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املجاالت املواضيعية ذات األولوية

مصادر املياه
يبلغ إمجايل مصادر املياه الفعلية املتجددة يف فلسطني
 830مليون مرت مكعب سنويًا مهنا  750مليون مرت
مكعب سنويًا يف الضفة الغربية و 80مليون مرت مكعب
سنويًا يف قطاع غزة .معظم هذه المكية تتدفق من
أحواض املياه اجلوفية ،من املخطط أن يمت تشغيل حمطة
لتحلية مياه البحر بسعة امجالية قدرها  100مليون مرت
مكعب سنويًا ،ومن املتوقع ان يكون التشغيل الاكمل
حبلول عام  .2020بالرمغ من ان حصة الفلسطينيني من
هنر االردن تبلغ  ،%13إال أنه ال يتاح هلم الوصول اىل
التدفق السنوي للهنر والذي يبلغ أكرث من  1.300مليون
مرت مكعب سنويًا طبقا لألرقام احلديثة.
تتوزع مصادر املياه اجلوفية يف فلسطني بني احلوض
اجلويف اجلبيل الواقع اسفل الضفة الغربية واحلوض
اجلويف الساحيل الواقع اسفل قطاع غزة ،ولكامها يمت
املشاركة فهيام مع ارسائيل.تبلغ مساحة احلوض اجلويف
اجلبيل حوايل  4.000مك 2ويعترب أمه مصادر املياه اجلوفية
يف فلسطني ،وتقدر طاقة التجديد السنوية له حوايل 680
مليون مرت مكعب ،ويقع لكيا حتت اجلبال احلجرية الواقعة
يف الضفة الغربية حيث يقع  %95من احلوض املغذي له
و %80من حوض التخزين.
يقسم احلوض اجلويف اجلبيل إىل ثالثة أحواض جوفية
فرعية ويه:
•احلوض اجلويف الغريب وتبلغ طاقة التجديد السنوية له
 362مليون مرت مكعب سنويًا ومتتاز مياهه بأهنا ذات
جودة عالية.
•احلوض اجلويف الرشيق وتبلغ طاقة التجديد
السنوية له  172مليون مرت مكعب سنويًا ،وأكرث من
نصف هذه المكية مياه ماحلة وذات جودة ضعيفة
جدًا.
•احلوض اجلويف المشايل الرشيق وتبلغ طاقة التجديد
السنوية له  145مليون مرت مكعب سنويًا ويه ذات جودة
عالية.
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اما خبصوص احلوض الساحيل يف قطاع غزة
فميتد من جبل الكرمل اىل مشال حصراء سيناء
وتبلغ طاقة التجديد السنوية له  55مليون مرت مكعب
وحيصل عىل  %41من طاقة التجديد السنوية من
األمطار احمللية ،بيمنا يسامه الري والترسيبات من
شباكت املياه العامة حبوايل  %60من طاقة التجديد
السنوية.
تعترب حصة الفرد الفلسطيين من املياه األندر
واالقل يف العامل ،بفعل القيود الطبيعية والقيود
اليت من فعل اإلنسان ،ونتيجة للوضع الفلسطيين
عىل وجه اخلصوص ،ومبرور الزمن سيصبح
العجز املايئ يف فلسطني مشلكة كربى نتيجة
للمنو الساكين وارتفاع مستوى املعيشة والتغري
املنايخ.
يف عام  1993أعادت "اتفاقية أوسلو" تعريف
حقوق توزيع املياه بني الفلسطينيني واالرسائيليني
وفقًا التفاقية ثنائية .وقد أخذت االتفاقية يف االعتبار
مكية املياه املتجددة املتاحة ،واكنت هتدف إىل مضان
تلبية االحتياجات الفلسطينية احلالية واملستقبلية
دون إعاقة التمنية االقتصادية يف إرسائيل .ويف
عام  1994شلكت اللجنة املشرتكة لملياه لإلرشاف
عىل تنفيذ ما اتفق هيلع .وشلكت هذه اللجنة من
عدد متساو من اخلرباء الفلسطينيني واإلرسائيليني
وتعمل مع سلطة املياه الفلسطينية  -املمثل القانوين
للسلطة الوطنية الفلسطينية لشوئن املياه  -وممثلني
عن اإلرسائيليني.
وفقًا التفاقية أوسلو فإن للفلسطينيني احلق يف
استخراج  118مليون مرت مكعب/سنة من احلوض
اجلويف اجلبيل والذي ميثل  %20من جحم املياه
املتجددة ،ومن حق إرسائيل أن تحسب ما يوازي
نفس المكية .وقد مت إعطاء الفلسطينيني احلق يف
استخراج املياه من خمزون املياه اجلوفية الساحلية
طبقا الحتياجاهتم مبقدار  55مليون مرت مكعب للك
عام .من شأن هذين املصدرين ان يوفرا للفلسطينيني
إمجايل مياه مقداره  193مليون مرت مكعب يف السنة
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من املياه املتجددة أي حوايل  115لرت للك فرد يف
اليوم.
إن الضعف اهليلكي واملؤسيس للسلطة الوطنية
الفلسطينية وللجهات العاملة يف قطاع املياه ،والذي مت
تقويضه بسبب ممارسات إرسائيل االحتاللية وممارسات
ما بعد االحتالل باإلضافة إىل األزمة املالية املزمنة للسلطة
الفلسطينية قد أضعفت بدرجة كبرية قدرة الفلسطينيني
عىل ختطيط وتطوير البنية التحتية لملياه مبا يحمس فقط
بوضع خطط طوارئ بدال من خطط إسرتاتيجية لتطوير
املياه ،ومن املتوقع أن تسوء أكرث أزمة املياه احلالية يف
فلسطني كنتيجة للتوسع الدميغرايف وسوء نظام نقل
وتوزيع املياه والتدهور املسمتر يف مصادر املياه الناجت
جزئيا عن التغري املنايخ.
منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ،1993عاىن
الفلسطينيون من اخنفاض حصهتم من املياه إىل النصف
تقريبًا نتيجة للمنو الساكين .وبالرمغ من االجتاه حنو
االخنفاض يف معدل المنو الساكين يف اآلونة االخرية إال أن
معدل المنو الساكين السنوي الذي يصل إىل  %3.7جيعل
الشعب الفلسطيين من أكرث الساكن منوا يف العامل .ان عدم
كفاءة شباكت نقل املياه ،واليت مت انشاء معمظها قبل قدوم
السلطة الفلسطينية ،سبب رئيس الرتفاع نسبة الفاقد من
املياه واليت تصل حوايل  %30و %50من إمجايل املياه
املستخرجة يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل التوايل،
مكا أن عدم كفاءة أبار الري اليت مت بناءها يف امخلسينات
والستينات من القرن املايض تسبب يف فقدان مكيات أخرى
من املياه .وكذلك فإن عدم كفاءة شباكت توزيع مياه الري
واخنفاض كفاءة استخدام املياه عىل مستوى املزارع بسبب
احليازات الصغرية والنظام الضعيف القتسام املياه يسبب
يف اخنفاض مكيات املياه .مكا إن تدهور مصادر املياه
نتيجة التلوث املتعمد أو نتيجة عدم السيطرة هيلع بسبب
ترسبه أو تفريغ املياه العادمة غري املعاجلة ،ودفن النفايات
الصلبة بدون إرشاف ،واالستخدام املفرط للكمياويات يف
املزارع القريبة من مصادر املياه جيعل مسألة توفري املياه
طبقا لملعايري الدولية بمكيات اكفية ملكفة للغاية.
البيئة البحرية واملصادر
إن تلوث البحر املتوسط والبحر امليت بسبب تفريغ
املياه العادمة غري املعاجلة تعترب مشلكة بيئية خطرية
هلا عواقب شديدة عىل املسطحات املائية ملصادر املياه
واستدامهتا عىل املدى البعيد.
البحر املتوسط
لقد قسمّ ت اتفاقيات أوسلو البحر املتوسط قبالة شاطئ
قطاع غزة إىل ثالث مناطق:

منطقة "ل" :أكرث من  40مك عىل طول قطاع غزة و 20ميل
حبري من الساحل ،ويه بالاكمل حتت السيطرة الفلسطينية
مجليع األغراض.
منطقة "ك" :بعرض  1.5ميل حبري يشق طوليا
ساحل غزة من الداخل ويفصل مشال قطاع غزة عن
إرسائيل.
منطقة "م" 1 :ميل حبري جنوب قطاع غزة عىل الرشيط
احلدودي مع مرص.
إن التلوث مشلكة خطرية هتدد الصحة العامة هتديدا
مبارشا مكا هتدد االستدامه الفورية وطويلة االجل للبيئة
البحرية يف البحر املتوسط .إن مصادر التلوث الرئيسية
يه :املياه العادمة غري املعاجلة املزنلية والزراعية
والصناعية ومن دفن النفايات الصلبة .يف عام 2010
قدر جحم املياه العادمة املعاجلة جزئيا أو املعاجلة بطرق
أخرى بـ  80.000مرت مكعب يوميًا من املراكز احلرضية
يف قطاع غزة إىل البحر التوسط .وقد مت توثيق مرارا
مستويات التلوث العالية لشواطئ غزة وسواحلها ببكترييا
التغوط واجلسميات املمرضة .وتمشل املصادر املبارشة
االخرى التلوث بالنفايات الصلبة السامة غري املعاجلة اليت
تدفن يف املدافن الصحية القريبة من خط الساحل وكذلك
املياه السطحية اليت تأيت من الرصف الزرايع احململ
مببيدات الفسفور العضوي ومساد النيرتوجني اللذان
مي ّران من خالل وادي غزة خالل هطول املطر الكثيف
املمسمة
مسببني أحيانا إثراء غذايئ وتاكثر للطحالب
ّ
للبحر .مكا أن تآلك الساحل وترسب التلوث اجلوي واآلثار
السيئة احملمتلة للتغريات املناخية العاملية تسامه كذلك يف
اإلرضار بالبيئة البحرية.
الوضع الراهن واألثر

