسية والضغوط

إن المنو االقتصادي وارتفاع مستوى املعيشة مها القوى
الرئيسية للتطور الصنايع يف إرسائيل ونتيجة لتلك
العوامل فإن التلوث الناجت عن املصادر الصناعية قد
زاد مع زيادة اإلنتاج الصنايع .وقد أدى الويع البييئ
والترشيعات وإجراءات تنفيذها إىل االعرتاف بأن المنو
االقتصادي ميكن فصله عن اخلسائر البيئية .ويف عام
 2011قررت حكومة إرسائيل وضع خطة قومية للمنو
األخرض مع الرتكزي عىل فصل المنو االقتصادي عن
التدهور البييئ.
ومن جانهبا اعرتفت الصناعة بأنه ليس هناك تناقض
بني المنو الصنايع واألداء البييئ هلذا فهي ستعمل عىل
حتسني أداهئا البييئ من خالل منع التلوث عند املنبع.
واستخدام تكنولوجيات بيئية متقدمة واستخدام كفء
لملوارد.
وتمشل الضغوط أيضًا ندرة املوارد الطبيعية اليت
بدورها تؤثر عىل أسعار املدخالت وتنافسية اإلقتصاد.
وتعمتد الصناعة بكثافة يف الوقت احلايل عىل الوقود
األحفوري والذي يتعرض لتقلبات أسواق الوقود
األحفوري.
اإلستجابات

اختذت الوزارة محلاية البيئة يف السنوات األخرية
خطوات حنو السيطرة املتاكملة عىل التلوث يف
ضوء توجهيات اللجنة األوروبية اخلاصة باإلنبعاثات
الصناعية اليت تعمتد عىل مبادئ مثل :املهنج املتاكمل،
أفضل األساليب املتوفرة ،املرونة ،التفتيش ،واملشاركة
املجمتعية .ويمت حاليًا وضع قانون بييئ متاكمل خاص
بالتصارحي لملصانع الكربى واملتوسطة والنشاطات أو
األمعال ذات التأثري البييئ ،وذلك استنادًا عىل ترامك
اخلربات والتطورات الدولية .ويريم هذا القانون إىل
التطبيق املتاكمل ملنع التلوث والسيطرة هيلع وتبسيط
وحتديث التصارحي القامئة يف ترصحي متاكمل واحد
والذي ميكن احلصول هيلع من خالل إجراء واحد
ومبسط .أن الترصحي املتاكمل سيحل محمل التصارحي
ّ
احلالية اليت تتعامل بطريقة منفصلة مع املسائل البيئية
املختلفة .وسيحصل لك مصنع عىل رشوط منفصلة
تفصيال طبقًا خلصائصه احملددة ،اعمتادا عىل
أفضل األساليب املتوفرة وس ُيطلب بعد ذلك من املصنع
املرخص اختاذ إجراءات معينة مثل منع التلوث ،تطبيق
أفضل األساليب املتوفرة ،تقليل املخلفات وإعادة
تدويرها ،منع احلوادث ،كفاءة الطاقة ومنع املخاطر
البيئية أثناء مجيع معليات التشغيل .وستخضع
القطاعات ذات اخلصائص املشاهبة والتأثري البييئ
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احمليل إىل لواحئ عىل املستوى احمليل من خالل
تراخيص العمل.
ويشرتط قانون محاية البيئة "تجسيل االنبعاث والنقل
لمللوثات إىل البيئة"  2012اإلرسائييل عىل املصانع تقدم
التقارير السنوية عن االنبعاث والنقل ل  114ملوثًا مهنم
 89ملوثًا يرصفوا يف اهلواء و  92ملوثًا ُيطلقوا يف املياه
العذبة ومياه البحر والرتبة وكذلك تقدمي التقرير عن نقل
املخلفات طبقًا للكتالوج األوروىب لملخلفات وقامئة املخلفات
اخلطرة وحيدد القانون قامئة بعدد  74نشاط يستوجب رفع
تقارير عهنم إىل الجسل من قبل  500مصنع يف إرسائيل
مضن إطار عدة قطاعات :قطاع الطاقة ،صناعة الفلزات،
مصانع املعادن ،الصناعات الكميائية ،املرشوبات واألغذية
وقطاعات أخرى.
ويف إطار قانون جسل اطالق ونقل امللوثات اإلرسائييل
ميكن للجمهور االطالع عىل تقارير املصانع جمانا من
خالل موقع الشبكة الذي ميكن البحث فيه باستخدام
عدة معايري مبا فهيا املصنع ،املُلوث ،املوقع والقطاع
باإلضافة إىل ذلك فإنه يمت التخطيط اآلن إلقامة مركز
معريف مشاركة بني احلكومة والصناعة .وبالتعاون مع
املنمظات غري احلكومية اإلرسائيلية سيقوم هذا املركز
بتوفري ماكن لتجميع وتوزيع املعرفة عن التكنولوجيا
النظيفة واإلنتاج األخرض والتشبيك بني املعنيني أحصاب
املصلحة.
رؤية  2020واآلثار احملمتلة عىل البيئة الطبيعية وحصة
اإلنسان

