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 اإلهداء

 

 حمل اسمه بكل أإلى من ..  من علمني العطاء بدون انتظارإلى  ..من كلله هللا بالهيبة والوقار إلى 

 أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك ..  افتخار

 ي بها اليوم وفي الغد وإلى األبدنجوم أهتد

 "زيزوالدي الع"

إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من  ..الحب وإلى معنى الحنان والتفاني إلى معنى  ..إلى مالكي في الحياة 
  انها بلسم جراحياحي وحنكان دعائها سر نج

 "أمي الحبيبة"

 ي الدائمإلى شموع حياتي وسند

 "أخواتي واخوتي األعزاء"

عات إلى من ضاقت السطور من ذكرهم .. الى من تذوقت معهم أجمل لحظات عمري .. رفيقات الدرب و زار 
 الطموح

 "صديقاتي الغاليات"

 من الفرحة و يحزن لوخز الشوكة من ينتظر الثمرة ويفرح بأعظمإلى 

 "أهلي وأقاربي جميعا  الى "

 من نجاح الى نجاح إلى كل من يتمنى لي التقدم والسيرإلى آساتذتي األفاضل .. و 

 يزان حسناتي وأسأل هللا أن يجعله في م هذا العمل المتواضعجميعا  أهديكم 

  والحمدهلل رب العالمين
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 شكر وتقدير

ْرُتم ألزيدنُكْم ئ  وإذ تأذن ربُكْم ل  ): وجليقول المولى عز   ن شك 

ْرُتْم ِإْن ع ذابيك   نْ لئو    (.7( )سورة إبراهيم، اآلية لشديد ف 

 

وإخراجه إلى  صفاته الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث  لأحمد هللا حمدا  كثيرا  يليق بجالله وكما 

 النور، وأصلي وأسلم على من ال نبي بعده، معلم هذه األمة ومرشدها. 

 

لشكر بفضل هللا وعونه تم إنجاز هذا البحث، واعترافا  مني في نسب الفضل إلى أهله، أتقدم بأسمى آيات ا

اللذان أشرفا على هذا البحث،  ي زواو  زهراء الدكتور علي عبد الحميد والدكتورة ل الىوالتقدير والعرفان بالجمي

وأعطوني من وقتهم الكثير، وكان لجهودهم الكبيرة وتوصياتهم وتوجيهاتهم البّناءة أعظم األثر في إعداد هذا 

 .البحث، أدامكم هللا في خدمة العلم والوطن

 

 -ام هللا والبيرةمحافظة ر  –مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة وزارة الحكم المحلي و كما أشكر  

ني اساعد لذانال المهندس حسين ابوعون مدير مجلس الخدمات  والمهندسة يسرية رمضان  وأخص بالذكر

من  ماما لديه ى قصار  بذاليلحظة في أن  اتواني، فلم في الحصول على المعلومات الالزمة إلتمام هذه الدراسة

 .عني كل الخير مهللا وجزاك مدامك، أتوجيهات وإرشادات

، سبيل وصول هذا البحث إلى غاياته والشكر موصول لكل من أبدى رأيا  أو قدم مساعدة ساهمت في 

 .وأسهمت في إخراجه إلى حيز الوجود

 لهم مني ألف شكر ..يع من وقف معي ودعمني وساعدني والشكر لجم

 

 الباحثة: روند بدوي 
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 ملخص البحث باللغة العربية

 

مفهومًا مغايرًا عن أي شعب موجود على سطح الكرة األرض بالنسبة للفلسطينيين تملك 
ومكبات  النفايات الصلبةمشكلة  األرضية, ولذلك وجبت علينا حمايتها والمحافظة عليها. إن

النفايات العشوائية في وقتنا الحاضر مشكلة عالمية ومصدر من مصادر التلوث البيئي, حيث 
, ويجدر اإلشارة إلى أن هناك وهواء وتربةتساهم بشكل كبير في تلويث عناصر البيئة من ماء 

, وتحتل محافظة رام هللا والبيرة أكبر عدد الضفة الغربيةمكب عشوائي منتشر في محافظات  82
إن مكب عشوائي( وهذا بدوره أدى الى تدهور بيئي غير مقبول, و  58من هذه المكبات )
وتخطيط مكبات يجب أن يتحقق من خالل مشروع إدارة لهذا التدهور التحسين المطلوب 

 .الضفة الغربيةمحافظات النفايات الصلبة في 

 

ومن ثم  الضفة الغربيةتهدف الدراسة إلى تقييم واقع إدارة النفايات الصلبة في محافظات 
تخطيطها واختيار أفضل موقع إلقامة مكب نفايات صحي بناًء على مجموعة من الشروط 

بما يتناسب مع ظروف منطقة الدراسة وما يتناسب أيضًا مع إمكانيات الباحثة. وتكمن والمعايير 
, والحاجة الملحة لدراسة موضوعهذا المن كونها أحد أكثر األبحاث قلة حول  أهمية هذه الدراسة

 .الضفة الغربيةالواقع الحالي لقطاع النفايات الصلبة في محافظات 

 

الفصل الثاني فقد  أما مقدمة عامة,مل الفصل األول على تضمنت الدارسة خمسة فصول: اشتو 
الثالث حول الحاالت الدراسية  وتمحور الفصل ,تناول اإلطار المعلوماتي والنظري للبحث

واقع إدارة وتخطيط النفايات الصلبة التحليل فقد شمل على  ثم في الفصل الرابع تمومن  ,السابقة
مواقع مكبات النفايات لقييم ة خدمات النفايات فيها وتونطاق تغطي الضفة الغربيةمحافظات في 
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خامس فيبين المبررات . أما الفصل البناًء على العديد من المعايير والشروط الصلبة وأثرها البيئي
 للمكب المقترح. المخطط الرئيسيومن ثم يليه  مكب نفايات صحيقامة إلالملحة الحاجة و 

 

الدراسة هو ضرورة إقامة مكب نفايات صحي يخدم  ومن أهم النتائج التي توصلت لها هذه
أوصت الدراسة  محافظة رام هللا والبيرة ومحافظة سلفيت وبعض تجمعات محافظة القدس. و

مكب نفايات عشوائي التي كانت وما تزال تشكل  82بضرورة إقامة المكب إلغالق ما يقارب 
 تهديدًا على البيئة والسكان.
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 عامةمقدمة  1.1

يعاني العالم اليوم من الكثير من المشكالت البيئية التي تتنوع اسبابها بين بشري وطبيعي إال أن 
مشكلة كيفية التخلص من النفايات الصلبة الزالت تشكل تحديات لكل من الدول الغنية والفقيرة على 

وبسبب السكان د الكبير في أعداد نظرًا للتطور السريع في العقود الثالثة الماضية والتزايالسواء, و 
التحسن في المستوى المعيشي وتطور وسائل النقل والمواصالت وعدم اتباع الطرق المالئمة في 
إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن النشاط االنساني فقد رافق ذلك كله تكدس ماليين األطنان من 

بروز أهمية دراسة مواقع مكبات النفايات لما في المدن والقرى, األمر الذي أدى الى الصلبة النفايات 
واالنسان, وتبين أن الوضع الفلسطيني هو وضع خاص تبعًا للواقع  لها من أخطار على البيئة

السياسي الذي تعيشه المنطقة لوقوعها تحت االحتالل وما لذلك من أثر كبير على التدهور الكبير 
 .إعاقة الخطط التنموية من جهة اخرى  الحاصل من جهة والدور الذي يلعبه االحتالل في

ومعالجة والتخلص من النفايات بأعلى  ان عملية إدارة النفايات تشمل جميع عمليات جمع ونقل
, ولكن يجدر االشارة الى أن النفايات الصلبة في الضفة الغربية يتم تجميعها وترحيلها كفاءة ممكنة

ناطق الضفة الغربية, ومن الممكن أيضُا أن للتخلص منها في مكبات عشوائية منتشرة في جميع م
يتبعها حرق للنفايات في المكب العشوائي للتقليل من حجمها وما يتبعها من تجمع للحشرات 

والحيوانات على تلك النفايات الى أن ينتهي األمر بمكرهة صحية في تلك المناطق. وباالضافة 
ون مراعاة السس الطمر اآلمن والصحي والتي للحرق يتم دفن النفايات الصلبة )طمرها( في التربة د

 تتسبب في تلوث للتربة والمياه الجوفية وصعود الغازات التي تلوث المناخ والبيئة المحيطة.

مكبًا لجميع أنواع النفايات، بين: صناعية، وبلدية، وصلبة،  156يوجد في الضفة الغربية نحو 
ظة، ومنها ما تم تركه وعدم استعماله بعد وأخرى نفايات خطرة؛ منها ما هو مستعمل حتى اللح

تأسيس مكب إقليمي للمحافظة مثل محافظة جنين )مكب زهرة الفنجان(، وغالبيتها ما زالت 
ويجدر بالذكر أن معظمها عشوائية وقريبة  مستعملة، وتلقى فيها النفايات بشكل عشوائي في العراء
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ن الضفة الغربية من الدخان الناتج عن % من سكا53من التجمعات السكانية, حيث يعاني حوالي 
 فلسطين( –حرق النفايات. )وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، رام هللا 

 مشكلة البحث 2.1

تعتبر الضفة الغربية واحدة من المناطق التي تعاني من مشكلة إدارة النفايات الصلبة والتخلص منها 
 ,وذلك في ظل اإلنتاج المتزايد للنفايات ؛العامةس ومعايير الصحة والسالمة بطريقة سليمة تراعي أس

متوسط إنتاج الفرد اليومي من قدر ين حلول مناسبة لهذه القضية. حيث وهو ما يستدعي البحث ع
(, وهي كمية 2016 ,لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)ا .كغم( 0.74النفايات الصلبة ما يقارب )

وهو ما سبب تكدس  ,ة واألمنية وارتفع مستوى المعيشةالسياسيفي زيادة مستمرة كلما تحّسنت الظروف 
عدا عن  ,ات والقوارض والحيوانات األخرى هذه النفايات في مكبات عشوائية أصبحت مالذًا للحشر 

باإلضافة إلى انخفاض أسعار األرض في تلك  ,الجوفية والسطحيةتشويه المنطقة وتلويث المياه 
 سارتها لمميزاتها الطبيعية. المناطق القريبة من المكبات وخ

وبالنسبة للضفة الغربية فان خطط التنمية المستدامة تصطدم على ارض الواقع بالمعيقات السياسية 
ءات حيث تتعرض الموارد الطبيعية الفلسطينية إلى إجرا ,ئيلي الفلسطينيالتي يفرضها النزاع اإلسرا

الفلسطينية من  من خالل ما تتعرض له األرض, ية القائمةنات الطبيعاز ات جذرية في االتر تحدث تغيي
المقامة في الضفة  توالصناعية المنتجة في المستعمرائيلية الخطرة ار لوث بجميع أنواع الملوثات اإلست

إلى الضفة  1948اضي المحتلة عام ر )إسرائيل( من األإلى جانب النفايات التي تنقلها  ,الغربية
 -غالبيتها غير خطرة وهي في-جة في القرى والمدن الفلسطينية تالغربية. إضافة إلى النفايات المن

ألنه  ,ونبات وحيوان والتي تسبب تلوث هذه األرض بما فيها من مياه جوفية وسطحية وتربة ومناخ
 يتم التخلص منها في مكبات عشوائية غير مخططة وغير مدروسة.

الحلول للكثير من  ووضع ,النفايات التخطيط السليم لمكباتوتأتي هذه الدراسة من اجل تحديد أسس 
 المشاكل المتعلقة بهذا القطاع.
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 أهمية ومبررات البحث 3.1

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها أحد أكثر األبحاث قلة حول موضوع إدارة وتخطيط مواقع 
تقنية نظم  مكبات النفايات في الضفة الغربية, وباالضافة الى أنها أحد الدراسات القليلة التي تستخدم

تخطيط وادارة مكبات النفايات في الضفة الغربية. وتجدر اإلشارة الى و المعلومات الجغرافية لدراسة 
المنتشرة واختيار األماكن أنه من المتوقع لهذه الدراسة أن تقوم بحل مشاكل المكبات العشوائية 

 سواء.المناسبة لمكبات نفايات صحية جديدة تخدم المسؤول والمواطن على حد 

ومن هنا وبسبب اإلخفاقات المتتالية في منطقة الدراسة لحل مشكلة النفايات الصلبة في كل مراحل 
من األسباب , وادارتها بشكٍل خاطئالتعامل مع النفايات ابتداًء من الجمع وصواًل إلى مكب النفايات 

 النحو اآلتي:ويمكن بيان أهم المبررات على  والمبررات األساسية للقيام بهذه الدراسة.

 .في الضفة الغربية مكبات النفايات سات المتعلقة بإدارة وتخطيطقلة الدرا .1
الزيادة المستمرة في أعداد مكبات النفايات العشوائية الضارة تقديم مقترحات لحل مشاكل  .2

 بيئيًا وصحيًا.
السكانية تحكم سلطات االحتالل والتأثير في اختيار مواقع المكبات بالقرب من التجمعات  .3

 الفلسطينية، وإلقاء نفاياتها الخطرة الناتجة عن مصانع المستعمرات في هذه المكبات.
مواكبة اإلهتمام العالمي الواسع بقضايا البيئة والتلوث واألضرار الخطيرة الناجمة عنه  .4

 ومحاولة ايجاد حلول لها.

 وأهمية هذه الدراسة يمكن اإلشارة اليها بما يلي:

شكالت البيئية التي تقف كتحديات أمام التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في تتناول أهم المُ  .1
مجتمع الدراسة حيث تعاني الضفة الغربية من مشكلة إدارة النفايات الصلبة مما تطلب 

 الوقوف على أسباب القصور.
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ُتلقي الضوء على األضرار الناجمة عن مشكلة التلوث بالنفايات الصلبة ومنها االضرار  .2
ية كانتشار األمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، واالقتصادية كافتقار الصح

 المصادر الطبيعية كاألرض والمياه لقيمتها االقتصادية.
تأتي هذه الدراسة من أجل تحديد أسس التخطيط السليم لمواقع مكبات النفايات ووضع  .3

 ات.الحلول للعديد من المشاكل الخاصة بإدارة مكبات النفاي

 أهداف البحث 4.1

. التعرف على واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية واآلثار البيئية الناتجة عنها وأضرارها 1
 المختلفة.

 .. التعرف على المستوى اإلداري في التعامل مع النفايات وادارتها في الضفة الغربية2

 المائية.. محاولة الحد من مخاطر التلوث وبخاصة تلوث الموارد 3

 .. التعرف على المعايير والشروط المستخدمة في تخطيط افضل مواقع مكبات النفايات4

. محاولة تخطيط المكبات واختيار المواقع المناسبة والتي ال تحدث آثارها السلبية على البيئة 5
 .GISباستخدام ال

عاقة إ  لبة في المنطقة و. توضيح دور إجراءات اإلحتالل في تفاقم مشكلة التلوث بالنفايات الص6
 سبل التخلص منها وادارتها بالشكل المالئم.

. المساهمة في التوصل إلى مجموعة من النتائج، وتقديم المقترحات والتوصيات التي تفيد صناع 7
 القرار والعاملون في قطاع النفايات الصلبة.