املياه العادمة
تنحرص إدارة املياه العادمة يف فلسطني يف معمظها عىل
مجع املياه العادمة عن طريق شباكت الرصف اليحص
واحلفر االمتصاصية والصامء ،حيث يوجد عدد قليل
من حمطات معاجلة املياه العادمة يف فلسطني وتنحرص
يف أماكن حمددة ،وبذلك تكون البنية التحتية غري اكفية
لتجميع املياه العادمة والذي يؤدي اىل عرقلة التمنية يف
هذا القطاع.
مكيات املياه العادمة الناجتة
مت احتساب مكيات املياه العادمة الناجتة باالعمتاد عىل
اسهتالك الفرد اليويم .جدول (أ )1.5يوحض مكية املياه
العادمة الناجتة حسب املنطقة والسنة.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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شلك أ  1.5مكية املياه العادمة الناجتة يف فلسطني
2012-2003

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين2013 ،م

أشارت البيانات خالل العام  2011اىل أن  %55من األرس يف
فلسطني تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة الرصف اليحص،
وباملقارنة مع عام  1999يالحظ أن هناك ارتفاعًا مسمترًا يف نسبة
األرس اليت تستخدم شبكة الرصف اليحص كوسيلة للتخلص من املياه
العادمة حيث اكنت النسبة  %39.3شلك (أ  ،)4.5مقابل ذلك وصلت
نسبة األرس اليت تستخدم احلفر االمتصاصية كوسيلة للتخلص من
املياه العادمة  %39.0وذلك يف العام .2011

ملحق  :5فلسطني

نسبة االرس اليت تستخدم نظام رصف حصي حمسن حسب املنطقة ونوع التجمع2011-2005 ،

جدول أ 2.5

فلسطني

السنة

الضفة الغربية
املخميات املجموع

قطاع غزة

املجموع

احلرض

الريف

2005

99.4

99.2

99.5

98.8

2006

99.3

99.2

99.2

100.0

99.2

*2008

99.2

99.6

98.4

99.4

98.8

99.2

*2009

99.3

..

..

..

99.0

..

..

*2010

99.7

99.9

98.7

99.9

99.6

99.8

98.7

99.9

*2011

99.3

99.4

98.8

99.9

98.8

98.9

98.7

99.7

احلرض

الريف

املخميات

املخميات املجموع

احلرض

الريف

99.6

99.4

100.0

100.0

99.2

99.1

99.5

99.4

99.5

100.0

100.0

99.1

99.1

100.0

99.7

100.0

99.3

98.2

99.4

99.8

100.0

..

..

99.8

..

..

99.9

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ملحوظة  = .. :البيانات غري متوافرة *= البيانات متثل نصيب القطاع املزنيل وليس تعداد الساكن.
املصدر  :املكتب املركزي لإلحصاء  2013ب

شلك أ 3.5

نسبة القطاع املزنيل يف فلسطني طبقا للسنة وطريقة التخلص من مياه الرصف

النسبة
70

60

59.5

56.1

55.2

54.0

51.9
50
40

43.6
39.3

52.1
47.2

45.5

45.3

44.7

42.9

53.7

55.0
44.3

30
20
10
1.2

1.2
0

1999

2003

شبكة رصف حصي

3.4

1.0
2004

2005

حفرة امتصاصية أو مصاء

0.8

0.7
2008

2006

أخرى

0.7

0.7
2009

2011

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 2013 ،ب
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شلك أ 4.5

نسبة األرس يف فلسطني حسب طريقة التخلص
من املياه العادمة واملنطقة2011 ،

النسبة طبقا لملنطقة

90

83.1

80
70
60
50

66.5

59.5
50.0 49.1
40.0

40

31.3

30

16.9

20
10
0

وسط الضفة
الغربية

مشال الضفة
الغربية

شبكة رصف حصي

جنوب الضفة
الغربية

قطاع غزة

حفرة امتصاصية أو مصاء

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين2011 ،

التخلص الهنايئ من املياه العادمة

وفقًا للبيانات اليت مت مجعها من خالل املسح
امليداين الذي مت تنفيذه من قبل معهد االحباث
التطبيقية ،أرجي خالل العام  ،2010وباالعمتاد
عىل بيانات تقرير التجمعات الساكنية الصادر عن

مكية املياه العادمة
مليون مرت مكعب /السنة

النسبة

جنني

0

-

توباس

0

-

طولكرم

0.07

1.56

نابلس

0

-

فلقلية

0.02

0.66

سالفيت

0.01

0.97

رام اهلل والبرية

2.64

33.52

ارحيا واألغوار

0

-

القدس

0

-

بيت حلم

0.02

0.38

اخلليل

0.08

0.8

2.836

6.33

الضفة الغربية
املصدر  :معهد االحباث التطبيقية ،أرجي2010 ،
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وكثريًا ما يمت تفريغ املياه العادمة املجمعة يف الشاحنات
يف األودية القريبة ،وهيلع تعترب احلفر الصامء أفضل بيئيا
من احلفر االمتصاصية ألن تصمميها مينع ترسب املياه
العادمة إىل األرض ،اال اهنا قليلة االنتشار يف الضفة
الغربية.
معاجلة املياه العادمة

جدول أ  3.5مكية املياه العادمة املعاجلة يف حمافظات
الضفة الغربية
حمافظة /منطقة

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين  ،2009فأن
أكرث األساليب شيوعا للتخلص من املياه العادمة
يف الضفة الغربية يه احلفر االمتصاصية والصامء
(جدول أ ،)3.5ويمت معاجلة فقط 2.836( %6.33
مليون مرت مكعب) من املياه العادمة الناجتة يف
الضفة الغربية يف حمطات مركزية ،واجلز االكرب
املتبيق يرصف بدون معاجلة يف البيئة باستثناء
جزء يمت معاجلته يف حمطات معاجلة إرسائيلية تقع
داخل إرسائيل .ويمت تصممي احلفر االمتصاصية يف
الضفة الغربية بدون بطانة خرسانية بغرض المساح
بالترسب إىل األرض .مُ
وتأل هذه احلفر مبرور الوقت
باملياه العادمة الذي يتطلب تفريغها دوريًا عن طريق
شاحنات الشفط.

تعد مشلكة معاجلة املياه العادمة من أخطر املشالك
عىل صعيد البنية التحتية يف فلسطني ،حيث أمهلت
سلطات االحتالل اإلرسائييل بناء وتطوير حمطات
املعاجلة يف فلسطني ،االمر الذي أدى بالساكن
عىل االعمتاد عىل احلفر االمتصاصية للتخلص من
املياه العادمة ،والذي انعكس بيئيًا بتشكيل املاكره
الصحية وأحلق أرضارًا بصحة املواطنني.
ولتحليل البنية التحتية ملعاجلة املياه العادمة مت
تقسميها طبقا حلجم وقدرة املعاجلة إىل ثالث فائت
أساسية )1( :حمطات مركزية ملعاجلة املياه العادمة
(خلدمة مجتعات كبرية ،او املدينة اكملة أو خممي..
اخل) )2( .حمطات مجتيعية ملعاجلة املياه العادمة
( خلدمة مجموعة من املنازل املجاورة ،أو عدة
أبنية  ...اخل) )3( .حمطات ماكنية ملعاجلة املياه
العادمة عىل نطاق صغري (خلدمة مزنل واحد أو
بناية واحدة) ،ولقد غىط التحليل الذي مت للبنية
التحتية لملياه العادمة الفائت الثالث للضفة الغربية
بيمنا غىط فقط فئة احملطات املركزية ملعاجلة
املياه العادمة يف قطاع غزة .اما عىل مستوى توفر
حمطات املعاجلة فهناك  5حمطات مركزية ملعاجلة
املياه العادمة يف الضفة الغربية ،و 13حمطة
مجتيعية ملعاجلة املياه العادمة ،و 180حمطة ماكنية
ملعاجلة املياه العادمة يف املوقع منترشة يف الضفة
الغربية .عملًا بإن حمطات معاجلة مياه الرصف

ملحق  :5فلسطني

املركزية يف فلسطني غري اكفية لتقدمي اخلدمة
األساسية إىل الساكن.

