
   

 
 السیاق والتحدي

 

نوعیة فالتدھور في  تفرض التغیرات الدیموغرافیة وأزمة الالجئین السوریین ضغطا زائدا على البیئة.
 البیئة في جنوب الضفة الغربیة ینذر بالخطر، جزئیا بسبب التلوث الذي تسببھ مقالب القمامة العشوائیة.
 فتلك المدافن غیر الخاضعة للسیطرة أو الرقابة تخلق كوارث خطرة على مستوى الصحة العامة والبیئة.

وھو یمثل  دى العشرین سنة الماضیة.وعلى وجھ الخصوص، ظل مقلب یطا للقمامة یُستخدم على م
ویضم عددا  لب مفتوح،قالم مجموعة من المشاكل البیئیة واالجتماعیة والطبیة، وھي على سبیل الحصر:

عالوة على ذلك، یفتقد المقلب ألي وسیلة حمایة  ات، من بینھم أطفال وطالب.كبیرا من جامعي النفای
  مخاطر الصحیة التي تنطوي علیھا ھذه المھنة.لعي بالجامعي النفایات، الذین یفتقدون بدورھم الو

 

 تتمثل األھداف الرئیسیة للمشروع في:
 فات الصلبة في محافظتي الخلیل وبیت لحم؛لتحسین إدارة المخ 
 تقلیل مخاطر التلوث البیئي، وخاصة تلوث الموارد المائیة؛ 
  بالصحة العامة؛تحقیق المكاسب االجتماعیة المتصورة والتحسینات المتعلقة 
 .(والسیما الناشئة عن حرق النفایات)تحسین نوعیة الھواء عن طریق خفض االنبعاثات من المقالب والمدافن العشوائیة 

 
 
 

 مشروع إدارة النفایات الصلبة جنوب الضفة الغربیة إدارة النفایات الصلبة القطاع:

السلطة أو 
 المنظمة الرئیسة:

مجلس الخدمات المشتركة 
-إلدارة النفایات الصلبة

 محافظتا الخلیل وبیت لحم

المشروع في تحسین الجودة البیئیة وتقلیل المخاطر الصحیة تمثل ھدف 
واالجتماعیة واالقتصادیة التي یسببھا التلوث في سیاق عدم الیقین السیاسي 
الذي تشھده األراضي الفلسطینیة والتغیرات الدیموغرافیة الناتجة عن أزمة 

وعلى وجھ الخصوص، أدى المشروع إلى تحسین  الالجئین السوریین.
) اإلغالق 1النفایات الصلبة في جنوب الضفة الغربیة عن طریق( إدارة

) بناء مدفن 2موقعا آخر، ( 18الصحي لموقع مقلب القمامة بمدینة یطا و
 ) تحسین ظروف العمل لجامعي النفایات.3صحي جدید بمدینة المنیا، (

) تم تقدیم تعویضات كافیة لجامعي النفایات السابقین 4عالوة على ذلك، (
نة یطا، وذلك في شكل مشروعات صغیرة لتكون بمثابة فرص عمل بمدی

  بدیلة.

المناطق 
 المستھدفة:

 ، محافظتایطا والمنیا دینتام
الخلیل وبیت لحم، األراضي 

 الفلسطینیة
ألف فلسطیني یعیشون  800 المستفیدون:

بلدیة في  50فیما یزید على 
محافظتي الخلیل وبیت لحم؛ 

النفایات والرعاة في  وجامع
  مقلب یطا

 -تاریخ البدء
 تاریخ االنتھاء: 

نوفمبر/تشرین الثاني،  25
حزیران، /ویونی 30 –2009
2016 

إدارة النفایات الصلبة،  :رئیسیةكلمات 
الالجئون، األراضي 

 الفلسطینیة، البیئة
 لبلدان المشرق، البنك الدوليإبراھیم دجاني، مدیر البرنامج الخاص بالتنمیة المستدامة  لالتصال:

swm.com/-http://hjscالخلیل وبیت لحم -؛ یاسر دویك، المدیر التنفیذي، مجلس الخدمات المشتركة  

http://hjsc-swm.com/


   
 التدابیر والنواتج

 

