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لبةمفهوم االدارة المتكاملة للنفايات الص
راحل هي مجموعة األعمال والتقنيات المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل م

ي منها الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائ

من مختلف النواحي االدارية والفنية والمالية



صلبةعناصر االدارة المتكاملة للنفايات ال
اطار قانوني فاعل

اكثر وعيا مجتمع
ومشاركة

مالئمة واسساليات
للتعامل مع النفايات 

ةالخطرة والطبية والخاص

مؤسسات قوية وقادرة

ادارة فاعلة وآمنة بيئيا

يةاالستدامة والكفاءة المال

زيادة مشاركة القطاع 
الخاص



(ياادار)وصف عام للعملية في فلسطين
مستقبالحالياسابقا 

البلديات والمجالس -

القروية هي المسؤولة عن

كافة عناصر ادارة 

س كن) النفايات الصلبة 

(وجمع ونقل وتخلص

ال يوجد أي دور للقطاع-

الخاص

البلديات والمجالس -

القروية هي المسؤولة عن

كنس الشوارع

المشتركة هي المجالس-

نقل / المسؤولة عن جمع 

. النفايات الى حد ما

مجلس اعلى مسؤول -

.عن عملية التخلص

يوجد دور للقطاع -

ات الخاص في بعض عملي

النفايات الصلبة

البلديات هي تبقى •

مسئولة عن كنس 

الشوارع

المجالس المشتركة هي •

المسئولة عن الجمع 

.والنقل بشكل كامل

مجلس مشترك اعلى •

مسئول عن عملية 

.التخلص

دور اكبر للقطاع •

الخاص في كافة عمليات

النفايات الصلبة



كنس الشوارع–فنيا 
مستقبالحالياسابقا

ي كنس شوارع غير منتظم وال يغط

بشكل ومستوى محدد من الخدمة

يدوي

كنس شوارع منتظم الى حد ما 

ة ويغطي المستوى المحدد من الخدم

الى حد ما وتم اتمتته الى حد ما

كنس شوارع منتظم ضمن مستوى

كل محدد للخدمة مثبت مع اتمتته بش

.اكبر



جمع النفايات–فنيا 
مستقبالحالياسابقا

.جمع للنفايات بدون تخطيط•

اعتماد على معدات غير كفؤة •

.مثل الجرارات الزراعية

.ال يوجد مستوى محدد للخدمة•

كل ال يوجد توزيع للحاويات بش•

.علمي

ال يوجد تحديد للمسارات •

.المثلى

)ال يوجد تغطية بشكل جيد •

%(70حوالي 

ال يوجد محطات للترحيل

له جمع للنفايات بشكل مخطط•

ات تم تحديث معدات جمع النفاي•

بحيث اصبحت ضاغطات 

ان بسعات مختلفة تناسب المك

.المطلوب

) يوجد مستوى محدد للخدمة •

(عدد مرات الجمع

عها الحاويات تم تحديثها وتوزي•

.بطريقة علمية

المسارات محددة الى حد ما•

لي نسبة تغطية تصل الى حوا•

95.%

ير يوجد محطات ترحيل في كث•

من المحافظات

زيادة كفاءة عملية الجمع

 استحداث انواع جديدة من

(تحميل جانبي) المعدات 

رفع مستوى الخدمة

 استحداث انواع جديدة

ومتطورة من الحاويات 

 100نسبة تغطية تصل الى%

استحداث اماكن تجميع للمواد

المدورة

فصل في المصدر

محطات ترحيل حديثة.