الغربية يه :حمطات (البريه ،ورام اهلل ،وطولكرم) ،ومن املتوقع
أن يمت تشغيل حمطات جنني ونابلس قريبًا .جدول (أ)4.5

من الواحض أنه اذا مل يمت حتديث وتطوير هذه الشباكت املركزية
بصفة دامئة و/أو دمعها ببنية حتتية ملعاجلة املياه العادمة
ستصبح عاجزة عن تقدمي اخلدمة املتوقعة مهنا للساكن .عملا بأن
احملطات املركزية ملعاجلة املياه العادمة العاملة حاليًا يف الضفة

هناك مجموعة أخرى من حمطات املعاجلة املركزية ملعاجلة املياه
العادمة يف قطاع غزة ويه (بيت الهيا وغزة ورحف) ،وتستخدم خان
يونس حاليًا حوض مؤقت لتحقيق معاجلة جزئية (جدول أ.)5.5

جدول أ 4.5

احملطات املركزية القامئة ملعاجلة املياه العادمة يف الضفة الغربية

امس احملطة

التكنولوجيا
املستخدمة

التدفق الفعيل مرت وضع حمطة املعاجلة املياه
العادمة
مكعب/يوم

حمطة البريه ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة رام اهلل والبريه)

معلية هتوية ممتدة

5 000

تعمل جيدا بكفاءة عالية

حمطة رام اهلل ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة رام اهلل والبريه)

معلية هتوية ممتدة

2 200

ال تعمل جيدا (محولة زائدة) وال تيف برشوط
تدفق الرصف

حمطة طولكرم ملعاجلة مياه قبل الرصف (حمافظة طولكرم)

معاجلة أولية (برك للتثبيت)

7 120

تعمل جيدا بكفاءة عالية

حمطة جنني ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة جنني)

برك هتوية

9 000

حتت التأهيل

حمطة نابلس ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة نابلس)

معلية تنشيط امحلأه

7 500

يتوقع أن تبدأ التشغيل هبا يف ديمسرب 2012

ملحوظة  :مصدر املياه العادمة من قطاعات (املزنيل ،البلدية ،والصنايع)
املصدر  :معهد االحباث التطبيقية ،أرجي 2011

جدول أ 5.5

احملطات املركزية القامئة ملعاجلة مياه الرصف يف قطاع غزة

امس احملطة

التكنولوجيا
املستخدمة

التدفق الفعيل مرت وضع حمطة املعاجلة املياه
العادمة
مكعب/يوم

حمطة بيت الهيا ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة مشال غزة)

برك هتوية اختياريا

18 000

محولة زائدة يتوقع حتديهثا

حمطة غزة ملعاجلة مياه الرصف (حمافظة غزة)

نظام الربكتني (التصممي األصيل ،مت حتديثه يف ،1986
بإضافة بركتني آخريتني (هوايئ وال هوايئ) مت حتديهثم يف
 1999بعدد  2فالتر تقتري الغون هتوية وأحواض جتفيف

42 000

محولة زائدة يتوقع حتديهثا

خان يونس (ال يوجد شبكة ملعاجلة مياه الرصف ،فقط أحواض
مؤقتة)

يستخدم حوض مياه األمل مؤقتا للحصول عىل معاجلة
جزئية

رحف

نظام الربك ،ويمشل التحديث فلرت تقطري بركة هوائية ،بركة
ال هوائية وحوض لتجفيف امحلأه

n/a

ال تتحقق معاجلة اكفية

8 000

ال حتقق معاجلة اكفية

ملحوظة  :مصدر املياه العادمة من قطاعات (املزنيل ،البلدية ،والصنايع)
املصدر  :معهد االحباث التطبيقية ،أرجي 2011
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نظام احملطات التجميعية ملعاجلة املياه

باإلضافة إىل احملطات املركزية ملعاجلة املياه العادمة ،قامت
بعض من املنمظات األهلية واملؤسسات األاكدميية بتنفيذ
مشاريع إنشاء نظم مجتيعية ملعاجلة املياه العادمة يف عدة
مجتعات ساكنية ،اكنت هذه التجمعات تعمتد عىل احلفر
االمتصاصية والصامء للتخلص من املياه العادمة .ويتكون هذا
النظام من حمطة لتجميع املياه العادمة أو نظام مجتيع يستخدم
شاحنة شفط باإلضافة إىل حمطة مجتيع ملعاجلة املياه العادمة.
نظام احملطات املاكنية ملعاجلة املياه العادمة

باإلضافة إىل احملطات املركزية والتجميعية ملعاجلة املياه
العادمة فقد مت انشاء حمطات ماكنية عىل مساحات صغرية يف
عدة مناطق ريفية يف الضفة الغربية ،حيث أن منط وجود املنازل
املتباعدة يف هذه املناطق جيعل تنفيذ حمطات مركزية او مجتيعية
غري جمدي اقتصاديًا .إن الشباكت املقامة عىل مساحة صغرية
يف املوقع واليت ختدم مزنل أو بناية واحدة تليب احتياجات
وظروف التجمعات الساكنية أو املراكز الريفية .حيث متكن هذه
الوسائل يف حل مشلكة مجع والتخلص من املياه العادمة يف
هذه املجمتعات باإلضافة إىل االستفادة من توليد مصدر لملياه
ميكن استخدامه ألغراض الري لألرايض الزراعية.
وقد مت تنفيذ نوعني من نظم معاجلة املياه العادمة عىل مساحة
صغرية يف الضفة الغربية ومها حمطة معاجلة املياه العادمة
السوداء والرمادية.
الدوافع الرئيسية والضغوط

•االفتقاد إىل أدوات قانونية وتنفيذية.

العمل عىل بناء قطاع مياه عادمة مستدام من خالل التعاون
املشرتك ما بني مجيع املعنيني يف هذا القطاع لضامن تنفيذ
املشاريع بطريقة مرضية لتحقيق التمنية املستدامة .ما زال
ميول عدة مشاريع يف فلسطني ولكن يف
املجمتع الدويل يطور و ّ
كثري من األحيان تكون املزيانية املخصصة لملرشوع حمدودة
وتقدم حلول جزئية فقط .إن تأثري الظروف السياسية عىل
املساعدات يعترب عامال آخر يعوق حتقيق تمنية مستدامة يف
قطاع مجتيع ومعاجلة مياه الرصف.
إن مجيع مشاريع املياه والرصف اليحص جيب أن
تمت املوافقة علهيا يف فلسطني من قبل اللجنة املشرتكة
لملياه .ومبا أن هذه اللجنة قد مت مجتيدها منذ 2010
فهذا الظرف اإلضايف يعمل عىل تأخري التخطيط وتنفيذ
املشاريع بكفاءة.
إن طبيعة مشاريع مجتيع ومعاجلة املياه العادمة ختتلف عن
املشاريع األخرى فهذه املشاريع جيب أن تتبع الطوبوغرافيا
وأن املنحدر قد يعين أن أفضل املمرات متر من خالل
التقسميات السياسية لملناطق الفلسطينية (أ ،ب ،جـ).
هذه احلقيقة حتد من جناح واستدامة مشاريع التجميع
واملعاجلة.
رؤية أفق 2020

يتوقع أن يرتفع منحىن توليد املياه العادمة يف األعوام
القادمة ارتفاعا طفيفا (انظر جدول أ 6.5وشلك ِأ)5.5
وهذا يتسق مع زيادة الساكن ومنو احلياة االجمتاعية
واالقتصادية.

•إدارة املياه العادمة.
•املواقف السياسية.
•املامرسات السيئة اليت تؤثر سلبا عىل قطاع الرصف
اليحص.
االستجابات

 .1االسرتاتيجيات
•إسرتاتيجية إدارة املياه "أيار "1998
•إسرتاتيجية القطاع الوطين لملياه ومياه الرصف يف
فلسطني.
 .2مشاريع واجنازات هتدف إىل التمنية املستدامة.
إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجه حاليًا سلطة املياه
الفلسطينية هو مضان التمنية املستدامة لقطاع املياه العادمة،
وليك حتقق سلطة املياه الفلسطينية اهدافها ورسالهتا فعلهيا
10
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جدول أ  6.5مكية املياه العادمة املتولدة يف فلسطني حسب
املنطقة والسنة (مليون مرت مكعب /سنويا)
السنة

فلسطني

الضفة الغربية

قطاع غزة

2013

109.1

59.2

49.9

2014

112.3

60.7

51.6

2015

115.5

62.2

53.3

2016

118.9

63.8

55.1

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 2013 ،أ

ملحق  :5فلسطني

شلك أ  5.5اجتاهات توليد مياه الرصف يف فلسطني
 2016 - 2013جحم مياه الرصف املتولدة (مليون
مرت مكعب /سنة)

أهلية) .يضم القطاع الصنايع يف فلسطني أكرث من  17.090منشأة
اقتصادية مجسلة 72.000 ،عامل ،وتتصف املنشآت االقتصادية مضن
هذا القطاع بأهنا تقوم بأنشطة صناعية صغرية متتلكها األرسة ويعمل
فهيا أقل من  10أخشاص ،أما بالنسبة لعدد املنشآت االقتصادية الكبرية
يف فلسطني واليت تقوم بتشغيل أكرث من  100خشص ومتارس معليات
التصنيع والتعدين والبناء ما زال حمدودًا ،حيث يبلغ عدد هذه املنشآت
االقتصادية يف فلسطني فقط  100منشأة اقتصادية (الواكلة األمريكية
للتمنية الدولية واإلحتاد العام للصناعات الفلسطينية.)2009 ،

114

ان القطاع الصنايع يف فلسطني يتصف بالتنوع الكبري يف إنتاج
السلع واخلدمات ،مبا يف ذلك املنسوجات ،واملالبس ،واحلجارة
والرخام ،وصناعة املرشوبات ،وصناعة املنتجات الغذائية ،وصناعة
منتجات املعادن ،والصناعات الكمييائية ،وصناعة املنتجات
الصيدالنية ،والبناء ،والصناعات احلرفية واليدوية ،وصناعة الورق
ومنتجات الورق ،واألثاث ،وصناعة اجللد واملنتجات ذات الصلة،
حيث متثل اجلداول أ  7.5و أ  8.5بعض املؤرشات الرئيسية حول
القطاع الصنايع يف فلسطني خالل العام .2011

مكية املياه العادمة الناجتة م م

3

120

118.9

118
116

115.6

112.3

112
110
109.1
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104

2013
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ملحوظة  mcm :مليون مرت مكعب
املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 2013 ،أ