 خطة ومنهجية البحث 5.1

 تتركز خطة الدراسة على المحاور التالية:
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 المحور األول: اإلطار العام النظري  .1
يحتوي على خلفية تتناول مراجعة المفاهيم واالسس النظرية ذات العالقة بإدارة وتخطيط 

 مواقع مكبات النفايات, خصوصًا في ظل وجود بعض المعيقات والتحديات.
 المحور الثاني: اإلطار المعلوماتي .2

 فة الغربية.ضكبات النفايات في الالحالي لم يحتوي على خلفية تتناول دراسة الواقع
 المحور الثالث: اإلطار التحليلي والتقييمي .3

ة تحليلية باستخدام األسلوب االستنتاجي والتحليلي عن سيحتوي على خلفية تتناول درا
وفرة من خالل الدراسة النظرية باإلطار متلنظريات والمفاهيم والمعلومات الطريق ربط ا

المقترحات والتوجهات حول تخطيط مكبات النفايات في الضفة المعلوماتي, وذلك لوضع 
 الغربية, ومن ثم الخروج بالنتائج والتوصيات.

 اعتمدت هذه الدراسة خالل استعراضها على المناهج التالية:
اعتمد على سرد المفاهيم والنظريات القديمة والحديثة المتعلقة بإدارة  المنهج التاريخي: .1

 .وتخطيط مكبات النفايات
ذلك الوضع وطرق  المنهج الوصفي: اعتمد على وصف الواقع وايجابيات وسلبيات .2

 عملية التخطيط لمكبات النفايات.ل التعامل مع المعيقات والتحديات
المنهج التحليلي واالستنتاجي: اعتمد على تحليل الوضع الحالي للحاالت الدراسية وربط  .3

ونتائج لتطوير وتخطيط مكبات النفايات تلك الحاالت ببعضها البعض والخروج بحلول 
هها, وعمل الجوانب التحليلية والعلميةوتحديد في ظل التحديات والمعوقات التي تواج

 . وذوي االختصاص فت في منطقة الدراسة بتوجيه المشر موقع المكبا
وتم استخدام عدد من أدوات البحث العلمي في هذا البحث مثل: االستبيانات, 

, GISلمسح الميداني, المالحظات, وتقنيات الحاسوب العديدة مثل: والمقابالت, وا
AutoCAD ,Photoshop.إلخ... , 
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 مصادر المعلومات 6.1

 تم الحصول على المعلومات الالزمة للداراسة من خالل المصادر التالية:

المصادر المكتبية: وتشمل الكتب, والمراجع, والدوريات, ورسائل الماجستير في المواضيع  .1
 ذات العالقة بإدارة وتخطيط مكبات النفايات.

المصادر الرسمية: وتشمل النشرات, واالحصاءات, والتقارير, حول موضوع تخطيط مكبات  .2
النفايات في الضفة الغربية والصادرة عن الدوائر والمؤسسات الحكومية مثل الوزارات )الحكم 

 .بلدية نابلسصحة المحلي, البيئة( والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني, و 
وتشمل األبحاث, والدراسات, والتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات  المصادر شبه الرسمية: .3

واألبحاث والمنظمات األهلية, مثل: معهد األبحاث التطبيقية أريج, مركز السالم والتعاون 
قة مثل: الفلسطينية, والمنظمات األجنبية ذات العال الدولي, مراكز البحوث في الجامعات

 .UN Habitat ,UN ,GIZالبنك الدولي, 
مصادر شخصية: وتشمل الدراسة الميدانية, والمسح الميداني, واستطالعات اآلراء التي  .4

 ممكن أن أجريها من خالل المقابالت الشخصية واالستبانات والمالحظات.
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 تمهيد 1.2

في نواحي الحياه المختلفة وتحسن في  تطوراتإن من نتائج الثورة الصناعية وما تبعها من 
األوضاع الصحية والغذائية وغيرها, رافق ذلك كله زيادة في أعداد السكان بشكل مضطرد وهو ما 

أطلق عليه االنفجار السكاني, وممارسة االنسان لنشاطاته الزراعية والصناعية والتجارية 
ت منها ما هو قابل للتحلل واالندماج ضمن واالجتماعية والتي نتج عنها كميات كبيرة من مخلفا

المكونات الطبيعية لألنظمة البيئية ومنها ما هو غير قابل للتحلل على األقل في المدى القصير أو 
المتوسط مما خلف تحديًا جديدًا للحكومات والبلديات واألفراد لم يكن موجودًا من قبل, يتمثل هذا 

 مكباتو  النفايات الصلبة تعد بات النفايات العشوائية.التحدي في مشكلة النفايات الصلبة ومك
ية ومصدر من مصادر التلوث البيئي, حيث العشوائية في وقتنا الحاضر مشكلة عالم النفايات

تساهم بشكل كبير في تلويث عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة مسببة بذلك العديد من األمراض 
االنسان, ويمكن القول أنه ال توجد دولة اليوم تخلو من هذه الخطيرة التي تؤثر سلبًا على صحة 

المشكلة التي يجب ايجاد حلول مناسبة لها والتي تتزايد بشكل عام بسبب عدم اتباع الطرق المناسبة 
وان هذا القطاع يكاد يكون األكثر أهمية من  في عمليات جمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات.

 بب المشاكل للمناطق الحضرية والريفية.بين القطاعات التي تس

 ؟واإلدارة ماهية التخطيط 2.2

(: هو عبارة عن عملية تهتم بإعداد الخطط الخاصة بشيء معين, Planningالتخطيط باإلنجليزية )
ويعرف التخطيط بأنه صياغة فرضيات حول وضع معين, ويعتمد على استخدام تفكير دقيق, بهدف 

 ل تطبيق سلوك ما في المستقبل.اتخاذ القرار المناسب حو 

وتعرف اإلدارة: بأنها عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية 
 .قصر الطرق وأقل التكاليف الماديةوالبشرية للوصول إلى أفضل النتائج بأ
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 الصلبة النفايات 3.2

 مفهوم النفايات الصلبة 1.3.2

الصلبة بأنها جميع المواد الناتجة عن النشاط البشرى ويتم االستغناء عنها النتهاء وتعرف النفايات 
ر باإلنسان أو البيئة بشكل مباشر أو غير المنفعة أو زيادتها عن الحاجة، وقد ينتج عنها ضر 

، ومعظم هذه المواد قابلة للتدوير، واعادة االستفادة ا لم يتم التخلص منها بطرق سليمةإذ مباشر
 ستخدام كمواد خام لصناعات جديدة.واال

 أنواع النفايات الصلبة 2.3.2

 أوال النفايات الصلبة الخطرة: هي نفايات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة 
استخدامات تالية أصلية أو بديلة, وتعتبر مصدرًا للخطر  ة التي تكون لهابخواص المادة الخطر 

 من مواد سامة أو قابلة لالنفجار أو ومات البيئة لما تحتويهومقعلى صحة اإلنسان الداهم 
 عية والمستشفياتفايات فتشمل المصادر الصناعية والزرا هذه الن مصادركما تتعدد  ل,اإلشتعا

ت األنشطة السكانية داخل المنازل, أحيانًا من نفايا تنتجكما  والمنشآت الصحية والدوائية,
 .اعيحي أو الصنومخلفات الصرف الص

  ثانيًا النفايات الصلبة غير الخطرة: هي النفايات الصلبة التي التحتوي على مواد أو مكونات لها
صفات المواد الخطرة كما تتباين في خصائصها الكيميائية والفيزيائية وتشتمل على مواد 

ة عضوية وغير عضوية نذكر منها على سبيل المثال: النفايات الصلبة البلدية, ونفايات عملي
 الهدم والبناء, او النفايات الزراعية, او النفايات الصناعية.

 مكونات النفايات الصلبة 3.3.2

والكثافة واللون والشكل  تتكون النفايات الصلبة من مواد مختلفة كثيرة تختلف في الحجم والوزن 
والتركيب الكيميائي والمحتوى الحراري, ويمكن تقسيم مكونات النفايات إلى األقسام الشائعة اآلتية: 
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الورق والكرتون, وبقايا األطعمة والمواد العضوية األخرى, مواد التغليف واللدائن, الحديد, , و الزجاج
 .أخرى عادة تكون نسبتها بسيطةاأللمنيوم, مخلفات الهدم والبناء, الخشب ومواد 

 مصادر النفايات الصلبة 4.3.2

 كغم( 0.744) ما يقاربتشير التقديرات الى أن معدل إنتاج الفرد الفلسطيني للنفايات الصلبة 
وهذه النفايات تأتي من مصادرها المختلفة والتي تاتي  .كغم/الفرد/يوم( في الضفة الغربية 0.96)

 على النحو اآلتي:

 النفايات المنزلية .1
 النفايات الصلبة الزراعية .2
 النفايات الصلبة الصناعية .3
 النفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة )الحمأه( .4
 نفايات التعدين .5
 نفايات الهدم والبناء .6

 إدارة النفايات الصلبةنظم 5.3.2 

لمشتركة مجالس الخدمات اتتم عملية جمع النفايات الصلبة في معظم المحافظات الفلسطينية من خالل 
باستثناء محافظة  ,و وكالة الغوث )األونروا( في المخيمات الفلسطينية (والهيئات المحلية )البلديات

حلية ويتم حاليًا نقل ادارة هذه الخدمة من الهيئات الم ,2014تم انشاء مجلسين فيها عام  القدس التي
هللا والبيرة حيث يشرف المجلس المشترك على  وكذلك في محافظة رام ,للمجالس المشتركة تدريجياً 

هذا القطاع ولكن الجمع ال زال يتم من خالل الهيئات المحلية لحين استكمال العمل في مكب رمون 
  وسط الضفة أو من خالل وكالة غوث في مخيمات الالجئين .
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الجهات المختصة ( إلى المسار العام إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين حيث تقوم 1ويشير شكل )
النفايات مباشرة من  بجمع

مصادر تولد النفايات الصلبة أي 
ام المنازل والمنشآت حيث من أم

عملية هذه العملية "ى يطلق عل
. وتتجه النفايات جمع االبتدائي"ال

ى أماكن فيما بعد مباشرة إل
( أو )مكبات النفاياتالتخلص 

إلى محطات الترحيل التي تعمل 
كمنطقة وسطى بين مصادر 

فايات ونقاط التخلص إنتاج الن
أما المسار الثالث .النهائي منها

للنفايات واألكثر شيوعًا فهو إلى الحاويات التي تعمل كنقاط تجميع النفايات من األحياء عادة في 
د عملية الجمع االبتدائي فيها على القوة البشرية كما هو الحال المناطق المكتظة والتي غالبًا ما تعتم

الالجئين وفي األماكن التي تنخفض فيها نسبة حاويات النفايات إن نسبة الجمع االبتدائي في مخيمات 
% من  60غير معروفة على وجه الدقة ، إال أن هذه النسبة تصل في بعض مناطق قطاع غزة إلى 

ع . وتعتمد عملية الجملقي اآلخرون خدمة الجمع الثانوية، بينما يتحجم السكان المتلقين لهذه الخدمة
حيث يتم توزيع تلك الحاويات  ,حاويات الموزعة في مناطق الخدمةالثانوي على الجمع المباشر من ال

على المناطق العمرانية لتخدم أكبر عدد ممكن من المنازل والمنشآت مع األخذ بعين االعتبار حجم 
  .لنفايات المتولدة في تلك المناطقا

حيث ال تتوفر خدمة الجمع االبتدائي , الكبرى منها نوي في المدن خاصةوتتركز عملية الجمع الثا
إنما يقوم المواطنون ومنتجي النفايات بوضع نفاياتهم في  ,بل الجهة المختصة بجمع النفاياتمن ق

 المصدر: تقرير الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة,
 2017-2022 . 

 المسار العام إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين: (1شكل )
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الحاويات المنتشرة بكثافة والتي يتم توزيعها حسب اإلكتظاظ السكاني وكذلك المسافة على أن ال 
إال إذا إقتدت الحاجة لذلك كما هو الحال في  , متر 50ى عن بين الحاوية واالخر  تزيد المسافة

تقتضي عملية الجمع الثانوي إلى ترحيل , هو الحال في عملية الجمع األوليمدينة رام هللا وكما 
. وتشكل مرحلة التخلص من النفايات أو إلى محطات الترحيل النفايات مباشرة إلى مكبات النفايات

إدارة النفايات الصلبة في فلسطين حيث تتنوع أماكن التخلص من حيث المرحلة األخيرة من نظام 
تقرير الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة, ) .ية الستقبال النفايات لغرض الطمرالجاهزية الفن

2017-2022.) 
 نظام جمع ونقل النفايات الصلبة 1.5.3.2

للنفايات تقوم بجمع النفايات عن طريق تعتمد عملية الجمع على آليات ضاغطة أو غير ضاغطة 
حين ال تتوفر  أو من خالل جمع أكياس القمامة مباشرة ,ويات المنتشرة المتنوعة األحجامتفريغ الحا

وتستخدم  ,حيث النوع والسعة وطريقة العمل . وتتنوع مركبات جمع النفايات منحاويات لهذا الغرض
, الميكانيكية )يجرها الحيوان(أو العربات غير  ,لزراعيةبعض األحيان الجرارات ا الهيئات المحلية في

( 2االليات الالزمة ويبين شكل رقم )أو عربات الدفع اليدوية في بعض المناطق التي ال تتوفر لها 
بعض أنواع المركبات المستخدمة في جمع ونقل النفايات الصلبة ، ويوضح استخدام آليات مساندة 

فايات البناء والهدم وكذلك عند تحميل شاحنات نقل النفايات سواء مثل الجرافات خاصة عند جمع ن
. وتستخدم العربات غير الميكانيكية في المناطق الترحيل أو من األماكن المفتوحة من محطات

التي يتم استخدامها أيضًا لعدم  ,الكبيرة إليها كما في قطاع غزة المكتظة التي يتعذر دخول اآلليات
ية لعمليات جمع النفايات بسب فقر اإلمكانات المالية للهيئات المحلية ويوجد توفر اآلليات الكاف

اويات الكبيرة ( حيث تتوزع تلك الحأمتار مكعبة 8و  6يات لنقل الحاويات كبيرة السعة )أحجام آل
نفايات أو وفي المناطق غير المشمولة بخدمة جمع ال ,وفي المناطق الصناعية ,األسواق المركزية

يقوم السكان بالتخلص من نفاياتهم في المناطق المفتوحة والتي تأخذ فيما , مة المحدودةذات الخد
بعد شكل المكبات العشوائية والتي تستخدمها بعض الهيئات المحلية بسبب عدم وجود مكبات 

تقرير الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة, ) .سبب صعوبة الوصول إليها إن وجدتصحية أو ب
2017-2022.) 
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 (: بعض المعدات األساسية المستخدمة في جمع ونقل النفايات الصلبة في فلسطين2شكل رقم )

 . 2022-2017المصدر: تقرير الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة, المصدر: 
 

 النقل السليم 2.5.3.2
الظروف تقليديًا يتم نقل النفايات الصلبة بعد جمعها إلى أماكن التخلص )مكبات النفايات(، أما في 

االستثنائية كبعد المسافة بين مناطق الجمع ومناطق التخلص، تلجأ بعض الهيئات المحلية 
والمجالس المشتركة إلى تخزين تلك النفايات في أماكن محددة بغية ترحيلها فيما بعد إلى مكب 

مي في ويوجد في الضفة الغربية مكب إقليمي في الشمال )مكب زهرة الفنجان( ومكب إقلي النفايات.
الجنوب )مكب المنية( ومكب إقليمي مقترح في الوسط )مكب رمون( باالضافة الى مكب أريحا 

تقرير الوضع الحالي إلدارة  ) محطة ترحيل. 11ومكب بيت عنان. كما ويوجد في الضفة الغربية 
 .(2022-2017النفايات الصلبة, 

