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اإلىداء

إلى أمي  ،حسنا تعميمي، كغمراني بدعائيما سران كجيران كبيرة كأ كعطفا عمي   ،لى مف ربياني صغيرةإ
 .ثكب الصحة كالعافية أداميما اهلل كأحسف عمميما كألبسيما كأبي

 خمقتني كأحسنت تككيني، كزدتني شرفان فجعمتني فمسطينية.إلى كطني الحبيب فمسطيف، ربي 

إلى القمكب النظيفة كالمميئة بالحب كالعطؼ كاألمؿ، أخكتي كأخكاتي كازكاجيـ كابناؤىـ الذيف أرل 

 المستقبؿ فييـ حماىـ اهلل ككفقيـ.

لى إلى كؿ مف عممني كأرشدني كساعدني في مسيرتي التعميمية، كأخص منيـ األصدقاء كالزمال ء كا 

 كؿ مف كقؼ إلى جانبي إلتماـ ىذا العمؿ العممي.

لييـ جميعان أىدم ثمرة عمميإ

شذل طو إبراىيـ أبك سركر
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 شكر وعرفان
 

 جمعيف.ة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أكالصال ،الحمد هلل رب العالميف

صحاب كىيأ لي مف أعانني ككفقني إلتماـ ىذه الدراسة، أالمتناف هلل سبحانو كتعالى الذم االشكر ك 

 العمـ كالعقكؿ النيرة كالقمكب الطيبة كالعطاء السخي إلنجاحيا.

براىيـ إلدكتكر معممي ا يفائالمعطخص مف بيف ىؤالء كميـ خالص المحبة كعظيـ الشكر، كأفميـ 

قيو ف يبتمنى مف اهلل أأ، ك خطائي، كتابعني ككجيني كصكب لي أرسالتيشرؼ عمى عكض الذم أ

 نا الحبيب.نبراسان مضيئان لطمبتو، ككطن

ه مف جيد في قراءة ىذه رشاد، كلما بذاللما قدماه لي مف نصح كا  شكر عضكم لجنة المناقشة كما كأ

 ثرائيا.ما مف سعة صدر كتحمؿ في تفقدىا كا  يالرسالة، كلما القيت من

مدني أ مران أكك يسر لي أأرشادان كتكجييان، ك إأمف قدـ لي نصحان  لى كؿإمتناف عظيـ الشكر كاإلتقدـ بكأ

كأخص كؿ مف غناء ىذه الرسالة، يو مما أسيـ في إفي الحصكؿ عمك ساعدني أك مصدر أبمرجع 

مجمس الخدمات المشترؾ األعمى إلدارة ة النفايات الصمبة ك لمشترؾ إلدار السادة في مجمس الخدمات ا

 النفايات الصمبة كىـ السيد إياد ابك ردينة، كالسيد ياسر دكيؾ، كالسيد أحمد سكر. 

كلف انسى الشكر لمف دقؽ رسالتي أختي الحبيبة ميا، كلمف أعد ممخص الرسالة بالمغة االنجميزية 

 إسالـ الغالية.

 هلل.فمف يشكر الناس يشكر ا

  شذى طو إبراىيم أبو سرور



ت  
 

 مصطمحات الدراسة

، كقد كردت مفاىيـ )صفر نفايات( ستدامة لمكب نفايات المنيااإلدارة المفي تبحث ىذه الدراسة 

 ية:، كتـ اعتماد التعريفات اآلتكمصطمحات تخدـ ىذه الدراسة

حتػػػكل مػنخفض مػػف السػكائؿ. كتشػػمؿ مػػػادة عديمػػػة النفػػػع كخطػػػرة أحيانػػػا ذات م: لنفايات الصمبةا

ميػات الزراعيػػة كتربيػػة عمالالنفايػات البمديػػة، كالنفايات الصناعية كالتجاريػة، كنفايػات ناتجػة عػف 

)معجـ المصطمحات  ديفعخػػرل المرتبطػػة بيػػا كنفايػػات اليػػدـ كمخمفػػات التألالحيكانػػات، كالنشػػاطات ا

 (.2017اإلحصائية، 

مراقبػػػة ك منيػػػا،  صالجػػة النفايػػػات كالػػػتخمعنشػػاطات مختمفػػة تشػػمؿ جمػػع كنقػػؿ كم ت:إدارة النفايا

الؿ منع نشكء النفايات مف خ، ك منياص لجػػػة النفايػػػات كالتخمعاػيـ نشػػػكء كجمػػػع كنقػػػؿ كمكرصػػػػد كتنظػػ

عادة االستخداـ كالتنكير )معجـ المصطمحات اإلحصائية،  ةالعمميات اإلنتاجي النفايات داخؿإعادة  كا 

2017.) 

المكاف الذم يتـ فيو كضع النفايات الصمبة بأنكاعيا المختمفة بعد جمعيا كنقميا،  مكب النفايات:

 (.2010لتخمص منيا بشكؿ نيائي )أبك ظاىر، 

عماؿ النفايات في استصالح باستلى تحسيف البيئة : كسيمة لمتخمص مف النفايات تؤدم إالطمر الصحي

عادة األراضي إلى ما كانت عميو بردميا إلى منسكبيا األ )عمي،  صمياألراضي كالحفر الميجكرة كا 

2010.) 

المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية كما يحتكيو مف ىكاء كماء كتربة، كما عمييا مف ة: البيئ

 (.1999البيئة،  7قـ )قانكف ر  منشآت، كالتفاعالت القائمة فيما بينيا



ث  
 

 ييو النظاـ البيئي كىذه العناصر ىعبارة عف تفاعؿ عناصر البيئة كفؽ نظاـ يطمؽ عم :النظام البيئي

ف اختالؿ التكازف بيف ىذه العناصر يؤدم ، ك ةة كغير حيّ كيو أم مجتمع مف مكارد ككائنات حيّ ما يح ا 

عية كالطبيعية مثؿ تمكث األنيار كالبحار إلى اختالؿ النظاـ البيئي مما يؤدم إلى المشكالت المجتم

صابة سكاف األرض بالعديد مف األمراض كغرؽ العديد مف المناطؽ  كالمحيطات كتمكث اليكاء كا 

 (.2016)المكيشة كالمينا،  كاختالؿ طبقة األكزكف

 مةيش ضمف الطاقة االستيعابية لمنظـ البيئية الداعكالعة تحسيف نكعية الحياة البشريّ  الستدامة:

 (.1991)االتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة، 

مصطمح اقتصادم اجتماعي يعني تطكير كسائؿ اإلنتاج بطرؽ ال تؤدم إلى : التنمية المستدامة

 الحاضرالجيؿ  باحتياجات كاإليفاء ،استنزاؼ المكارد الطبيعية لضماف استمرار اإلنتاج لألجياؿ القادمة

 (.2016كىدر حقكقيا )دسكقي،  باحتياجاتيا الكفاء عمى المقبمة األجياؿ بقدرة المساس دكف

)االكاديمية العربية  رية الحديثة كتأثيرىا عمى البيئةإدارة التفاعؿ بيف المجتمعات البشاإلدارة البيئية: 

 (.2003البريطانية لمتعميـ العالي، 

يجب العمؿ عمى زيادة  إدارة المخمفات الصمبة بأركانيا األربعة كالتي :مباديء إدارة النفايات الصمبة

، Recyclingالتدكير ، Reuse، إعادة استخداـ المخمفات Reductionكىي )التقميؿ  الكعي بيا

 (.2015)ادمي،  (Recovery لطاقياالسترجاع ا

سمسمة مف الدراسات التي تقكـ عمى افتراضات معينة كأىداؼ محددة، تؤدم إلى  الجدوى القتصادية:

بكؿ المشركع أك برفضو كذلؾ اعتمادان عمى مجمكعة مف المعايير التي تنطمؽ اتخاذ المكقؼ النيائي بق



ج  
 

مف مبدأ التكمفة بغية التعرؼ عمى قدرة المشركع في بمكغ األىداؼ المنشأ مف أجميا )زردؽ كبسيكني، 

2011.) 

حماية تشمؿ مجمؿ القكانيف كالمكائح كالتشريعات الخاصة ب: العتبارات البيئية والتشريعات والقوانين

 (.2006البيئة )حسيف، 

إكساب الفرد كعيان حكؿ أمر ما أك أمكر بعينيا، كتبصيره بالجكانب المختمفة عممية  التوعية المجتمعية:

كساب كاكتساب الخبرةإ، كتيدؼ المحيطة بيا تشير إلى مدل و .لى التكجيو كاإلرشاد لمتزكد بالمعرفة كا 

 (.2010)الزايدم،  امجتمع لقبكؿ فكرة أك مكضكع مالالتأثير في 

يقكـ عمى عممية  مىك ذلؾ القطاع االقتصادم الذ جنبي(:المحمي أو األطاع الخاص المنتج )الق

تكجيو رؤكس األمكاؿ الخاصة نحك االستثمار في القطاعات المنتجة في االقتصاد الكطني، سكاء ما 

ر كفقان العتبارات الربحية ة كيدالخدمات. كغير خاضع لسيطرة الحككمك اأتعمؽ منيا بإنتاج السمع 

 (.2015المالية )نكرم، 

تحكيؿ كؿ ما ينتج مف النفايات إلى مكاد يستطيع المكاطف إعادة استخداميا في عدد  :نفاياتصفر 

عادة بناء ك الطمر، ألى الحرؽ إلغاء الحاجة ا  ك  مكبات النفاياتلحد مف القمامة في ، كامف المجاالت كا 

 (.2016)شاكر،  كالعدالة، االستدامة المجتمع كتحقيؽ في دعـ صحة المحمي نااقتصاد
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 :الممخص

، كلتحقيؽ أىدافيا اعتمدت ستدامة مكب نفايات المنياالبحث في إمكانية الى إىذه الدراسة  تيدؼ

ستطالع الظركؼ الكصفي االستكشافي، الذم يستند إلى كصؼ الظاىرة كا الباحثة عمى المنيج

ف المعمكمات عنيا ضئيمة، أعممان ييا، متعرؼ عملكشؼ جكانبيا كأبعادىاك  مشكمة الدراسةالمحيطة ب

 تساؤالت أربعةالعممية تـ صياغة لى الدراسات السابقة كاستشارة ذكم الخبرة العممية ك إالباحثة  كبرجكع

في التخمص مف النفايات  مبادئ إدارة النفايات الصمبة أم ما مدل تأثير  التساؤؿ الرئيس فلإلجابة ع

لصمبة لتحقيؽ الصفر نفايات لمكصكؿ إلى إدارة مستدامة لمكب نفايات المنيا لمحد مف تفاقـ ا

 مشكالتيا.

كىي "تقميؿ بأركانيا األربعة مبادئ إدارة النفايات الصمبة  تطبيؽنتائج ىذه الدراسة محدكدية ظيرت أ

عادة االستخداـ، كالتدكير، كاالسترجاع الطاقي" لمنفايات ال صمبة، فكمية النفايات الكاردة إلى النفايات، كا 

كيعكد ذلؾ إلى زيادة  ف ىناؾ تزايد في كمية النفايات الصمبة بشكؿ عاـمكب نفايات المنيا تدؿ عمى أ

أعداد السكاف لمتجمعات السكانية، كال يكجد أم جية سكاء قطاع عاـ أك خاص يتبني عممية إعادة 

كفر مؤشر حقيقي يدؿ عمى كمية النفايات الصمبة استخداـ النفايات الصمبة، كىذا يدؿ عمى عدـ ت

بمغت المعاد استخداميا بالنسبة لكمية النفايات الكاردة إلى مكب نفايات المنيا. أما بالنسبة لمتدكير ف

كما  (.%1لى مكب نفايات المنيا )ية النفايات الكاردة إلى كمالنفايات الصمبة المعاد تدكيرىا إنسبة 

مبنية لتجييز كؿ نسبي عمى النفايات الصمبة لتككف مصدران لمطاقة، كىناؾ كيمكف االعتماد كلك بش

مف الغاز  اعة/ سمتر مكعب1000نتاج تقريبي في مكب نفايات المنيا لجمع الغاز بمعدؿ إالتحتية 

بمغت ك ، سنكات تقريبان  ميغاكات مف الكيرباء مع احتمالية تضاعؼ ناتج الغاز كؿ ثالث (1أم بمعدؿ )

%(، كىي 97لى مكب نفايات المنيا )النفايات الصمبة المطمكرة إلى كمية النفايات الكاردة إكمية  نسبة



خ  
 

ت الكاردة إلى مكب نفايات المنيا، فالكمية األكبر مف ذا ما تمت مقارنتيا بكمية النفايانسبة كبيرة جدان إ

 النفايات الصمبة تذىب في طريقيا إلى الطمر الصحي في المكب.