من املتوقع أن يتطور الفصل بني المنو الصنايع والتدهور
البييئ مكا أنه من املنتظر أن تقوم صناعة التصنيع
بالتحول إىل استخدام وقود أنظف مثل الغاز الطبييع
والطاقة املتجددة وحتسني كفاءة الطاقة .السائد اآلن هو
متالزمة" :ليس يف حديقة بييت اخللفية" .والتوقعات أن
نرى مستقبال يدرك فيه امجلهور أن بناء مبىن صنايع لن
هيدد حصته.
إن االعتبارات األساسية للصناعة يه دورة حياتية
اكملة ألي منتج ،واالستخدام األمثل لملوارد وتقليل
االنبعاثات الصناعية واملخلفات إىل احلد األدىن.
واملتوقع أن يمت التحول من اقتصاد سليع إىل اقتصاد
خديم مع تغري يف امناط االسهتالك وحتويل املخلفات
إىل موارد.
إن إرسائيل تمتزي بتكنولوجيا ابتاكرية وابداعية وستقود
مشاريع إرشادية للتكنولوجيا النظيفة ونقل التكنولوجيا يف
األسواق احمللية والعاملية.
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مياه الرصف والرصف اليحص
إن املياه مصدر رئييس لصاحل اإلنسان والنظم البيئية.
وتعترب إرسائيل مسألة املياه مسألة ذات أولوية عليا وميكن
حتديد ثالث اعتبارات رئيسية فريدة جتعل من مسألة
املياه موضوع أولوية يف إرسائيل :اعمتادها الكبري عىل
والري ،العدد
تكنولوجيات معاجلة املياه ألغراض الرشب
ّ
العايل نسبيًا ملصادر الضغط للك املساحة واخلصائص
اجلغرافية واملناخية.
إن اقتصاد البالد ومعيشهتا وحىت جمرد وجودها
يعمتد أساسا عىل استخدامها للتكنولوجيا لتوفري املياه
وللري .إن إرسائيل توفر مكية شاسعة
لالسهتالك اآلديم
ّ
من مياه الرشب اليت تسهتلكها عن طريق حتلية مياه البحر
باستخدام تكنولوجيا (التناحض العكيس) .ومتثل مكية
املياه احملاله حوايل  %80من مياه الرشب يف البالد كذلك
فإن قطاع الزراعة اكن يستخدم خالل العقد املايض مياه
الرصف اليحص املعاجلة بدال من املياه العذبة ألغراض
الري .هذه املياه متثل اآلن  %60من مجيع املياه املستخدمة
ّ
الري.
يف
ّ
لقد مكنت هذه السياسة إرسائيل من االسمترار يف
الزراعة مع لك املزايا املبارشة والغري مبارشة املرتبطة
هبا .ولكن االعمتاد عىل التكنولوجيا ختلق مسوئلية
ملراقبة اآلثار الصحية والبيئية ملختلف التكنولوجيات
املستخدمة.
بالنسبة للعدد العايل نسبيًا ملصادر الضغط للك مساحة
يف إرسائيل فإنه من الرضوري اإلشارة إىل المنو
الساكين الرسيع منذ نشأهتا وإىل الكثافة الساكنية
العالية عىل طول الساحل ومصادر التلوث املتعددة
الناجتة عن النقل ،والصناعة ،والفالحة ،ومياه الرصف
ومصادر إنسانية أخرى .لك هذا خلق ضغط هائل
عىل طبقات املياه اجلوفية والبحريات واملصادر املائية
األخرى.
أخريًا فإن الطبيعة اجلغرافية واملناخية إلرسائيل تشلك
حتدي رئييس جيعل املياه مسألة ذات أولوية هامة .إن
ّ
إرسائيل تعترب بلد شبه جاف إىل جاف مع عدم التساوي
يف توزيع مصادر املياه (الطبيعية والصناعية) والتذبذب
يف توافر مصادر املياه الطبيعية باإلضافة إىل ذلك فإنه
من املتوقع أن يؤثر التغري املنايخ عىل مشلكة املياه يف
البالد.
احلالة واألثر

