
   مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية



 حجم المشكلة 
  الغربية الضفة جنوب في البيئة جودة في التراجع مقدار وصل

 بالخطر تنذر مستويات إلى (والخليل لحم بيت محافظتي)

 النفايات مكبات تسببه كانت الذي التلوث بسبب وبخاصة

  وبيئية صحية مكرهة يمثل كان وجودها ان اذ .العشوائية

 .والرقابة للضبط خاضعة غير كانت انها وحيث

 المخاطر من والحد البيئة جودة لتحسين ملحة حاجة ظهرت لذا 

 بفعل تنشأ أن يمكن التي واالقتصادية واالجتماعية الصحية

   .التلوث

 تمويله تم والذي الصلبة، النفايات إدارة لمشروع المبادرة ظهرت
 .عديدة دولية وجهات الدولي البنك من



 دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع  

 بالشراكة DHV BV الهولندية االستشارية الشركة مع التعاقد تم•

 تقييم دراسة إلعداد الفلسطينيين، الهيدرولوجيين مجموعة مع
 :رئيسية أجزاء ثالثة على المهمة اشتملت وقد البيئي، األثر

 

 الموقع واختيار جدوى دراسة•

 واالجتماعي البيئي األثر تقييم•

 العطاء وطرح الختامي التصميم•

 



 األهداف الرئيسية لمشروع إدارة النفايات الصلبة

 .تحسين إدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم•

 .الحد من مخاطر التلوث البيئي وبخاصة تلوث الموارد المائية•

 .تحقيق الفوائد االجتماعية وتحسين حالة الصحة العامة•

تحسين نوعية الهواء من خالل وقف مختلف انبعاثات الدخان من •
 .مواقع المكبات غير الصحية

 .تحسين المنظر الجمالي للمنطقة الطبيعية•

 



 الفئات المتأثرة من المشروع

 

 .ملتقطي النفايات في مكب نفايات يطا : أوالً 

 .الرعاة في موقع المكب الجديد: ثانياً 

 .مالكين األرض في منطقة المكب الجديد : ثالثاً 

مالكي األرض للمكبات العشوائية في بيت لحم : رابعاً 

 .والخليل 

 

 

 



 

 

 وهناك عاماً  عشرين نحو منذ مستخدماً  كان يطا من القريب النفايات مكب
  : وهي واالجتماعية والصحية البيئية المشاكل من مجموعة

 
 . النفايات ملتقطي من كبير عدد فيه وينتشر مفتوح المكب•
 
 . المدارس وطالب األطفال من كبيرة عمالة نسبة هناك•
 
 أو وقاية وسائل إي تستخدم وال سيء المكب في الصحي الوضع•

 . النفايات لملتقطي مناسب لباس أو تطعيمات
 
 الصحية األضرار حول توعية عملية ألي يفتقدون النفايات ملتقطي•

 . المكب في بالعمل االستمرار عن الناجمة
 
 ما وهو القادمة السيارات من النفايات التقاط في النباشين يتدافع•

 . (المكب في عديدة دهس حوادث حصلت) للخطر يعرضهم

   يطامكب النفايات القريب من 



 النقاط األساسية في خطة العمل مع ملتقطي النفايات

 .مسح إحصائي لملتقطي النفايات العاملين بالمكب •

 .مشاورات مع ملتقطي النفايات حول البدائل المقبولة•

 .وصف للتعويضات وغيرها من المساعدات التي سيتم تقديمها•

 .المسئولية المؤسسية عن تنفيذ إجراءات جبر الضرر •



 المهام الرئيسية التي تم تنفيذها 
 . النفايات ملتقطي مشكلة بمتابعة الخاصة االجتماعية اللجنة تشكيل•

 

 جميع عن ممثلة لتكون أنفسهم النفايات ملتقطي من محلية لجنة تشكيل•

   . بالمكب المتواجدين

 