باعتبارىا األفضؿ مف صفر النفايات راسة مع الدراسات السابقة بأىمية استراتيجية كما كتكافقت الد

ج اإلنتا ستخراج إلىاالمف  لمكارد الطبيعيةلمحفاظ عمى اأفضؿ خيار خالؿ التجارب العالمية، كألنيا 

ا، ي، كليس فقط عالجالصمبة النفاياتتقميؿ ل األقكل خياركىك ال ،إلى االستيالؾ إلى التخمص منيا

لطاقة كالماؿ كؿ مف امضيعة ليا التأثير األقكل في في السكؽ المتبعة الحالية يا تكنكلكجأف ال حيث

التي مبادئ إدارة النفايات الصمبة  بتطبيؽضركرة االلتزاـ كأىـ ما أكصت بو الباحثة  .كالمكارد الطبيعية

كميات  " بأكبر نسبة ممكنة مفياقالط رجاعستالاك التدكير، اؿ، ك عادة االستعمكا  "التقميؿ، تشمؿ كؿ مف 

فايات في مكب نفايات المنيا، صفر ناللى مكب نفايات المنيا، كتحقيؽ النفايات الصمبة الكاردة إ

 ة.يالبيئاألنظمة لتزاـ بقانكف يقاضي كؿ مف يخؿ بكاال
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Toward Sustainable Management of Al-Minya landfill: (Zero Landfill) 

 

Prepared by: Shatha Taha Ibrahim Abusrour 

Supervisor: Ibrahim Awad 

Abstract 

 
This study aims to achieve sustainability of Al-minya landfill and to achieve the goals of 

this study The researcher depended on exploratory descriptive approach which is based on 

describing the phenomena and explore the ambient circumstances in the case of the study 

and explore its aspects, knowing that the available information is insignificant. The 

researcher referred to previous  researches and consulted people with scientific and 

practical experience, four questions were formulated to answer the main question which 

investigated the extent of the effect of solid waste R4s management on solid waste disposal 

to achieve zero waste reaching to sustainable management of Al-minya landfill in order to 

minimize its  growing problems.  

The results of this study showed the limited application of the R4s that involves each of 

'waste reduction, reuse, recycling and energy extraction' of solid waste. The amount of the 

waste incoming to Al-Minya landfill indicates that there is an increase in the amount of 

solid waste in general and that is due to the increase in the population. Furthermore, there 

is nobody, whether public or private sector who adopts the solid waste recycling process, 

this indicates the lack of a true indicator that shows the amount of solid waste recycled 

from the amount of waste incoming to Al-Minya landfill. As for the recycling, only (1 %) 

of the incoming waste is recycled at the same time solid waste can relatively be a source of 

power, there are preparations for the infrastructure in Al-Minya dumpster to collect gas at 

an approximate rate of 1000 m3/s which approximately equals (1) megawatts of electricity 

with the possibility of doubling the gas output every three years. The amount of buried 

solid waste was about 97%, which is a very large percentage when compared to the 

amount of waste received at AL- Minya landfill. The largest quantity of solid waste goes to 

the landfill in the dump.  

The study was also consistent with the previous studies on the importance of zero waste 

strategy as the best solution supported by international the experiences, and because it is 



 ذ
 

the best option is to preserve the natural resources from extraction to production to 

consumption to disposal. It's the best option to eliminate solid waste, not only treating it, 

whereas the current technologies in the market have the most powerful effect on wasting 

"energy, money and natural resources". The most important recommendation of the study  

was  the necessity of applying the R4s that include "Reduction, Reusing, Recycling and 

Recovery or Rot extraction of energy" as much as possible from the amounts of solid waste 

that arrives  to AL-Minya landfill, and Achieving zero waste in a dump AL-Minya, and 

create an  abiding law that sues everyone who violates the environment. 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة 

 مقدمة 1.1

كالمجتمعات  ،المشكالت التي تكاجو المدفكالتخمص منيا مف أىـ  ،مبةص  مشكمة النفايات ال تعد  

بعد آخر مقارنة  بالتزايد يكمان  تالكميات الناتجة مف النفايات الصمبة أخذ ف  أذ إالحضرية في العالـ، 

التطكر الزراعي كالصناعي كما أف . (2010)عمي،  عدد السكاف ياـ الماضية كذلؾ بسبب زيادةمع األ

 دل الى زيادة سمكؾ األفراد االستيالكيأكتطكر كسائؿ النقؿ كالمكاصالت، كتحسف المستكل المعيشي 

إلى تكدس مالييف ذلؾ  أدلدارة النفايات الصمبة، فقد إالطرؽ المالئمة في إلى عدـ اتباع  باإلضافة

خالؿ بالتكازف البيئي جماؿ الطبيعة كاإلل ان ىتشك  فسببت كالقمامة في المدف كالقرل طناف مف النفايااأل

ف(. 2012)شتية،  تمكث عناصر البيئة كاستنزاؼ في قد تسبب  زيادة كمية النفايات الصمبة كا 

  (.2010)عمي،  المصادر الطبيعية

 ،كالنفايات التجارية ،نزليةنكاع ىي: النفايات المألى عدة إكتصنؼ النفايات الصمبة حسب مصادرىا 

نفايات اليدـ كالبناء، باإلضافة نشاءات، كنفايات التعديف، ك كنفايات اإل ،كالزراعية ،كالنفايات الصناعية

لى العادمة. كتصنؼ النفايات الصمبة أيضا حسب طبيعتيا إلى النفايات الناتجة عف معالجة المياه إ

 ف، قابمة لمحرؽ كغير قابمة لمحرؽ،تعفف كغير قابمة لمتعفنفايات عضكية كنفايات غير عضكية، قابمة لم

كىك ما يترتب عميو أىمية كبيرة في عممية إدارة النفايات كالتخمص منيا بطريقة سميمة كآمنة )شتية، 

2012     .) 
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 ، مفع السياسي كاالقتصادم غير المستقرفمسطيف عمى مدل السنكات الماضية بسبب الكضعانت 

المجمس ف أحيث لخدمات العامة لممكاطف الفمسطيني، ثمار في البنية التحتية كسكء اعدـ كفاية االست

عمى إلدارة النفايات الصمبة لمحافظتي الخميؿ كبيت لحـ ىك المالؾ كالجية المسؤكلة عف المشترؾ األ

ضمف ىذا المكب الصحي نشاء إتـ ك  ،شرؽ بيت لحـ المنيامنطقة تشغيؿ مكب النفايات الصحي في 

تحاد دارة النفايات الصمبة لمنطقة جنكب الضفة الغربية الممكؿ مف البنؾ الدكلي كاالإمشركع  طارإ

خريف، كيخدـ مكب نفايات المنيا جميع الييئات المحمية في منطقة كركبي كالعديد مف المانحيف اآلاأل

مجمس ) ( نسمة في منطقة جنكب الضفة الغربية800,000الجنكب بحيث يستفيد منو ما يزيد عف )

 (.2014، الخدمات المشترؾ

افظة عمى كالمح مف الناحيتيف البيئية كالمالية المنيالمكب نفايات دارة المستدامة اإلىذه الدراسة  تتناكؿك 

كخمؽ فرص عمؿ جديدة،  ،سالمة التعامؿ مع قطاع النفاياتك ، جياؿ القادمةالمكارد لحماية حقكؽ األ

نيا فرصة اقتصادية يمكف مف خالليا استعادة المكارد بألنفايات اكاعتبار لى طاقة، نفايات إكتحكيؿ ال

ف النفايات مف القطاعات االقتصادية الكاعدة كخاصة أاعتبرت ، ك ان فعميمنيا ستفادة كاالالميمة كتحكيميا 

  .في الدكؿ النامية

 مشكمة الدراسة 2.1

 ىـ قضاياأمف  ةكاحد ،ثنكاع التمك أمف مختمؼ  اعميي ةكحمايتيا كالمحافظ ةصبحت قضية البيئأ

 ةفي ظؿ التخطيط لمتنمي ةخاص ،ةالناميبعاد التحديات التي تكاجو الدكؿ أمف  ان رئيس كبعدان   ر،العص

ف تجد أكالتي تحاكؿ  ةالمعقد ةكمشاكؿ البيئ ةخاضتيا الدكؿ المتقدم، كفي ضكء التجارب التي ةالشامم

مكانية العالج الناجح، كمع تطكر المجتمعات إى ف تقضي تراكمات التمكث عمأقبؿ  ةالحمكؿ الممكنليا 
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 كثر تطكران أ ةنتجات بطريقنتاج السمع، زاد حجـ الما  عمى استخالص المكاد الخاـ ك  قدراتالكتنامي 

 (.2014)البمكم،  ان كتعقيد

مف بيف العمميات  ،كغير ذلؾ ،كالخشب ةمثؿ المكاد المعدني ،كتصنيعياف استخراج المكاد الخاـ إ

ف أكما  ،لمغابات ةالبيئي األنظمةدمر تخشاب عادة ف قطع األأحيث  ،ةالبشري نشطةلأل ميران كثر تداأل

ف التعديف يطمس أك  ،ت شديدة التمكثالى عمميإيؤدم  ةدكات خشبيأك أم ألى كرؽ إخشاب تحكيؿ األ

ف ف كثير مإلخامات كلسكء الحظ ففكؽ ركاسب ا ةمقامال ةبشريالمستكطنات الك أ ةبيئيال ةنظماأل

ازداد  ،ةخير كفي السنكات األ .ةنما يحدث في مناطؽ بعيدإلذم ينتج عف انتاج المكاد الخاـ الضرر ا

يزيد مف  ةكبقائيا دكف معالج ،كالكـ ،مف حيث النكع ةفايات الصمبنمعو ال تكتزايد ،سكافالعدد 

، كالعمؿ عمى تقميؿ (2014)البمكم،  ةالنفايات الصمب بإدارةمما يدعكنا الى التفكير  ،ةالمشكالت البيئي

كبر قدر أىي فكرة لتحكيؿ و ،"الصفر نفايات"مستكل لى إلى المكب، كالكصكؿ إالنفايات الصمبة  تكريد

النفايات  كباتأف م كمما يزيد األمر تعقيدان  خر نافعآلى استخداـ إمف النفايات مف المكب ممكف 

صعكبات كبيرة إليجاد مساحات مناسبة  كسنكاجوالقصكل، االستيعابية إلى طاقتيا ما  ستصؿ يكمان 

 .جديدة باإلضافة إلى التكاليؼ الباىظة لبنائيا مكباتلبناء 

 لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتجيب عمى التساؤؿ الرئيسي التالي:  

في التخمص من النفايات الصمبة لتحقيق الصفر إدارة النفايات الصمبة مبادىء  ما مدى تطبيق

 مستدامة لمكب نفايات المنيا لمحد من تفاقم مشكالتيا؟ نفايات لموصول إلى إدارة
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 أىمية الدراسة 3.1

االستمرار في الزيادة السكانية المضطردة لسكاف محافظة بيت لحـ كمنطقة جنكب الضفة الغربية 

بشكؿ متسارع، كالتي رافقتيا زيادة في انتاج النفايات الصمبة، كمؼ البمديات كالمجالس القركية كمجمس 

ات المشترؾ األعمى إلدارة النفايات الصمبة المبالغ المالّية الكبيرة لمتخمص مف النفايات بالطرؽ الخدم

الصحية، حيث أف ما تجبيو البمديات كالمجالس القركية مف رسكـ بدؿ نفايات مف المكاطنيف كالمحاؿ 

د تكاليؼ النفايات التجارية غير كاؼ لتغطية تكاليؼ النقؿ كالتخمص مف النفايات كتضطر البمديات لس

مف مصادر أخرل كرسكـ الميف كغيرىا، كمف ىنا تبرز أىمية الدراسة في الكقكؼ عمى كاقع إدارة 

 النفايات الصمبة مف الناحيتيف العممّية كالتطبيقية كما يأتي:

 األىمية العممية 1.3.1

برزىا أكمف  المتغيراتف تركز عمى مجمكعة مك دارة النفايات الصمبة إفي مجاؿ  تأتي أىمية ىذه الدراسة

" تقميؿ بأركانيا األربعة كىي إدارة النفايات الصمبة مبادلءتأثيران عمى استدامة مكب نفايات المنيا "

عادة استخداميا النفايات الصمبة، كتدكيرىا،  ي باإلضافة إلى الطاق رجاعستإلكاالنفايات الصمبة، كا 

 االعتبارات البيئية كالتشريعات كالقكانيف، ك اديةالجدكل االقتصمجمكعة مف المتغيرات الكسيطة كىي 

التكعية المجتمعية، كالقطاع الخاص كلكؿ مف ىذه المتغيرات تأثيران عمى استدامة المتبعة في فمسطيف، ك 

حيث اعتبرت الدراسات أف المجتمع المحمي أىـ الركائز مكب النفايات مف الناحيتيف البيئية كالمالية، 

ارة النفايات الصمبة، كأف غالبية النفايات ىي نفايات عضكية، كفي مسح البيئة األساسية في عممية إد

في  األسرمف %84.3أشارت النتائج أف  2013المنزلي لمجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني لعاـ 

اظيرت النتائج  2015كفي عاـ  أىـ مككف لمنفايات الصمبة المنزليػة، مسطيف تعتبر أف مخمفات الطعاـف

، أىـ مككف لمنفايات الصػمبة المنزليػة أف مخمفات الطعاـ في فمسطيف تعتبر األسرمف % 59.8 أف
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كىذا النكع مف الدراسات يثبت صحتو مف الناحية العممية لمتركيبة النكعية لمنفايات، كيظير عجزان في 

اعية ظؿ الظركؼ غير الطبيعية المتمثمة في االحتالؿ كممارساتو، مف حيث الممارسات االجتم

 كالظركؼ االقتصادية. 