إن ندرة املياه اكنت دامئا حمل قلق رئييس
إلرسائيل اليت تمتزي مبعدالت أمطار حمدودة من

ناحية ومعدالت عالية للمنو الساكين واالقتصادي
من ناحية أخرى.
إن مصادر املياه العذبة الرئيسية يف إرسائيل تمشل حبر طربيا
ومصدرين رئيسيني لطبقات املياه اجلوفية واليت عانتا يف السنوات
األخرية من النضوب والتدهور نتيجة الخنفاض األمطار وزيادة
االستخدام.
عانت األهنار الساحلية ومياه البحر كثريا يف املايض
من التلوث الناجت عن املصادر املزنلية والصناعية .وخالل
العقدين املاضيني اخنفض عدد مصادر التلوث الدامئ
لألهنار من  250إىل أقل من  100ونتيجة لذلك فإن جحم
التلوث يف األهنار والبحر املتوسط قد اخنفض بدرجة
كبرية.
بالنسبة ملياه الرصف املزنيل فإنه بالرمغ من المنو الساكين
الكبري فإن لك ساكن إرسائيل تقريبًا (أكرث من )%98
متصلني بشبكة الرصف اليحص ونظم معاجلة املياه
(مبا فهيا حمطات معاجلة مياه الرصف ،آبار املجاري،
ومراحيض أو حفرة بسيطة أو مراحيض حفر ذات هتوية
حمسنة).
يعترب مستوى املغذيات يف املياه الساحلية املتوسطية يف
إرسائيل منخفضًا نسبيًا بالنسبة لملعايري الدولية ودليل
اجلودة البيئية باستثناء مواقع معينة قليلة ،واألهنار الساحلية،
واملصبات البحرية اليت تمتزي مبغذيات غنية.
الدوافع الرئيسية والضغوط

ويسبب المنو الساكين وكثافته ومصادر التلوث املرتبطة
ّ
باألنشطة الصناعية والزراعية واحلرضية ضغطًا عىل مصادر
املياه.
إن إرسائيل من أكرث البالد كثافة ساكنية يف العامل ومعظم
ساكهنا يعيشون يف املناطق احلرضية وجزء كبري يسكن عىل
طول الهسل الساحيل مسببًا ضغطًا هائال عىل البيئة يف املناطق
الساحلية.
االستجابات