املنبعثات الصناعية
تعد الزيادة الساكنية يف فلسطني وما يرتتب علهيا من زيادة يف
األنشطة الصناعية من األسباب الرئيسية اليت تعمل عىل زيادة انبعاثات
غازات االحتباس احلراري إىل اهلواء ،خاصة يف ظل غياب القوانني
والترشيعات اليت حتد من مشلكة تلوث اهلواء ،اضافة اىل الوضع
السيايس السائد يف فلسطني منذ سبع وأربعني سنة والذي سامه بدو ٌر
ري يف زيادة تلوث اهلواء .إن قطايع النقل والصناعة يعتربان السبب
كب ٌ
الرئييس يف انبعاث الغازات إىل اهلواء واملصدر الرئييس لتلوثه.
إن انتشار األنشطة الصناعية يف أحناء خمتلفة يف فلسطني ،أدى إىل
انبعاث الغازات السامة واخلطرة بمكيات مخضة ،األمر الذي ادى اىل
ارتفاع مستوى غازات االحتباس احلراري املنبعثة إىل اهلواء ،مفثلًا
هناك انتشار لملصانع اليت هتمت بتصنيع املعادن واليت تعمل عىل إعادة
استخدام الزيوت املعدنية كوقود ،وكذلك فان صناعة الفخار اليت تستخدم
اإلطارات مكصدر للطاقة ،وبالتايل ينبعث من هذه الصناعات مكيات هائلة
من الغازات السامة إىل اهلواء ،وهذه الغازات السامة حتتوي عىل أول
أوكسيد الكربون ( ،)COوثاين أوكسيد الكربون ( ،)CO2وااكسيد
النيرتوجني ( ،)NOxمكا أن هناك بعض املصانع تنتج الفحم والذي ينبعث
مهنا مكيات كبرية من غازات الدفيئة اليت تمتثل يف غاز أول أوكسيد
الكربون ( ،)COوثاين أوكسيد الكربون ( )CO2وغاز االوزون (.)O3
الوضع الراهن واألثر

يلعب القطاع الصنايع والذي يمشل معليات التصنيع والتعدين يف
فلسطني دورًا تقريبًا يف معلية المنو االقتصادي ،حيث ميثل هذا القطاع
اإلحتاد العام للصناعات الفلسطينية (وهو عبارة عن مؤسسة وطنية

األنشطة الصناعية يف قطاع صناعة احلجارة والرخام
يعد قطاع صناعة احلجارة والرخام مكونًا حيويًا يف االقتصاد
الفلسطيين ،حيث تتوفر احلجارة يف فلسطني بأنواع خمتلفة تتفق
مع املعايري واملواصفات الدولية .تمتتع الضفة الغربية مبخزون غين
وجودة عالية من احلجارة الرخوة والصلبة (الرخام) ،ويشلك هذا
النشاط الصنايع أكرب خمزون لملوارد الطبيعية املتوفرة يف االقتصاد
الفلسطيين( ،دليل إحتاد صناعة احلجر والرخام يف فلسطني،
.)2004تشري البيانات إىل أن هناك أكرث من  274جحمرًا ،باإلضافة
إىل حوايل ألف مصنع وورشة ختتص يف صناعة احلجارة والرخام
يف فلسطني يقع معمظها يف حمافظيت اخلليل وبيت حلم (دليل إحتاد
صناعة احلجر والرخام يف فلسطني .)2011 ،تقدر إنتاجية فلسطني
من احلجارة اخلام أكرث من  100مليون طن/سنويًا ،وحوايل 25
مليون مرت مكعب من احلجارة الرخوة (الرخام)  ،وهذا ميثل حوايل
 %4من إمجايل اإلنتاج العاملي السنوي من احلجارة والرخام .وتبلغ
قمية مبيعات احلجارة والرخام يف فلسطني سنويًا حوايل  400مليون
دوالر أمرييك ،مهنا  %60صادرات إىل إرسائيل ،وحوايل %15
تصدر إىل األسواق العاملية ،أي أن صادرات فلسطني إىل األسواق
العاملية من احلجارة والرخام تبلغ حوايل  60مليون دوالر أمرييك.
باإلضافة إىل ذلك فإن صناعة احلجارة والرخام توفر حوايل  15إىل
 20ألف فرصة معل مبارشة ،ومتثل حوايل  %5من إمجايل الناجت
احمليل (دليل إحتاد صناعة احلجر والرخام يف فلسطني.)2011 ،
يوجد يف فلسطني مثانية حماجر إرسائيلية يف ما يمسى مبناطق(ج)
من الضفة الغربية تنتج حوايل  12مليون طن من احلىص سنويًا (وزارة
االقتصاد الوطين ومعهد االحباث التطبيقية ،ارجي .)2011
ومن وجهة النظر البيئية تعترب صناعات التعدين من األنشطة الصناعية
التمنوية املدمرة للبيئة ،ملا هلا من أثر سليب عىل البيئة تمتثل آثاره يف
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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جدول أ 7.5

أعداد املؤسسات والعاملني وأمه املؤرشات االقتصادية يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي2011 ،

عدد املؤسسات

عدد العاملني

تعويض العاملني
( 1000دوالر
أمرييك)

االنتاج
( 1000دوالر
أمرييك)

االسهتالك الوسيط
( 1000دوالر
أمرييك)

إمجايل القمية
الضافة (1000
دوالر أمرييك)

النشاط الصنايع

17 090

72 022

311 978.5

2 819 352.8

1 530 266.8

1 289 086.0

66 632.1

أنشطة اخرى للتعدين واستغالل احلجارة

247

1 766

9 044.7

101 725.3

33 536.3

68 189.0

2 243.3

صناعة املنتجات الغذائية

2 258

11 212

43 875.7

517 793.4

334 185.9

183 607.5

7 276.20

صناعة املرشوبات

48

667

2 722.4

24 673.5

13 063.6

11 609.9

259.8

صناعة منتجات التبغ

19

193

3 875.1

97 530.2

8 565.8

88 964.4

492.3

صناعة املنسوجات

424

1 621

4 572.5

31 948.9

26 710.9

5 238.0

161.7

صناعة املالبس

2 058

10 853

40 433.0

89 719.6

45 782.6

43 937.0

2 681.3

صناعة اجللد واملنتجات ذات الصلة

466

1 985

7 173.6

46 348.9

23 304.0

23 044.9

364.0

صناعة اخلشب ومنتجات اخلشب والفلني عدا صناعة
األثاث ،صناعة األصناف املنتجة من القش ومواد
الضفر

588

1 759

4 704.0

23 .83.8

12 949.9

10 133.9

859.4

صناعة الورق ومنتجات الورق

93

883

5 450.3

53 166.8

33 683.3

19 483.5

822.9

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم املجسلة

244

1 186

5 991.6

39 042.3

21 178.2

17 864.1

1 224.7

صناعة حفم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

25

128

654.7

259.6

233.4

26.2

0.0

صناعة الكمياويات واملنتجات الكمييائية

151

910

4 309.7

41 358.8

26 593.6

14 765.2

230.7

صناعة املنتجات الصيدالنية االساسية ومستحرضاهتا

8

1 118

8 142.7

81 647.0

18 589.7

63 057.3

10 837.9

صناعة منتجات املطاط واللدائن

192

2 008

8 943.1

107 988.9

74 239.6

33 749.3

1 1619.6

صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى

1 895

11 821

65 849.3

660 847.3

371 260.5

289 586.8

13 520.9

(صناعة الفلزات االساسية) صناعة املنتجات املعدنية
األساسية

32

244

888.2

4 436.4

3 050.4

1 386.0

17.7

صناعة منتجات املعادن املشلكة عدا املاكنات واملعدات

4 518

8 227

21 676.8

216 355.7

12 7039.3

89 316.4

1 970.8

صناعة احلواسيب واملنتجات اإللكرتونية والبرصية

49

206

473.6

109.9

93.3

16.6

1.2

صناعة املعدات الكهربائية

62

482

1 557.2

16 634.5

6 278.1

10 356.4

282.0

صناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة ىف موضع آخر

44

586

2 984.7

31 036.3

9 462.3

21 574.0

61.0

صناعة املركبات ذات احملراكت واملركبات املقطورة
ونصف املقطورة

23

127

485.2

1 740.3

1 069.0

671.3

22.0

صناعة األثاث

2 954

8 890

31 573.2

188 916.3

125 602.1

63 314.2

2 341.8

صناعات حتويلية آخرى

69

491

1 910.9

14 574.0

10 043.8

4 530.2

203.2

اصالح وتركيب اآلالت واملعدات

185

330

539.0

1 962.0

487.9

1 474.1

0.0

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء

8

3 352

29 224.5

409 566.9

188 808.9

220 758.0

18 898.4

مجتيع و معاجلة وتنقية وتوزيع املياه

419

925

4597.7

11295.9

9479.9

1816.0

239.3

الرصف اليحص

11

52

325.1

5590.3

4974.5

615.8

0.0

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.2011 ،
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التكوين الرأمسايل
اإلمجاىل الثابت
( 1000دوالر
أمرييك)

النشاط االقتصادي
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جدول أ 8.5

بعض املؤرشات املختارة للنشاط الصنايع يف فلسطني 2011
نصيب املستخدم
بأجر من تعويضات
العاملني بالدوالر

نصيب العامل من
اإلنتاج بالدوالر

نصيب املستخدم
بأجر من اإلنتاج
بالدوالر

نصيب العامل من
القمية املضافة
بالدوالر

أنشطة اخرى للتعدين واستغالل احلجارة

6 268.0

57 602.1

70 495.7

38 612.1

47 255.0

67.0

13.3

3.2

صناعة املنتجات الغذائية

4 352.3

46 182.1

51 363.3

16 376.1

18 213.2

35.5

23.9

4.8

صناعة املرشوبات

4 294.0

36 991.8

38 917.2

17 406.1

18 312.1

47.1

23.4

3.1

صناعة منتجات التبغ

20 078.2

505 337.8

505 337.8

460 955.4

460 955.4

91.2

4.4

1.5

صناعة املنسوجات

3 199.8

19 709.4

22 357.4

3 231.3

3 665.5

16.4

87.3

2.2

صناعة املالبس

4 024.0

8 266.8

8 929.1

4 048.4

4 372.7

49.0

92.0

2.1

صناعة اجللد واملنتجات ذات الصلة

4 227.2

23 349.6

27 312.3

11 609.5

13 579.8

49.7

31.1

1.6

صناعة اخلشب ومنتجات اخلشب والفلني عدا
صناعة األثاث ،صناعة األصناف املنتجة من القش
ومواد الضفر