، مف خالؿ البيانات المجمكعة التي يمكف التنبؤ مف خالليا في ساس نظرمأعمى كتـ بناء الدراسة 

حمكؿ لممشكمة، كالتكصؿ إلى نتائج مبنية عمى الحقائؽ، يمكف تعميميا عمى بقية مكبات النفايات في 

 كصفيا. بساطةلفمسطيف، ليسيؿ اقتراح الحمكؿ لمشكمة  الدراسة نظران 

 األىمية التطبيقية 2.3.1

مشكمة النفايات الصمبة لكاحدة مف المشكالت البيئية الرئيسة كىي تبرز أىمية ىذه الدراسة في تناكليا  

ماكف محددة إلعادة تدكيرىا المختمفة كنقميا إلى أحمكؿ ليا كجمع النفايات  دكالتطبيقات المناسبة إليجا

عادة إدخاليا إلى حمقة اإلنتاج بيدؼ التخمص منيا بالطرؽ الصح أك معالجتيا أك التخمص منيا ية كا 

أك خفض تيديدىا لإلنساف كالبيئة، كالمساىمة في تقميص استغالؿ المكارد الطبيعية، كما كتشير ىذه 

تزايد كميات النفايات كخاصة لممدف، بسبب المظير الحضارم  هتشك التي لمكاره الصحية االدراسة إلى 

، كأضرارىا التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى البيئة كاإلنساف، كتظير ىذه الدراسة التكجيات االصمبة مني

االقتصادية إلى النفايات باعتبارىا قطاعات اقتصادية كاعدة في فمسطيف كتستيدؼ منطقة جنكب 

ى إقامة صناعات بيئية تعتمد عممف ىذه الفكرة مف خالؿ  ستفادةالضفة الغربية كبيت لحـ تحديدان لال

، كيأمؿ ىذا التكجو في تعزيز الرفاه لألسر، كتحقيؽ إدارة مستدامة لمكب كمكاد خاـ النفايات الصمبة

 نفايات المنيا مف الناحيتيف البيئية كالمالية. 
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 برزت المشكمة لدل الباحثة في ضكء الممحكظات التالية:كما ك  

 يالرئيس التساؤل 4.1

في التخمص مف النفايات الصمبة إدارة النفايات الصمبة  ءمبادل تطبيؽتبحث ىذه الدراسة في مدل 

حد مف تفاقـ مشكالتيا مف دارة مستدامة لمكب نفايات المنيا لمإلى إنفايات لمكصكؿ  رلتحقيؽ الصف

 تية:اآل التساؤالتجابة عمى خالؿ اإل

 الفرعية تساؤلت الدراسة 1.4.1

 ؟ب نفايات المنياعمى استدامة مك تقميؿ النفايات الصمبة ما مدل تأثير .1

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ استخداـ النفايات الصمبةعادة إ ما مدل تأثير .2

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ تدكير النفايات الصمبة ما مدل تأثير .3

 الطاقة مف المكاد العضكية عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ رجاعستا ما مدل تأثير .4

 أىداف الدراسة 5.1

مكب نفايات عمى استدامة الصمبة النفايات  معرفة أثر األركاف األربعة في إدارةلى إىذه الدراسة  تيدؼ

 : المنيا مف خالؿ

 في التخمص مف النفايات الصمبة.القكانيف كالتشريعات المتبعة  إلىالتعرؼ  .1

 ترجاعسالعادة االستخداـ كالتدكير كاا  التقميؿ ك ) ء إدارة النفايات الصمبةمبادلمدل تطبيؽ  .2

  .نفايات المنيا في مكب في التخمص مف النفايات الصمبة (يالطاق

 .المنيا مكب نفاياتاستدامة تؤثر عمى المتغيرات التي محاكلة تفسير  .3
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الطرؽ المتبعة في التخمص تحديد مدل كفاءة لعرض المعمكمات كالبيانات المتكفرة كتحميميا  .4

 مف النفايات الصمبة.

 ة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة.شرح الكاقع الراىف إلدار  .5

لى مجمكعة مف النتائج كتقديـ المقترحات كالتكصيات التي قد تفيد إالمساىمة في التكصؿ  .6

 صناع القرار كالعامميف في قطاع النفايات الصمبة.

 حدود الدراسة 6.1 

 مدينة بيت لحـ.شرؽ المقاـ في  مكب نفايات المنياكاقع اقتصرت ىذه الدراسة عمى 

 محددات الدراسة 7.1

محدكدية البيانات المتاحة حكؿ النفايات الصمبة كذلؾ يعكد لقصر الفترة الزمنية لتشغيؿ مكب نفايات 

كتدكيرىا،  ياستعمالاإعادة متخمص مف النفايات الصمبة كلفراد البيانات نحك سمكؾ األالمنيا، كعدـ تكفر 

بيت لحـ كالمتمثمة بػكؿ  محافظةف قبؿ البمديات في ماألكلية باستخداـ إستبانة كصعكبة جمع البيانات 

بمدية بيت لحـ، كبمدية بيت ساحكر، كبمدية بيت جاال، كبمدية الدكحة، كبمدية الخضر( الستيائيـ مف )

رسـك  ، كتيرب المكاطف مف مسؤكلياتو اتجاه دفعالكاحد لطف النفايات الصمبة دفعقيمة رسـك ال مف

   .ةيقيات البيئخالالالنفايات كااللتزاـ بأ
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 الفصل الثاني

 ابقةراسات الس  ظري والد  اإلطار الن  

 المقدمة 1.2
اليامة، التي تحتؿ مرتبة الصدارة  الرئيسةاالىتماـ بالبيئة كقضاياىا المختمفة مف المكضكعات  يعد

ف ة بعد أع دكؿ العالـ سكاء المتقدـ منيا أك النامي كخاصعمى مكائد أصحاب القرار السياسي، في جمي

 .(2008، تي)لب تبيف مدل التمكث الذم لحؽ بالبيئة كعناصرىا المختمفة

، العديد مف الككارث كالحكادث البيئية، أكال ريب في  ف المجتمع الدكلي قد شيد خالؿ القرف المنصـر

خالؿ بالنظاـ البيئي، عمى سطح األرض بصفة عامة لى االان بيئية ىائمة، أدت إضرار أالتي خمفت 

مبة مف دارة النفايات الصّ كما كيمكف القكؿ بأف إ (.2008، )لبيتبصفة خاصة  نسافاة اإلكحي

تجارية، كيعتبر ىذا تحدم االقتصادية الكاعدة التي تخمؽ فرص استثمارية كمشاريع  الممارسات

مف  كالحدّ مكبات النفايات في فمسطيف مبة في النفايات الصّ  إلدارةكثر استدامة لمكصكؿ إلى ممارسات أ

التدكير  مبادراتلى المكب عف طريؽ لة إة النفايات المحكّ تزايد كميّ  دة في ظؿّ ة النفايات المتكل  كميّ 

 . تنمية مستدامة، ك كغيرىا بما يحقؽ جدكل اقتصادية الطاقي رجاعإلستكاعادة االستخداـ كا  
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 دارة البيئيةاإل 1.1.2

، ة الحديثة كتأثيرىا عمى البيئةمجتمعات البشريإدارة التفاعؿ بيف النيا عمى أاإلدارة البيئية تعرؼ 

مى مجمكعة متنكعة مف كجيات ُيمكف االطالع عمى الحاجة إلدارة البيئة مف خالؿ االطالع عك 

 . النظر

 ،كة الدافعة كراء اإلدارة البيئيةالقمرار ىي الفمسفة األكثر شيكعان ك مفيكـ القدرة عمى التحمؿ كاالستك 

لبيئية ليست لممحافظة عمى البيئة مف أجؿ البيئة فقط كلكف ىي لممحافظة عمى كبالتالي فإف اإلدارة ا

تنطكم إدارة البيئة عمى إدارة جميع مككنات البيئة الطبيعية ك ، صالح البشرية أيضان م بيئة مف أجؿال

 ،اع أنكاع الكائنات الحية كبيئاتيمترابطة مف العالقات بيف جمية، كىذا يرجع إلى كجكد شبكة حيكيّ الك 

كتشمؿ البيئة أيضان العالقات بيف البيئات البشرية مثؿ البيئة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية مع البيئة 

 البيكفيزيقية.

الجانب ك الجانب االقتصادم، ك الجانب األخالقي، كىي : عدة جكانب أساسية إلدارة البيئة كىناؾ

ادئ كالمساعدة في اتخاذ مبالمى صياغة الجكانب التي تساعد عك االجتماعي، كالجانب التكنكلكجي 

الطبيعة العممية كالتقنية إلدارة البيئة تجعؿ منيا مينة لمعمؿ كنمط إنساني كعقالني في ك ، القرارات

 العالـ.

 ،مكاجية المخاطر البيئيةك  ،قدمت إدارة البيئة كجيات نظر حكؿ استخداـ كصيانة المكارد الطبيعيةك 

بأف "الحفاظ عمى البيئة ىي حالة مف االنسجاـ  :Aldo Leopoldلبيئة كقد قاؿ أحد المحافظيف عمى ا

ذا االنسجاـ، فيك يتضمف إدارة بيف اإلنساف كبيف األرض أك البيئة"، فاإلدارة البيئية ىي عممية لخمؽ ى

بمد تيدؼ لمحفاظ عمى  كؿّ ف حيث أ. ة كجميع عناصر الطبيعةكغير الحيّ  ةمف الكائنات الحيّ  كؿ
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 ،مركز إنتاج نظيؼ في كؿ دكلة لمساعدة المؤسسات الحككميةف تتبع كجكد أعمييا يجب البيئة 

المؤسسات ك  ،التكامؿ بيف المؤسسات التي ينتج عنيا مخمفات، ك مف كمية الفاقد صة عمى الحدّ الخاك 

 ة.التي تستخدـ ىذه المخمفات كمكاد أكليّ 

الت البيئية كمصادر خالؿ عرض المشكمعرفة الكاقع البيئي الحالي مف  لىإ إلدارة البيئيةتيدؼ ا

تراتيجيات الخاصة االسك  ،جراءاتمدل تطبيؽ اال، ك التي يجب اتخاذىا نحك ذلؾجراءات اإلالتمكث، ك 

 ة التي تطبؽ مف خالليا نظـ حماية البيئة، أـ أفّ معرفة التكجيات البيئية لممؤسسات الصناعيّ ، ك بالبيئة

معرفة ، ك مف أجؿ أىداؼ إدارية أخرلالخاصة بالبيئة  التدابيرجراءات ك مؤسسات تنفذ االىذه ال

 التحديات التي تكاجو تطبيؽ نظـ اإلدارة البيئية. 

ائـ عمى عناصر متكاممة منيا تطكير القكل العاممة كتحميؿ الكضع الق اإلدارة البيئية السميمة تعتمدك 

 .لمنفايات الصمبة ة الصناعية بما يحقؽ عناصر اإلدارة السميمةألممنش

 إدارة النظام البيئي 2.1.2

كالذم يؤدم تطبيقو إلى الحصكؿ ة عمى تطبيؽ نظاـ إدارة البيئة يّ تحرص الكثير مف الشركات الصناع

عمى  ان يجابيا ان ىذا النظاـ لو تأثير  حيث أف   ،(ISO14001عمى شيادة الجكدة في اإلدارة البيئية )

% إذا 5أسيميا بمعدؿ قيمة الشركات تزيد  ية أف  الدراسات العالم كتشير ،اقتصاديات اإلنتاج الصناعي

طبقت ىذا النظاـ كحسنت صكرتيا كعندما تقؿ المخاطر البيئية يزداد المساىمكف رغبة في شراء أسيـ 

% مف عينة المسح ترغب في شراء منتجات الشركات 52أخرل أف  اتكما كجدت دراس ،ىذه الشركة

تسييؿ عمميات : كيتمتع بميزات أخرلف ىذا النظاـ إفؽ ىذا النظاـ باإلضافة إلى ذلؾ التي تطب

التعامؿ التجارم في الكثير مف الدكؿ في آسيا كأكركبا حيث تتطمب سياسات ىذه الدكؿ ضركرة تطبيؽ 
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عادة ، ك ؿ الحكادث البيئيةيقمت، ك اـ في عمميات االستيراد كالتصديرمثؿ ىذا النظ ، استخداـ المكادا 

تحسيف صحة ، ك قميص تكاليؼ التخمص مف النفاياتت، ك لخاـ كالطاقةؿ األمثؿ لممكاد ااالستغالك 

الغياب ألسباب  نتيجةكتقميؿ الفاقد االقتصادم  ،لمكظفيفعمى أداء ا  كسالمة العامميف مما ينعكس

لمي نظاـ عاالعتباره  عمى اختيار أفضؿ الممارسات المصنعة في البيئةة أيساعد المنش، كما ك مرضية

مركز رأم لمتدريب ) مع أنظمة قطاع العماؿ المختمفة وندماجال .ت البيئيةتتفؽ عميو اإلدارا

 .(2002كاالستشارات البيئية، 

 مف التمكث البيئي. ف تجني الكثير مف تمؾ الفكائد كتحدّ فعند تطبيؽ إدارة النظاـ البيئي ال بد لمدكؿ أ

 التموث البيئي 3.1.2

ما  كؿّ ، ك التي تؤدم إلى اإلخالؿ باألنظمة لتغيراتما ينتج عف ا كؿّ نو يعرؼ التمكث البيئي عمى أ

كيب العناصر الطبيعية سكاء بالتأثير في جميع عناصر البيئة أك ما يؤثر في تر  يؤثر عمى البيئة سمبان 

 .ان معنكي أك ان مادي ان تمكثما إكيككف  ة.غير الحيّ 

يتأثر بو كيراه بالعيف المحسكس الذم يحيط باإلنساف فيشعر ك التمكث  نوأ التمكث المادمكنعني ب