 ودور بأهمية إعالمهم تم وقد المحلية اللجنة مع عديدة اجتماعات عقد•

 . تجاههم يوليه والذي الصلبة النفايات إدارة مشروع

 

 عملهم، وظروف المشروع تطورات حول مستمر بشكل معهم النقاش•

 .يواجهونها التي المشاكل معالجة آليات ومناقشة

 

 

 
 



 حصر أسماء ملتقطي النفايات 

 : خالل من المكب في المتواجدين أعداد حصر تم

 يسجل شخص كل وكان النفايات لملتقطي أسبوعي تسجيل نموذج إعداد•
 .المكب في تواجده

 في المتواجدين أسماء خاللها حصر وقد اجتماعي استشاري نفذها دراسة•
 أعداد أيضا حصرت وقد استشارية شركة نفذتها دراسة كذلك المكب،
 .المكب في المتواجدين النفايات ملتقطي

 األسماء قائمة على صادقت النفايات ملتقطي عن الممثلة المحلية اللجنة)   
 (بالمكب في المتواجدة

 يعملون شخص (86) في العدد حصر في االجراءات هذه جميع انتهت•
 .يطا مكب في النفايات التقاط على

 



مشاورات مع ملتقطي النفايات حول الخيارات 

 والبدائل المقبولة  
    

 ملتقطي بتوعية خاصة اجتماعية برامج إلعداد التخطيط•

 عملهم عن بديلة عمل فرص توفير في ومساعدتهم النفايات

 المكب إلى االنتقال بمجرد انه حيث النفايات، التقاط في

 . الوحيد دخله مصدر منهم كل يفقد المنيا منطقة في الجديد

 



 :الهدف 

التعرف على المشكالت واآلثار الناجمة عن المشروع على  ( 1

العاملين في المكب ومن وجهة نظرهم، والتي يجب أخذها 

 .باالعتبار

 

اقتراح مجموعة من الحلول واإلجراءات الواقعية للتخفيف من ( 2

 .حدة هذه اآلثار أو المشكالت

 

إلى المنيا وتزويد  يطاشرح فكرة مشروع نقل المكب من ( 3

 .بالمعلومات الدقيقة والشاملة حوله  بهالمتأثرين 

 

 دراسة تحديد االحتياجات والمشاكل  



 :التاليةأجمع العاملين في المكب على أولوية المشكالت 

 

عدم احساس باألمان في تأمين / الدخل الفقر ومشكلة ( 1

 .الدخل

غياب المرجعيات الرسمية الالزمة لتنظيم العمل وحماية ( 2

 .الموقعالعاملين في 

 .اإلصاباتغياب شروط الرعاية الصحية والحماية من ( 3

 .المالئمة نقص االشراف الفني وعدم توفر ادوات العمل ( 4

 

 

 المشكالت التي يواجهها العاملين في المكب



 النتائج الرئيسية للدراسة

 :  أوضحت الدراسة الى أن 

إغالق المكب سيؤدي إلى انقطاع دخل جميع العاملين فيه •

 .وعائالتهم 

 

هناك إجماع حول رغبة كل العاملين في المكب في التعاون •

إلنجاح المشروع والحصول على فرص عمل تمكنهم من إعالة 

 .أسرهم

 

هناك وعي بالعديد من المشاكل والتحديات المرتبطة بالعمل في •

هذا المجال وهذا ناتج عن خبرة عمل ومهارات تم اكتسابها عبر 

 .سنوات



هناك درجة من اإلحباط وتدني مستوى الثقة في المقترحات  •

 .المختلفة والمبنية على معلومات مشوشة وتجارب بحثية سابقة

 

هناك مستوى من الترابط واإلسناد الداخلي بين جميع العاملين  •

 .نتيجة تفاوت الخبرة والقرابة

 

 .التفكير بالمصلحة المشتركة  •

 

هناك قلق عام من انعدام التنظيم والسيطرة على الموقع وغياب  •

 البيئة اآلمنة للعمل في مكان تتهددهم فيه اإلخطار المتعددة

 (األمان الصحي: مثال)
 