3 215.3

13 123.3

15 778.4

5 761.2

6 926.8

43.9

46.4

2.8

صناعة الورق ومنتجات الورق

6 480.7

60 211.6

63 218.5

22 065.1

23 167.1

36.6

28.0

8.2

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم املجسلة

5 269.7

23 919.3

34 338.0

15 062.4

15 711.6

45.8

33.5

6.6

صناعة حفم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

7 702.4

2 028.1

3 054.1

204.7

308.2

10.1

2 498.9

0.0

صناعة الكمياويات واملنتجات الكمييائية

5 023.1

45 449.2

48 203.7

16 225.5

17 208.9

35.7

29.2

1.0

صناعة املنتجات الصيدالنية االساسية
ومستحرضاهتا

7 389.1

73 029.3

74 089.8

56 401.9

57 220.8

77.2

12.9

3.1

صناعة منتجات املطاط واللدائن

4 946.4

53 779.3

59 728.4

16 807.4

18 666.6

31.3

26.5

2.6

صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى

6 287.5

55 904.5

63 100.1

24 497.7

17 650.8

43.8

22.7

2.5

نسبة القمية
املضافة إىل
االنتاج

نصيب املستخدم
بأجر من القمية
املضافة بالدوالر

نسبة تعويضات
العاملني إىل القمية
املضافة

نسبة اإلهتالك
السنوي إىل اإلنتاج

أنشطة الصناعة

4 800.7

39 145.7

43 384.0

17 898.5

19 836.4

45.7

24.2

3.7

النشاط االقتصادي

(صناعة الفلزات االساسية) صناعة املنتجات
املعدنية األساسية

3 763.6

18 182.0

18 798.3

5 680.3

5 872.9

31.2

64.1

11.7

صناعة منتجات املعادن املشلكة عدا املاكنات
واملعدات

2 994.9

26 298.2

29 891.6

10 856.5

12 339.9

41.3

24.3

3.3

صناعة احلواسيب واملنتجات اإللكرتونية والبرصية

2 299.4

533.5

533.5

80.6

80.6

15.1

2 843.0

1.3

صناعة املعدات الكهربائية

3 672.6

34 511.4

39 232.3

21 486.3

24 425.1

62.3

15.0

3.1

صناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة ىف موضع
آخر

5 589.3

52 963.0

58 120.4

36 815.7

40 400.7

69.5

13.8

4.7

صناعة املركبات ذات احملراكت واملركبات املقطورة
ونصف املقطورة

5 331.9

13 703.1

19 124.2

5 285.8

7 376.9

38.6

72.3

2.5

صناعة األثاث

3 900.8

21 250.4

23 340.3

7 122.0

7 822.4

33.5

49.9

2.1

صناعات حتويلية آخرى

4 615.7

29 682.3

35 202.9

9 226.5

10 942.5

31.1

42.2

2.8

اصالح وتركيب اآلالت واملعدات

2 929.3

5 945.5

10 663.0

4 467.0

8 011.4

75.1

36.6

11.7

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء

8 718.5

122 185.8

122 185.8

65 858.6

65 858.6

53.9

13.2

6.4

مجتيع و معاجلة وتنقية وتوزيع املياه

5 230.6

12 211.8

12 850.9

1 963.2

2 066.0

16.1

253.2

5.7

الرصف اليحص

7 740.5

107 505.8

133 102.4

11 842.3

14 661.9

11.0

52.8

0.5

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.2011 ،
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القضاء عىل الغابات ،وتدمري الرثوة الطبيعية من النباتات واحلياة الربية،
أما بالنسبة للصناعات اليت تقوم عىل معلية تقطيع احلجارة فإهنا تؤثر
عىل املياه اجلوفية من خالل ترصيف املياه العادمة للرتبة مما يؤدي اىل
تلوث املياه اجلوفية والسطحية ،مكا انه يعمل عىل تآلك الرتبة وتفكيكها
مما يعمل عىل فقدان الرتبة خلصوبهتا ،أما خبصوص األنشطة
الصناعية لملحاجر فانه ينبعث مهنا الغبار والضوضاء وخاصة عندما
تكون قريبة من األحياء السكنية االمر الذي يسبب العديد من األمراض
واملشالك الصحية وخاصة يف اجلهاز التنفيس لإلنسان.
تلوث اهلواء يف فلسطني
تعاين فلسطني من مشلكة تلوث اهلواء ،وخاصة يف املناطق احلرضية
واملناطق املجاورة هلا ،وتتعدد األسباب اليت تمكن وراء مشلكة تلوث
اهلواء ،إذ تعترب أكرث املسببات الرئيسية لتلوث اهلواء يف فلسطني األنشطة
الصناعية اليت تنبعث مهنا غازات عابرة للحدود ،وأيضًا المنو الساكين
وما يرافقه من آثار كزيادة عدد املركبات ،وبالرمغ من هذه املشلكة الكبرية
اليت تعاين مهنا فلسطني إال أنه ال يوجد بيانات حول تركزي املنبعثات إىل
اهلواء ،والسبب يف ذلك يعود إىل عدم وجود حمطات ملراقبة جودة اهلواء.
مؤخرًا قام اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين بإصدار
تقرير حول املنبعثات إىل اهلواء يف فلسطني 2012 ،ومت
االسرتشاد يف تقدير املنبعثات إىل اهلواء لألعوام 2001-2011
باخلطوط التوجهيية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
(Intergovernmental Panel for Climate Change
 )IPCCلعام  2006بشأن القوامئ الوطنية حلرص غازات
االحتباس احلراري .مت إعداد اخلطوط التوجهيية للهيئة ()IPCC
بشأن معليات احلرص الوطنية لغازات االحتباس احلراري (اخلطوط
التوجهيية للهيئة لعام  )2006تلبية للدعوة من اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ (United Nation Framework
 )Convention for Climate Change UNFCCCهبدف
حتديث اخلطوط التوجهيية للهيئة املنقحة لعام  1996اليت توفر
املهنجيات املوافق علهيا عامليًا واملراد أن تتبعها البلدان يف تقديرها
لقوامئ حرص غازات االحتباس احلراري،
النفايات الصلبة
النفايات الصلبة عادة ما تكون صلبة وشبه صلبة .وليست سوائل
أو غازات ،ويه مواد عدمية الفائدة والنفعWeiner and( ،
 .)Matthewa, 2003وتمشل النفايات البلدية ،والنفايات املزنلية،
والنفايات الصناعية والتجارية ،ونفايات ناجتة عن األماكن العامة
واملستشفيات وخدمات أخرى ،حيث تعترب خملفات الطعام يه املكون
الرئييس للنفايات املزنلية واليت تشلك اجلزء األكرب من مجمل النفايات
الصلبة الناجتة (.)Weiner and Matthewa, 2003
نظرًا لرسعة التحرض وزيادة معليات التصنيع عىل املستوى
العاملي ،فإن مكيات النفايات الصلبة الناجتة يف زيادة مسمترة،
وأصبحت معلية التخلص من النفايات الصلبة مهمة رضورية للدول
وخاصة بعد اعتبار املستوى املعييش حق من حقوق اإلنسان.
14
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الوضع الراهن واألثر

لقد معلت السلطة الوطنية الفلسطينية عىل تطوير قطاع
النفايات الصلبة ،من خالل حتسني وتطوير البنية التحتية
للهيائت احمللية ،حيث قامت مبساعدة اهليائت احمللية من
خالل توفري وتطوير اخلدمات واملعدات املستخدمة والتجهزيات
يف العديد من اهليائت احمللية بالتعاون مع عدة جهات ماحنة
خارجية ،ومت إنشاء العديد من مشاريع املكبات الصحية،
وبالرمغ من ذلك إال أن هناك حاجة لملزيد من الدمع والمتويل
لتنفيذ املشاريع التطويرية وذلك يف سبيل حتقيق التمنية
املستدامة.
إنتاج النفايات الصلبة

بلغ عدد الساكن يف فلسطني يف منتصف عام 2012
حسب بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،حوايل
 4.293مليون نمسة ،بيمنا بلغت مكية النفايات الصلبة
الناجتة خالل نفس الفرتة حوايل  1.512مليون طن ،مكا
بلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات الصلبة حوايل 0.91
كغم/يوميًا.
يتضح من جدول رمق أ  .9.5وشلك رمق أ  ،6.5أن هناك ارتفاعا
بسيطًا يف مكيات النفايات الصلبة الناجتة يف السنوات األخرية،
والذي نتج عن الزيادة يف عدد الساكن مع منو طفيف يف املستوى
املعييش االجمتايع واالقتصادي.
جدير بالذكر أن العوامل السياسية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية
تؤثر بشلك كبري عىل مكيات النفايات الصلبة الناجتة وإدارهتا،

جدول أ  9.5مكية النفايات الصلبة الناجتة يف فلسطني
حسب املنطقة ،والسنة (ألف طن/سنة)
السنة

فلسطني

الضفة الغربية

قطاع غزة

2003

1 165

716

499

2004

1 198

735

463

2005

1 233

754

479

2006

1 271

775

496

2007

1 309

796

513

2008

1 346

817

529

2009

1 385

839

546

2010

1 425

861

564

2011

1 468

884

584

2012

1 512

908

604

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2013 ،قاعدة بيانات النفايات الصلبة ،بيانات غري
منشورة .رام اهلل ،فلسطني.
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شلك أ 6.5

اجتاهات مكيات النفايات الصلبة الناجتة يف
فلسطني (ألف طن/سنة) خالل الفرتة 2012-203

مكية النفايات الصلبة ( 1000طن /عام)

املكونات الفزييائية للنفايات الصلبة
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املرتفع( ،اخلطيب وعرفات .)2010 ،هذا وقد بلغ متوسط إنتاج
األرسة من النفايات الصلبة حوايل  3كغم/يوميًا( .اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيين.)2011 ،

املصدر  :املكتب املركزي الفلسطيين لإلحصاء 2013 ،قاعدة بيانات عن املخلفات الصلبة ،بيانات مل
تنرش رام اهلل ،فلسطني.