و ثل إىماؿ اإلنساف في حؽ نفسو كليافقد أد ،معظـ األحياف دة كقد يككف ىك المتسبب األكؿ فيالمجر 

تمكث ، ك الماء تمكث المستمر كراء التكنكلكجيا الحديثة إلى اإلخالؿ بالتكازف البيئي مما أدل إلى:

 التربة. ك تمكث اليكاء، ك الغذاء

نو غير مؤثر عمى نظاـ أمنو  مرئي كالذم ييممو اإلنساف اعتقادان التمكث غير اليك ف التمكث المعنكمما أ

 ان , كضرر ان عضكي ان ىذا التمكث يؤدم إلى أخطار ينجـ عنيا ضرر  الحياة الطبيعية كالمجتمعية إال أف  

ي، التمكث الجمال، ك خالقياألتمكث ال، ك ثقافيالتمكث ال، ك سمعيال تمكثال مف أنكاعو:ك  ان سيككلكجي

 نساف كالمجتمع.، فالتمكث لو آثار عمى اإلقيميالك  فكرمالتمكث الك 
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 عمى اإلنسان والمجتمعثار التموث البيئي آ 4.1.2

بيعية كاألخطار التي ة كالمكارد الطإف مشكمة التمكث مف المشاكؿ العالمية التي تيدد الكائنات الحيّ 

 :مجتمع ما يميالبيئي عمى اإلنساف كالآثار التمكث  مف، ك تيدد البيئة

 تأثيره عمى الصحة العامة. -
 تأثيره عمى التنمية. -
 تأثيره عمى البيئة العمرانية. -
 تأثيره عمى التنمية السياحية. -
 تأثيره عمى االقتصاد القكمي. -
 تأثيره عمى اآلثار كالحضارات. -
 تأثيره عمى الصحة النفسية. -
 (.2016)الحسف،  تأثيره عمى األخالقيات المجتمعية -

طحية كالجكفية، كتمكيث اليكاء تمكث المياه الس   مبيئة، فتؤثر فيل ان مخاطر  مبة تسببالص   فالنفايات

مف  كبات النفايات غاز الميثاف كغيرهسامة، كينبعث مف م ان ؼ عمميات الحرؽ مكادتخمّ كالتربة، ك 

دارة (، فتحقيؽ التكامؿ ألنظمة إ2016، النكري ظاىرة االحتباس الحرارم )الغازات التي تسيـ ف

 كلكية بيئية قصكل.أ بكصفيامف اآلثار البيئية  حد  يالنفايات 

 مبةالنفايات الص   5.1.2

لى آخر حسب النكعية إ النفايات" كىي تختمؼ مف بمد  تعرؼ باسـ " بقايا متنكعةن نساف أنشطة اإلتنتج 

ػػة النفػػػع كخطػػػرة مػػػادة عديمػكتعتبر النفايات الصمبة (. 2012، نناخ كاخركفيشكالكمية كالخصائص )

أحيانػػػا ذات محتػػػكل مػنخفض مػػف السػكائؿ. كتشػػمؿ النفايػات البمديػػة، كالنفايات الصناعية كالتجاريػة، 

خػػرل المرتبطػػة بيػػا كنفايػػات ألميػات الزراعيػػة كتربيػػة الحيكانػػات، كالنشػػاطات اعمالكنفايػات ناتجػة عػف 

ا في تعبير يستخدـ عالميكىي  (.2017حصائية، )معجـ المصطمحات اال ديفعالتاليػػدـ كمخمفػػات 
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نكاع النشاط المنزلي غير السائمة التي تنتج عف مختمؼ أالمخمفات الكقت الحاضر لإلشارة إلى "

أمر نسبي ألف الحمأة ف صفة غير سائؿ لصناعي كالزراعي كالتعديني، كما أكالحرفي كالتجارم كا

 (.    2010ة مف بعض المخمفات تدخؿ ضمف النفايات الصمبة )عمي، الكحؿ( الناتج)

ك استخداـ أكلي أكتعتبر النفايات بالمعنى العاـ لمكممة كؿ ما يتبقى مف أم نشاط كال يككف لو أم 

ككف ظركؼ أفضؿ خر حيثما تقد تككف ليا قيمة إف كجدت في مكقع آ اي، مع أنثانكم عند المصدر

 (.2012، شينناخ كاخركف)فضؿ كؿ أمتكافرة الستخداميا بش

ع المكاد الصمبة القابمة لمنقؿ كالتي يرغب مالكيا بالتخمص منيا، يجم مبةيقصد بالنفايات الصّ كما ك 

السائمة بحيث تككف عممية جمعيا كنقميا كمعالجتيا مف مصمحة المجتمع، كبالتالي ىي المخمفات غير 

تعدينية أك التجارية المنزلية أك الصناعية كالزراعية كال نساف المختمفة سكاءكالتي تنتج عف نشاطات اإل

. (2012)شتية،  كثير مف المشاكؿ البيئية كالصحيةدارتيا بالشكؿ السميـ يسبب الكالحرفية، كأف عدـ إ

لييا كلـ تعد صالحة لالستعماؿ مف قبمو، في ذلؾ حاجة إساف النتفاء النأم مادة ترمى مف قبؿ اإلك 

خر ة في مكاف آخر ككقت آفادة مف تمؾ المكاد المرميّ قت، كبالرغـ مف إمكانية اإلمكاف كفي ذلؾ الك ال

 (.2010 )عمي،

نيا نفايات المنازؿ بما في ذلؾ كالتنمية النفايات البمدية عمى أ ؼ منظمة التعاكف االقتصادمكتعر  

كالمباني المكتبية  النفايات كبيرة الحجـ كالنفايات المماثمة الناتجة عف التجارة كالتبادؿ التجارم

كالمؤسسات كالشركات الصغيرة كنفايات الساحات كالحدائؽ ككنس الشكارع كمحتكيات حاكيات القمامة 

 (.2016، النكرسكاؽ )الناتجة عف تنظيؼ األ كالنفايات

نتاج النفايات كتركيبتيا كنقميا كمعالجتيا بالطريقة ذاتيا في إحكؿ  كتشير االحصاءات إلى عدـ إجماع

ما بيف  كتيرة تكليد النفايات كال حتى ك مشترؾ لكافة البمداف بشأفالبمداف، كما مف معدؿ نيائي أ ميعج
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مر يرتبط بعدد مف العكامؿ منيا خصائص المجتمع مناطؽ المختمفة مف البمد ذاتو، إذ أف ىذا األال

الحصكؿ  مر عمميةب ىذا األالمحمي كالظركؼ االجتماعية كمتكسط الدخؿ في كؿ منطقة، كيصع  

 ساسان دة مرتبطة أكلّ تعمى صكرة كاممة لكضع النفايات كعممية تحديد االتجاىات، فكميات النفايات الم

 .(2012، شينناخ كاخركف) يضا بالتنمية االقتصادية كالصناعية كالحضريةكأبالزيادات السكانية 

ذا لـ يتـ ية كبيئية خطيرة إعكاقب صحية كمالتمثؿ النفايات تحديان عمى المستكل العالمي، ينذر بىذا ك 

التعامؿ معيا بصكرة سميمة، كىي مشكمة تتصؿ بكيفيات إنتاج المجتمعات كاستيالكيا، كىي قضية 

ايات دارة النفايات فيي تشمؿ جميع عمميات جمع كنقؿ كمعالجة النفإأما  (.2016، النكرتيـ الجميع )

أك غير المرغكب فييا  زالة المكاد المتعفنةإلى إقؿ تكمفة، فيي تيدؼ أكالتخمص منيا بأعمى كفاءة ك 

عطاء المنطقة مراض كا  ر األكبئة كاألة كغيرىا لمنع انتشاة كالتجاريّ ة كالصناعيّ مف المناطؽ السكنيّ 

دارة النفايات بيئة الطبيعية مف التمكث، لذلؾ فإف عممية إكحماية الصحة العامة كال حضاريان  منظران 

احؿ كثيرة تختمؼ مف بمر  نتاج النفايات كجمعيا، كتمرّ إ حيث يتـعممية شاممة كمتكاممة تبدأ مف 

. كعمى المسؤكليف عف (2012ص مف ىذه النفايات )شتية، لى مرحمة التخممجتمع آلخر، كصكال إ

تأثير سمبي أقؿ ا دائمان أفضؿ خيار لممعالجة بف يختارك التخطيط كاإلدارة حيثما يتـ إنتاج النفايات أ

  (.   2016 ،النكر)نساف كصحة اإلالبيئة عمى 

 تصنيف النفايات الصمبة 6.1.2

  لىتصنؼ النفايات الّصمبة إ

ما  كىذه الفضالت غالبان  ،ذات طبيعة عضكيةكىي الفضالت التي تككف النفايات العضوية:  .1

ة مما تؤدم جكاء الحارّ ؿ السريع كالتعفف كبالخصكص في األة عمى التحمتككف ليا القابمية العاليّ 

نسبة تمؾ النفايات في البمداف  يد ركائح كريية كتجذب إلييا الحشرات كالقكارض، كتزدادإلى تكل
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ف النفايات العضكية تتضمف نفايات الطعاـ مثؿ سيما في ظؿ التضخـ السكاني. كما أالنامية ال 

د كنفايات الحدائؽ العامة مثؿ األعشاب كأكراؽ كالطعاـ الفاس، نفايات تحضير الطعاـ

 (.  2010، شجار)عمياأل

قابمة لالحتراؽ كتشمؿ  القابمة لمتحمؿ، كقد تككفغير : كىي الفضالت النفايات غير العضوية .2

غير قابمة لالحتراؽ كتشمؿ  كأالبالستيؾ( كالقماش كالخشب كالمطاط كالجمكد، كالمدائف ) ؽر الك 

 (.2010المعادف كالزجاج كالخزفيات كغيرىا )عمي، 

خشاب كالفحـ كالتي تتكلد في البيكت، لمكاد المتبقية مف احتراؽ األمؿ ا: كتشالرماد وبقايا الحرق .3

خ أك التدفئة، ككذلؾ الناتجة مف كالمعامؿ كفي القطاعات الصناعية إما لغرض الطبكالمخابز 

ك مسحكؽ ا، كتككف ىذه المخمفات عمى شكؿ حبيبات صغيرة جدان أحراؽ النفايات لتقميؿ حجميا

 (. 2010مف عممية الحرؽ )عمي، يحتكم بعض المكاد المتبقية 

، أك تككف كلى مف المعالجةكىي إما تككف صمبة كتفرز بالمراحؿ األ: مخمفات محطات المعالجة .4

الكحؿ( التي تنتج مف محطات معالجة مياه الشرب كمياه الصرؼ )ة شبو صمبة كالغريف الحمأ

ة بعد فصميا لحمألؾ محطات معالجة المياه الصناعية، كيمكف االستفادة مف االصحي ككذ

عناصر التربة كيككف أقؿ صحي كسماد عضكم يستخدـ في تنشيط كترسيبيا مف مياه الصرؼ ال

 .(2010عمى البيئة مف السماد الكيميائي )عمي،  ضرران 

 مصادر النفايات الصمبة 7.1.2

البشرم تتكلد النفايات الصمبة حيثما كجد نشاط بشرم كتختمؼ تمؾ النفايات باختالؼ مراحؿ التطكر 

نتاج الفرد الفمسطيني لمنفايات الصمبة (، كتشير التقديرات إلى أف معدؿ إ2010)عمي،  كالحضارم

كغـ/  1.2 – 0.9( كذلؾ في القرل كالمخيمات، كما بيف )ان كغـ/ يكم 0.8 - 0.6ما بيف )يتراكح 
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بداية شير شباط في ريج ، كفي دراسة حالة أجراىا معيد أ(2012( في البمديات كالمدف )شتية، ان يكم

كيمكف أف نجمؿ أنكاع  ،(ان كغـ/ يكم 0.79) نتاج الفرد في مدينة بيت لحـإكاف معدؿ  2012لسنة 

 تي: النفايات حسب مصادرىا كاآل

كىي النفايات الصمبة الناتجة مف المنازؿ كالمطاعـ كالفنادؽ، كتتألؼ مف : النفايات المنزلية .1

لى جمعيا كنقميا إؾ كالمعادف كغيرىا، كىي تحتاج الكرؽ كالبالستيك فضالت الطعاـ كالزجاج 

ة لمتعفف، كتحتؿ النفايات ممعظميا مكاد عضكية قاب كالتخمص منيا دكف تأخير ألفكمعالجتيا 

% 50 – 45كبر بيف مصادر النفايات في فمسطيف حيث تتراكح نسبتيا ما بيف المنزلية النسبة األ

 (. 2012)شتية،  مف الحجـ الكمي لمنفايات

مسالخ، كركث كتضـ النفايات الزراعية النباتية كالحيكانية كمخمفات ال الزراعية:لنفايات ا .2

ذا ما تـ نباتات، كىي في معظميا غير ضارة إعالؼ كمخمفات حصاد الالحيكانات كبقايا األ

سمدة استخداـ األ مما يقمؿ مفة منيا في تسميد التربة الزراعية دمعالجتيا، كيمكف االستفا

متربة كالمياه السطحية لالناتج عنيا كبالتالي التقميؿ مف التمكث ، (2012)شتية، ة الكيماكي

لمطاقة الحرارية، كما  ان ك كمصدر مخمفات النباتية في صناعة الكرؽ أكالجكفية، كيمكف استخداـ ال

فراف، كبعض القرل سطينية بشكؿ كاسع في التدفئة كاألراضي الفمينتشر استخداميا في األك 

ف الطبيعة قادرة عمى التخمص ؿ البيت، كبالرغـ مف ىذا التمكث إال أاعمفي جميع أ ياتستخدم

 منو. 