إن إرسائيل تتعامل مع الضغوط عىل مصادر املياه السابق ذكرها
من خالل ثالث إجراءات رئيسية:
•إقامة مصانع كبرية لتحلية املياه.
•تجشيع الناس عىل توفري املياه.
•االستمثار يف ربط الساكن مبحطات معاجلة مياه الرصف
وحتسني مستوى معاجلة مياه الرصف.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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بالنسبة للتحلية فإنه يمت حاليًا إنتاج  300مليون مرت مكعب من املياه
احملاله من مياه البحر يف ثالث حمطات خمتلفة وحمطات حتلية
أخرى.
باإلضافة إىل زيادة توفري املياه فإن هيئة املياه اإلرسائيلية تعمل عىل
زيادة كفاءة استخدام املياه وتقليل الطلب عىل املياه .يف عام  2012مت
تدشني محلة قومية لتوفري املياه وقد حققت جناحًا كبريًا.
أما بالنسبة ملعاجلة مياه الرصف فإن إرسائيل برزت كرائدة عىل
مستوى العامل يف إعادة تدوير مياه الرصف مستعيدة حوايل %80
من مياه الرصف للري الزرايع مكا أن أكرث من  %87من مياه
الرصف يمت معاجلهتا ثانيا وثالثا.
وقد مت اختاذ عدة معايري مشددة جلودة تدفق املياه يف عام 2010
وقد ممصت هذه املعايري لتقليل الرضر ملصادر املياه والبيئة الطبيعية
والرتبة إىل احلد األدىن .وقد وضعت هذه املعايري مستويات قصوى
للعنارص واملركبات املذابة واملعلقة ووضعت  36عنرص آخر خاص
بالتدفق وتطالب هذه املعايري مبستويات معاجلة أعىل كثريا بالنسبة
حملطات معاجلة مياه الرصف احلالية واملستقبلية.
يف إرسائيل تنظم "إجراءات تطبيق امحلأه لألرض (مارس ")2014
كيفية استخدام والتخلص من محأه الرصف (املعاجلة الصلبة
احليوية) وهذه القواعد تتطلب أن متر امحلأه مبرحلة تثبيت ومعاجلة
لألرض إىل مستوى "فئة أ" قبل أن يمت فردها عىل األرض.
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مبا أنه من املتوقع أن تسمتر القوى احملركة للطلب عىل املياه وأن
تسمتر الضغوط عىل مصادر املياه يف إرسائيل ،فإن إرسائيل
ختطط لزيادة مكية املياه عن طريق توسيع قدرة التحلية وحتسني
مستوى معاجلة مياه الرصف حىت ميكن حتقيق استفادة أكرب من
املياه املُسرتدة.
حبلول عام ُ 2020يتوقع أن تمنو قدرة حتلية املياه من 300
إىل  750مليون مرت مكعب ،هذه الزيادة ستقلل الضغط عىل
مصادر املياه الطبيعية ولكن مبا أن هذا يتطلب زيادة االعمتاد
عىل مصادر الطاقة فقد يتسبب ذلك بدوره يف زيادة تلوث اهلواء
وانبعاثات االحتباس احلراري.
اهلدف من إدارة مياه الرصف هو اآليت:
•حتسني مجيع حمطات معاجلة مياه الرصف الكربى
إىل املستوى الثالث ومعاجلة معظم مياه الرصف
بري غري
اليحص يف البالد إىل املستوى الذي يحمس ّ
مقيد طبقًا حلساسية الرتبة وبدون خماطر عىل املياه
أو الرتبة.
•معاجلة مجيع امحلأه إىل مستوى فئة "أ" واستخدامها
يف األرض.

إن سياسة إدارة امحلأه يف إرسائيل تحمس باالستخدام الزرايع
لملواد الصلبة احليوية فيف عام  ،2012اكنت مكية امحلأه املستخرجة
من حمطات معاجلة مياه الرصف  118350طن (مواد جافة) مت
رصف  %38من هذه المكية يف البحر و %3يف املدافن الصحية بيمنا
مت نرش  %59مهنا عىل األرض.

وقد مت استمثار معظم اجلهود ومازال يف إزالة امللوثات
من األهنار وحتويل األهنار من حدائق خلفية لملحليات إىل
حدائق أمامية والفكرة يه :إعادة امجلهور إىل األهنار وإعادة
األهنار إىل امجلهور وإعادة تأهيل النظم البيئية املائية لألهنار
اإلرسائيلية.

استحوذت مسالة إعادة تأهيل األهنار واستعادة الوظائف البيئية
واالجمتاعية لألهنار عىل ماكنة هامة يف األجندة العامة خالل العقدين
املاضيني.

إن خطط حتلية املياه وحتسني معاجلة املياه حيتاج إىل
استمثار كبري وذلك خيضع إىل ظروف اقتصادية وسياسية
وجغرافية.
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مجاالت مواضعية محددة