وتعد هذه العوامل ذات عالقات متشابكة وغالبا ما تكون عالقات
مركبة يف نظم إدارة املخلفات (Abu Qdais, 2007; Kum et
 )al., 2005مكا أن الوضع السائد يف فلسطني له أثر كبري عىل
معدل إنتاج النفايات الصلبة ،ويف هذا السياق فإن مكيات النفايات
الصلبة الناجتة يف فلسطني ختتلف من منطقة ألخرى وذلك حسب
نوع املنطقة مكا هو مبني يف جدول رمق أ ( 10.5حيث بلغ معدل
إنتاج الخشص يف احلرض حوايل  1.05كغم/يوميًا ،يف حني بلغ
معدل إنتاج الخشص يف الريف حوايل  0.7كغم/يوميًا) .لقد وجد
أعىل معدل إلنتاج النفايات الصلبة يف املدن ومناطق احلرض ويعزى
ذلك الرتفاع املستوى املعييش يف املناطق احلرضية وألن النشاط
االقتصادي يف املدن أقوى من مناطق الريف.

تلعب مكونات النفايات الصلبة دورًا رئيسيًا يف معلية
إدارة هذه النفايات ،حيث أن خصائص هذه النفايات حتدد
الطريقة املناسبة لعملية التخلص مهنا ،ولكن مكونات النفايات
الصلبة ختتلف من منطقة ألخرى ،ومن وقت آلخر يف نفس
املجمتع( ،انظر الشلك رمق أ ،)7.5ومبا أن فلسطني مازالت
حتت االحتالل اإلرسائييل فإن إرسائيل تتحمك يف األنشطة
االقتصادية الفلسطينية ،مما يعيق من معلية تطور الصناعات
املختلفة واألنشطة التجارية.
بناءًا عىل ما تقدم فان معظم نفايات البلديات يف فلسطني يكون
نصفها نفايات مزنلية ( %50من مجمل نفايات البلديات) ،ومتثل
خملفات الطعام أو النفايات العضوية اجلزء األكرب من مجمل
النفايات املزنلية أي ما ميثل  %59من النفايات الصلبة اليت
تنتجها األرس ،بالرمغ من أن بعض الدراسات أشارت إىل نسبة
أعىل (اخلطيب وعرفات ،)2010 ،تتكون بايق النفايات الصلبة
من الورق والكرتون ،والورق املقوى ،والبالستيك ،والزجاج،
واملعادن ،واخلشب ،واملواد األخرى ،مكا هو موحض يف شلك رمق
أ .7.5
ومكا مت اإلشارة سابقًا فان مكونات النفايات الصلبة
حتدد الطريقة املناسبة للتخلص مهنا ،أو إعادة تدويرها أو
االستفادة مهنا.
شلك أ 7.5

نفايات أخرى

أن جحم األرسة ومستوى الدخل يؤثران بشلك كبري عىل معدل
انتاج النفايات الصلبة ،وبالتايل فإن األرس الكبرية ذات الدخل
املنخفض تنتج نفايات صلبة أقل من األرس الصغرية ذات الدخل
جدول أ  10.5مكيات النفايات الصلبة الناجتة يف فلسطني
(ألف طن/سنة) حسب املنطقة ونوع التجمع،
2009
املنطقة  /نوع التجمع

مكية النفايات الصلبة (ألف طن/سنة)

فلسطني

1 512.0

حرض

1 214.3

ريف
املصدر  :معهد األحباث التطبيقية ،أرجي 2009

التوزيع النسيب ملكونات النفايات الصلبة
الناجتة يف فلسطني2009 ،
معادن

زجاج

%6

%4

%4

بالستيك
%12

ورق

نفايات عضوية

%15

%59

297.7

املصدر :معهد األحباث التطبيقية (معهد االحباث التطبيقية ،أرجي)2009 ،
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مجع النفايات الصلبة
أشارت بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين يف عام
 ،2005إىل أن عدد التجمعات الساكنية اليت مل حتصل عىل خدمة
مجع النفايات بلغ  166مجتعًا ،يف حني اخنفض هذا العدد ليصل
إىل  79مجتعًا ساكنيًا يف عام  ،2010حيث يعترب هذا االخنفاض
مؤرشًا جيدًا عىل حتسني خدمة مجع النفايات الصلبة املقدمة
(جدول رمق أ 11.5والشلك رمق أ.)8.5
تشري البيانات اىل ان حوايل  ،%95و %86.2من األرس تتلىق خدمة
مجع النفايات الصلبة يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل التوايل،
(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .)2011 ،وحوايل  %54.4من
هذه األرس تتلىق اخلدمة ثالث مرات أو أقل أسبوعيًا (اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيين .)2011 ،كذلك بينت النتاجئ أن نسبة األرس
جدول أ  11.5مكية النفايات الصلبة املتوقع إنتاجها يف
فلسطني (ألف طن/سنة) حسب املنطقة،
2013-2016
السنة

فلسطني

الضفة الغربية

قطاع غزة

2013

1 558

932

626

2014

1 604

957

647

2015

1 651

982

669

2016

1 699

1 007

692

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2013 ،قاعدة بيانات النفايات الصلبة ،بيانات غري
منشورة .رام اهلل فلسطني.

شلك أ  8.5اجتاهات مكيات النفايات الصلبة املتوقع انتاجها
يف فلسطني (ألف طن/سنة) خالل الفرتة 2013-
2016
مكية النفايات الصلبة ( 1000طن /سنة)
1 750
1 699
1 700
1 650
1 604

1 651

1 600
1 550

1 558

1 500
1 450

2013

2014

2015

2016
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اليت تقوم اهليائت احمللية جبمع النفايات الصلبة الناجتة عهنا حوايل
 %47.5خالل العام  ،2011مقارنة بـ  %71.8من االرس تقوم اهليائت
احمللية جبمع نفاياهتا خالل العام  ،2009و %8.5من األرس تقوم
واكلة الغوث جبمع نفاياهتا خالل العام  2011مقارنة بـ  %8.2يف عام
( ،2009اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.)2011 ،
تشري البيانات اىل ان النفايات الناجتة عن املؤسسات واالنشطة
التجارية يمت وضعها يف أكياس نايلون مث يمت نقلها إىل حاويات
معدنية ( ترتاوح سعهتا ما بني  800إىل  1000لرت) ،أو يمت
وضعها يف حاويات بسعة ترتاوح ما بني  5إىل  6مرت مكعب ،حيث
توزع هذه الوسائل يف املدن والبلدات ومن مث يمت نقلها بواسطة
الشاحنات أو الضاغطات إىل مكبات النفايات اليت تشلك جزء هام
من نظام مجع النفايات الصلبة.
لكن هذا الوضع خيتلف بالنسبة للقرى الصغرية حيث ال يوجد يف
معمظها حاويات أو ضاغطات ،وبالتايل تضطر األرس اىل مجع النفايات
من املنازل يدويًا أو باستخدام عربات وذلك ملرة واحدة أسبوعيا.
التخلص من النفايات الصلبة