لى البيئة يا مجمؿ أنكاع الصناعات كتطرحيا إكىي المخمفات التي تنتج النفايات الصناعية: .3

 تبعان  كبيران  ك غازية، كذات طبيعة استمرارية كمتنكعة تنكعان أصمبة ا سائمة أك مطة كتككف إالمحي

لتنكع الصناعات، كالصناعات الكيميائية كالمعادف كالدباغة كالجمكد كالصناعات الغذائية كغيرىا 
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كتحتاج لشركط خاصة إلدارتيا لما فييا مف مكاد خطرة كمكاد مشعة كمكاد مف الصناعات، 

 سامة.

اع مف أكثر مصادر النفايات خطكرة، كذلؾ لعدـ اتبفي الضفة الغربية تعتبر النفايات الطبية 

دارتيا حيث يتـ في غالب األحياف كضعيا مع النفايات األخرل كيتـ نقميا إة في الشركط الصحي

قـك لى المكب الذم ال يكجد فيو عممية فرز لمنفايات أصال، كحتى المكبات التي تفرز النفايات تإ

عاممة ف تعامؿ م. كاألفضؿ أف تتـ عممية فرزىا داخؿ المشفى كألقاءىا في المكببفرزىا بعد إ

ث كيشكؿ خطران يسبب التمك  نفاياتف البعض مف ىذه اللمتقميؿ مف آثارىا قدر اإلمكاف، ألخاصة 

 . (2012)شتية،  نسافعمى صحة اإل

ز بيف الحمأة الناتجة عف ييمكف التمي الحمأة(:)النفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة  .4

التي تحتكل عمى نسبة  ةمياه العادمة المنزليّ ة كالحمأة الناتجة عف الالمياه العادمة الصناعيّ 

ة، كتعتبر المستعمرات االسرائيمية مصدران كبيران لتمكث الحمأة سكاء مرتفعة مف المكاد العضكيّ 

ة عمى الصحة العامّ  كبيران  ك المنزلية، كىك ما يشكؿ خطران تجة مف المياه العادمة الصناعية أالنا

 .(2009)عّمك،  كالبيئة الفمسطينية

كعمميات حفر تربة الناجمة عف عمميات الحفر كمقالع ككسارات الحجارة كىي األ نفايات التعدين: .5

ذا لـ يتـ تجميعيا كعمؿ مصاطب االمناجـ، كينتج مف  لتعديف كميات كبيرة مف األتربة كا 

ك مع مياه األمطار كتتسرب إلى المياه الجكفية كاألراضي الزراعية، أ، فإنيا ستختمط نحداراال

  مميا الرياح في فصؿ الصيؼ كتمكث بيا المناطؽ المجاكرة كالجك المحيط.  تح

بنية، كال تشكؿ عف عمميات ىدـ كبناء المنشآت كاألجميع المكاد الناتجة  نفايات اليدم والبناء: .6

 ألقيتالردـ كشؽ الطرؽ، أما إذا  كأعماؿستخداميا عمى صحة اإلنساف، كيمكف إعادة إ خطران 
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ذا تـ كضعيا فكؽ األراضي الزراعية تعمؿ عم فإنيا عشكائيان  ى تشكيو المنظر العاـ لممنطقة، كا 

  راضي.سيؤدم إلى خسارة ىذه األ

 مبةمكونات النفايات الص   8.1.2

كالمخمفات الناتجة مبة مف أجؿ التخطيط السميـ كإلدارة بيئية ناجحة ال بد مف معرفة نكعية النفايات الصّ 

باختالؼ مبة النفايات الصّ اتجاه اختيار سميـ لطريقة المعالجة. نكعية ف ىذا يتجو بعف المنطقة، أل

ف ذلؾ يتأثر بطريقة مباشرة بالكثافة السكانية في المنطقة كالكضع االقتصادم المنطقة كالزمف أل

مبة مف المكاد العضكية، كالكرؽ كالكرتكف كالنسيج كتتككف النفايات الصّ . (2009، باركد) كالكعي البيئي

لظركؼ المعيشة خرل تبعان ف، كتختمؼ نسب المكاد مف محافظة إلى أب كالزجاج كالمعادكالخش

بة البالستيؾ سن ف  المناسبات الدينية، كال بد مف اإلشارة إلى أقامة كدرجة التحضر ك كالعادات كمكاف اإل

التطكر في ك ساليب المعيشة مر كذلؾ نتيجة التغير الحاصؿ في أكالنايمكف كالمعادف ىي في ازدياد مست

  .(2012، شتية) مجاؿ الصناعة كالزراعة

أم مكب  في منطقة الدراسة 2012لعاـ  2ريج في بداية شير كفي دراسة أجراىا معيد الدراسات أ

مككنات  ففإريفية المنطقة الخرل ضرية كأحالمنطقة الخذ عينة لتمثيؿ ، كذلؾ بعد أالنفايات في المنيا

  .( مككنات النفايات الصمبة الكاردة إلى مكب النفايات في المنيا1.2منيما يظير في جدكؿ رقـ ) كؿ  

 الواردة الى مكب النفايات في المنياالنفايات الصمبة  مكونات( 1.2جدول رقم )
 الحضر الريف نوعية النفايات الصمبة

 %15.4 % 5.0 كرؽ ككرتكف
 %2.8 %1.2 مكاد بالستيكية

 %14.2 %19.1 اغمفة، حقائب، اكياس، اغطية، العاب
 %4.4 %5.7 نسيج

 %43.5 %48.1 نفايات عضكية
 %1.8 %0.9 مكاد معدنية

 %3.0 %1.0 زجاج
 %15.1 %18.9 مكاد مختمطة ) مكاد اخرل(

 (2012)معيد الدراسات أريج، 
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 لنفايات الصمبة وطرق التخمص منيامعالجة ا 9.1.2

نقاذ المدف مفإف مرحمة معالجة النفايات الص   ذ المراحؿ الميمة، إ أخطارىا ىي مف مبة كالتخمص منيا كا 

ف يتـ ة أكلية ككزنيا بصفة ثانكية عمى أنقاص حجميا بصفمبة إلى إتيدؼ عممية معالجة النفايات الص  

عف المعالجة يستغني  شكاؿشكؿ مف أأم ، كال يكجد ذلؾ بسرعة بحيث تتحكؿ إلى شكؿ أقؿ ضرران 

ناؾ العديد مف الطرؽ لمعالجة كى .(2010، )عمي رض لمتخمص النيائي مف النفاياتاأللى الحاجة إ

العشكائية، النفايات الصمبة كالتخمص منيا في مناطؽ مختمفة مف العالـ، بعضيا تتبع الطرؽ البدائية ك 

 مبة كالتخمص منياة كالبيئية في معالجة النفايات الصّ سس كالمعايير الصحيّ كالبعض اآلخر يتبع األ

 الجة المخمفات الصمبة:أىـ الطرؽ المستعممة في معكمف  .(2012)شتية، 

ككاـ يقة عمى تكديس النفايات عمى شكؿ أككاـ المكشكفة في العراء: تعتمد ىذه الطر طريقة األ .1

خرل راعية كمقالع الحجارة الميجكرة كأماكف أراضي الز كدية كاألعمى جكانب الطرقات كاأل متناثرة

حيانان يتـ حرقيا أكل لمقكارض، كألتكاثر الحشرات كمكتشكؿ كسطان مالئمان  تـ اختيارىا عشكائيان،ي

اشكف بحرقيا لمبحث عف المعادف كالمكاد القابمة إلعادة االستفادة منيا بّ ، كيقكـ النّ حجميامتقميؿ مف ل

سمكب التخمص العشكائي مف النفايات، كال دكؿ العالـ المتقدـ قكانيف تمنع أصدرت كلقد أ ببيعيا،

في دكؿ العالـ النامي نتيجة  كثر استعماالن األ بيئيان  ة كالمرفكضةتزاؿ ىذه الطريقة غير الصحيّ 

    لكمفتيا البسيطة. 

مف مجرد  مبة بدالن السترجاع بعض المكارد النافعة مف النفايات الصّ طريقة استعادة المكارد: كىي  .2

 طرؽ السترداد المكارد كىي: رمييا، كيكجد ثالث

كفي نفس  ،في الشكؿ الذم تكلدت عميو كيعني االستخداـ المباشر لممخمفاتإعادة االستعماؿ: أ 

، دكف تعريضيا ألم معالجة طبيعية أك كيميائية أك بيكلكجية قد تؤثر العممية التي تكلدت عنيا

عادة إك تككينيا، فعمى سبيؿ المثاؿ يتـ في بمداف كثيرة خاصة الدكؿ النامية في شكميا أ
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لى الشركات المنتجة رىا إعادتيا إاجات المشركبات الفارغة إلى المحالت كالتي تتكلى بدك زج

، عبد الظاىرسكاؽ مرة اخرل )تعبئتيا بمنتجاتيا كطرحيا في األ لتنظيفيا كالتأكد مف سالمتيا ثـ

خذه الدكؿ النامية ضيؽ بحيث ال يمكف أعادة استعماؿ المخمفات في مجاؿ إك  (،2011

لى إحي ألنو متركؾ منظـ كغير صعادة االستعماؿ غير مبكب كغير ، بسبب أف إباالعتبار

ك قطاعات خاصة كظيفتيا فرز النفايات مؤسسات أ دىالي كنابشي النفايات دكف كجك األ

 ثار جانبيةدكف آعادة استعمالو الو كمف ثـ تنظيفو كتصنيفو ليتـ إكتصنيؼ ما يمكف استعم

 .(2010عمي، )

أك تكضع في يا مال يرتبط بأص كايجاد استعماؿ جديد ليا ،خذ النفايات الصمبةأاالنتفاع: ب 

لخارجية كالطرؽ ااالستعماؿ المباشر، مثال يستعمؿ الرماد كبديؿ لإلسمنت في خرسانة السدكد 

غيرىا مف ك تربيع ك أ ـت كمكاد ردخرل، كيمكف اإلفادة مف مخمفات األبنية كالمنشآكانشاءات أ

 . (2010)عمي،  طرؽ االنتفاع

بحيث يمكف استخداميا كمكاد خاـ في نفس  تتضمف عممية التدكير معالجة المخمفاتالتدكير: ج 

فضؿ البدائؿ إلدارة ، كيعتبر التدكير أحد أخرل، أك في عمميات أالعممية التي تتكلد عنيا

 ل االقتصاديةكيتكقؼ تدكير المخمفات عمى الجدك  ت البمدية كالزراعية عمى حد سكاء،المخمفا

ت الخاضعة لعمميات شير المخمفاأ عمى الطمب عمى المنتجات المختمفة، كمفليذه العمميات ك 

)عبد ستيؾ، المعادف، النفايات العضكية الكرؽ، الزجاج، العظاـ، القماش، البالالتدكير ىي: 

كيختزؿ الحاجة  يحفظ المكارد الطبيعيةحيث كثير مف الفكائد متدكير كل(. 2011الظاىر، 

ة أقؿ مف تمؾ الطاقة التي قلى طايقمؿ مف مخاطر التمكث، كيحتاج إكلية كما الستيراد مكارد أ

يتـ  عداد المكاد الخاـ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك خفض كمية النفايات التيتحتاج إلييا عممية إ
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ثير مف الفكائد االقتصادية التي يمكف الحصكؿ ككىنالؾ ال طمرىا في مكاقع الطمر الصحي.

 :كمنيا( 2010كما اشار ليا ) عمي، مف خالؿ عممية التدكير عمييا 

%( مف كزف 80-70اد القابمة لالحتراؽ في النفايات بيف )الطاقة إذ تتراكح نسبة المك تكفير  .1

 ألغراض التسخيف كتكليد الكيرباء. تستعمؿ النفاياتبعض الدكؿ النفايات، ك 

عممية التدكير سكؼ  فّ ، إذ أالمستدامة مكارد النادرة كاتجاه لمتنمية االقتصاديةالمحافظة عمى ال .2

،  كالمشكمة االقتصادية تشير ف تستخدـ بدؿ المكارد النادرةكارد التي يمكف أفر الكثير مف المتك 

، محفاظ عمى المكارد لمجيؿ الحاضرلكذلؾ  ،لى ندرة المكارد النسبية مع تعدد الحاجاتإ

 .المستدامة لمتنمية جياؿ القادمة، كسيككف ىذا اتجاىان كاأل

يكلد غازات ضارة لمبيئة أك يجنب زجيا في يجنب التدكير التمكث الناجـ مف حرؽ النفايات مما   .3

عادتيا عبر محطات تنقية المياه أك عبر لتي تكلد الضرر لإلنساف مف خالؿ إمصادر المياه ا

عادة التدكير سكؼ تقمؿ مف التكاليؼ المصاحبة لعممية التمكث كالفكاكو، كا   اكاتالنباتات كالخضر 

 ككذلؾ تكاليؼ الضرر كالمعالجة.

صابة االنساف باألمراض النفسية كاالجتماعية نتيجة لكجكد الممكثات البيئية يجنب التدكير إ  .4

لذم يعيش ثبتت الدراسات أف انتاجية الفرد افرد، حيث أعمى انتاجية ال كالبصرية، مما يؤثر سمبان 

    .%38-20م يعيش في بيئة غير نظيفة بمقدار نتاجية الذفي بيئة نظيفة تزيد عف إ

كلية ير مكاد أتكفكالتقميؿ مف البطالة،  نتيجة لجديدة  تح صناعاتكف جديدة تكفير فرص عمؿ .5

 لكثير مف الصناعات.