 
  قبل البدء في المشروع، أجري تقییم لألثر البیئي واالجتماعي من خالل مشروع مشترك بین

سمعة طیبة من أجل تقییم اشتراك جامعي النفایات في إزالة  استشاریین محلیین ودولیین ذوي
موقع مقلب یطا للقمامة ووضع تعویض كاٍف لھم، وفي الوقت نفسھ إعادة توجیھھم نحو فرص 

 . عمل مختلفة

 

  النفایات؛إنشاء مركز جدید لفرز وإعادة تدویر النفایات وتنظیم مبادرة لتشجیع فرز النفایات تشمل معرضا إلعادة تدویر 
 مشروعات  (على سبیل المثال: إیجاد فرص عمل بدیلة لجامعي النفایات السابقین ورعاة مدینة یطا بعد إزالة مقلب یطا للقمامة

 صغیرة، مشروعات للمزارعین)؛
 تم تحسین ظروف العمل من خالل توفیر المالبس المناسبة للعمل والمعدات اآلمنة، والفحوصات واللقاحات الطبیة.  

 
 النواتج:
 :والفحوصات واللقاحات، ةالطبی للتوعیةتحسنت التدابیر الصحیة العامة من خالل إنشاء أیام  تحسین نظام اإلدارة العامة ،

 وتوفیر مرافق اإلسعافات األولیة.
 :ما یسمح ساعد المشروع جامعي النفایات السابقین بمقلب یطا للقمامة على إیجاد وظائف بدیلة، ب سبل مستدامة لكسب العیش

  لھم بمواصلة مساندة أسرھم على نحو كاٍف.
 :تضمن المشروع أنشطة لتوعیة السكان المستھدفین بالقضایا البیئیة، مثل إعادة التدویر والتدابیر  تحسین المسؤولیة البیئیة

 وخفض المشروع أیضا من مخاطر التلوث البیئي. الصحیة لصالح جامعي النفایات.

 
 والمتابعةالدروس المستفادة 

 

 التحدیات والمخاطر
ویخلق  یفرض عدم الیقین السیاسي في األراضي الفلسطینیة دائما مخاطر عالیة أمام االستدامة.

االعتماد على تمویل الجھات المانحة، الذي یتناقص تدریجیا، والنمو المحدود للقطاع الخاص مخاطر 
  قدرة الناس على تحمل نفقات ونتیجة لذلك فإن عالیة فیما یتعلق بالتوظیف والفقر.

 

خدمات مقبولة لجمع النفایات والتخلص  وتقدیمالخدمات محفوفة بالخطر، وبالتبعیة قدرة البلدیات على صیانة البنیة التحتیة القائمة 
  منھا.

 
 المكونات الرئیسیة للنجاح:

  والمساندة الوثیقة والفاعلة من البنك ومجتمع المانحین في "دولة ھشة"؛ للجھات المتعاملة مع البنك الدوليالقیادة القویة 
  تحویل متطلبات الحمایة االجتماعیة والبیئیة من كونھا قیودا معوقة لتكون فرصة إیجابیة لالشتمال االجتماعي والتنمیة

 االقتصادیة؛
  التدویر، والكمر، واستغالل الفرص االقتصادیة/التجاریة تشجیع االستخدام األكثر كفاءة للمدفن الصحي الجدید من خالل إعادة

 من خالل االستخدام الفاعل للمشروعات التجریبیة؛
 والحفاظ علیھ، بما یساعد على ضمان االستدامة؛  بناء تحالف للمانحین یتسم بالفاعلیة والمساندة القویة 
  المشروع؛بناء مؤسسات محلیة وتقویتھا والتي ستساعد على ضمان استدامة 
 جذب القطاع الخاص الدولي للمشاركة في إدارة البنیة التحتیة واألصول الخاصة بإدارة النفایات الصلبة؛ 