 لغربيةمكبات النفايات ومحطات الترحيل في الضفة ا (:1خريطة رقم )
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 2019الباحثة, إعداد المصدر: 
 المعالجة والتخلص من النفايات 3.5.3.2

, لنفايات الصلبة من بعض المناطقلقد اقتصرت خدمة إدارة النفايات الصلبة في السابق على جمع ا
, وفية والسطحية والتربة والهواءوالتخلص منها في مكبات عشوائية مما أدى إلى تلوث المياه الج

رض السكان إضافة إلى اإلضرار بالصحة العامة نتيجة انتشار الحشرات والقواوكذلك إزعاج 
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في العقدين األخيرين صلبة في الضفة الغربية . وقد شهدت إدارة النفايات الوالروائح وحرق النفايات
. وتتم المعالجة والتخلص على عدة لجمع والتخلص من النفايات الصلبةتطورًا كبيرًا في مجالي ا

 أنواع:
 لتخلص من النفايات الصلبة بطريقة األكوام المكشوفة في العراءا 
 )تحويل النفايات الصلبة الى سماد للتربة )الكومبوست. 
 الطمر الصحي 
  الحرق 
 
 مكبات النفايات  4.2

 أشكال معالجة النفايات تاريخيًا, هو موقع للتخلص من النفايات قبل الدفن وهو أقدم شكل من
وما زالت على هذا الحال وعًا للتخلص المنظم من النفايات, ومقالب القمامة من األساليب األكثر شي

 .)ويكيبيديا( في مختلف أنحاء العالمفي أماكن كثيرة 

 مكبات النفايات الصحية  1.4.2

هي عبارة عن مساحة معينة من األرض تتم دراستها دراسة كاملة ضمن مجموعة معايير منها 
الجيولوجي والهيدرولوجي واستخدامات األرض في المنطقة والتجمعات السكانية وغيرها،  الوضع

ويتم أخد الشروط الصحية والبيئية بعين االعتبار، وبالتالي يتم تجهيزها بما تحتاجه من أجهزة 
 لحاق الضرر بالبيئة واالنسان.إكن التخلص من النفايات فيها دون ومعدات وتصميمات بحيث يم

 مكبات النفايات العشوائية 2.4.2

هي عبارة عن أماكن وقع عليها االختيار إللقاء النفايات الصلبة والتخلص منها دون مراعاة لألسس 
والشروط الصحية والبيئية؛ وبشكل عشوائي ومخالف للقانون؛ ويقوم أحيانا باختياره المجلس البلدي 

وفي بعض األحيان يكون الناس قد اعتادوا  ه؛ ما قد يعطيه الصفة القانونية.باالتفاق بين أعضائ
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على إلقاء نفاياتهم في هذا المكان؛ فهذا المكان يصبح مكرهة صحية وبيئية يلحق األذى بالتجمعات 
وفي ظل عدم وجود الخطط االستراتيجية الواضحة، وعدم وجود مخططات  السكانية القريبة منه.

كمية النفايات بأنواعها المختلفة؛ فقد أدى ذلك  هيكلية للمدن والمحافظات، والزيادة المضطردة في
إلى تعقيد مشكلة النفايات الصلبة، األمر الذي رافقه زيادة كبيرة وانتشار ملحوظ لمكبات النفايات 

( مكب 82بحيث يقدر عدد المكبات العشوائية في الضفة الغربية )العشوائية في الضفة الغربية؛ 
( 2( مكب عشوائي كما تبين الخريطة رقم )58هللا والبيرة )عشوائي تقع معظمها في محافظة رام 

مكرهه صحية ومالذا للحشرات والقوارض والحيوانات  شكلوهذه المكبات التي ت، في األسفل
المختلفة. وهذا بحد ذاته يشكل مشكلة كبيرة تلحق الضرر باإلنسان والبيئة والقطاعات االقتصادية 

 ية أو غيرها.المختلفة سواء التجارية أو السياح

 .(: المكبات العشوائية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية2خريطة رقم )
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 .2019 الباحثة,إعداد المصدر:  

 محددات مواقع مكبات النفايات  3.4.2

إن المحددات النهائية لتعيين مواقع مكبات النفايات هي عملية تقنية تحتاج إلى تصميم ودقة, ووجود 
الجغرافيين : خبرة, وتحتاج إلى المشاركة الواسعة من العديد من القطاعات مثل أشخاص أكفاء وذوي 
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الجيولوجيا,  والمهندسين حيث يكمل عمل كل منهما اآلخر, وهم بحاجة إلى مساعدة من خبراء
اإلنسان, ولم  والكيمياء, والقانون وعلماء االجتماع وغيرهم. يعتبر الموقع سليما إذا لم يضر بصحة

سالمة المصادر  رفاهيته, باإلضافة لمحافظته على مصادر المياه وعدم تلويثها, وعلىيؤثر على 
, 2007الطبيعية المختلفة وصيانتها )الدليل الفني إلرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات 

ون ( إن أول الخطوات في التخطيط السليم لتحديد موقع مكب النفايات الصحي يجب أن تك4ص
 سئلة التالية:باإلجابة عن اال

 ا هو نوع النفايات وكمياتها التي سيتم طرحها في المكب؟. م1

 ما عمر المكب األفتراضي ومساحة األرض وطبيعتها؟. 2

 ما هو نوع الشاحنات المستخدمة في نقل النفايات للمكب؟. 3

 ما هي العوامل الخطرة والضارة التي يمكن أن تنشأ عن المكب بعد إغالقه ؟. 4

العديد من الشروط التي تؤخذ بعين اإلعتبار لتعيين مواقع مكبات النفايات، والتي يتكافل في وهناك 
 تحديدها العديد من الخبراء والمختصين في العديد من المجاالت ومن ضمن هذه الشروط الهامة

ية، القرب النسبي من المناطق المخدومة وخارج نطاق العمران، وأن يكون بعيدًا عن المناطق السكن:
وان يكون معاكس ًا التجاه الرياح السائدة، وأن يكون الموقع منسجمًا مع استخدامات األرض الحالية 

والمستقبلية في المنطقة، وان ال يضر بأي موارد طبيعية هامة وان يكون مقبوال من قبل السكان، 
ة كالجبال وسهولة الوصول للموقع بواسطة شاحنات نقل النفايات، وعدم وجود ُمعيقات طبيعي

واألودية وإمكانية إقامة سواتر حوله، اونخفاض إرتفاع الموقع وتوفر مواد التغطية الالزمة، وأن 
عاما وبعض الدول تعطي عمر افتراضي اقل من  21يكون بمساحة تسمح بتشغيله لمدة ال تقل عن 

 .ذلك
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ُتلحقه بها النفايات الصلبة، البيئة من الضرر الذي قد على هذه المعايير والشروط هامة جدًا للحفاظ 
ومكوناتها بالنفايات الصلبة في الدول النامية ومنها  وترجع معظم أسباب حاالت تلوث البيئة

 هذه الشروط جميعها. عيا ر لى غياب التخطيط البيئي الذي يفلسطين إ

 أسباب وجود مكبات النفايات العشوائية في الضفة الغربية 4.4.2

هناك مجموعة من األسباب المتداخلة والمترابطة على مدى سنوات طويلة أدت إلى نشوء وتزايد 
أعداد مكبات النفايات في الضفة الغربية بشكل كبير، مما أصبح يشكل خطرًا يحدق بالمجتمع 

 :أهم هذه األسباب يمكن ذكر ما يليالفلسطيني ومستقبله، ومن 

ة لألراضي الفلسطينية التي تركت آثارها على الواقع سنوات االحتالل اإلسرائيلي الطويل .1
 .المشكلةالفلسطيني، وعرقلت إمكانية التصدي لهذه 

 غياب تطبيق القانون المتعلق بالنفايات الصلبة، وعدم توافر اإلمكانيات المادية لمواجهة .2
 .المشكلة، وكذلك ضعف الخبرات الفنية في مجال إدارة النفايات الصلبة وادارتها

ابتداًء من  أهمية المحافظة على البيئة، سبب األهم هو انخفاض الوعي الجماهيري حولوال .3
هذه األسباب ومن هنا فانه ال بد من اإلشارة لبعض  البيت وانتهاًء بمكب النفايات الصلبة

 :بشيء من التفصيل

 دور العوامل السياسية في تفاقم المشاكل البيئية:أوال: 

للبيئة الفلسطينية ليست وليدة الظروف الحالية التي يعيشها الشعب  إن االنتهاكات اإلسرائيلية
الفلسطيني وانما تمتد جذورها إلى مجمل السياسات والمخططات اإلسرائيلية الرامية إلى إحكام 

السيطرة على األرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية. ولألسف فإن القضايا البيئية لم تحظ باالهتمام 
 تركيز العالم وال يزال منصبا على النزاع السياسي القائم بين الفلسطينيينالكافي حيث كان 

واإلسرائيلين فقط. في حين أن األراضي الفلسطينية تشكل نموذجا مثاليا للعالقة العضوية بين 
بالغا بالبيئة  قت ممارسات سلطات االحتالل دماراً فلقد ألح التدهور البيئي والنزاع السياسي. 
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ات ر فلسطينية من أجل إقامة المستعمضي الار فمصادرة األ .وساهمت بتغيير مالمحهاالفلسطينية 
بية ونقاط التفتيش وبناء ار لحواجز التئيلية والطرق االلتفافية واار اإلس ئيلية والمناطق الصناعيةار اإلس

في بين المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية مما ار التكامل الجغ جدار العزل أدت إلى غياب
ئية مستدامة وادارة بيئية سليمة. كما أن السيطرة على الموارد الما انعكس سلبيا على تحقيق تنمية

النفايات الخطرة الصادرة عن ئيلية ودفن ار والمناطق الصناعية اإلس تار والتلوث الناتج عن المستعم
ممارسات تشكل الفلسطينية أدى إلى تفاقم التدهور البيئي. فجميع هذه ال ضيار ائيل داخل األر إس

ينعكس هذا األمر بشكل واضح على إدارة النفايات . الفلسطيني البيئية انتهاكا لحقوق اإلنسان
% من السكان في 67الصلبة في الضفة الغربية حيث تغطي خدمة جمع النفايات الصلبة حوالي 

ا في (ألف طن من النفايات سنوي389.90) 2004الضفة الغربية التي وصل حجم نفاياتهم عام 
كمية النفايات الناتجة عن التجمعات غير المخدومة  مكبات مفتوحة متواجدة في أرجاء الضفة. أما

ضي الخالية ار لقى على جوانب الشوارع وفي األت ألف طن سنويا فإنها (213.6)والتي تصل إلى 
عدم تمكن يسبب تلوثا للهواء. ويعود ذلك إلى  حيث يقوم المواطنون بحرقها في الهواء الطلق مما

أهملت خالل فترة جمع النفايات الصلبة التي  كافة المجالس البلدية والقروية من تحسين خدمة
خدمة النفايات من حيث توفر حاويات وآليات  ملموسا فيرًا ئيلي الذي خلف تدهو ار االحتالل اإلس

الضفة الغربية قد  علمًا بأن حجم النفايات الصلبة في لنقل النفايات من أماكن تجميعها إلى المكبات
طنًا يوميًا وهو ما يعادل  1835قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ب  من 2015قدر عام 

ئيلي ار اإلس وبسبب الحصار واإلغالق المشدد من قبل قوات االحتالل. تلك السنة ألف طن في 670
الرئيسة التي تقود  شوارعفق مع سياسة العزل إضافة إلى إغالق الار على المناطق الفلسطينية الذي ت

السكنية بواسطة  إلى مكبات النفايات المستخدمة والتي في معظمها تقع خارج حدود التجمعات
النفايات ونقلها  هن انعكس سلبيا على عمليتي جمعا ر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش.  فالوضع ال

  :إلى تفاقم العديد من المشاكل وهيإلى المكبات مما أدى 

  تراكم النفايات الصلبة في الشوارع وخارج الحاويات.. 1
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 .حرق النفايات في مكان تجمعها وذلك لتقليص حجمها. 2

المفتوحة  استخدام مكبات بديلة لتلك التي يصعب الوصول إليها مما أدى إلى ازدياد عدد المكبات. 3
بناء جدار العزل أدى  مكب خالل االنتفاضة الثانية. كما أن 189إلى  89في الضفة الغربية من 

لغياب التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية مما أدى إلى تفاقم المشاكل السابقة حيث أن 
التجمعات التي تقع غربي الجدار ال تتمكن من استخدام المكبات التي تقع خارج الجدار مما سيضطرها 

ول إلى مكاره صحية. ووجود الجدار إلى استخدام مكبات بديلة داخل هذه الكنتونات وبالتالي ستتح
نية مثل إقامة مكبات نفايات سيعيق تنفيذ مشاريع مركزية إلدارة النفايات الصلبة لعدة تجمعات سك

 صحية.

 ثانيا : خطورة غياب الوعي البيئي

  الوعي البيئي في الوطن العربي

البيئي وأثر الضريبة البيئية في تبين دراسة قامت بها األكاديمية العربية حول موضوع التربية والوعي 
البيئية  الحد من التدهور البيئي فإن المالحظ بأن األهتمام العربي بالشؤون البيئية قليل كما وأن التربية

توصلت  سواء على مستوى المدارس والجامعات أو حتى على نطاق اأُلسرة تكاد تكون معدومة فلقد
طبقة الجامعيين  على طبقة اجتماعية في الوطن العربي وهيسة إلى قلة تواجد الوعي البيئي بين ا ار الد

التوعية البيئة كما  وقد يعود ذلك إلى ضعف دور كل من االسرة والمدرسة والجامعة للقيام بواجبهم في
وأيضًا عدم وجود  وتبين عدم وجود الوسائل الضرورية والمطلوبة للحصول على المعلومات البيئية

م بالقوانين از عدم االلت هذا وباإلضافة إلىسية ، ار قافة البيئية الى المناهج الدثمحاولة كافية الدخال ال
وهذا ما أشارت إليه أيضًا . والتشريعات البيئية بصورة جيدة من قبل المواطن العربي وعدم المالحقة

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة )رسالة الماجستير الصادرة عن جامعة مؤتة تحت عنوان 
الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة. وبالتالي فلقد أجمعت الدراسات  والتي أكدت أيضًا على قلة (مؤتة

 على أن سكان الوطن العربي يعانون من قلة الوعي وهذا ما ينعكس سلباً على تصرفاتهم الغيرالعربية 
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للتخلص  اتباعاً مسؤولة تجاه البيئة والسيما في تخلصهم من نفاياتهم الصلبة، حيث أن الطرق األكثر 
إعداد  من النفايات الصلبة في الوطن العربي هي الحرق والتجميع العشوائي لذا يجب العمل على

 .دعةار تشمل كل المجاالت باإلضافة إلى وضع قوانين  خطط توعية بيئية

 :الوعي البيئي المحلي

العربي  المحلي لنظيرهسات أيضًا إلى تقارب الوضع ار يد المحلي الفلسطيني فتشير الدأما على الصع
بيرزيت تحت  بما يخص مسألة الوعي البيئي وهذا ما وضحته رسالة الماجستير الصادرة عن جامعة

تجربة على طلبة  والتي قامت بأداء (المتخصصة في تطوير الوعي البيئي)دور وسائل اإلعالم عنوان 
المواد على مستوى  قد تبين أثر هذهالجامعة بإدخال مواد إعالمية لزيادة الوعي البيئي لدى الطلبة ول

بيئي للطلبة؛ بفعل ال الوعي البيئي لدى الطلبة حيث دّلت التجربة بمرحلتها األولى، على تدني الوعي
أنهم تأثروا بالوسائل  د العينةار % من أف 8,67ولوية في المجتمع عموما إذ أوضح غياب البيئة كأ

اإلعالم يهتم بقضايا  %من المبحوثين فقط بأن 8,32اإلعالمية التي شاهدوها في الجامعة، وأكد 
دى السكان بالنفايات الصلبة الناتجة عن قلة الوعي ل من مشكلة التلوث البيئة. وتعاني الضفة الغربية

المناطق الفلسطينية ولذلك فيجب العمل على إعداد  ها في ذلك شأن باقيبما فيهم الجامعيون شأن
اإلعالم المختلفة، والمدارس، واألسرة، والمؤسسات المختلفة  في وسائلخطط توعوية في الشؤون البيئية 

. 