نساف المتزايدة كتمبية حاجات اإل، لخاـر الكثير مف المكاد ايتكفلستيراد تقميؿ االعتماد عمى اال .6

 جياؿ القادمة كعدـ التعدم عمييا.مكارد األك كالحفاظ عمى المكارد 
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تكلدىا  ا  ( مرض26في تخفيض تمكث البيئة مف خالؿ القضاء عمى )تسيـ عممية التدكير  .7

لى منع نمك ، إضافة إكلده الجرذافان ت( مرض16)يكلده الذباب ك ان ( مرض42)ك الصراصير

مراض ة التي تصرؼ عمى معالجة األة الضارة، كالتقميؿ مف التكاليؼ الصحيّ الكائنات الحيّ 

 ار المصاحبة ليا. ضر ككمؼ األ

تاحة كا  ك التخمص منيا في عممية الطمر، مبة التي يجب معالجتيا أالنفايات الصّ  ةتقميؿ كمي .8

 راضي التي كانت تستخدـ مساحات لرمي النفايات في مجاالت أخرل.الفرصة إلى استغالؿ األ

% مف 100ؽ نتاج طف كاحد مف الكر ؽ دكر كبير في تكفير الطاقة حيث أف إتدكير الكر ل .9

متران مكعبان مف  28كيمككاط/ ساعة( طاقة، ككذلؾ سيكفر  4100)مخمفات كرقية سكؼ يكفر 

كغـ مف الممكثات اليكائية،  24المياه، باإلضافة الى نقص في التمكث اليكائي الناتج بمقدار 

 حيث يمكف استخداـ الكرؽ المعاد تدكيره في طباعة الجرائد اليكمية.

مكف كي ،لمنيكـ كالحديدفي مسابؾ األ كالحديد كاأللمنيكـ ة صير المخمفات المعدنيةعاديمكف إ .10

% كلعدد ال نيائي مف المرات كتحتاج عممية تدكير الحديد لطاقة أقؿ 100الحديد بنسبة  تدكير

% 20الالزمة الستخراجو مف السبائؾ، أما تكاليؼ إعادة تدكير األلمنيكـ فإنيا تمثؿ  مف الطاقة

 .(2010)عمي،  % مف الطاقة5ى تدكيره فقط المية قط مف تكاليؼ تصنيعو، كتحتاج عمف

، كتحتاج عممية تصنيعو بشكؿ كبيرتعتبر صناعة الزجاج مف الصناعات المستيمكة لمطاقة  .11

 .حتاج الى طاقة أقؿ بكثيريتدكيره ( درجة مئكية، ك 1600ية تصؿ الى )لى درجات حرارة عالإ

ذ يزيد لمتربة إ مرطبان منشطان ك العتباره ، تحكيميا الى سمادك االستفادة مف المخمفات العضكية  .12

في  مة أك القابمة لمتحمؿحم، كيحافظ عمى المكاد العضكية المتنتاج المحاصيؿ الزراعيةمف إ

 غير مستيمكة لمطاقة كغير ممكثة لمبيئة. النياالتربة، 



23 
 

تـ في محارؽ تعد طريقة الحرؽ طريقة شائعة لمتخمص مف النفايات الصمبة، كتطريقة الحرؽ:  .3

انبعاث الممكثات الغازية درجة مئكية لضماف عدـ  800رارة تزيد عف خاصة عمى درجات ح

ما إلدكؿ التي تقكـ بإحراؽ نفاياتيا كثر طريقة مستخدمة في األى اليكاء الجكم كىي إالسامة 

راضي لعمؿ المكبات مف األك لعدـ كجكد مساحات كاسعة أساسي ألمحصكؿ عمى الطاقة بشكؿ 

في  1847في عاـ  منذ منتصؼ القرف التاسع عشر كتحديدان  كاستخدمت ىذه الطريقة ،الصحية

تطكر تصميـ ىذه المحارؽ كزادت سعتيا كاستعممت في تكليد ثـ مدينة نكتنجياـ البريطانية كمف 

ىـ أكمف ، كؿ العالـ مثؿ السكيد كالدنمارؾكميات ال بأس بيا مف الطاقة الكيربائية في بعض د

كسينات كالدقائؽ حتماؿ تسرب بعض الغازات السامة مثؿ الديك المخاطر التي تحيط بيذا النكع ىك ا

 ،يد الكربكف الذم يصعب التخمص منوككسأتنتج كميات كبيرة مف غاز ثاني ك ، المعدنية الضارة

لالنبعاثات  نتاجان إقؿ أكلذا تـ تعديؿ تصميـ كثير مف مصانع حرؽ النفايات في العالـ لتككف 

، %20نع قميمة نسبية حيث ال تتعدل الناتجة مف ىذه المصا الغازية كىك ما جعؿ مردكد الطاقة

نيا أىـ حسناتيا أمف ك ، الصيانة التي تكمؼ مبالغ طائمة لىإفراف الحرؽ بحاجة دائمة أف أكما 

)تسعة،  في ىذا المجاؿ كلى عالميان كتعد الياباف األ، %98يد عمى تقمؿ حجـ النفايات بنسبة تز 

2015). 

مبة، إذ بدأت الطرؽ القديمة المستعممة لمتخمص مف النفايات الصّ  الطمر الصحي: كىي مف   .4

غمب المدف األكربية ككذلؾ الكاليات المتحدة االمريكية بدفف فضالتيا، كفي الثالثينيات بكشر أ

قتصاد في المساحات المخصصة لمدفف لثقيمة لغرض رص النفايات كذلؾ لإلباستعماؿ المعدات ا

 يتيا بالتراب بالطمر الصحيالنفايات في حفر كمف ثـ تغطكصار يطمؽ عمى عمميات كضع 

إحدل الطرؽ الحديثة لمعالجة النفايات الصمبة حيث يتـ حفر حفرة في كىي  ،(2010)عمي، 

ض األحياف تستعمؿ ، كفي بعى طبيعة ككمية النفايات المتكقعةاألرض يعتمد عمقيا كسعتيا عم
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، كالبيئية المطمكبة  الصحية  شركطتكافرت فييا ال لطمر النفايات إذا  الميجكرة مقالع األحجار

، كما كتجيز القاعدة بشبكة لحمايتيا مف التمكث  ياه الجكفيةكبعد تجييز الحفرة يتـ عزليا عف الم

في النفايات كيتـ   صرؼ لممياه الناتجة عف مياه األمطار كعمميات تحمؿ المكاد العضكية المكجكدة

طف  1,0 – 0,8، كتصؿ كمية النفايات المضغكطة مف حفرة ثـ ترصلنفايات عمى قاعدة التكزيع ا

ستعماؿ طريقة الطمر الصحي في التخمص مف النفايات فال(. 2015)العركبة،  لكؿ متر مربع

لييا كما اشار إ تيكاقتصادية كاجتماعية يمكف ادراج أىميا باآلالصمبة مزايا كفكائد كثيرة صحية 

 :(2015 ( ك )العركبة،2010كؿ مف )عمي، 

راضي غير المالئمة لمزراعة كمكاقع المقالع المترككة كاألأك  ،المناجـ المستثمرة سابقان استغالؿ .أ 

عداد مكاقع  لطمر النفايات لو فكائد عديدة أىميا اختصار الكمفة الناتجة عف عمميات حفر كا 

 راضي التي قد تككف ذات فائدة مستقبمية.الطمر أك تجنب استغالؿ بعض األ

 نكاع الحشرات الضارة.أكارض كباقي ف تكاثر كانتشار الذباب كالقالحد م.ب 

 .مبة كركائحيا الكرييةالصّ  النفاياتالتخمص مف .ج 

نتياء العمؿ في المكقع كاستعماليا في التنمية الصناعية أك يمكف استصالح األراض بعد إ.د 

 الزراعية، أك استخداميا كمناطؽ ترفييية بعد زراعتيا.

 .المفتكح أك العشكائي مامة مف مناطؽ الرمي  قؿ عرضة لنابشي القأ.ق 

 أقؿ عرضة لنشكب الحرائؽ..ك 

  .خرل المستعممة لمعالجة النفاياتقميمة مقارنة بالطرؽ األكمفتيا .ز 

 .تساعد في تحسيف المنظر العاـ لممنطقة مقارنة بما كانت عميو في السابؽ.ح 

ف إ، ككذلؾ تيار في تغذيكية المتفسخة دك تساعد في زيادة خصكبة التربة لما لممكاد العض.ط 

سيساعد بعد مدة زمنية طكيمة كمف خالؿ تفاعالت  ،كال سيما العضكية منيا ،طمر النفايات
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ىذه العممية ك  ،مثؿ خامات الفكسفات كالنفط ،عمى تراكـ العديد مف المكارد الطبيعيةكيميائية 

  القادمة. جياؿت في المستقبؿ مما ستضمف حقكؽ األسكؼ تكفر الكثير مف االستثمارا

  مكانية الحصكؿ عمى غاز الميثاف الناتج مف التخمر كالتحمؿ الالىكائي.إ.م 

 ما سمبيات ىذه الطريقة:أ      

 احتماؿ تمكث المياه الجكفية بفعؿ السكائؿ كالركاشح..أ 

 تسرب الغازات كاحتماؿ حدكث انفجارات في مكاقع المطامر..ب 

زراعية،  لممكف استخداميا ألغراضمف اإشغاؿ مساحات كبيرة مف االراضي كالتي كاف .ج 

 .(2012)شتية،  كغيرىا ،صناعية، سكنية

لنفايػػات ادارة ء إمبػػادلمبة كاالسػػتدامة لمبيئػػة يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار دارة النفايػػات الّصػػإف عنػػد الحػػديث عػػ

عػػادة اسػػػتخداـ  يػػػادة الػػكعي بيػػػا بأركانيػػػا األربعػػة كالتػػػي يجػػب العمػػػؿ عمػػى ز الصػػمبة  كىػػي )التقميػػػؿ، كا 

 (.اع الطاقيالتدكير، كاالسترجخمفات، ك الم

 والتنمية المستدامةمبة النفايات الص  دارة إالعالقة بين   10.1.2

منػػذ كجػػكده ك  ،رض إلػػى تػكفير المػػأكل كالمأكػؿ كالممػػبس لنفسػوعمػى سػػطح األنسػػاف فػي نشػػاطو اإل اتجػو

ؾ ظؿ فػي صػراع دائػـ كلذل ،بر قدر مف كسائؿ الراحة كالرفاىيةعمى سطح األرض يسعى إلى تكفير أك

 ،مػػػػػػػػع الطبيعػػػػػػػػة المحيطػػػػػػػػة بػػػػػػػػو بكػػػػػػػػؿ أشػػػػػػػػكاليا مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ البقػػػػػػػػاء كاسػػػػػػػػتمرار الحيػػػػػػػػاة عمػػػػػػػػى األرض

البيئػػة الطبيعيػػة بمػػركر األجيػػاؿ حيػػث كػػاف اإلنسػػاف فػػي بدايػػة نشػػأتو ت حػػدة الصػػراع بينػػو كبػػيف كتػػدرج

قػػدرات البشػػرية ظػػؿ التقػػدـ الحضػػارم كنمػػك ال يكفػػ ،ات البسػػيطة فػػي تعاممػػو مػػع الطبيعػػةيسػػتخدـ األدك 

ظيػرت اآلثػار المػدمرة عمػى البيئػة مػف جانػب، كاإلنسػاف  ،الخالقة كالتطكر التدريجي عمػى مػر العصػكر

 .نفسو مف جانب آخر
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تبػػػاع الطػػػرؽ اكالتقػػػدـ الصػػػناعي كالزراعػػػي كعػػػدـ  أدل ازديػػػاد عػػػدد السػػػكاف كارتفػػػاع مسػػػتكل المعيشػػػةك 

كبالتػالي تمػكث  ،ى ازدياد كمية النفايات بشكؿ ىائػؿلإمبة النفايات الصّ  ةالمالئمة في جمع كنقؿ كمعالج

كقػػد  ،اؼ المصػػادر الطبيعيػػة فػػي منػاطؽ عديػػدة مػػف العػػالـز مػػف أرض كمػػاء كىػكاء كاسػػتنعناصػر البيئػػة 

محافظػة عمػى الصػحة ة لممػكر الحيكّيػمػف األ صبحت اليكـ إدارة النفايات الصمبة فػي جميػع دكؿ العػالـأ

التنميػػة ف ألكذلػػؾ  ،ا عػػف بعػػضمة كالتنميػػة متداخمػػة ال يمكػػف فصػػميمشػػكالت البيئػػف، كالسػػالمة العامػػة

يػؤدم إلػى مضػاعفة المسػاحة المستدامة ىي االسػتخداـ األمثػؿ لألراضػي الزراعيػة كالمػكارد المائيػة ممػا 

طار مفيكـ االستدامة ، ك الخضراء  إلى مكارد الثركة الطبيعية كاستخداميا بحرص. إلساءةاعدـ يستمـز ا 

حؿ مشاكؿ تيككف بالمشركعات المعنية التي  ،تفعيؿ التنمية المستدامةلنفايات الصمبة في اإدارة فدكر 

يضان كأ خطرال الخطر كغيرالصناعي ، ك كـ بتدكير مخمفات النشاط الزراعيتق، ك الدكؿمخمفات 