اإلدارة املتاكملة لملياه

هناك حاجة إىل مهنج لإلدارة املتاكملة ملصادر املياه
لسد الفجوة بني العرض والطب وكذلك للمساح بعرض
آمن وموثوق فيه من املياه بأسعار معقولة .وبسبب
ندرة املياه يف إرسائيل فإن جهودًا كبرية تبذل لضامن
يب االحتياجات احلالية
أن هذه املصادر احملدودة تل ّ
واملستقبلية.
إن زيادة الطلب عىل املياه واإلدارة غري الكفء لملياه
خالل تارخي البالد قد تسببت يف نضوب واستزناف
مصادر املياه يف إرسائيل مكا أن تذبذب مياه األمطار
والتغريات املناخية اكن له تأثري سليب عىل توافر املياه
الطبيعية .لقد استمثرت إرسائيل كثريا ،واعمتدت عىل
تكنولوجيات مبتكرة ملعاجلة املياه ألغراض الرشب
الري .إن
ومعاجلة مياه الرصف البلدية ألغراض
ّ
ممارسات املياه الفعالة قد حققت  %95كفاءة مائية
للزراعة واليت تعترب أعىل نسبة يف العامل بالنسبة إلنتاج
احملاصيل للك وحدة مياه.
احلالة واألثر

إن تاكمل إدارة الطلب مع إدارة العرض يمكن يف قلب
السياسة املائية اإلرسائيلية وبسبب توقع اسمترار
التدهور يف توافر املياه العذبة فإن إرسائيل ستحتاج
إىل مزيد من تقليل فواقد املياه والترسبات من نظم
املياه البلدية ونظم الرصف اليحص ،وكذلك تقليل
اسهتالك املياه العذبة يف مجيع القطاعات وزيادة
استخدام مصادر املياه غري التقليدية ويف نفس الوقت
زيادة احلصص املائية البيئية للحفاظ عىل التنوع
احليوي ودمع خدمات النظام البييئ احليوية .وتدرك
إرسائيل أن مصادر املياه غري التقليدية مثل حتلية
املياه هلا تلكفهتا الضمنية وهذه التلكفة قد تكون
يف شلك تأثري مياه البحر املرسب وامللوحة اليت
ترصف من حمطات التحلية إىل البيئة البحرية وزيادة
التلوث اهلوايئ وانبعاثات االحتباس احلراري بسبب
زيادة اسهتالك الكهرباء واستغالل القطاع الساحيل
كثيف الساكن أو تأثري مكيات حمدودة من املعادن
مثل املغنسيوم عىل حصة اإلنسان .وتدرك إرسائيل
التحديات والفرص اليت أمامها ولكهنا مصممة عىل

استخدام أمثن أصوهلا أال ويه :البحث ،التكنولوجيا،
والروح االبداعئية املبتكرة إلجياد طرق للتغلب عىل
التحديات وانهتاز الفرص.
لقد قامت حكومة إرسائيل بتدشني برناجم وطين رائد بعنوان
"تكنولوجيا جديدة" هبدف الرتوجي لتكنولوجيات املياه
والرصف اليحص يف البالد .وتقود وزارة االقتصاد هذا
الربناجم مع بعض الوزارات األخرى واهليائت احلكومية.
إن خربة إرسائيل املائية متتد من اإلدارة الفعالة لملياه إىل
معاجلة مياه الرصف واسرتجاعها ومن حتلية املياه إىل
األمن املايئ وإدرة املخاطر واالستخدام املبتكر لتكنولوجيا
املعلومات املتقدمة يف نظم املياه (إحدى املجاالت األكرث
واألرسع تقدما) إىل حتسني الرقابة والسيطرة عىل مصادر
املياه .وهتدف "التكنولوجيا اجلديدة" إىل ربط تكنولوجيا
املياه بتكنولوجيا االتصاالت لضامن وفر املياه عىل نطاق
واسع وحتسني كفاءة املياه عرب عدة صناعات بالتوازي مع
اجلهود لتعزيز البحث والتمنية وتصدير تكنولوجيا املياه
املتقدمة جدا ،فإن إرسائيل مل تدخر جهدا يف ارشاك الدول
النامية حول العامل يف جتارهبا الفريدة يف التغلب عىل
العراقيل .تقوم اهليئة اإلرسائيلية للتعاون التمنوي الدويل
( )MASHAVبتنفيذ براجم للتدريب وبناء القدرات يف
إرسائيل ويف اخلارج منذ عام  1958وجيمع مهنج اهليئة
بني نقل التكنولوجيا ،البحث والتمنية وجتربة من الواقع ذات
تكنولوجيا عالية خلرباء ومؤسسات إرسائيلية رائدة.
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