  الوعي البيئي على الصعيد العالمي

وأما على الصعيد العالمي فهناك حاجة إلى استجابة عالمية لمواجهة المشاكل البيئية أكثر من أي 
ى حياتهم اليومية وعلى وقت مضى، و أصبح المواطنون حاليًا أكثر إدراك ًا آلثار هذه المشاكل عل

الدور الذي يمكن أن تلعبه في حماية بيئتهم. ويولي المواطنون األوروبيون قيمة كبيرة للبيئة، ويعتبر 
٪ من األوروبيون إلى ربط 22% من األوروبيين أن حماية البيئة قضية مهمة بالنسبة لهم؛ ويميل 96

ث في المدن، كما ويميلون إلى تبني حراك عالمي مفهوم البيئة مع المشاكل البيئية العالمية مثل التلو 
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 Specialلمواجهة المشاكل البيئية وبالتالي فهم يدعمون سياسة الحفاظ على البيئة على نطاق أوروبا )
Eurobarometer 62008,P وتنشأ المشاكل البيئية في البلدان النامية بسبب انعدام الثقافة البيئية .)

البيئية والتثقيف البيئي  بالظروف اإلجتماعية واإلقتصادية؛ حيث أن التوعيةفهي ترتبط ارتباطً  وثيقًا 
حل مالئم في ظل ظروف انعدام التنمية، ولكنها تستغرق وقًتا طويال ؛ لذا علينا محاولة خلق تكامل 
بين الخطط االقتصادية والبيئية لمختلف المناطق النامية بشكل منهجي؛ وما لم يتم اتخاذ خطوات 

من المحتمل أن تتعرض بعض الموارد البيئية )مثل الغابات والمياه العذبة والتربة وما إلى ذلك( شاملة 
ألضرار غير قابلة لإلصالح. ومن هنا نرى ضرورة التآزر العالمي والتنسيق المشترك بين مختلف 

يئية والسيما الدول للتغلب من حيث عقد المؤتمرات البيئية ورصد الميزانيات للتغلب على المشكالت الب
  في الدول النامية حيث أن تأثيراتها عالمية وليست محصورة في منطقة معينة.

 في الضفة الغربية مكبات العشوائيةالناجمة عن ال ثاراآل 5.4.2

ال تتعرض كميات النفايات الصلبة التي تصل للمكب في الضفة الغربية كما هو الحال في الدول  
 ، باإلضافة إلى إعادة تشكيل وتجميع أكوام النفايات فيير المنظمةة سوى لعمليات الحرق غالنامي

على تلوث النظام البيئي  دلت ، بحيث ينجم عن سوء التعامل مع هذه النفايات مظاهرموقع الحرق 
ويمكن إجمال أهم مظاهر التلوث هذه في  ،سواء كان بفعل سوء اإلدارة، أو بخصائص المكان للمكب

 : المجاورة بما يليمنطقة المكب والمناطق 

 : اثر المكبات العشوائية على المشهد البيئي الطبيعي والسياحة الفلسطينيةأوال  

مكونات  وقع المكب وتصاعد األدخنة الغازية، باإلضافة إلى تطايراكم النفايات الصلبة في مر أدى ت
مشكلة تلوث  مختلفة األحجام فوق مساحات واسعة سيؤدي إلى تلوث المنظر العام، فلقد تشعبت

عملية جمعها  حلار لبة في مصادرها األولية، وفي مالمنظر العام، ابتداًء بالتلوث بالنفايات الص
مكبات النفايات الحالي في الضفة الغربية والذي  ونقلها وانتهاًء في موقع مكب النفايات إن مظهر

الشوارع واألودية والمناطق الحرجية يؤدي إلى تشويه  فار هد على مداخل القرى والمدن وأطيشا
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األرتياح في العيش في مناطق قريبة من مكبات  منظرها الجمالي، ويؤدي إلى الشعور بعدم
مناطق الحرجية والمحميات الطبيعيية. أحيانا من ال باإلضافة إلى أن المكبات تكون قريبة النفايات،
جاوز تجاه البيئة صارمة على كل مت فرض عقوباتالغربية  على البلديات في الضفة فيجبوبالتالي 

صحية حيث تسهم العشوائيات في تشويه لمكبات العشوائية وابدالها بمكبات لة ااز والعمل على إ
 .المشهد الطبيعي وتدمير القطاع السياحي

ي الضفة ئية فإن جميع مكبات النفايات العشوا: ثانيا  : اثر النفايات الصلبة على الحيوانات الرعوية

الرعوية بالدخول إليها للحصول على الغذاء من  ًا، مما يسمح للحيواناتالغربية غير مسورة تقريب
في ارض المكب والتي تكون عادة وفيرة بسبب تحلل  بقايا المواد العضوية، أو للغذاء على الحشائش

المكب فإنها يمكن أن تأكل فعندما تتغذى الحيوانات في  .ًا لهاالمواد العضوية والتي تشكل ُمخصب
وغيرها، مما يلحق الضرر بها ويؤدي إلى موتها في كثير من  المواد البالستيكية مثل األكياس
على الحشائش وبقايا الطعام الملوثة بنفايات المكب المختلفة خاصة  األحيان. كما أنها عندما تتغذى

تنتقل بدورها لإلنسان من خالل تغذيه  الملوثات تنتقل إلى أجسامها والتي الصناعية والطبية، فان
 على لحوم ومشتقات حليب هذه الحيوانات. 

 .(: بلدة بيت فوريك, وادي باب الفج3شكل )

 
 . 2016 المصدر: دوز,
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 : ت والمشاكل البيئية والصحية الناجمة عنهااز ثالثا  : مشكلة األدخنة والغا

منظم  عملية حرق النفايات الصلبة بشكل غير ت السامة في موقع المكب بسبباز تنتج األدخنة والغا
 وصحي، بحيث تعتبر عملية الحرق هي الطريقة الوحيدة التي تتم من خاللها معالجة النفايات

 ت ستتسبب بطبيعة الحال بالعديداز لية فرز مسبق للنفايات قبل الحرق. وهذه الغاالصلبة دون عم
 الجهاز التنفسي اأُلخرى، يمكن ألي إنسانض مثل مشاكل الربو وضيق النفس ومشاكل ار من األم

  أن يتحسس حالة تردي نوعية الهواء في مثل هذه المواقع أو ما يجاورها من خالل انبعاث الروائح
 الكريهة الناتجة عن تحلل المواد العضوية ذات النسبة العالية في النفايات، ويمكن أن يزداد تلوث

وغيرها  منطقة المكبات من قبل النباشين الباحثين عن المعادنالهواء أكثر في حال إشعال النار في 
. (النفايات من المواد التي يمكن إعادة استخدامها، أو قيام عمال النفايات بإشعالها وذلك لتقليل حجم

ينتج عنه العديد  الضفة الغربيةالصلبة في محافظات  وان اتباع اسلوب الحرق للتخلص من النفايات
 .ت السامة والتي تتسبب بالمشاكل الصحية لسكان المنطقةاز اخنة والغاألد من

 مكب عشوائي في قرية قراوة بني زيد.(: 4شكل )

 

 . Fatima arar, 2016المصدر: 
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  : تلوث المياه السطحية والجوفية والتربية في منطقة المكبرابعا  

الترب  مكب النفايات في إحداث تلوث كبير للمياه السطحية والجوفية في منطقة المكب وفي يسهل
النفايات غير تقال الملوثات الفيزيائية كمكونات ًا، سواء كان ذلك على نطاق انالمجاورة للمكب أيض

مما يؤدي  النفاذية القابلة للتحلل والتي تعمل على إغالق مسامات التربة ومن ثم تقليل قدرتها على
يتسبب بالعديد  وة االقتصادي سيفقد األرض قيمتها وئصها الفيزيائية وتدهور بنائها إلى تغير خصا

لة از األرض كمورد. ولذلك فإن إ من المشاكل االقتصادية واالجتماعية للسكان كالتنافس على
تمنع تسرب  المكبات العشوائية ضرورة ُملحة حيث أن هذه المكبات ال تحتوي على أرضية عازلة

النفايات للتربة والمياه الجوفية مما يعمل على تلويثها، وتنتشر هذه المكبات بكثرة في  رشح وترسبات
متر عن  100( تبين المكبات العشوائية التي تبعد أقل من 3, والخريطة رقم )الضفة مناطق

 االودية.

 متر عن األودية. 100(: اظهار المكبات التي تبعد أقل من 3خريطة )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 : ا  : أثر التلوث بالنفايات الصلبة على قيمة األرض وأسعارهاخامس

 يميل السكان عادة إلى االبتعاد عن المناطق القريبة من مكبات النفايات وذلك في جميع
الجميلة، مما مناظرها غير باالضافة الى ت و ار يخرج منها من روائح كريهة وحش استخداماتهم؛ لما

فقدان األرض في هذه المناطق لقيمتها وأهميتها، حيث تنعدم هناك استخدامات األرض  يؤدي إلى
ففي المناطق التي تكون فيها مكبات النفايات ُمختارة بشكل عشوائي فهي تعيق وتعرقل . المختلفة



www.manaraa.com

29 
 

عية ا ر الحقول الز  تها توجد بالقرب منمنها؛ فهي في غالبي القريبةاأُلخرى  يضااألر  استخدامات
ت إلى ترك ار الروائح الكريهة وانتشار الحش الزيتون، مما يضطر المواطنين وتحت تأثير ومنها حقول

يعيق هذا االستخدام واالستخدامات اأُلخرى، ويؤدي إلى انخفاض قيمة  والذيدون استغالل,  حقولهم
 . القريبة من المكبات األرض

 توجد في مناطق زراعية وبذلك فإنها تؤثر على الزراعة السائدة. هذه المكبات بعض سادسا :

( تبين وقوع المكبات العشوائية على أراضي قيمتها الزراعية عالية بحيث أن معظم 4والخريطة رقم )
مما أثر بشكل كبير على  مكبات رام هللا العشوائية تقع على أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون 

 .ضافة الى األراضي المحيطة بهاهذه األراضي باال

 .مكبات رام هللا العشوائية الواقعة ضمن أراضي زراعية(: 4خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

العديد من المكبات العشوائية قريبة من السكان ومتناثرة على رؤوس تالل وبالتالي تشكل سابعا : 
مكب  43وجود  التاليةخريطة الوتبين  .لهم وتهدد جودة الحياةتلوث بيئي و إزعاج اجتماعي 

 متر عن المناطق المبنية.  500عشوائي يبعد أقل من 

 .عن المناطق المبنية ترم 500إظهار المكبات التي تبعد اقل من(: 5خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

العشوائية تقع بالقرب وعلى جوانب كل من الطرق االقليمية الغالبية العظمى للمكبات ثامنا : 

ما يتسبب بالروائح الكريهة للمارة والمسافرين باإلضافة إلى تشويه المنظر الجمالي  والرئيسية
عن الطرق الرئيسية  ترم 500المكبات التي تبعد اقل من ( توضح6والخريطر رقم ) للمنطقة.

 .واالقليمية

 متر عن الطرق الرئيسية واإلقليمية. 500ت العشوائية التي تبعد أقل من (: المكبا6خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

بعض هذه المواقع يمارس بها تفريغ مياه عادمة تنكات النضح ) مياه حفر االمتصاص ( تاسعا : 

 وهذه تزيد من مشاكل التلوث.

 بلدة بيت فوريك, وادي باب الفج(: 5شكل رقم)
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 .2016دوز, المصدر: 
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 مقدمة 1.3

بالرغم من قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وبعد االطالع على الدراسات المبسطة التي 
بأنه ال توجد أي دراسة تعالج وبشكل مباشر أجريت على المخلفات الصلبة في فلسطين يمكن القول 

ورت حول اال ان هناك العديد من الدراسات التي تمح مواقع مكبات النفايات في المناطق الفلسطينية,
الموضوع أو كانت قريبة منه, وفي فلسطين ما زال العمل في مجال المخلفات الصلبة محدودًا جدًا, 
حيث بدأ االهتمام بهذا الموضوع حديثًا بعد ظهور المشكالت الناتجة عن المخلفات الصلبة, محليًا 

 وعالميًا. 

 

من مكبات النفايات عالمية: تقييم تلوث المياه الجوفية بالقرب حالة دراسية  2.3
 البلدية: دلهي/الهند

تم  ، حيثع مدافن النفايات الصلبة البلديةسة تقييمًا لتلوث المياه الجوفية الحاصل في موقار قدمت الد
سة رالد والمنطقة المجاورةمن موقع مكب النفايات في غازيبور الرشح والمياه الجوفية جمع عينات مياه 

المعامالت  ح على نوعية المياه الجوفية. تم تحديد تركيز مختلفالتأثير المحتمل للترشيح بالرش
والمعامالت , )النحاس، الحديد، الرصاص والزنكئية بما في ذلك المعادن الثقيلة )الفيزيائية والكيميا
(. كما الرشح ز القولوني في عينات المياه الجوفية وعينات)مجموع القولونية، والبراالميكروبيولوجية 

وجود ملوثات  تأثير قرب مصادر النفايات الصلبة من عمق ومسافة اآلبار ويحذر من سةوتم درا
المياه المنزلية  فيزيائية وكيميائية، مما يجعل المياه الجوفية المرتبطة بها غير موثوقة إلمدادات

 : سة إلى ما يليواالستخدامات األخرى، وتوصلت الدرا



www.manaraa.com

36 
 

 سة،المياه الجوفية في منطقة الدراديدات الرئيسية لموارد تشكل مكبات القمامة واحدة من أهم الته. 1
 حيث أن العصارة المترسبة في قاع المكب تحوي عدد ال يحصى من المركبات العضوية وغير

 .العضوية حيث يترشح من خالل التربة إلى المياه الجوفية

النفايات  وفية، نتيجة ترشيحت عالية من الكلور، الفينول، الحديد، الزنك في المياه الجوجود تركيزا. 2
 .الصلبة الموجودة في المكبات القريبة من اآلبار، مما أدى إلى تلويث المياه هناك

 ر الناجمة عن التلوث بالنفاياتحالية في أنها توضح أحد أهم األضراستي التخدم هذه الدراسة درا
 المكب المخصص بناء الصلبة على المصادر الطبيعية وباألخص المياه، وتشير إلى خطورة عدم

 داعيات ذلك على عناصر البيئة. للنفايات الصلبة تبعًا للشروط الهندسية والفنية المالئمة وت

 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تقييم واقع النفايات  حالة دراسية إقليمية: 3.3
 الصلبة في مدينة قنا / مصر

 الصلبة ي من مشكلة إدارة النفاياتتعان يالمناطق التة قنا واحدة من حيث يبين الباحث أن مدين
 ظل اإلنتاج يالصحة والسالمة العامة؛ وذلك ف ي أسس ومعاييرة تراعوالتخلص منها بطريقة سليم

بحث عن حلول مناسبة لهذه القضية. وهدفت الدراسة الى الالمتزايد للنفايات، وهو ما يستدعي 
دينة قنا واآلثار البيئية الناتجة عنها وأضراره المختلفة. ومن التعرف على واقع مكبات النفايات في م

 اليها الدراسة: تأهم النتائج التي توصل

يه تم تحديد وعل ى عدد من المعاييروقع مكب النفايات الحالى بناءا علسة الى تقييم مار توصلت الد. 1
 المكب الحالى كموقع غير صالح لردم النفايات به.
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المكب الحالى تم دراسة المنطقة وتطبيق معايير التخطيط البيئى عليها بسبب عدم صالحية . 2
سة الى موقعين جرى تقييمهم ان النشاء مكب نفايات,وتوصلت الدر بهدف التوصل الى انسب مكا

 بناءا على مدى تحقيق المعايير التخطيطية وتحديد االنسب منهم.