 تدعـ اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة.التي المشركعات 

 ةؤثر عمى االقتصاد كالتنميتف أكف كؿ التمكث الذم يممف مشا ةمشكم ةمبر النفايات الصّ بتعتك 

  :آلثاراكمف ىذه  ةالحضري

 ةبيف البيئ ةكالتي تبيف العالق ةبالبيئ ةالخاص ةكضحت البحكث العمميأ: نتاجعمى اإل التأثير  -

 ةو الذم يعيش في بيئمييزيد انتاجو عف مث ةنظيف ةنساف الذم يعيش في بيئف اإلأ ،سافنكاإل

مف التي يجب  ةىدار كميو ىائمإلى إىذه المكاد  يضا عدـ استغالؿأ كقد يتسبب ،ةغير نظيف

 .عمييا كاستغالليا ةالمحافظ

 ةالقذر  يةماكف السياحعف األ بيئيان  ظيفةماكف النالسياح يفضمكف األ: فةعمى السياح التأثير  -

كتصبح  ،ةكالفني ةكتحط مف قيمتو الجمالي ،العمراني تشكه المظير ةايات الصمبف النفأ ةخاص
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تيتـ بنشر  ةف الييئات السياحيألذا نجد  ،ةجذب لمكثير مف الحيكانات الضال ةنقط يضان أ

 .لمسياح ةالجاذب ةالمناطؽ السياحي الكعي البيئي في

تشير جميع التقديرات ة: النفايات الصمب عف تمكث اليكاء بغازات ةالناتج االقتصاديةالخسائر  -

مما  ،لى فقداف مناعتو كضعفياإ في جك ممكث سيؤدم حتمان نساف ف استمرار معيشة اإلأ

ف أ، كما مراض التي يتعرض ليابسبب األ ةىظنفقات با ةلى تحمؿ كزارات الصحإسيؤدم 

كزكف قد تسبب في عمى درع األ ةثر الجانبي لمغازات الضار مف األ المعاناة التي سكؼ تحدث

 .نتاجيماا  اف كالنبات ك ؿ عمى الحيك نساف بليس فقط عمى اإل ةتفاقـ المشكم

 لإلنتاجيقدر الضرر الناتج ة: مبعف تمكث المياه بالنفايات الصّ  ةالناتج ةالخسائر االقتصادي  -

ما يعادؿ  ب ةفي جميع البمداف العربي ةمبمياه بالنفايات الصّ الالمحمي مف جراء تمكيث مصادر 

المجاؿ فمقد ىذا في  ةديعف الضرر الصحي كالخسائر الما ماأ ،/ سنكيان مميكف دكالر (528)

 ةيات الصمببالنفا ةنقميا بسبب تمكث المصادر المائي مراض التيساس األأتـ تقديرىا عمى 

  .(2014)البمكم،  كتشمؿ كذلؾ العالج كالدكاء كالمستشفيات

 االمني مكب نفايات 11.1.2

لحـ مكب نفايات  يمتمؾ المجمس المشترؾ األعمى إلدارة النفايات الصمبة لمحافظتي الخميؿ كبيت

لما يمتاز بو مف مكاصفات حيث المنيا، كيعد الجية المسؤكلة عف تشغيمو كيعتبر ىذا المكب صحيان 

كركبي كالعديد مف المانحيف االخريف، كيخدـ البنؾ الدكلي كاالتحاد األبتمكيؿ مف ء ىذا المكب أنشى

( نسمة 800,000ما يزيد عف ) ة في منطقة الجنكب بحيث يستفيد منومكب جميع الييئات المحميّ ال

خاليا لطمر  8مف  يتككفحيث ضمف مكاصفات فنية  كأنشئ .في منطقة جنكب الضفة الغربية
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كباستخداـ نظاـ عزؿ  ،الخاليا بطريقة ىندسية ، كصممتدكنـ 25كمساحة كؿ خمية حكالي  ،النفايات

  .(2015)المجمس المشترؾ األعمى إلدارة النفايات الصمبة،  )تبطيف( مزدكج

دخاليا ضمف برنامج محاسبة  ،يتـ تكزيف النفايات المحممة بالسيارة ،عند دخكؿ سيارة النفايات لممكبف كا 

لى مكقع المكب لتقكـ بطرح حمكلتيا إة التكزيف تنتقؿ سيارة النفايات بعد االنتياء مف عمميك  ،الكتركني

 ،جالتيا قبؿ خركجيا مف المكبكتمر عبر ممر لغسيؿ السيارة كتعقيـ لع ،مف النفايات في المكب

المكب  ـصمك . كبالتالي تخرج خارج المكب ،كذلؾ لضماف عدـ بقاء أم نفايات قد تككف عالقة بالسيارة

مغمؽ بشكؿ كامؿ كىك ة التي تراعي الحفاظ عمى الصحة كالسالمة العامة حدث المعايير العالميّ أكفؽ 

  .ادمكيكمف ثـ طمر النفايات بشكؿ سريع كتتـ عمميات 

 ىك تعزيز الكعي المجتمعي تجاه ،ة في منطقة الجنكبدارة النفايات الصمبّ إىداؼ مشركع أىـ أحد كأ

كتـ  ،كقد بدأ المجمس المشترؾ في تنشيط حمالت فرز النفايات ،كتدكيرىا ،فرز النفايات مف المصدر

فكرة فرز لى تعميـ إكيسعى المجمس  ،كثر مف مكقع في محافظتي الخميؿ كبيت لحـأاستيداؼ 

المجتمع ف يجنييا أـ في تحقيؽ فائدة اقتصادية يمكف يمما يس ،تدكيرىالالنفايات مف المصدر تمييدان 

كميات النفايات الكاردة تقميؿ ك  ،كالحفاظ عمى بيئة نظيفة ،يدم العاممةالمحمي مف خالؿ تشغيؿ األ

طف مف  600لى ما يزيد عف إيان كزاف النفايات يكمأيزيد مف عمر المكب حيث تقدر للى المكب إيكميان 

 نتاجيا في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ.إيات يتـ النفا

لسيطرة عمى التمكث الذم ينبع مف مكاقع تفريغ عشكائية غير صحية ىذا المكب في اتأتي أىمية كما ك 

اـ كبناء نظاـ مستد ،البيئة ، باإلضافة إلى تحسيفممحافظتيفل منطقة جنكب الضفة الغربيةتنتشر في 

 .ةإلدارة النفايات الصمبّ 
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 الدراسات السابقة 2.2
ىـ إلى أ" مبة كأثرىا عمى الصحة كالبيئةإدارة النفايات الصّ بعنكاف "( 2010بك ظاىر، أ)تكصمت دراسة 

في المشاكؿ المالية يكمف كبدرجة كبيرة حيث  ،مبةالنفايات الصّ  دارةإلمعيقات جاىزية الييئات المحمية 

المستكل التعميمي في كنقص المعدات كتدني  ،يات حسب المكاصفات العالميةكعدـ كجكد مكب نفا

مبة النفايات الصّ  إلدارةكعدـ كجكد خطة كطنية  ،لعماؿ جمع النفايات كمشاكؿ مرتبطة باالحتالؿ

عت عمى خمسة ؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كز يتحقكل .كنقص السيارات كنقص العمالة المينية

رؤساء الييئات المحمية مف محافظة راـ اهلل كالبيرة  ىـ المبحكثيف فئات مف فت ثالثمحاكر، استيد

شعب الصحة كالنفايات الصمبة، كخبراء مف ذكم االختصاص في المجاؿ ك شامؿ، المسح باستخداـ ال

 الصدفية كالقصدية عمى التكالي.   عينةالباستخداـ 

كضركرة تفعيؿ كتطبيؽ إلدارة النفايات الصمبة، خطة كطنية متكاممة  يجادكأكصت الدراسة بأىمية إ

دارة إ إلنجاحكتعزيز التعاكف كالتنسيؽ بيف الييئات المحمية  ،نظمة كالقكانيف الخاصة ذات العالقةاأل

 النفايات الصمبة، عمى مستكل الييئات المحمية كالمستكل الكطني. 

معتبرة  "ة باستخداـ نمكذج النقؿالصمبّ  النفاياتتحميؿ مشكمة نقؿ بعنكاف "( 2010، عميدراسة )

، سكاء كانت دكؿ نامية أك مشكمة عالمية مشتركة بيف جميع الدكؿفي كقتنا الحاضر ة المخمفات الصمبّ 

تشغؿ عقكؿ ك لى مرحمة ال تحتمؿ التأجيؿ كصمت إة المخمفات الصمبّ دكؿ متقدمة، كما أف مشكمة 

ت تحتؿ مركز الصدارة ضمف قكائـ األكلكيات لمدكؿ السياسة كأخذك العامميف في مجاؿ البيئة كاالقتصاد 

عنصران ميما مف ليؼ النقؿ تشكؿ اإف تكفمف ناحية إيجاد الحمكؿ العممية كالجذرية السريعة ليا، 

ف أم تخمص مف النفايات الصمبة، لذلؾ فإمجمكع التكاليؼ التي تتحمميا الدكائر البمدية في عممية ال
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 1طريقة فكجؿكاعتمدت الدراسة استخداـ تكفير في تكاليؼ النقؿ،  لىإتحسيف في نظاـ النقؿ سيؤدم 

كمفة نقؿ لمنفايات الصمبة مف مناطؽ تكلدىا إلى مكاقع الطمر  أدنىلى إمكصكؿ لمف نمكذج النقؿ 

 الصحي.     

تقييـ كاقع مكبات النفايات في الضفة الغربية كتخطيطيا بكاسطة نظـ "بعنكاف ( 2012دراسة )شتية، 

لى استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كتقنية مساعدة في تقييـ كاقع إىدفت " فيةمات الجغراالمعمك 

فضؿ المكاقع الصالحة إلقامة مكبات نفايات بات النفايات في الضفة الغربية كتخطيطيا كاختيار أمك

راسة، كباستخداـ البيانات المتكفرة عف منطقة الد، صحية بناء عمى مجمكعة مف الشركط كالمعايير

تـ اشتقاؽ المعايير المطمكبة، كمف ثـ تحكيميا إلى خرائط تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية،  كاعتماد

تمثؿ أىـ المعايير االقتصادية كاالجتماعية، كالمعايير الجيكلكجية كالجيكمكرفكلكجية، كالمعايير البيئية 

حصائي، لتصبح قاعدة كاإلميؿ المكاني كالمعايير المناخية، كالتي تمت معالجتيا باستخداـ كظائؼ التح

مة في منطقة الدراسة إلقامة لتحديد أكثر المكاقع مالء 2تكجرافيمعمكمات رقمية أتاحت بناء نمكذج كار 

 مكبات النفايات الصحية.  

ىـ ما ، كأباستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية فضؿ المكاقع لمكبات النفاياتكتكصمت الدراسة إلى أ

دارة السميمة لمنفايات، المعمكمات الجغرافية في مجاؿ اإل ضركرة تفعيؿ دكر نظـاسة اكصت بو الدر 

  .كالتخطيط البيئي

                                                           
1
الذم يمكف اف )الجزاء( ، كتعتمد عمى حساب قيمة الندـ في طرؽ الكصكؿ الى الحؿ األفضؿ لنماذج النقؿ إحدل اساليب بحكث العمميات 

، كتعتبر مف أفضؿ الطرؽ كأدقيا لما تتميز بو مف القدرة لى مركز تكزيعإنتاج إذا اتخذ قرار خاطئ في النقؿ مف مركز إيشعر بو متخذ القرار 
كف، عمى الكصكؿ لمحؿ األمثؿ أك الحؿ القريب مف الحؿ األمثؿ، كيقصد باألفضمية الكصكؿ لمحؿ األمثؿ بأسرع كقت ممكف )حسيف كاخر 

2012.)
2
تعني الرسـ، كقد بقي ىذا المفيـك سائد حتى عيد قريب، كبقيت ميمة   craphieكتعني الخريطة ك carte مف مقطعيف ىماتتألؼ الكممة  

حيث اعتمدت المجنة ، رافيفجرافيا كالكارتك جرافيا تنحصر في كضع الخريطة كلكف في منتصؼ القرف العشريف اتسع مجاؿ الكارتك جالكارتك 
( رافيا ىي )عمـ كفف كتقنية صنع الخرائطجمفيـك اخر ينص عمى اف الكارتك  1972رافيا العالمية كالتي انعقدت في نيساف جمشتركة لمكارتك ال

(2013)العذارم، 
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تناكلت الدراسة " مبة في محافظة شماؿ قطاع غزةإدارة النفايات الصّ بعنكاف "( 2009، كددراسة )بار 

ىذه النسبة مع باقي تقاربت % ىي مكاد عضكية ك 70ف إذ تبيف أ، مف حيث النكعية النفايات الصمبة

مبة في ف كمية النفايات الصّ أكضحت الدراسة أسكاء المخيمات أك المدف، ك  محافظات قطاع غزة

في الشير  ان دكالر  (193,800) طف يكميان، كىذا يكمؼ حكالي 266 بمغت قطاع غزة محافظة شماؿ

، كتعتمد المحافظة مف أجؿ عممية الجمع كالترحيؿ، كىذا مكمؼ جدان في ظؿ عدـ كجكد مكارد تذكر

  فقط عمى المعكنات كاليبات.