إن عدم وجود إدارة سلمية لملخلفات الصلبة يف فلسطني،
باإلضافة إىل االجراءات اإلرسائيلية يشلكان هتديدًا للبيئة
والصحة العامة ،حيث أن العالقة بني اإلدارة غري السلمية للنفايات
الصلبة وأمراض اإلنسان قوية جدًا .إن الطرق السائدة يف معظم
اهليائت احمللية للتخلص من النفايات الصلبة يه الدفن يف
األماكن املفتوحة ،باإلضافة إىل التخلص من النفايات يف املكبات
العشوائية.
يوجد حوايل أكرث من  160مكب عشوايئ منترش يف أحناء
فلسطني ،ومل يمت إنشاء أي مهنا وفقًا لملعايري واملواصفات
البيئية(اخلطيب وعرفات2010 ،؛ اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيين .)2009 ،واحلرق هو الطريقة املتبعة لتقليل مكية
النفايات الصلبة يف هذه املكبات بغض النظر عن اآلثار السلبية
النامجة عن معلية احلرق ،ويعترب الدخان الناجت عن حرق النفايات
الصلبة من أكرب مصادر التلوث يف فلسطني ،حيث بلغت نسبة
األرس املتعرضة للدخان يف فلسطني ( .%26.3اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيين)2011،
ارتفع عدد املكبات العشوائية يف أعقاب االنتفاضة الثانية (عام
 )2000وذلك بسبب القيود اليت فرضت عىل حركة التنقل ،مفثلًا
اكن هناك  137مكبًا عشوائيًا يف فلسطني عام ( 2011اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيين )2001 ،وأكرث من  183مكبًا
عشوائيًا يف عام  .2006إن إنشاء مشاريع جديدة إلدارة النفايات
الصلبة مككب زهرة الفنجان أدى إىل اخنفاض عدد املكبات
العشوائية.
إن التخلص غري السلمي للنفايات الصلبة يؤدي إىل مشالك عديدة
يف عنارص النظام البييئ (الرتبة واملياه واهلواء).
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يف هذا السياق قام "أصدقاء األرض يف الرشق األوسط"
( )FOEMEبنرش تقرير استقصايئ منذ عدة سنوات بعنوان
"قنبلة زمنية مترسبة :تلوث خمزون املياه اجلوفية اجلبيل
باملخلفات الصلبة.
إن التخلص غري املستدام للنفايات الصلبة يؤدي إىل ختلل
املواد السامة مبا يف ذلك اللكوريد والزرنيخ واملعادن
الثقيلة مثل الاكدميوم والزئبق والرصاص إىل املياه
اجلوفية .باإلضافة إىل ذلك أفادت النتاجئ اليت توصل
إلهيا السالييب ( )2011أن املكبات الصحية املوجودة يف
دير البلح وغزة تؤثر عىل اآلبار الذي مت حفصها حيث تبني
أهنا ملوثه بسبب ترسب املواد إلهيا ،واكن تركزي امللوثات
أعىل من املستويات القياسية املقبولة .يف هذا السياق
فإنه من املفيد إبراز أن التاكليف املتوقعة ملعاجلة األمراض
الناجتة عن اإلدارة غري السلمية للنفايات الصلبة يف
الضفة الغربية خالل العرشون سنة القادمة تقدر حبوايل
 909ماليني دوالر أمرييك( .معهد األحباث التطبيقية،
أرجي)2005 ،
الدوافع الرئيسية والضغوط
أدى المنو الساكين يف فلسطني والذي ُيقدر حبوايل %2.96
(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،)2012 ،وارتفاع
مستوى املعيشة إىل زيادة مكية النفايات الصلبة الناجتة .ومن
حسن احلظ أنه قد وضع حديثًا اسرتاتيجية شاملة متاكملة
إلدارة النفايات الصلبة وذلك لتقليل اآلثار السلبية النامجة عن
سوء إدارة هذه النفايات .إن الوضع السيايس (جدار الضم
والتوسع ،القيود عىل حركة األفراد والبضائع) يضع قيودًا
إضافية عىل إماكنية تطوير نظام مناسب إلدارة النفايات الصلبة
يف فلسطني.
االستجابات

مما سبق نستطيع القول بأن إدارة النفايات الصلبة يف فلسطني
مل خيصص هلا القدر الاكيف من االهمتام ،ومن جهة أخرى فإن
اإلجراءات اإلرسائيلية طوال فرتة االحتالل قد تسببت يف عدة
مشالك بيئية.
إن البيئة الفلسطينية مهملة ،حيث ال يوجد قواعد وال
استمثارات اكفية يف البنية التحتية لتطوير القطاع البييئ.
وهذا احلق يف محاية البيئة الفلسطينية مسلوب من قبل
االحتالل االرسائييل ،حيث أن تعزيز ومحاية البيئة يرتبط
ارتباطًا مبارشًا مع تعزير ومحاية حقوق اإلنسان مضن
تمنية برشية مستدامة مكا جاء يف إعالن استكهومل
(" :)1972لإلنسان حق رئييس يف احلرية ،املساواة
والظروف املناسبة للعيش يف بيئة ذات جودة تحمس حبياة
كرمية".

منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية مت بذل العديد من
اجلهود ملعاجلة املسائل املتعلقة بالبيئة يف حماولة لتعويض
وإصالح اإلمهال السابق ،وذلك من خالل التخطيط السلمي
وسن القوانني والسياسات املناسبة لقطاع إدارة النفايات
الصلبة .وقد وافق املجلس االستشاري الفلسطيين عىل قانون
البيئة الفلسطيين رمق  7يف عام .)MEnA,1999( 1999
حيث يتناول الفصل األول من القسم الثاين من هذا القانون
املسائل املتعلقة بالنفايات الصلبة يف عدة مواد خاصة
املواضيع من  .10-7باإلضافة إىل ذلك فإن السلطة الوطنية
الفلسطينية بالرمغ من القيود املفروضة علهيا معلت عىل
تطوير قطاع البيئة .وتباعًا لملوافقة عىل القوانني والترشيعات
البيئية مت اختاذ عدة خطوات هبدف خلق نظام مستدام إلدارة
النفايات الصلبة ،يف الواقع لقد طورت اللجان املشرتكة اليت
أنشئت إلدارة النفايات الصلبة اخلدمات املقدمة ،ولكن حتقيق
نتاجئ أفضل يف هذا املجال يتطلب مزيد من األموال واجلهد
(.)MOLG, 2000
إن اللجان املشرتكة إلدارة النفايات الصلبة يف الضفة
الغربية مسوئلة حاليًا عن املكبات الصحية الرئيسية مككب
زهرة الفنجان ،ومكب رامون (خمطط هلا) ،ومكب املنيا
(حتت التأسيس) .حيث ال تتوافر معلومات اكفية عن
الوضع يف قطاع غزة بسبب االنقسام الداخيل الفلسطيين.
ولكن يوجد ثالثة مكبات حصية تعمل اآلن يف قطاع غزة
ويه :حجر الديك ،ودير البلح ،ورحف .حيث أن مكب
حجر الديك مبطن وله نظام للرتشيح ،ولكن مكبات دير
البلح ورحف مت بناهئا عىل أرض غري مسامية وبدون تبطني
()AR-Najar, 2004
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتطوير اسرتاتيجية
البيئة الفلسطينية ( )2003 - 2002بالتعاون مع
الواكلة اهلولندية للتمنية حيث مت اإلقرار بأن إدارة
النفايات الصلبة يه من أكرث األمور البيئية احلاحًا،
وحتتاج إىل تطوير مسمتر لتقليل اآلثار البيئية النامجة
عن سوء إدارة النفايات الصلبة .وبنا ًء عىل ذلك مت
وضع خطة معل وطنية بيئية اعمتادًا عىل االسرتاتيجية
السابقة إلنشاء املشاريع الالزمة حلل املشالك البيئية يف
فلسطني .لقد واجه تنفيذ املشاريع البيئية املقرتحة يف
خطة العمل البيئية عدة عقبات مرتبطة مبامرسات سلطة
االحتالل اإلرسائيلية اليت زادت حدهتا يف أعقاب اندالع
االنتفاضة الثانية يف أيلول  ،2000ويف هذا الصدد فإن
احلواجز اجلغرافية اليت فرضها االحتالل االرسائييل
بني املناطق الواقعة حتت السيطرة الفلسطينية ،ومن
مضهنا تنفيذ خطط الفصل اإلرسائيلية وبناء جدار الضم
والتوسع الذي أعاق تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بإدارة
النفايات الصلبة (معهد االحباث التطبيقية ،أرجي .)2011
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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مؤخرًا صدرت االسرتاتيجية الوطنية إلدارة النفايات
الصلبة طبقًا لقرار جملس الوزراء الفلسطيين رمق
 ،)2008( 53وقد قام املجلس الوزاري بإصدار
الوثيقة واملصادقة علهيا يف  16أيار  .2010لقد
ساندت احلكومة الفيدرالية األملانية هذا املرشوع من
خالل التعاون الفين األملاين ( )GTZملرشوع إدارة
النفايات الصلبة ،وهتدف االسرتاتيجية اجلديدة إىل
توضيح املسار التمنوي إلدارة النفايات الصلبة يف
فلسطني حبلول عام  ،2014حيث تتفق الرؤية واألهداف
االسرتاتيجية وسياسات القطاع املبينة يف االسرتاتيجية
مع األهداف التمنوية الوطنية والرؤية العامة إلقامة دولة
فلسطينية مكا جاء يف خطة " 2009فلسطني :اهناء
االحتالل وإقامة الدولة".
تعترب االسرتاتيجية الوطنية أول اسرتاتيجية تمشل
عدة قطاعات إلدارة النفايات الصلبة يف فلسطني
حيث أهنا تُشلك املرجعية واإلطار االسرتاتيجي
مجليع القرارات ،والرباجم ،واألنشطة وخطط
االستمثار متوسطة األجل اهلادفة إىل تطوير قطاع
النفايات الصلبة يف األعوام القادمة (السلطة الوطنية
الفلسطينية 2010 ،ب).
لسوء احلظ ،فإن الوضع السيايس واإلجراءات
اإلرسائيلية غري القانونية يف فلسطني عامة تعيق ختطيط
وتنفيذ عدة مشاريع (خاصة يف املنطقة جـ) والذي من
شأنه أن يعيق تقدم التمنية املستدامة يف املستقبل.
إن السلطة الوطنية الفلسطينية حتاول جادة أن حتسن
الوضع القامئ حيث مت إحراز بعض التقدم مع بذل
جمهود مضاعف لتطوير اخلدمات املقدمة ،ولكن مازالت
تعاين من تقييد سيادهتا عىل األرض ،مفثلًا ليس هلا
احلق يف ختطيط أو تنفيذ أي مرشوع عىل املنطقة (ج)
ألهنا خارج سيطرهتا (مدنيًا وعسكريًا) ،وعىل الرمغ من
السيطرة املدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية عىل املنطقة
(ب) فإنه جيب احلصول عىل تصارحي من السلطات
اإلرسائيلية لتنفيذ املشاريع.
رؤية أفق 2020
من املتوقع ارتفاع إنتاج النفايات الصلبة يف األعوام
القليلة القادمة ،وذلك متشيًا مع زيادة عدد الساكن
وحتسن احلياة االجمتاعية والسياسية ،حيث أن اإلدارة
السلمية للنفايات الصلبة مسألة هامة بسبب تأثريها عىل
البيئة.
حىت اآلن ،مت تنفيذ اخلطة املتاكملة والفعالة إلدارة النفايات
الصلبة يف فلسطني بشلك جزيئ .إن النشاطات املتعلقة
بإدارة النفايات الصلبة يف فلسطني ال تتعدى التجميع
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هلذه النفايات املتولدة ،ونقلها ،والتخلص مهنا يف مكبات
النفايات غري الصحية باستثناء مكب زهرة الفنجان واملقام
حديثًا والذي خيدم حمافظات مشال الضفة الغربية ومدينة
رام اهلل.
يف السنوات األخرية أصبحت احلكومة الفلسطينية تويل
قطاع النفايات الصلبة األولوية الرئيسية ،حيث مت اختاذ
عدة خطوات جادة ،مثل إعداد ونرش االسرتاتيجية الوطنية
إلدارة النفايات الصلبة لألعوام  ،2014 - 2010وإصدار
القانون اخلاص بالنفايات الطبية ،باإلضافة إىل إعداد
خطة وطنية إلدارة النفايات اخلطرة ،واألمل أن حتسن
االسرتاتيجية ( )2014 - 2010الوضع القامئ وتقدم
خدمات أفضل .وقد أشار التقيمي الذي ُأجري لملامرسات
احلالية اخلاصة بإدارة النفايات الصلبة يف فلسطني إىل
حاجة مناطق عدة إىل التحسني مكا جاء يف اسرتاتيجية
.2014 - 2010
مفثلًا مازال اإلطار املؤسيس يعاين من عدم التحديث
وعدم كفاءة الترشيع اخلاص بقطاع إدارة النفايات
الصلبة ،باإلضافة إىل عدم كفاية المتويل ،ونقص
القدرات البرشية والتنظميية يف املؤسسات العاملة يف
إدارة هذا القطاع .مكا أن غياب نظام شامل للتوثيق
وحتليل البيانات يعترب نقطة ضعف يف معلية اإلدارة،
باإلضافة إىل ذلك فإنه جيب حتسني نظم الرقابة والتقيمي
احلالية.
بالنسبة للقضايا الفنية ،فإنه بالرمغ من املساعدات املالية
املقدمة من عدة ماحنني واليت سامهت مسامهة كبرية يف
إدارة النفايات الصلبة يف فلسطني ،إال أن هذا القطاع
مازال حيتاج إىل استمثارات إضافية يف البنية التحتية
وممارسة اإلدارة.
ما زالت الطريقة الشائعة يف فلسطني للتخلص من النفايات
الصلبة تمتثل يف التخلص العشوايئ مهنا ،وهذه املشلكة
تتطلب إغالق و/أو إعادة تأهيل مواقع املكبات العشوائية
إلزالة األثر السليب البييئ واليحص وامجلايل .باإلضافة
إىل ذلك فهناك حاجة ملحة لتبادل اخلربات واملبادرات لتقليل
النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها .إن إحدى املشالك
الرئيسية ملواقع املكبات العشوائية هو وجود النفايات
اخلطرة وخاصة يف املناطق الصناعية حيث ال يوجد فصل
أويل عند التخلص مهنا من املصدر.
جيب وضع مقرتحات إلعادة استخدام النفايات الصلبة
لتقليل مكية النفايات املزتايدة إىل احلد األدىن .باملثل
فإنه جيب النظر إىل املكبات الصحية عىل أهنا الوسيلة
الهنائية للتخلص من مجيع أنواع النفايات ،املزنلية ،والبلدية
والصناعية وكذلك النفايات الصلبة غري املستخدمة من
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مصانع تصنيع النفايات وأنواع أخرى من النفايات غري
العضوية ومواد خام ال ميكن إعادة استخدامها أو تدويرها
يف املستقبل .إن املكبات الصحية معروفة كطريقة للتخلص
من النفايات الصلبة يف فلسطني ،حيث يوجد مكب حصي
يعمل منذ ( 2008زهرة الفنجان) وهناك مكب املنيا وهو قيد
التشغيل ويقع جنوب الضفة الغربية وخيدم حمافظات بيت
حلم واخلليل ،وهناك مكبان مقرتح إنشاؤمها يف قطاع غزة.
أثناء مبادرة أفق ّ ،2020
اطلع املستفيدون يف مكبات
النفايات الصحية عىل جتربة دول اإلحتاد األوروىب داخل
وخارج منطقة البحر املتوسط حبيث اتيحت هلم الفرصة
ملعرفة أفضل املامرسات يف هذه الدول ،باإلضافة إىل
ذلك سيمت اختاذ خطوات بسيطة ،وإقامة مشاريع خاصة
بإعادة تدوير النفايات الصلبة ومعل المساد ،فعىل سبيل
املثال قامت جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية بالتوقيع عىل
اتفاقية مع اهليئة احمللية يف مرج بن عامر إلقامة مصنع
للمساد .ويقع هذا املرشوع يف إطار التوأمة بني حمافظة
جنني ومودينا يف ايطاليا من خالل "منمظة نيكسوس
 ."nixsosإن عدم قدرة السلطات احمللية يف بعض