 التوصل الى انسب موقع يحقق المعايير التخطيطية.. 3

والتخطيط  وهي مشكلة إدارة النفايات الصلبة الحالية هناك إرتباط وثيق بين موضوع الدراسة ودراستيو 
، والدراسة قوية وجيدة المضمون وتستخدم تقنيات حديثة مثل منطقة الدراسةلمكب جديد يخدم 

 .(GIS)ال

وتخطيطها تقييم واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية  محلية:حالة دراسية  4.3
 GISبواسطة ال

حيث يظهر الباحث أنه نتج عن التزايد في عدد السكان والتطور الصناعي والزراعي وتحسن 
المستوى المعيشيي وتغيير نمط المعيشية واالستهالك، إضافة إلى عدم اتباع األسس الصحيحة في 

ية اصبحت منتشرة في إدارة النفايات الصلبة؛ تكديس آالف األطنان من النفايات في مكبات عشوائ
راسة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية مساعدة وهدفت الد .جميع انحاء الضفة الغربية

في تقييم واقع مكبات النفايات قي الضفة الغربية، ومن ثم تخطيطها واختيار أفضل المواقع 
ايير، ومن أهم النتائج الصالحة إلقامة مكبات نفايات صحية بناء على مجموعة من الشروط والمع

 : التي توصلت إليها الدراسة

أن المكبات الحالية هي مكبات عشوائية وغير مالئمة وال تراعي الشروط الصحية والبيئية؛ الن . 1
 . اختيار مواقعها تم بشكل عشوائي وغير علمي ودون إتباع المعايير المطلوبة

إلى أفضل المواقع  GIS المختلفة باستخدام تقنيةهذا وتوصلت الدراسة بعد تطبيق المعايير . 2
 . لمكبات النفايات
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وترتبط هذه الدراسة بدراستي الحالية بأنها تتناول مشكلة المكبات العشوائية وخطورتها وهي مشكلة 
وتتميز الدراسة الحالية أنها تدرس جميع , تعاني منها منطقة الدراسة وترتبط اساسًا بموضوع دراستي

ة النفايات الصلبة بدايًة من عملية الجمع وصواًل إلى المكب وذلك للوقوف على جميع مراحل إدار 
 أسباب مشكلة إدارة النفايات الصلبة.
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  .الموقع المقترح ومبررات اختياره 1.4

وذلك لعدة تخطيط مواقع مكبات النفايات و كحالة دراسية لمشروع إدارة  الضفة الغربيةتم اختيار 

 أسباب ومبررات توافرت فيها وساعدت على اختيارها, ومن هذه المبررات:

خاصة  في منطقة الدراسة والتي زادت تعقيدا  و صعوبةللنفايات الصلبة الكبيرة  لمشاكلا .1

ات بعد سنوات االحتالل الطويلة )أي قبل قدوم السلطة الفلسطينية( حيث لم تكن سلط
االحتالل تعير اهتمامًا لمشكلة النفايات الصلبة في الضفة الغربية, بل على العكس تمامًا 

فهي ال تزال حتى اليوم تلقي نفاياتها الخطرة في المكبات العشوائية المنتشرة في الضفة 
 الغربية, متجاوزة في ذلك اتفاقية أوسلو )بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية(. واتفاقية

عقد بازل التي تحظر على الدول إلقاء مخلفاتها في دول أخرى دون موافقتها, األمر الذي 
مشكلة ادارة النفايات في الضفة الغربية على اعتبار ان هناك أكثر من جهة تقوم بإلقاء 

 نفاياتها في هذه البقعة الجغرافية.
، وأن ما يتم عدد السكانزيادة حجم النفايات عاما  بعد عام بشكل كبير خصوصا  مع تزايد  .2

رفعه منها ال يزيد على النصف في حين يظل قسم كبير في الشوارع، وأن حجم النفايات 
، في الضعف في السنوات القادمةألف طن ومتوقع أن يصل إلى  15كان  2015عام 

حين يرى خبراء مختصين أن مشكلة النفايات يمكن التعامل معها جديًا عبر عمليات 
 تعد نشاطًا اقتصاديًا في العديد من الدول. التدوير التي

بالقرب من التجمعات السكانية, ومصادر المياه, أو على  ازدياد أعداد المكبات العشوائية .3
نتيجة منع سلطات االحتالل لعمال البلديات , في ظل االنتفاضة الثانية الطرق جوانب 

النفايات الى إلقاء  والمجالس القروية من الوصول الى المكبات, مما اضطر سيارات
المكبات العشوائية النفايات في األماكن التي تمكنت من الوصول اليها, بالتالي زاد عدد 

في  11مكبًا، يقابلها  58تتوزع هذه المكبات جغرافيًا في رام هللا وحدها  بشكل كبير حيث



www.manaraa.com

42 
 

األمر  في سلفيت، ومكب واحد في القدس، حسب بيانات وزارة الحكم المحلي. 10، نابلس
 , وعلى البلديات والهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركةتعقيد المشكلة  من الذي زاد

مما تسبب في العديد من األمراض, والمشاكل الصحية, والبيئية, لذلك يعتمد تعيين موقع 
مكب نفايات صحي مستندًا على تخطيط سليم ومدروس من جميع النواحي الطوبغرافية, 

 واالجيال الالحقة. ية, حاجًة ملحة لسكان منطقة الدراسةالجتماعواالدارية, وا
لعل لوسائل اإلعالم دور هام : تسليط الضوء على المشكلة في العديد من وسائل االعالم .4

سائل في حل المشاكل اليومية وإلقاء الضوء عليها, فتكرار ذكر المشكلة في العديد من الو 
تميزت مشكلة مكبات النفايات في  المشكلة وحجمها, وقدية االعالمية يدل ويبرر على حتم

نطقة الدراسة بذكرها في العديد من الوسائل االعالمية الموثوقة مثل: وكالة األنباء م
 معًا وغيرها العديد.-الفلسطينية

 .(: مشكلة مكبات النفايات في وسائل االعالم6شكل )
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 .2019, ةالمصدر: الباحث

حيث يوجد  في منطقة الدراسة:قلة الدراسات التي تناولت مثل هذا النوع من المشكالت  .5
 . ي الضفة الغربيةشح كبير في الدراسات التي تناولت موضوع مكبات النفايات ف
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 خلفية عامة عن الموقع. 

الضفة الغربية ذلك الجزء من فلسطين الواقع غرب نهر االردن, وهو ما تبقى من فلسطين بعد حرب 
م, تقع الضفة الغربية جغرافيًا وسط شرق فلسطين, يحدها شرقًا نهر االردن والبحر الميت, 1948

سبة تقريبًا أي بن 2كم 5633ويحدها خط الهدنة )الخط األخضر( من باقي الجهات, تبلغ مساحتها 
 33و    31    20% من المساحة الكلية لفلسطين. تقع الضفة الغربية فلكيًا بين دائرتي عرض 20.8

شرق البحر المتوسط   شرقًا. تقع ضمن مناخ   35    34,5 و    34 52 شمااًل وبين خطي طول 32
جهات الشرقية المعتدل, وتتباين فيها العناصر المناخية تباينًا واضحًا بين شرقها و غربها, وتعتبر ال

 ,منها أكثر حرارة, وأقل مطرًا, وقد أثر هذا األمر على زيادة البخار, كذلك تتباين فيها التضاريس
ففيها المنخفضة عن مستوى سطح البحر, حيث نجدها في البحر الميت واألغوار )األكثر انخفاضًا 

دها في الوسط, م فوق منسوب سطح األرض, نج1000في فلسطين(, وفيها المرتفعة ألكثر من 
تظهر على سطحها صفات الهضاب في مناطق واسعة منها, تعلوها العديد من القمم الجبلية التي 

م, تنحدر جوانبها بشدة شرقًا, حيث انهدام البحر الميت شرقًا, وتمتد 1000يتراوح ارتفاعها أكثر من 
ياح الغربية الماطرة, ارتبط جبالها من الشمال الى الجنوب تقريبًا, وبخط عام متعامد مع اتجاه الر 

بهذا التباين المناخي والتضاريسي تباين توزيع المصادر المائية, وتباين خصائصها الكيميائية 
والطبيعية, والتي تتأثر بصفة خاصة باألحوال المناخية, والعناصر الكيميائية في التربة والصخور 

اه الجوفية, أهم المصادر المائية فيها, في والضخ المائي, وتعتبر األمطار, والمياه الجارية, والمي
 نسمة. 2649020حين يبلغ عدد السكان فيها 

مركزًا عمرانيًا )مدينة وقرية(, اضافة الى الخرب والقرى  150يستفيد من مصادر المياه فيها نحو 
مستعمرة  114الجئ(, و 895703الصغيرة والمتباعدة, اضافة الى مخيمات الالجئين الفلسطينيين )

اال أن النصيب األمبر من المياه المستخدمة يكون من , مستعمرًا( 536932إسرائيلية بسكانها )
محافظة فلسطينية, أكبرها مساحة وسكانًا  11نصيب المحتل االسرائيلي بمستعمراته, يتواجد فيها 
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 204.9نسمة(, و أصغرها مساحة محافظة سلفيت ) 641710,  2كم 1014.9محافظة الخليل )
نسمة(, تنتشر فيها أشجار الزيتون واللوزيات في المناطق المرتفعة, وتعتمد على  64615 , 2كم

مياه األمطار في معظمها, اضافة الى الموز والنخيل والخضروات في األغوار, وتعتمد على الري 
في معظمها, كما تشتهر بوجود األشجار الطبيعية المعمرة مثل الخروب, والنباتات الطبية مثل 

 ( موقع منطقة الدراسة ومحافظاتها. 7رمية والزعتر. وتوضح الخريطة رقم )المي

 
 2019, ةالباحثإعداد المصدر: 

 .واقع إدارة وتخطيط النفايات الصلبة في الضفة الغربية 2.4
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افي يعتبر قطاع النفايات الصلبة قطاع هام وقد أولته السلطة الوطنية الفلسطينية االهتمام الك
ليس  ,2010استراتيجية وطنية خاصة بهذا القطاع وجهت عمله منذ بداية العام  وخاصة بعد تبني

 ,لى السواءوإنما ألهميته وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية ع ,فقط لإلنعكاسات البيئية لهذا القطاع
 .هذا القطاع بطريقة فاعلة وكفؤة لتطوير هذا القطاع دراسةوالذي استوجب 

 .إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية نطاق تغطية خدمات 1.2.4

سيتم في هذا القسم دراسة نطاق تغطية خدمات النفايات الصلبة في كل محافظة من محافظات 
 مواقع التخلص من النفايات الضفة الغربية وسرد العديد من المعلومات المتعلقة بكل محافظة مثل

 Data Book) في كل محافظة وغيرها. المنقولةقل والدفن وكمية النفايات تكاليف الجمع والنو 
Solid Waste Management of Joint Services Councils West Bank,2016). 

 .نطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة جنين 1.1.2.4

 235هو  إلدارة النفايات الصلبة مجلس الخدمات المشترككمية النفايات المجمعة من قبل  بلغت
. يتم الصحي الواقع في محافظة جنينزهرة الفنجان مكب إلى  النفايات هذه جميع نقليوم ويتم طن/

تبعد ) ترحيلمن خالل محطة  مكب زهرة الفنجانالمجمعة يومًيا إلى  النفاياتطًنا من  50إرسال 
مجلس الخدمات جنين ويديرها  حافظةالقرى الغربية من م الترحيل(. تخدم محطة المكب عنكم  35

 .المشترك
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 .(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة جنين8خريطة رقم ) 

 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

تبلغ و شيكل/طن.  135هي جنين  حافظةإلدارة النفايات الصلبة في م التكلفة اإلجماليةبلغت كما و 
بينما  طن.شيكل/ 30وتكلفة الطمر  ,شيكل/طن 30وتكلفة النقل  ن,شيكل/ط 75 لجمعتكلفة ا

ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في  ,شهرياً  أسرة/يشيكل إسرائيل 18-15الشهرية الرسوم  بلغت
 الدفع المسبق. اتمعظم وحدات الحكم المحلي باستخدام عداد

 .طوباسنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  2.1.2.4

 36 المشترك إلدارة النفايات الصلبة مجلس الخدمات بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل
زهرة مكب ، ثم يتم نقلها إلى طوباس ترحيللتي تم جمعها إلى محطة ا النفاياتيتم إرسال  طن/يوم.

1:500.000 
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. المسافة بين محطة قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة الفنجان الصحي من
 كم. 35 ومكب النفايات الترحيل

 .(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة طوباس9خريطة رقم )

 .2019الباحثة,إعداد المصدر: 

شيكل/طن.  144هي  طوباسكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن. بينما  30شيكل/طن, وتكلفة الطمر 17شيكل/طن, وتكلفة النقل  67وتبلغ تكلفة الجمع 

أسرة, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في معظم وحدات الحكم /شيكل 22-17بلغت الرسوم الشهرية 
 المحلي باستخدام عدادات الدفع المسبق.

    .طولكرمنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  3.1.2.4

 60بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 
، ثم يتم نقلها إلى طولكرمالنفايات التي تم جمعها إلى محطة ترحيل % من 98طن/يوم. يتم إرسال 

1:500.000 
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مكب زهرة الفنجان الصحي من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة. المسافة بين 
 كم. 35محطة الترحيل ومكب النفايات 

 .(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة طولكرم10خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

شيكل/طن.  165هي  طولكرمكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن. بينما  37 شيكل/طن, وتكلفة الطمر 37شيكل/طن, وتكلفة النقل  95وتبلغ تكلفة الجمع 

, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في معظم ساعة في الشهرشيكل/ 17-15بلغت الرسوم الشهرية 
 وحدات الحكم المحلي باستخدام عدادات الدفع المسبق.

 .قلقيليةنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  4.1.2.4

 85بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 
، ثم يتم نقلها إلى مكب زهرة قلقيليةالنفايات التي تم جمعها إلى محطة ترحيل ل طن/يوم. يتم إرسا
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الفنجان الصحي من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة. المسافة بين محطة 
 كم. 80الترحيل ومكب النفايات 

 .(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية11خريطة رقم )

 .2019الباحثة,إعداد المصدر: 

شيكل/طن.  123.5هي  قلقيليةكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن.  33شيكل/طن, وتكلفة الطمر  43شيكل/طن, وتكلفة النقل  47.5وتبلغ تكلفة الجمع 

شيكل/ساعة في الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في  20-15بينما بلغت الرسوم الشهرية 
 ظم وحدات الحكم المحلي باستخدام عدادات الدفع المسبق.مع

 .سلفيتنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  5.1.2.4

 66بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 
 جميع النفايات الى مكبات نفايات عشوائية. طن/يوم. يتم إرسال
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 .سلفيت(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة 12خريطة رقم )

  .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

المبلغ شيكل/طن.  66 هي سلفيتوبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/ساعة في  15-12. بينما بلغت الرسوم الشهرية بالكامل هو للجمع وال يوجد رسوم نقل ودفن

الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في معظم وحدات الحكم المحلي باستخدام عدادات الدفع 
 المسبق.