   
  تعزیز الوعي العام من خالل برامج المعلومات، والمشاركة، ومعالجة الشكاوى باستخدام تكنولوجیا المعلومات الشائعة

 زیارات للمدارس، وإقامة ورش العمل المحلیة والحلقات النقاشیة؛القیام بووسائل التواصل االجتماعي، مثل فیسبوك، وكذلك 
 .جذب الخریجین الشباب المؤھلین، بما في ذلك الشابات، لالنضمام لتطویر وإدارة قطاع إدارة النفایات الصلبة  

 
 االبتكاریة: الجوانب

لخلیل وبیت لحم. ویشمل ذلك أفضل ممارسة ا -أبرز ھذا المشروع الكثیر من االبتكارات التي قادھا مجلس الخدمات المشتركة
لمعالجة الجوانب المتعلقة بسبل كسب العیش للناس المعرضین للخطر، واالشتراك مع القطاع الخاص في ظل ھذه البیئة الحافلة 

  النفایات من حیث فصل النفایات وكمر وإعادة تدویر البالستیك والورق والورق المقوى، إلخ. بالتحدیات، واالستثمار في استعادة
لقد روعیت الدروس المستفادة من ھذا المشروع في تصمیم مشروع إدارة النفایات الصلبة بقطاع غزة الذي یمولھ البنك الدولي 

أیضا مع فرق البنك الدولي األخرى التي تعمل في إدارة النفایات وقد تمت مشاركة الدروس عالمیا  حالیا. هتنفیذ یجريوالذي 
 الصلبة.

 

 توصیات لتوسیع النطاق بشأن المحاكاة

 

من أجل توسیع نطاق المشروع، سیكون من الممكن الولوج إلى مستوى جدید من المشاركة قد تشمل 
المدفن األكبر الذي أعید تأھیلھ وأُغلق في غاز المدفن لتولید الكھرباء، واالستفادة من موقع  االستفادة من

اتجاه تركیب خالیا شمسیة یمكنھا تولید الكھرباء للمجتمعات المحلیة وكذلك إمكانیة إمداد منطقة صناعیة 
صغیرة النطاق والتي یمكنھا خلق وظائف تشتد الحاجة إلیھا لدى المجتمعات الفقیرة في جنوب الضفة 

 الغربیة.

 

  الترتیبات الفنیة

 

 :ةتعاونمال الجھات
  مالك أرض موقع المدفن أو األراضي القریبة منھ، وأراضي المقالب العشوائیة في بیت لحم

 والخلیل؛
  شركةاستشاریو DHV ،شركة و الھولندیةBVللتصمیم  ، والمجموعة الھیدرولوجیة الفلسطینیة)

 ؛تقییم األثر البیئي واالجتماعي)و
 البنك الدولي؛ 
  لجنة محلیة.إلى تشكیل مشاركة جامعي النفایات العاملین في مقلب یطا للقمامة أدت 

 

 الموارد:
 ملیون دوالر أمریكي 37.5 :مبلغ التمویل 
 :الخلیل وبیت لحم، -موظفو البنك الدولي والجھات المانحة، وموظفو مجلس الخدمات المشتركة الموارد البشریة

 القطاع الخاص القائمة على التشغیل، وموظفو المنظمات غیر الحكومیة.واالستشاریون، والمقاولون، وشركة 
 :البنك الدولي، الشراكة العالمیة للمعونات المستندة إلى النواتج التي یدیرھا البنك، ومؤسسة التمویل الدولیة،  مصادر التمویل

إلسالمي للتنمیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األوروبي، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، وإیطالیا، والبنك ا
 وجھات تمویل دولیة أخرى.