التجمعات عىل تغطية تاكليف إدارة النفايات الصلبة يشلك
العائق األسايس ضد تطوير خدمات إدارة النفايات الصلبة
وهيدد استدامهتا.
لألسف مت تقدير تاكليف حمدودة لتطوير اجلهود الرامية لتقليل
اآلثار البيئية والصحية ،حيث قام معهد األحباث التطبيقية
( )ARIJيف القدس (ويه منمظة فلسطينية غري حكومية) واإلحتاد
األوروىب بتقدير التاكليف ،مكا قدر معهد األحباث التطبيقية
تاكليف األمراض الناجتة عن سوء إدارة النفايات الصلبة خالل
العرشون سنة القادمة حبوايل  909ماليني دوالر أمرييك (معهد
االحباث التطبيقية ،معهد االحباث التطبيقية ،أرجي  )2005,بيمنا
قدر تقرير اإلحتاد األوروىب OPT - ENPI BENEFIT
 ASSESSMENTالفوائد السنوية جراء حتسني إدارة النفايات
الصلبة حبوايل  41.7مليون يورو إىل  166.6مليون يورو.
إن النفايات الصلبة مبا فهيا النفايات املزنلية ،والبلدية ،والطبية
واخلطرة ،مصدر رئييس للتلوث ،ومبعث للقلق يف املستقبل.
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املراجع

املياه

تلوث اهلواء

معهد االحباث التطبيقية ،أرجي :قاعدة بيانات دائرة احباث املياه والبيئة.2010 ،

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2012 ،املنبعثات إىل اهلواء.2010 ،
تقرير مهنيج .رام هلل – فلسطني.

معهد االحباث التطبيقية ،أرجي :قاعدة بيانات دائرة احباث املياه والبيئة.2011 ،
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2011 ،مسح البيئة املزنيل  .2011رام
هلل  -فلسطني.
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سلطة جودة البيئة .1999 ،قانون البيئة الفلسطيين رمق  .7البريه فلسطني
وزارة احلمك احمليل  :2004جمالس اخلدمات املشرتكة :التخطيط والتمنية .رام
هلل– فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2011 ،قاعدة بيانات مسح البيئة املزنيل.
رام هلل  -فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2001 ،مسح مكبات النفايات .رام
هلل  -فلسطني

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2013a ،قاعدة بيانات املياه العادمة
(بيانات غري منشورة) .رام هلل  -فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2009 ،بيان حصيف مبناسبة اليوم
العاملي للبيئة .رام اهلل – فلسطني

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2013b ،قاعدة بيانات مسح البيئة
املزنيل .رام هلل  -فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .2011 ،النقل واالتصاالت يف االرايض
الفلسطينية :التقرير السنوي  .2010رام هلل – فلسطني.

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020

 فلسطني:5 ملحق

Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), 2007.
Israeli violation against the Palestinian environment.
Bethlehem, Palestine.

Abu Qdais, H.A., 2007. Techno economic assessment
of municipal solid waste management in Jordan.
Waste Management, 27, 1 666–1 672.

Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), 2009a.
Sector Overview in Sustainable Urban Development,
Solid Waste Management. Bethlehem, Palestine.

AlKhatib, I.A. and Arafat, H.A., 2010. A review of
residential solid waste management in the occupied
Palestinian Territory: a window for improvement?
Waste Management Research, 28, 481–488.

Eyre. P., 2010. Palestine An Israeli dumping ground
for radioactive/toxic waste. The Palestine Telegraph.
Retrieved May 10, 2011
Kum, V., Sharp, A., Harnpornchai, N., 2005. Improve
the solid waste management in Phnom Pech City: a
strategic approach. Waste Management, 25, 101–109.
Weiner R. F, Matthews R. A. 2003. Environmental
Engineering. Fourth edition. Butterworth
Heinemann, Elsevier Science. USA.

21

2020 تقرير املتوسط ملبادرة أفق

AlNajar,Husni. 2004. Solid waste management in the
Gaza Strip, Case Study.
Alslaibi, T. M., Mogheir, Y. K., Afifi, S., 2011.
Assessment of groundwater quality due to
municipal solid waste landfills leachate. Journal of
environmental science and technology, 4, 419–436.
Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), 2005.
Analysis of waste management policies in Palestine,
Domestic solid waste and wastewater. Bethlehem,
Palestine.

الواكلة األوروبية للبيئة
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
+45 33 36 71 00 :هاتف
+45 33 36 71 99 :فاكس
eea.europa.eu :املوقع اإللكرتوين
eea.europa.eu/enquiries :االستفسارات