 .نابلسنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  6.1.2.4

 84بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة هو 
 كم عن المكب( 40)تبعد إلى محطة ترحيل الصيرفي  هذه النفايات طنًا من 74يتم نقل . طن/يوم
أطنان من النفايات  7يتم نقل إلى مكب زهرة الفنجان الصحي الواقع في محافظة جنين.  ومن ثم

 أطنان يتم إعادة تدويرها. 3إلى مكبات نفايات عشوائية و
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 .نابلس(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة 13خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

شيكل/طن. وتبلغ  125 هي نابلسكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن. بينما  25شيكل/طن, وتكلفة الطمر  39.5شيكل/طن, وتكلفة النقل  60.5تكلفة الجمع 

في الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في معظم وحدات  بيتشيكل/ 15غت الرسوم الشهرية بل
 الحكم المحلي باستخدام عدادات الدفع المسبق.

 .رام هللا والبيرةنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  7.1.2.4

مجلس  باستخدام مركباتالحكم المحلي مديرية يبلغ إجمالي كمية النفايات التي تم جمعها من قبل 
 النفاياتجميع  نقلطن/يوم. يتم  110 (JSC) رام هللا-إلدارة النفايات الصلبة الخدمات المشترك

م جمعها من مدن رام هللا التي تالنفايات بينما بلغت كمية  عشوائية. مكباتالتي تم جمعها إلى 
وبالنسبة للتكاليف بلغت   وم.طن/ي 177 الى محطتي الترحيل والتي يتم نقلها وبيتونياوالبيرة 
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كم 120شيكل/طن ) 500 الى مكب وهرة الفنجان تكاليف نقل النفايات من محطتي الترحيل
 .المسافة من محطة الترحيل الى مكب زهرة الفنجان(

 .رام هللا والبيرة(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة 14خريطة رقم ) 

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 .أريحا واألغوارنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  8.1.2.4

 37بلغت كمية النفايات المجمعة من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 
طن من النفايات إلى  2.1ويتم نقل ، كب أريحاالنفايات إلى مطن من  34.9نقل طن/يوم. يتم 

 ثم إلى مكب زهرة الفنجان الصحي.محطة ترحيل الصيرفي و من 

 .أريحا واألغوار(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة 15خريطة رقم )

 



www.manaraa.com

54 
 

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

في بدءًا من التجميع ثم الى مكب أريحا كما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة 
شيكل/طن, وتكلفة النقل  145 شيكل/طن. وتبلغ تكلفة الجمع 172هي  أريحا واألغوارمحافظة 

شركة الصيرفي للنقل رسوم  تبلغشيكل/طن.  19شيكل/طن, وتكلفة الطمر  8الى مكب أريحا 
 شيكل/طن. 65والدفن 

 .القدسنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  9.1.2.4

  وشمال غرب القدس(نطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة القدس )شمال 
شمال  –مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة إجمالي كمية النفايات المجمعة من 

مكب بيت التي تم جمعها إلى  النفاياتاليوم. وترسل جميع /أطنان 7هي وشمال غرب القدس 
 .عنان

وشمال غرب  (: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة القدس )شمال16خريطة رقم )
 .القدس(
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 .2019الباحثة , إعداد المصدر: 

 15. بينما بلغت الرسوم الشهرية ال يوجد بيانات متوفرة حول تكاليف الجمع والنقل والطمر
في الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء في معظم وحدات الحكم المحلي باستخدام  بيتشيكل/

 عدادات الدفع المسبق.

  خدمات النفايات في محافظة القدس )شمال شرق و جنوب شرق القدس(نطاق تغطية. 
شمال  –إجمالي كمية النفايات المجمعة من مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 

 التي تم جمعها إلى النفاياتاليوم. وترسل جميع /طن 36شرق و جنوب شرق القدس هي 
كم من محطة  50محطة ترحيل العبدلي ومن ثم الى مكب المنية في محافظة بيت لحم )

 .الترحيل الى مكب المنية(
(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة القدس )شمال شرق و  17خريطة رقم )

  .جنوب شرق القدس(
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  .2019الباحثة, إعداد المصدر:  
كم من محطة الترحيل الى مكب المنية(  50في بلدة الرام ) وهناك منطقة ترحيل أخرى تقع

 .وتدار من قبل بلدية الرام

  .محطة ترحيل الرام(:  18خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

كما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة القدس )شمال شرق و جنوب شرق 
شيكل/طن,  60شيكل/طن, وتكلفة النقل  137شيكل/طن. وتبلغ تكلفة الجمع  247.5القدس( هي 

في الشهر, ويتم  بيتشيكل/ 20-15شيكل/طن. بينما بلغت الرسوم الشهرية  50.5وتكلفة الطمر 
 .المياهجمعها مع فاتورة 

 .بيت لحمنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  10.1.2.4

-إجمالي كمية النفايات التي يتم جمعها من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة
 طن/يوم ويتم نقل جميع هذه النفايات إلى مكب المنية الصحي.  127.5بيت لحم 

 يت لحم.بخدمة النفايات الصلبة في محافظة (: نطاق تغطية 19خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

شيكل/طن.  138هي  بيت لحمكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن. بينما بلغت الرسوم  30, وتكلفة الطمر شيكل/طن 108 والنقل وتبلغ تكلفة الجمع

أو  المياه الكهرباء أو فاتورة شيكل/بيت في الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة 30-15الشهرية 
 .باستخدام فاتورة منفصلة

 .الخليلنطاق تغطية خدمات النفايات في محافظة  11.1.2.4

-إجمالي كمية النفايات التي يتم جمعها من قبل مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة
% من هذه 50طن/يوم ويتم نقل جميع هذه النفايات إلى مكب المنية الصحي.  289 الخليل

كم عن مكب المنية( ومحطة ترحيل الفحص  39يتم نقلها إلى محطة ترحيل ترقوميا )تبعد النفايات 
 كم عن مكب المنية(. 33)تبعد 

 الخليل.(: نطاق تغطية خدمة النفايات الصلبة في محافظة 20خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

شيكل/طن.  126.5هي  الخليلكما وبلغت التكلفة اإلجمالية إلدارة النفايات الصلبة في محافظة 
شيكل/طن.  30شيكل/طن, وتكلفة الطمر  17.5النقل  شيكل/طن, وتكلفة 88 وتبلغ تكلفة الجمع

شيكل/بيت في الشهر, ويتم جمعها مع فاتورة الكهرباء أو  25-16بينما بلغت الرسوم الشهرية 
  رة المياه أو باستخدام فاتورة منفصلة.فاتو 

 

مما سبق نالحظ التفاوت في التكاليف في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية وكان لبعد 
  المسافة بين منطقة تولد النفايات ومنطقة التخلص منها دزر هام في زيادة التكاليف

 كب(.لى المف الجمع والنقل )من منطقة الجمع اتكالي :(1جدول رقم )
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 Data Book Solid Waste Management of Joint Services Councils)المصدر:  
West Bank,2016). 
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 تقييم مواقع مكبات النفايات الصلبة وأثرها البيئي في الضفة الغربية 2.2.4

كما ذكرنا سابقًا فإنه يوجد في الضفة الغربية مكبين إقليميين )مكب زهرة الفنجان في الشمال ومكب 
وضع المكب العام , و توزيعها الجغرافيدراستها من حيث المنية في الجنوب( وفي هذا القسم سيتم 

السكانية التجمعات , خصائص موقع المكب, , العمر االفتراضي, القدرة االستيعابية(مساحةال)
 .التأثيرات البيئية واالجتماعية, و المخدومة

 محافظة جنين –مكب نفايات زهرة الفنجان  1.2.2.4

 بدأ توجه شامل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين خدمات النفايات في 1998في عام 
 لتحسيندارة البيئة والنفايات الصلبة الذي أوصى بأن هناك حاجة إالضفة الغربية ضمن مشروع 
 احتمال وكالهما تزيدان من ,خدمات جمع النفايات بفعالية اكبردارة إطرق التخلص من النفايات و 

مجلس الخدمات المشترك إلدارة  ). نحاء الضفة الغربيةأن وضع البيئة بشكل واضح في معظم تحسي
 (مشروع زهرة الفنجان-النفايات الصلبة

 قا والتي سميت الح, واد الدعوك بين عرابه وعجه - : يقع المشروع في منطقة واد عليالموقع
كم شمال نابلس,  23غرب طوباس, , كم 25 ,كم جنوب جنين 17ان وتبعد مسافة بزهرة الفنج

 .كم شمال قلقيلية 50كم شرق طولكرم و  24
 ( موقع مكب نفايات زهرة الفنجان.21خريطة رقم)
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
 

 والصور التالية تبين موقع 
قبل إقامته وخالله  المكب

 ووضعه اآلن.

 2004موقع مكب زهرة الفنجان عام : (7شكل )

 2005موقع مكب زهرة الفنجان عام : (8شكل )

 2019المصدر: إعداد الباحثة, 

 2019المصدر: الباحثة, 
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

موقع مكب زهرة : (10شكل )
 2013الفنجان عام 

موقع مكب زهرة الفنجان : (9شكل )
 2007عام 

مكب زهرة موقع : (11شكل )
 2016الفنجان عام 

موقع مكب زهرة : (12شكل )
 2018الفنجان عام 
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 المشترك  دونم وهي اراضي مملوكة لمجلس الخدمات 240: االراضي التي تم شراؤها المساحة
الخاليا تخدم  هذه. دونم 95لطمر النفايات الحالية مساحة الخاليا الجاهزة  ,جنين وطوباس

راضي في اال عام في المرحلة االولى يتم التوسع بعدها 15محافظات الشمال لمدة تصل الى 
 .المتبقية والمملوكة للمجلس

 عاما  30النفايات لتخدم حوالي  طن منمليون  3 اه الخاليذالمقدرة له :يعابيةتاالس درةقال
مشروع زهرة  مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة) .وطوباس ينفظتي جنالمح

 (الفنجان
 .2007مكب زهرة الفنجان عام مخطط (: 13شكل رقم )

 .مشروع زهرة الفنجان مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبةالمصدر: 
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 .2007مكب زهرة الفنجان عام (: وضع 22خريطة رقم )

 
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

  لطة الوطنية لتقليل عدد المكبات, تم حصر الس يهاتة وتوجطنياتيجية الو ر ء على االستاولكن بن
مكبات رئيسية في الضفة الغربية وبناء عليه تم اعتماد المشروع لشمال  3المكبات لتكون 
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أدى ي ذبعد االنتهاء من انشاء المشروع االمر الالضفة الغربية ولكن المشكلة أن القرار جاء 
 .عاما 12ملحوظ ليصبح  تقليل عمر المشروع بشثكل إلى

 .2019(: مكب زهرة الفنجان عام 23خريطة رقم )

 
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
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 جنين) حافظات شمال الضفة الغربية وهييخدم مشروع مكب زهرة الفنجان م: النطاق الجغرافي, 
كمية  حيث يبلغ معدل (فة الى مدينتي رام هللا والبيرةقلقيلية باالضا, طولكرم, نابلس, طوباس

 ًا.طن يومي 1200النفايات الموردة الى المكب حوالي 
 هي الهيئات المحلية في محافظات شمال الضفة  :الهيئات المحلية المستفيدة من المشروع

 .هيئة محلية باالضافة الى عشرة مخيمات 180وعددها  الغربية
 .2019وعام  2007(: المقارنة بين مكب زهرة الفنجان لعام 14شكل رقم)

 
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
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 :وبسبب ذلك ظهرت العديد من المشاكل أهمها 
 .الزيادة في كمية العصارة .1
 .زيادة ساعات العمل اليومي .2
 .التشغيل ساعات يومية مضاعفة االمر الالي قلل من كفاءتهاعمل معدات  .3
 .انتشار الروائح .4
 .امتالء المكب وتقليل عمر المشروع .5

ونالحظ أنها  2016-2007والشكل التالي يبين كمية النفايات الموردة للمكب خالل األعوام 
 أضعاف سعة المكب.  3في زيادة مستمرة و أنها فاقت 

 .2016-2007النفايات الموردة للمكب )طن/سنة( خالل األعوام (: كمية 15شكل رقم )

 
  (.مشروع زهرة الفنجان مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة)المصدر: 
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 التأثيرات االجتماعية والبيئية للمكب: 
شخصًا من  21شخًص يعيشون بالقرب من مكب زهرة الفنجان, فإن  32في عينة مكونة من 

كم يعانون من مشاكل مختلفة, خاصة الروائح الكريهة  1يعيشون داخل مسافة > 32أصل 
( تبين المناطق المبينة التي تعاني من 24والخريطة رقم ) والقوارض والحشرات والحيوانات.

كم عن المكب 1اآلثار السلبية للمكب, باإلضافة إلى شارع نابلس جنين الذي يبعد أقل من 
  ن الروائح الكريهة أثناء المرور منه.ويعاني مستخدمي الشارع م

 كم من حدود المكب.1(: المناطق المبنية الواقعة ضمن مسافة >24خريطة رقم )

 
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

إن المكب واقع على أراضي منخفضة القيمة الزراعية وما يحيط بالمكب فهي أراضي متوسطة 
  القيمة الزراعية مزروعة بأشجار الزيتون.

 (: تأثير المكب على األراضي الزراعية.25خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

إن المكب مقام على أراضي تصنيفها الجيوسياسي ب  األمر الذي أثر على التوسع العمراني 
 .شمال وجنوب وغرب المكب

 (: التصنيف الجيوسياسي لألراضي الواقعة عليها المكب.26خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
(: التأثيرات 16شكل رقم) ضع المأساوي الذي وصل إليه المكب.والصور التالية توضح الو 

 السلبية لمكب زهرة الفنجان.

 
 .2019, صفحة المكب على الفيسبوكالمصدر: 
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 بيت لحممحافظة  –مكب نفايات المنية  2.2.2.4

  .يقع المكب في محافظة بيت لحم على حدود تجمعات المنية وكيسان 

 ( : موقع مكب المنية.27خريطة رقم ) 

 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

 .يخدم المكب محافظة بيت لحم والخليل وتجمعات من محافظة القدس 

 (: منطقة خدمة مكب المنية.28خريطة رقم )



www.manaraa.com

73 
 

 

 2019الباحثة, إعداد المصدر: 

عام وبسعة تصميمية  20دونم بعمر افتراضي  204صمم المكب على أراضي مساحتها 
 .3م 5,500,000

 مكب المنية.مخطط (: 17شكل )
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 .2009, مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربيةالمصدر: 

 :التأثيرات االجتماعية والبيئية للمكب 
مستغلة من الجهة الشرقية و الغربية و المكب محاط بشارع  من الشمال و أرض غير 

 .كم 0.5يبعد المكب عن أقرب تجمع سكاني حوالي  والجنوبية
 عن التجمعات السكانية. المنية مكب(: بعد 29خريطة رقم )
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 2019الباحثة, إعداد المصدر: 
% من الغرب إلى الشرق و ال 70إلى  30يال" و تنحدر بمعدل من منطقة المكب جبلية قل

التغيير في المناسيب يتراوح ما  يوجد جبال وعرة أو أودية منخفضة فالموقع تقريبا" مستوي و
 فوق سطح البحر. 730إلى  690بين 

 (: طوبغرافية موقع مكب المنية.30خريطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

76 
 

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
 يقع المكب على أراضي منخفضة القيمة الزراعية.