 الحلول واإلجراءات المقترحة بحسب الدراسة 

التوظيف الرسمي والفردي داخل أو خارج المكب مع مجلس •

 .الخدمات والشركات المنفذه 

 .التشغيل الذاتي الجماعي داخل وخارج المكب •

 .التدريب المهني •

 .توفير مشاريع صغيرة •

 .استكمال الدراسة في الجامعة وتشمل ثالثة من الفئة المستهدفة •

 



 تنفيذ الخيارات بحسب الخطة 

 :تنفيذ مشاريع صغيرة لعائالت ملتقطي النفايات•

اسرة من ( 37)تشمل هذه المشاريع : مشروع اغنام ( 37)•

 .رأس غنم( 15)ملتقطي النفايات تم تزويدهم بــ 

 



من الناجحين بالثانوية العامة ولم ( 2)تعليم يشمل : الجامعات طالب 

 في السنة الرابعة والنهائية  واالخريلتحقوا بالجامعات وقد تخرج أحدهم 

 



 إجراءات متابعة موضوع الرعاة والسكان في المنيا

 القريبين المحليين السكان مع التشاور االجتماعية اآلثار دراسة•

 دعم وتجنيد الضرر، تخفيف خيارات وتحديد الموقع من

 .للمشروع األهالي

 وتأهيل تعبيد من المختلفة المشروع مزايا من االستفادة •

 الجوال والهاتف الكهرباء شبكة وتمديد الداخلية الطرق

 . التشغيل في اولوية وإعطائهم

 من منهم وجزء المنيا منطقة من المشروع في عامال (50)•

 .الرعاة

 ارض على كامل بشكل المعتمدين الرعاة أعداد حصر تم •

 خالل من تعويضهم تم وقد (6) عددهم وكان للرعي المشروع

 .أغنام بمشاريع دعمهم



 مالكين األرض في منطقة المكب الجديد : ثالثاً 
 

 :النقاط التي تضمنتها خطة العمل مع المالكين 

 .المسح اإلحصائي للمالكين وأصحاب األرض •

 .وصف للتعويضات وتحديدها •

 .مشاورات مع المالكين حول البدائل المقبولة •

إطار العمل القانوني والسياسات الحالية المتعلقة بحيازة •

 .األراضي

 .تنفيذ إجراءات منع الضرر •



 اإلجراءات التي تمت مع مالكين األرض 
عقدت سلسلة من االجتماعات مع مالكين األرض وتم االتفاق على شراء •

 .األرض

تم تشكيل لجنة مستقلة لتخمين سعر األرض في المنطقة وقد قامت اللجنة •

 .بزيارة الموقع وعقد اجتماعات مع المالكين وتقديم تقدير لسعر األرض 

 (.عقود البيع والمخالصات المالية)تم توقيع االتفاقيات القانونية •

 

تم التأكد من جميع مساحات األرض التي تم شراؤها وهي ال تتضمن •
 .محاصيل زراعية ممكن أن تتضرر

 

 



 إجراءات تمت مع مستخدمي المكبات العشوائية 
 

مكبات عشوائية وفي محافظة بيت لحم يوجد ( 9)في محافظة الخليل يوجد •
 .مكبات عشوائية ( 8)

 

دورا ، المجلس المشترك نظم زيارات عديدة إلى المكبات البرية في كل من •
الظاهرية ، بني نعيم ، سعير ، الشيوخ ، بيت أمر، إذنا ، نوبا ، بيت أوال، 

وزيارة مواقع المكبات البرية في محافظة بيت لحم وهي دار صالح ، تقوع 
 . ، العبيدية ، زعترة ، نحالين، والجبعة ، حوسان ، بتير، والولجة

 

تم االجتماع مع ممثلي البلديات المشرفة على المكبات البرية وجمع معلومات •
حول ظروفها ومشاكلها والتجمعات التي تخدمها ، واالطالع على العقود 

 .الموقعة مع أصحاب األراضي