المعالجة و التخلص–فنيا 
مستقبالحالياسابقا

تخلص عشوائي للنفايات في•

االودية وسفوح الجبال

ماكن حرق لهذه النفايات في تلك اال•

ال يوجد اي جهد او مبادرة في •

موضوع فصل وتدوير النفايات

يات ال يوجد أي عملية لمعالجة النفا•

الطبية

 في 2مكبات صحية عدد

ي الضفة الغربية وإغالق حوال

ةمن المكبات العشوائي% 70

 واحدة 2محطات للفصل عدد

.تعمل وردية واحدة فقط

تدوير نشط في بعض األمور

مثل البالستيك والمعادن 

والسماد العضوي

 جمع غاز الميثان من المكبات

العشوائية وحرقه

 يوجد جمع منفصل ومعالجة

ل وبيت للنفايات الطبية في الخلي

لحم

 3مكبات صحية عدد

المزيد من محطات الفصل

ل زيادة تدوير النفايات بشك

.كبير

ثة استحداث تكنولوجيات  حدي

للتخلص من النفايات مثل 

الحرق االلي الحديث إلنتاج 

الطاقة

ان توليد الكهرباء من غاز الميث

بدل حرقه

 يوجد جمع منفصل ومعالجة

ي للنفايات الطبية والخاصة ف

كافة المحافظات



تكلفة-ماليا 
مستقبالحالياسابقا

 ال يوجد مبدأ مركز التكلفة

لخدمة النفايات

ال يوجد برامج مالية محوسبة

ع كلفة عالية نسبيا مقارنة م

مستوى الخدمة المتدني

دمة خيوجد مركز تكلفة ل•

النفايات 

يوجد برامج مالية محوسبة•

توى كلفة منسجمة نسبيا مع مست•

.الخدمة الحالي

الية مراكز التكلفة والبرامج الم

محدثة 

وى تكلفة منسجمة كليا مع مست

.الخدمة االفضل



تعرفة-ماليا 
مستقبالحالياسابقا

ن ال يوجد تحديد لعدد المكلفي•

الفعلي

ام في بعض المرات ال يوجد نظ•

.تعرفة اساسا

نظام التعرفة ال يغطي •

.التكاليف

نظام التعرفة ال يعتمد مبدأ•

الملوث يدفع

.ينال يوجد تمييز بين المنتج•

ى ال تنسجم التعرفة مع مستو•

.الخدمة

د دعفي كثير من البلديات فان•

.د الفعليدالمكلفين هو الع

يوجد نظام تعرفة في معظم •

.الهيئات المحلية

اس نظام التعرفة مبني على اس•

.د مامبدأ استرداد التكلفة الى ح

اس نظام التعرفة مبني على اس•

.مبدأ الملوث يدفع الى حد ما

رفة هناك تصنيف في نظام التع•

.بين المنتجين الى حد ما

التعرفة منسجمة مع الخدمة •

الى حد ما

دد في جميع البلديات يكون ع

.المكلفين هو العدد الفعلي

نظام تعرفة مطبق في جميع

.الهيئات المحلية 

داد النظام مبني على مبدأ استر

التكلفة ومبدأ الملوث يدفع

النظام يصنف المنتجين

ى النظام منسجم كليا مع مستو

الخدمة



جباية-ماليا 
مستقبالحالياسابقا

لى جباية ضعيفة ال تكاد تصل ا•

20%

فواتير ال توزع وهي سنوية•

غير مربوطة باي خدمات اخرى•

 في % 80جباية جيدة تصل الى

المعدل

هناك فواتير شهرية توزع

ر هناك بلديات ربطت الفواتي

بخدمة الكهرباء مسبق الدفع

 100جباية ممتازة تصل الى%

يزفحفواتير شهرية مع نظام ت

ة جميع البلديات تربط الخدم

دفعبفواتير الكهرباء مسبق ال



مشروع ادارة النفايات الصلبة جنوب

الضفة الغربية
اهداف المشروع

عناصر المشروع

التحضيرات للمشروع



اهداف المشروع
حم بطريقة تحسين خدمات التخلص من النفايات في محافظتي الخليل وبيت ل

مقبولة بيئيا واجتماعيا



عناصر المشروع
 (ية و ماليةمؤسساتية و فن)بناء القدرات للمجلس المشترك في كافة النواحي

التوعية البيئية لكافة شرائح المجتمع

بناء مكب صحي للنفايات وإغالق كافة المكبات العشوائية

بناء محطات ترحيل للنفايات

توريد المعدات الالزمة للمكب ولمحطات الترحيل

وي استحداث مشاريع ريادية في تدوير النفايات وإنتاج السماد العض



التحضيرات للمشروع
اعداد الدراسات الفنية والجدوى االقتصادية

اعداد دراسة اختيار الموقع

تمعيةاعداد دراسة تقييم االثر البيئي واالجتماعي وتشمل المشاورات المج

تحديد قائمة الفئات المتأثرة

 اعداد خطة التخفيف والتعويضات(RAP )

ي كل ذلك مرتبط وفي جميع المراحل بإعالم ومشاركة مجتمعية شاملة ف

مختلف المراحل



الدروس المستفادة
 لبةلمنظومة النفايات الص( االدارة المتكاملة)ضرورة التخطيط الشمولي

 ضرورة وجود قيادة مؤمنة بأهمية هذا القطاع

ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع االطراف والعمل بروح الفريق

ذ ضرورة اشراك المجتمع المحلي في كافة عمليات التخطيط والتنفي

والتشغيل



الفرص المتاحة
ي الجميع يعلم بأهمية هذا القطاع سواءا على المستوى المحلي واالقليم

والدولي

وجود خبرات محلية ودولية بهذا القطاع

ليوجود مؤسسات ومنظمات دولية مستعدة لدعم هذا القطاع مثل البنك الدو



























شكرا الهتمامكم