 القيمة الزراعية ألراضي المكب.(: 31خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
تعاني منطقة المكب من التصحر بسبب الرعي المستمر و حاالت الجفاف التي تصل في 

 . وهذا يعتبر من المعايير االيجابية إلقامة مكب نفايات.المنطقة
 األمطار في منطقة المكب.(: معدل هطول 32خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
, فلم يحد من التوسع العمراني في محيطه  يقع المكب على أراضي تصنيفها الجيوسياسي ج

 بأي حال من األحوال.
 (: التصنيف الجيوسياسي لألراضي الواقعة عليها المكب.33خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

 مدينة أريحا –مكب نفايات أريحا  3.2.2.4

يقع إلى الشرق من مدينة أريحا، ويبعد مسافة خمسة كيلومترات من مركز المدينة، وهو مكب صغير 
دونمًا، ويقع على أراض تعود ملكيتها لجمعية المشاااااروع اإلنشاااااائي العربي.  38تبلغ مسااااااحته حوالي 

كمكااب  2007م  كمكااب مفتوح، وتم تااأهيلااه في العااام 1994لعااام باادأ اسااااااااااااااتخاادام هااذا المكااب في ا
من ضااااامن المسااااااحة المذكورة. يساااااتقبل المكب  2016صاااااحي، وتم انشااااااء خلية جديدة خالل العام 

طن ساااااااااااااانويااا. ويعتبر مكااب أريحااا حاُل مؤقتااُا  15000طن من النفااايااات يوميااا بمعاادل  47حوالي 
ظة أريحا واألغوار، حيث أن العمر اإلفتراضاااي للخلية لمشاااكلة التخلص من النفايات البلدية في محاف

مجلس )سنة.  13، وعليه يكون العمر اإلجمالي للمكب 2019الحالية ينتهي مع نهاية العام الحالي 
 أريحا واألغوار(.-الخدمات المشترك

 (: موقع مكب نفايات أريحا.34خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

, ماادينااة أريحااا :الوقاات الحااالي النفااايااات التي يتم جمعهااا من التجمعااات التاااليااةيسااااااااااااااتقباال المكااب في 
بيت  ,النواجي ,عين شاااابلي, بيداتز , مرج غزال ,مرج نعجة, فصااااايل ,العوجا, النويعمة والديوك الفوقا

 لزراعيةالمنطقة الصاااااااناعية ا, مخيم عين السااااااالطان ,مخيم عقبة جبر, العقربانية, النصاااااااارية, حسااااااان
 أريحا واألغوار(.-)مجلس الخدمات المشترك )أريحا(.

 (: التجمعات المخدومة من قبل مكب أريحا.35خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

وقد تم إعادة تصميمها  ,( ألف كوب55) 2007اؤها في العام بلغ سعة الخلية األولى التي تم إنشت
تم إنشاء خلية  2016في العام  ,( ألف كوب75)قة اإلستيعابية إلى لتصل الطا 2010في العام 
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 .13/2/2017تم البدء بإستخدامها إعتبارًا من , ( ألف كوب44إلى )جديدة بطاقة استعابية تصل 
 أريحا واألغوار(.-)مجلس الخدمات المشترك

 مكب أريحا  مخطط(: 18شكل )

 

 .2019, أريحا واألغوار(-)مجلس الخدمات المشتركالمصدر: 

 :التأثيرات االجتماعية والبيئية للمكب 

وعلى الشارع الرئيسي المؤدي للشارع  نظرا لوقوع المكب في منطقة قريبة من التجمعات السكانية
الصحة العامة بجميع أشكالها خطرا على وقربه من مجرى وادي القلط، فإنه يشكل ,  99اإلقليمي 

 .الستيعابية القليلةفي حال عدم إدارته بالطريقة الصحيحة ضمن طاقته ا
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 أريحا. ثيرات االجتماعية لمكبالتأ(: 36خريطة رقم )

 

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

لقلط، فإنه يشااااكل زراعية، وقربه من مجرى وادي اال عالية القيمة باإلضااااافة إلى وقوعه ضاااامن أراض
وكذلك خلق بيئة مناساااااابة , المكب في تلويث التربة والمياه حيث يمكن أن يتساااااابب, خطرا على البيئة

 لتكاثر الحشرات والقوارض ومسببات وناقالت األمراض.

 لمكب أريحا. البيئية(: التأثيرات 37ريطة رقم )خ
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

 :المعيقات اإلسرائيلية

هي أراضي تصنيفها  بيقع المكب على أراضي تصنيفها الجيوسياسي ب ولكن األراضي الشرقية للمك
سبب رفض الجانب االسرائيلي وعلى مدى السنوات الخمس عشرة األخيرة الجيوسياسي ج, و ب

دونما إلى الشرق من شارع  250باالستجابة للطلبات العديدة بخصوص توفير قطعة أرض بمساحة 
يات في فإن مشكلة التخلص من النفا ,اء مكب مركزي يخدم جميع المحافظةإلقامة وإنش 90رقم 

  ة.بة من مصادر المياه ما زالت قائموقري ,وفي مناطق زراعية ,ناطق قريبة من التجمعات السكانيةم

ات الماضية حول تجدر اإلشارة إلى أنه تم تقديم أكثر من طلب للجانب اإلسرائيلي خالل السنو 
كما وتم عقد عدة لقاءات مع الجانب اإلسرائيلي في السابق ولكن دون  ,تخصيص قطعة األرض
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على الرغم من أن هذا الموضوع قد تم متابعته وعلى أعلى المستويات , تحقيق أية نتائج حتى اللحظة
 .عبر دائرة شؤون المفاوضات في حينه

فقد تم ومن خالل الدعم  ,لبالجانب اإلسرائيلي مع هذا الط لعدم تجاوب ونظراً  ,للحاجة الملحة اً ونظر 
الياباني العمل على ايجاد حلول موقتة كان منها إعادة تأهيل لجزء من المكب الحالي في العام 

 أريحا واألغوار(.-)مجلس الخدمات المشترك .2016، وانشاء خلية جديدة في العام 2007

 مكب أريحا.التصنيف الجيوسياسي لموقع (: 38خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 تدوير النفايات: 

يسعى مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة إلى تطوير سبل اإلدارة المتكاملة  ,منذ نشأته
للنفايات الصلبة في محافظة أريحا واألغوار. وفي هذا السياق قام المجلس وبدعم من عدة جهات 
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جايكا( بالقيام ببعض المشاريع التجريبية إلعادة تدوير وتقليل ابرزها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )
أريحا -)مجلس الخدمات المشترك :النفايات الموردة للمكب. وفيما يلي ملخص حول هذه المشاريع

 واألغوار(.

 تدوير المخلفات البالستيكية الزراعية: 
من البالستيك ، حيث تم جمع كميات 2009و 2008تم تنفيذ هذا المشروع خالل العاميين 

الزراعي من األراضي الزراعية في مدينة أريحا. وقد كانت النتائج غير مرضية، والتي 
 :تتلخص في

 .تكلفة الجمع والنقل مرتفعة جداً  -
 .( شيقل للطن الواحد400كانت الخسارة بواقع ) -
 .السوق محدود وال يوجد رغبة بالمنتج -

 .وبناء عليه تم وقف العمل بالمشروع
 إنتاج السماد العضوي المنزلي مشروع: 
  تم تنفيذ هذه الدراسة من خالل مشروع التعاون الفني الياباني على بعض المنازل في قريتي

 :النويعمة والديوك الفوقا. وقد كانت أهم الميعقات ما يلي
 .قلة الوعي لدى ربات المنازل بإنتاج السماد العضوي المنزلي -
العضوية نتيجة لعدم الخبرة لدى ربات البيوت حول الطرق إنتشار الحشرات من النفايات  -

 .السليمة إلنتاج السماد العضوي المنزلي
عدم وجود حوافز تشجع على اإلستمرار في فصل النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد  -

 .عضوي 
الحاجة إلى متابعة ومراقبة مستمرة األمر الذي يتريتب عليه تكلفة إضافية في حال  -

 .ع نطاق العملتوسي
 .ضعف المتابعة والرقابة من قبل الهيئة المحلية -
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  مشروع إنتاج السماد العضوي المركزي: 
تم تنفيذ هذا المشروع من خالل اإلتحاد األوروبي لصالح بلدية أريحا. وكان المشروع 

يستهدف النفايات العضوية الناتجة عن األنشطة السياحية في مدينة أريحا. إال أن عدم 
تعاون المواقع السياحية في فصل النفايات العضوية، وعدم قيام بلدية أريحا بتعيين الطواقم 

الالزمة للعمل أدى إلى وقف العمل بالمشروع وتحويله ليشمل المخلفات الزراعية الناتجة 
 .عن تقلييم األشجار وروث األبقار

  مشروع الهاضم الحيوي: 
يات في مكب نفايات أريحا وإنتاج الغاز ضمن خطة المجلس لتفعيل عملية فصل النفا

الحيوي والسماد العضوي من المخلفات العضوية. قام المجلس بإجراء دراسة لكمية وتركيبة 
النفايات الصلبة وتحديد محنوى الطاقة والغاز الحيوي فيها. باإلضافة إلى إنشاء هاضم 

خالل هضم المخلفات حيوي كمشروع تجريبي إلنتاج الطاقة والسماد العضوي السائل من 
العضوية. وما زال هذا المشروع قيد المتابعة حيث تم تشغيل الهاضم وإنتاج الغاز والسماد 

العضوي، ونحن اآلن في مرحلة توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم إجراء التقييم الشامل 
  .للمشروع

 :مقترحات التطوير

، يعمل المجلس في هذه الفترة على ضمن خطة المجلس لرفع مستوى عمليات معالجة النفايات
الحصول على تمويل أو شراكة مع القطاع الخاص لتوريد خط فصل للنفايات، وإنشاء هاضم حيوي 

وإنتاج الطاقة، وتوريد جهاز لتحويل النفايات البالستيكة إلى وقود. ونأمل بأن يتم البدء بالعمل 
 ألغوار(.أريحا وا-)مجلس الخدمات المشترك خالل السنة القادمة.
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  بيت عنانقرية  –مكب نفايات شمال وشمال غرب القدس  4.2.2.4

يعد المكب هو الطريقة الرئيسية للتخلص من النفايات المنزلية يقع المكب في قرية بيت عنان و 
حيث يتم قبول ما ال يقل  في تجمعات شمال وشمال غرب محافظة القدس,والتجارية والصناعية 

)مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة شمال  .طن من النفايات سنوًيا 34000عن 
 (2018وشمال غرب القدس, 

 ( موقع مكب بيت عنان.39خريطة رقم )

 

 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

رافات, قلنديا, بيت  التجمعات التالية:يستقبل المكب في الوقت الحالي النفايات التي يتم جمعها من 
, بيت اجزا, بيت دقو, الجيب, بيت عنان, حنينا, الجديرة, بير نباال, بدو, بيت اكسا, النبي صموئيل

 القبيبة, قطنة, بيت سوريك, بيت ام لحم, بيت لقيا, خربة المصباح, بيت عور, بيت سيرا, بيت نوبا.
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 قبل مكب بيت عنان. (: التجمعات المخدومة من40خريطة رقم )

 

 .2019الباحثة, إعداد  المصدر: 
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 تخدام الخلية االولى هو سنة ونصفوالوقت المخطط الس 3م 20000تم بناء أول خلية بسعة 
 دونم. 58.4بعمر افتراضي خمس سنوات ونصف, ومساحة تبلغ 

 مكب بيت عنان.مخطط (: 19شكل رقم )

 
 .2018النفايات الصلبة شمال وشمال غرب القدس, المصدر: مجلس الخدمات المشترك إلدارة 

 التأثيرات االجتماعية والبيئية للمكب: 

للمكب على كم عن المكب فإن التأثير السلبي  1إن أقرب تجمع سكاني يقع على بعد 
 السكان قليل الى حد ما.

 (: بعد مكب بيت عنان عن التجمعات السكانية.41خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 قليل. البيئةعلى  السلبي يقع المكب على أراضي منخفضة القيمة الزراعية, فالتأثير

 (: التأثير البيئي لمكب بيت عنان.42خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

الفلسطين ويقع المكب على أراضي تصنيفها الجيوسياسي ج فلم يحد من التوسع العمراني للسكان 
 في منطقة المكب.

 (: التصنيف الجيوسياسي لموقع مكب بيت عنان.43خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
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 الخامسالفصل 

روع مش ل ا رح  ت ق  م

 إقامة مكب نفايات صحي  1.5

 مبررات إقامة مكب نفايات صحي 1.1.5

 تجمعات بحاجة لمكب نفايات صحي 2.1.5

 النفايات الصحية. المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في اختيار أفضل مواقع مكبات 3.1.5

 المخطط الرئيسي لمكب النفايات الصحي المقترح 2.5
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 إقامة مكب نفايات صحي  1.5

 مبررات إقامة مكب نفايات صحي 1.1.5
 :هيئة محلية في الضفة  108عدم كفاية مكب زهرة الفنجان لخدمة ما يقارب  المبرر األول

 الغربية, وبدوره الذي أدى لتقليل سعة المكب وانخفاض آدائه وزيادة التأثيرات السلبية له.
 :اقتصار نطاق خدمة مكب نفايات المنية على محافظة بيت لحم ومحافظة  المبرر الثاني

 الخليل وبعض تجمعات محافظة القدس.
 :االخيرة ورفضها إلقامة مكب  15مدى السنوات الالمعيقات االسرائيلية على  المبرر الثالث

 يخدم جميع المحافظة. 90دونما الى الشرق من شارع  250مركزي بمساحة 
 :( مكب عشوائي خالل السنوات الست األخيرة والذي تلى 52إغالق ما يقارب ) المبرر الرابع

العشوائية مثل مكب  إقامة مكبي زهرة الفنجان ومكب المنية وما تبعه من إعادة تأهيل المكبات
 شمال وشمال غرب القدس )مكب بيت عنان(.

 :الخسارة االقتصادية بسبب التكاليف المرتفعة للجمع والنقل ويعود السبب في  المبرر الخامس
 ذلك لبعد المسافة بين منطقة تولد النفايات ومناطق التخلص منها.

 .الضفة الغربية(: تكاليف الجمع والنقل والطمر لمحافظات 44خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

انتشار المكبات العشوائية في محافظات وسط الضفة الغربية, فالتجمعات التي  المبرر السادس:

 ترتفع فيها عدد المكبات العشوائية بحاجة الى مكب صحي يؤدي الى اغالق تلك المكبات.
 الضفة الغربية. افظاتمكبات النفايات العشوائية في مح(: 45خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 
 تجمعات بحاجة لمكب نفايات صحي 2.1.5

نتيجة للتحليل السابق وبناًءا عليه, برزت الحاجة إلقامة مكب نفايات صحي يخدم تجمعات 
( تبين التجمعات 46فالخريطة رقم ) سكانية غير مخدومة من قبل مكب نفايات صحي
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مكب زهرة الفنجان والتجمعات المخدومة من قبل مكب المنية والتجمعات  المخدومة من قبل
 المخدومة من قبل مكب أريحا وأخيرًا التجمعات المخدومة من قبل مكب بيت عنان.

 التجمعات الفلسطينية المخدومة من قبل مكب نفايات صحي. :(46خريطة رقم )

 
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
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فلسطينية غير مخدومة من قبل مكب نفايات صحي وهذه التجمعات هي وبذلك بقيت تجمعات 
 تجمعات محافظة سلفيت ومحافظة رام هللا والبيرة وبعض تجمعات محافظة القدس.

 مخدومة من قبل مكب نفايات صحي.غير (: التجمعات الفلسطينية ال47خريطة رقم )

 
 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:
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يتم أخذها بعين االعتبار في اختيار أفضل مواقع مكبات النفايات المعايير التي  3.1.5
 الصحية.

 فهي, حل متعددةمرابر عملية صعبة ومعقدة وتمر بإن عملية تخطيط مكبات النفايات تعت
 .تحتاج إلى وسائل وامكانيات متعددة للقيام بها

 المعايير التي لموسيتم في عملية التخطيط اخذ مجموعة من المعايير بعين االعتبار، وهي 
عاة وجود التجمعات السكانية ا ر العشوائية الحالية. حيث سيتم معى عند اختيار المكبات را ت

فيا والتربة والمياه الجوفية والمسافة من ار دامات األرض المختلفة، والطبوغوكذلك استخ القريبة،
ى أو تقلل الضرر ت ال تلحق األذار يير للوصول في النهاية إلى خياوغيرها من المعا الطرق 

مكبات النفايات إلى أدنى مستوياته. وسيتم اختيار األماكن والمواقع التي تحصل  الناتج عن
االيجابيات واقل السلبيات والتي سيقع عليها االختيار لتكون مكبات نفايات صحية.  على أكثر

يتمتع ًا جد موقعط مثالي، فال يمكن أن نإلى انه ال يوجد شيء في عملية التخطي وتجدر اإلشارة
لسلبيات، ولكن إذا وال يوجد فيه سلبيات؛ فكل موقع ال بد أن يكون فيه بعض ا بكل االيجابيات

ن ذلك سيقلل السلبيات إلى أدنى إألسس العلمية في عملية التخطيط فا عاةا ر تم إتباع وم
موافقة السكان هذه العملية وبعد اخذ البيئة بعين االعتبار ضرورة  المستويات. واهم عامل في

ن يكون مكب النفايات بالقرب منهم. وللتغلب أيرفض السكان ب في التجمعات القريبة، فغالبا ما
ايات، حل تخطيط مكبات النفار ك المواطنين في جميع مار إش على هذه الحالة فانه ال بد من

 المكبات. ول أهمية وجود هذهوتوعيتهم ح
, (Arc GIS) فيةاستخدام نظم المعلومات الجغر في عملية التخطيط هذه با ةقوم الباحثتوس

 ر في اختيار مواقع المكبات الصحية، لما لهذا البرنامج من قدرةار للمساعدة في صنع الق
 جها، وقدرتهار اصة إدخال البيانات المكانية والوصفية وتحليلها واخعالية في عملية التخطيط، خ

 على استيعاب كمية كبيرة من البيانات.
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 المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في اختيار أفضل مواقع مكبات(: 1جدول رقم )
 النفايات الصحية.

 
 تقييم واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية وتخطيطها بواسطة نظم المعلوماتالمصدر: 

(GIS ,الجغرافية )2012. 
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مكب مقترح )مكب رمون( لمحافظة رام هللا مما يجدر اإلشارة إليه وكما تم التنويه سابقًا هو وجود 
والبيرة, الواقع في بلدة رمون, وسيتم تقييم المكب بناًءا على المعايير التي تم وضعها في الجدول رقم 

 (, للخروج بنتيجة تفيد مالئمة الموقع ليكون مكبًا للنفايات أم ال.1)

 والبيرة.(: موقع مكب رمون بالنسبة لمحافظة رام هللا 48خريطة رقم)

 

 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

كم هوائي عن مركز  5كم هوائي عن مركز البلدة و 3يقع المكب إلى الشرق م بلدة رمون ويبعد 
 بلدة ديردبوان.

 رمون. (: موقع مكب رمون بالنسبة لبلدة49خريطةرقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

. سنة 20بعمر افتراضي  3مليون م2.75تصميمية دونم, بسعة  208المكب صمم على مساحة 
 يقع المكب على مفرق طريق المعرجات المؤدي الى أريحا.

 (: موقع المكب بالنسبة لطريق المعرجات.50خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

( للتقييم 1وسيتم اآلن تقييم موقع المكب بناًءا على المعايير التي تم وضعها وإعطاء عالمة )
 .مالئم( للتقييم الغير 0وعالمة ) المالئم

 المعايير االجتماعية واالقتصادية: 

 (0) م.1500يبعد عن المناطق السكنية القائمة والمخططة مسافة تزيد عن أن  -

 .عن المناطق السكنية القائمة والمخططة (: بعد المكب51خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) م. 500المسافة بين المكب والطرق اإلقليمية ال تقل عن  -

  الطرق اإلقليمية.(: بعد المكب عن 52خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1). تنمويةاستخدامات األرض: األراضي الغير مخططة ألغراض  -

 .استخدامات األرض الواقع عليها المكب(: 53خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

كلما قلت المسافة عن مركز التوليد وكانت المسافة معقوله وتخدم مناطق التركز السكاني، قلت  -
 (1) تبعًا لذلك تكاليف نقل وادارة النفايات.

 .تولد النفايات ومكب النفايات البعد بين مركز(: 54خريطة رقم )
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 .2019المصدر: الباحثة,              

 االعتبارات الجيولوجية والجيومورفولوجية 

 (1) أن تكون التربة ذات نفاذية منخفضة. -



www.manaraa.com

109 
 

موقعًا , ويعد موقع المكب تعتبر تربة الرندزينا البنية والتيرروزا الحمراء من أنسب الترب للزراعة
ألف رأس ماشية، يتم  25-20الحوانية في القرية، حيث يمتلك أهالي رمون قرابة مهما للثروة 

 رعيها في هذه المنطقة الخصبة.

نوع التربة في موقع مكب نفايات رمون. (:55خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) %.25% يعد انحدار مثالي، وال يزيد عن 5 -

نسبة االنحدار منطقة رمون تنحدر جبلها من جهة الشرق انحدارا شديدا حتى تصل الى الغور 
(0-10)%. 
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موقع مكب نفايات رمون. طوبغرافيا (:56خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

(: طوبغرافيا موقع مكب نفايات رمون.57خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 
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 (0). صدع زالزالي من الموقع أن ال يمر -

موقع مكب نفايات رمون. الصدوع الزلزالية في(: 58خريطة رقم )

 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 اإلعتبارات البيئية. 

 (1) م.360أن تكون المسافة بين مكب النفايات واقرب بئر أو ينبوع مياه ال تقل عن  -

 موقع مكب نفايات رمون. اآلبار والينابيع في(: 59خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (0) م.100مسافة ال تقل عن  البعد عن مجاري األودية والسيول -

 في موقع مكب نفايات رمون. األودية(: 60خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (0) تفضل األحواض ذات المخزون األقل، ومنسوب المياه األعمق. -

  في موقع مكب نفايات رمون. منسوب األحواض الجوفية(: 61خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 . البعد عن المحميات الطبيعية -

 (0)م عنه.  500يوجد محمية طبيعية قريبة من المكب, تبعد أقل من 

  في موقع مكب نفايات رمون. المحمية الطبيعية(: 62خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (0). تفضل األراضي منخفضة القيمة الزراعية -

  في موقع مكب نفايات رمون.األراضي الزراعية (: 63خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 المعايير المناخية 

 (1) تفضل المناطق األقل مطرًا؛ للتقليل من عصارة المكبات إلى أقصى حد. -

 في موقع مكب نفايات رمون.معدل هطول األمطار (: 64رقم )خريطة 
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) تفضل المناطق األعلى حرارة مما يترتب عليه زيادة معدالت التبخر للعصارة السوداء. -

 في موقع مكب نفايات رمون. التبخر السنوي (: معدل 65خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

تفضل المناطق التي يمكن فيها حجب المكبات عن الرؤيا، والسفوح التي تقع بعكس اتجاه الرياح  -
 (0) بالنسبة للمناطق المأهولة.

 في موقع مكب نفايات رمون.السفوح واتجاه الرياح (: 66خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 التحليل كما في الجدول.وبناًءا على التحليل السابق كانت نتائج 

 (: تقييم موقع مكب رمون.3جدول )



www.manaraa.com

120 
 

 

وإضافة لمعيار القبول الجماهيري فكان هناك رفض تام من سكان بلدة رمون إلقامة المكب على 
 أراضيهم.

arc map (GIS ,)وبناًءا على نتيجة التقييم استوجب البحث عن موقع جديد, وبمساعدة برنامج ال
درجات مالءمة  تم الخروج بخريطة للتجمعات السكانية التي بحاجة لمكب نفايات صحي تبين فيها 

مالءمة، بينما يمثل  أكثرها 1أفضل مواقع مكبات النفايات في الضفة الغربية، حيث يمثل الرقم 
المعايير التي على مجموعة  ج هذه النتائجار سة في إخار دمالءمة. هذا وقد اعتمدت ال أقلها 7رقم ال

الجيولوجية والجيومورفولوجية، والمعايير البيئية،  شملت المعايير االجتماعية واالقتصادية، والمعايير
 .لمعايير المناخيةوا

 .درجات مالءمة أفضل مواقع مكبات النفايات في الضفة الغربية(: 67خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

(, فالمنطقة الغربية تم رفضها ألن المواقع كانت 67ئمة من الخريطة رقم )لو الحظنا المواقع المال
 معزولة بالجدار باإلضافة الى وجود حقل نفط.

 .حقل النفط في قرية رنتيس(: 68خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

ولذلك تم البدء بالبحث عن موقع في المنطقة الشرقية وبسبب العديد من القيود السياسية فإن أنسب 
 تم اختياره يقع في بلدة دير دبوان, الى الجنوب من مكب رمون المقترح.موقع 

 الموقع المقترح لمكب النفايات.(: 69خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

قع المكب إلى الشرق من ي .موقع مكب دير دبوان كما تم تقييم موقع مكب رمون وسيتم اآلن تقييم 
 البلدة.كم هوائي عن مركز  8بلدة دير دبوان ويبعد 

 بلدة.ل(: موقع مكب دير دبوان بالنسبة ل70خريطةرقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 سنة.  20بعمر افتراضي  3م 5,787,294دونم, بسعة تصميمية  250المكب صمم على مساحة 

 بالنسبة لطريق المعرجات. دير دبوان مكب(: موقع 71خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

( للتقييم 1وسيتم اآلن تقييم موقع المكب بناًءا على المعايير التي تم وضعها وإعطاء عالمة )
 .مالئم( للتقييم الغير 0وعالمة ) المالئم

  االجتماعية واالقتصاديةالمعايير: 

 (1) م.1500يبعد عن المناطق السكنية القائمة والمخططة مسافة تزيد عن أن  -

 .(: بعد المكب عن المناطق السكنية القائمة والمخططة72خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) م. 500المسافة بين المكب والطرق اإلقليمية ال تقل عن  -

 الطرق اإلقليمية.  (: بعد المكب عن73رقم )خريطة 
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1). استخدامات األرض: األراضي الغير مخططة ألغراض تنموية -

 .استخدامات األرض الواقع عليها المكب(: 74خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

المسافة معقوله وتخدم مناطق التركز السكاني، قلت كلما قلت المسافة عن مركز التوليد وكانت  -
 (1) تبعًا لذلك تكاليف نقل وادارة النفايات.

 .البعد بين مركز تولد النفايات ومكب النفايات(: 75خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر:              

 االعتبارات الجيولوجية والجيومورفولوجية 
 (1) نفاذية منخفضة.أن تكون التربة ذات  -

 .دير دبواننوع التربة في موقع مكب نفايات  (:76خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) %.25% يعد انحدار مثالي، وال يزيد عن 5 -

-0نسبة االنحدار )منطقة رمون تنحدر جبلها من جهة الشرق انحدارا شديدا حتى تصل الى الغور 
10)%. 

 (: درجة انحدار موقع مكب ديردبوان.77)خريطة رقم 
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 .2019المصدر: إعداد الباحثة, 

 .دير دبوانموقع مكب نفايات  طوبغرافيا (:78خريطة رقم )
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 .2019المصدر: الباحثة, 

 (1). أن ال يمر صدع زالزالي من الموقع -

 .دير دبوانموقع مكب نفايات  الصدوع الزلزالية في(: 79خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 اإلعتبارات البيئية. 

 (1) م.360أن تكون المسافة بين مكب النفايات واقرب بئر أو ينبوع مياه ال تقل عن  -

 .دير دبوانموقع مكب نفايات  اآلبار والينابيع في(: 80خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

 (1) م.100مسافة ال تقل عن  والسيولالبعد عن مجاري األودية  -

 .دير دبوانفي موقع مكب نفايات  األودية(: 81خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (0) تفضل األحواض ذات المخزون األقل، ومنسوب المياه األعمق. -

  .دير دبوانفي موقع مكب نفايات  منسوب األحواض الجوفية(: 82خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 . البعد عن المحميات الطبيعية -

 (1)م عنه.  500يوجد محمية طبيعية قريبة من المكب, تبعد أقل من 

  .دير دبوانفي موقع مكب نفايات  المحمية الطبيعية(: 83خريطة رقم )
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 .2019الباحثة,  إعداد المصدر:

 (1). تفضل األراضي منخفضة القيمة الزراعية -

  .دير دبوانفي موقع مكب نفايات األراضي الزراعية (: 84خريطة رقم )



www.manaraa.com

138 
 

        
 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 المعايير المناخية 

 (1) تفضل المناطق األقل مطرًا؛ للتقليل من عصارة المكبات إلى أقصى حد. -

 .دير دبوانفي موقع مكب نفايات معدل هطول األمطار (: 85خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

 (1) تفضل المناطق األعلى حرارة مما يترتب عليه زيادة معدالت التبخر للعصارة السوداء. -

 .دير دبوانفي موقع مكب نفايات  التبخر السنوي (: معدل 86خريطة رقم )
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 .2019الباحثة, إعداد المصدر: 

الرؤيا، والسفوح التي تقع بعكس اتجاه الرياح تفضل المناطق التي يمكن فيها حجب المكبات عن  -
 (1) بالنسبة للمناطق المأهولة.

 .دير دبوانفي موقع مكب نفايات السفوح واتجاه الرياح (: 87خريطة رقم )
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 .2019المصدر: الباحثة, 

 وبناًءا على التحليل السابق كانت نتائج التحليل كما في الجدول.

 .دبواندير (: تقييم موقع مكب 4جدول )
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 المخطط الرئيسي لمكب النفايات الصحي المقترح 2.5

دونم من أراضي شرق بلدة دير دبوان لتكون موقعًا لمكب نفايات  250 ما مساحته بعد اختيار
 سنة. تم تصميم المكب لسعة تصميمية 20بعمر افتراضي و  نسمة 515,852صحي لعدد سكان 

سنوات بحيث أن  5ل مصممة مراحل لطمر النفايات كل مرحلة 4, مكون من  3م 5,787,294
. باإلضافة إلى ذلك يوجد بركة العصارة والتي تبلغ مساحتها دونم 57.8مساحة المرحلة الواحدة 

 ومنطقة االدارة والتوزين.  دونم 12500ومنطقة الفرز والتي مساحتها  دونم 9000

 لمكب النفايات الصحي المقترحالمخطط الرئيسي (: 20شكل رقم )

 

 .2019المصدر: إعداد الباحثة, 
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