حافظة ال يتكزع تكزيعا نمكذجيان رجاء المالحاكيات كتكزيعيا الجغرافي في أ أىـ نتائج الدراسة أف عددك 

% مف المنطقة تتكزع فييا الحاكيات بطريقة غير مناسبة، 70% فقط مف المنطقة ك30ال عمى إ

لى المستكل المطمكب مف حيث عمميات ترتقي إيؿ النفايات ال ف أنظمة جمع كترحأب كتكصمت الدراسة

ات التي جاءت بيا ىـ التكصيمف سكاف المنطقة بطريقة سميمة، كأ% 40 لالجمع التي ال تخدـ سك 

عدادىا بما يخدـ أعداد السكاف كزيادة أ الحاكيات تكزيعان نمكذجيان  ععادة تكزيالدراسة ضركرة إ

 لتمثيؿ النسبي لعدد السكاف كالمساحة.كالمساحات بصكرة تساعد عمى ا

لى إالتي ىدفت " ك بعنكاف "تحميؿ التكاليؼ إلدارة النفايات الصمبة لمدينة قمقيمية( 2010 ،ىندمدراسة )

مبة الحالية دارة النفايات الصّ ، كتقييـ إدارة النفايات الصمبة في مدينة قمقيميةإتحديد التكاليؼ لخيارات 

كىك البقاء عمى كؿ تبيف أف الخيار األك  يات الصمبة في المدينة،ة إلدارة النفاكتحديد الخيار األقؿ كمف

ىماؿ التكاليؼ المتعمقة باألثار البيئية دكالر لمطف الكاحد( كفي حاؿ إ 71.1يكمؼ )ك  الكضع الحالي

كىك إنشاء محطة دكالر لمطف الكاحد(، أما الخيار الثاني  42.6تنخفض ىذه التكمفة لتصؿ الى )

فقد لى مكب زىرة الفنجاف في منطقة جنيف نقؿ النفايات الصمبة في المدينة إبة ك مؿ لمنفايات الصترحي

حد( في لمطف الكا /دكالر 57تنخفض ىذه التكمفة الى )للمطف الكاحد( / دكالر 58.7نو يكمؼ )تبيف أ
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عادة استخداـ ا  عمؿ فصؿ جزئي لمنفايات الصمبة ك  ما الخيار الرابع أمأ حاؿ إىماؿ اآلثار البيئية،

لى مكب زىرة الفنجاف في منطقة جنيف فقد رىا كمف ثـ ترحيؿ الجزء المتبقي إالمكاد التي يمكف تدكي

دكالر لمطف الكاحد  45.9تباينت التكمفة بحسب نسبة الفصؿ لمنفايات الصمبة كتراكحت التكمفة مف )

تبيف بأف التكمفة لبيئة، ك دة ااألفضؿ لجك يار ىك ف ىذا الخدكالر لمطف الكاحد( عمما بأ 52.3 الى

نشاء مكب صحي لمتخمص مف النفايات الصمبة كتعارض ذلؾ إالثالث كىك خيار مكبر بكثير لستككف أ

صمبة في نشاء مكبات مركزية لمتخمص مف النفايات الإمع سياسة سمطة جكدة البيئة في فمسطيف حكؿ 

ف تقكـ بمدية قمقيمية بعمؿ اسة بأصت الدر ك أك خرل. اإلضافة إلى الصعكبات البيئية األالضفة الغربية ب

ف تبدأ بمدية كأبيئية كمادية كبيرة، مشركع خاص إلغالؽ مكب النفايات الحالي لما في ذلؾ مف فكائد 

حماية البيئة مع لذلؾ ك المطمكرة ك ات الصمبة المرحمة أقمقيمية بعمؿ مشركع تجريبي لفصؿ النفاي

المدينة لما في ذلؾ مف تقميؿ  متخمص مف النفايات الصمبة فيلثؿ مضركرة أف تختار البمدية الخيار األ

ضافية إلدارة النفايات الصمبة في المدينة مما سيكفر الميزانيات نفاؽ السنكم لتغطية التكاليؼ اإلاإل

 كرية إلنشاء المشاريع الحيكية األخرل.الضر 

مشترؾ في مس الخدمات ال"تحسيف إدارة النفايات الصمبة في مج ( 2015كفي دراسة )األطرش، 

مبة بكاسطة نمكذج رياضي مقترح باستخداـ برنامج دارة النفايات الصّ تـ تطكير نمكذج إنابمس" 

(GAMS) General Algebraic Modeling System لنفايات لتقميؿ تكمفة نقؿ كجمع ا

ر لتحسيف إدارة مثؿ لجمع النفايات الصمبة، كمساعدة صانعي القراالصمبة مف خالؿ تحديد اآللية األ

اقتراح يات الصمبة في محافظة نابمس، ك النفايات الصمبة في مجمس الخدمات المشترؾ إلدارة النفا

كؿ حافظة نابمس، كييدؼ السيناريك األسناريكىات عمؿ إلدارة النفايات الصمبة في مجمس خدمات م

اريك الثاني يعتمد عمى تقميؿ تكمفة ما السين، أمبةلمتقميؿ مف التكاليؼ المدفكعة لجمع كنقؿ النفايات الصّ 
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ـ عادة استخدامبة بناء عمى السيناريك األكؿ، عمى أف تككف ىنالؾ عممية إنقؿ كجمع النفايات الصّ 

المجمس المشترؾ،  عادة استخداـ لبعض النفايات المجمكعة مف قبؿلبعض المكاد القابمة لمتدكير كا  

األكؿ بما يشمؿ فضؿ في حاؿ اعتماد السيناريك األكبينت النتائج أف تطبيؽ السيناريك الثاني ىك 

مبة قبؿ ترحيميا إلى الطمر الصحي، كأكصت الدراسة بتعاكف عادة استخداـ النفايات الصّ التدكير كا  

صحاب المصمحة الرئيسيف تحت مظمة كزارة الحكـ المحمي باعتبارىا صانع القرار الرئيسي إلدارة أ

يع المشاركة في تطكير قطاع النفايات الصمبة كتطكير االبتكارات النفايات عمى المستكل الكطني لتشج

  التكنكلكجية إلدارة النفايات الصمبة في فمسطيف. 

 Generation and Composition of Municipal Solid Waste (MSW) in"دراسة بعنكاف 

Muscat" مصادرقة عف نجاح إدارة النفايات يتطمب بيانات دقيف تبيف أ (2014) سميماف لمباحث 

في الكقت الحاضر ال تتكافر بيانات عف النفايات . ك دارتياالقرار المناسب إل ألخذكمككنات النفايات 

 مكبفي لمعمؿ  األكلية الدراسة ىذه إجراء تـك ، بصكرة منتظمة ياكمككنات ىامصادر البمدية الصمبة ك 

تكفير لالنفايات البمدية الصمبة تحديد معدؿ تراكـ مككنات  لىإالدراسة  كىدفتماف. في عُ  الممتقى

تـ جمع عينات مف مكب النفايات في ك ساسية لتطكير نظاـ إدارة النفايات البمدية الصمبة. أبيانات 

 ،لى مككنات مختمفةإفرز العينات المأخكذة  كمف ثـ ،الصيؼ كالشتاءفصمي مكسميف مختمفيف، في 

/ كغـ/ يكـ 0.97لصمبة اليكمية المتكلدة تعادؿ ف النفايات البمدية اأيا حيث حجامأك  ياكزانأ كتسجيؿ

  .شخص مف حيث الكزف

كالقابمة  لمتحمؿ القابمة النفايات مفكبر األ نسبةال لدييا الصمبة النفايات أفظيرت نتائج الدراسة أك 

 رجاعكاست التدكيرك  سماد،ال التكجو إلنتاج النفايات إلدارة المستقبمية خياراتال تكانك ، التدكير عادةإل

 في مكب النفايات. الممقاةلمحد مف الكميات الكبيرة  لمنفايات البمدية الصمبة ، كذلؾ الطاقة
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 ”Solid Waste Management and Its Effects Of Environment and Health“ بعنكاف ىدفت دراسةك 

اه س تجدإلى تقييـ معرفة كتكجيات كسمككيات كمدل إدراؾ طمبة جامعة الق (2014(عالف  لمباحث

جراء دراسة ية كالجامعية كطرؽ التخمص منيا كأثرىا عمى الصحة كالبيئة، كتـ إالنفايات الصمبة المنزل

كالذيف قامكا بتعبئة استمارة أعدت  ان طالب )509(مف مككنة مقطعية في جامعة القدس عمى عينة 

%( لدييـ 76.6ـ )ف معظـ الطالب كالبالغة نسبتييرت نتائج الدراسة بأظألتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ك 

%( مف الطمبة لدييـ 74.1ف )النفايات الصمبة كفصميا في حيف أ لمعرفة حكؿمستكل مرتفع مف ا

يف سمككيات جيدة حكؿ عممية %( منيـ كانت لدي37.1يجابية حكؿ عممية الفصؿ بينما )اتجاىات إ

دائمة متبعة ك  مية فصؿ النفايات بطريقةف تتخذ عمالفصؿ، كأكصت الدراسة بأف عمى الجامعات أ

في كؿ المجتمعات كيجب عمى الطالب بذؿ  دائمان  إلدارة النفايات الصمبة بحيث تصبح نمكذجان 

كصت تكل صانعي القرارات في الجامعات أما عمى مسلغرس ىذه المبادرة فيما بينيـ، أ قصارل جيدىـ

لتخمص مف النفايات ة كاكثر دقة لعممية فصؿ النفايات الصمبتنظيـ مشاريع أيـ عمى بحثّ  الدراسة

في تقاسـ مسئكلية إدارة النفايات الصمبة لدكره لدكر المجتمع  باإلضافة، كتكفير اإلمكانيات إلدارتيا

     ىـ في عممية السيطرة عمى ىذه المشكمة.األ

 بشكؿ ىائؿ الصمبة منفاياتل تراكـما تىاجهه بلدة الدوريت من  (Joel et.al, 2012)دراسة  تناكلتك 

 Economic Valuation of Improved Solid Waste Management in Eldoret "بعنكاف

Municipality" ال تزاؿك  ،المعيشية لألسر المتاح الدخؿ كزيادة السكاني النمك معدالت الرتفاع كذلؾ 

 ظؿ في األمثؿ النحك عمى عمييا الحصكؿ يمكف ال قد التي العامة المصمحة ىي مبةالصّ  النفايات إدارة

 في المحاكالت معظـ ركزت، حيث االستيالؾ في اإلقصاء كعدـ تجزئةال بسبب السكؽتنافسية  ظركؼ

 ىذهك  تنجح، لـ كالتي النفايات مف لمتخمصكالجمع  العرض جانب عمى كينيا في النفايات مشاكؿ حؿ

 إدارة فلتحسي االقتصادية القيمة تحميؿ دراسةك  ،الطمب نحك المكجو التقييـ استخداـ إلى تشير الدراسة
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 تستخدماك  ألسر،مف ا مستطمع 199كتككنت عينة الدراسة مف  ،الدكريت بمدية في الصمبة النفايات

 لتحديد المتعدد نحداراإل كتقنيات Contingent Valuation Method  (CVM)االفتراضي تقييـال  طريقة

 متكسط أف النتائج تظير أك  Willingness To Pay (WTP) القيـ لدفع الستعدادكا المحددة العكامؿ

 رغبة عمى يدؿ كىذا ،الصمبة النفايات إدارة لتحسيف شيريان  كيني شمف 363 الدفع في سكافرغبة ال

 كالتعميـ الدخؿ طريؽ عف الدفع في الرغبة كتتأثر ،النفايات إدارة تحسيف في التغيير أجؿ مف الشعكب

 مخططي قبؿ مف استخداميا يمكفك  الدفع في الرغبة تقديراتك  ،لألسرة المتاحة التخمص طرؽك  كالعمر

 لتقدير كأداة ستخدامياا  ك  الصمبة النفايات لخدمات اجتماعيان  المثمى رسكـال لتحديد مسؤكليفالك  المدف

 .لمضريبة الخاضعة اإليرادات

 Exploring the Resource Recovery Potentials of Municipal Solid"بعنكاف دراسة  أشارتك 

Waste" (Harir et.al, 2015) المتكلدة  الصمبة النفايات كتركيبة كميات في  سريعةال تغيراتلى الإ

. المعيشة مستكيات كتحسيف ،كالتحضر السكاني، نفجاراإل سباب منياتعكد لعدة أ العالـ مستكل عمى

 أكثر مفتكحة كمكبات النفايات مدافف في خيرةفي اآلكنة األ الصمبة النفايات مف التخمص يعتبر ك

 مثؿ أخرل بديمة طرؽتقييـ  تـك  ،النامية الدكؿ في كاسع نطاؽ عمى ستخدامان ا األكثر ىك كىذا اقتصادان 

دماجيا كالتدكير المكارد ستعماؿا  التحديات المزيد مف كبذلؾ تكاجو الدكؿ النامية ،النفايات إدارة في كا 

تعتبر ك  ،يامن لمتخمص ديمةب طرؽ عفبسرعة  مبحثل الصمبة النفايات كتركيبة كميات تفرضيا التي

 مستدامة ستراتيجيةا يجادمكارد يمكف إ النامية الدكؿ في المدف مف الناتجة الصمبة البمدية النفايات

كانت  النامية الدكؿ في المدفمف  الصمبة النفايات تككيف عف المنشكرة البيانات باستخداـك إلدارتيا، 

 العضكية النفايات مف باالستفادة كصت الدراسةكأ ،السمادنتاج انحك  لمتكجو كبيرةال حتماالتالا

 نفاياتالالكبيرة مف  كمياتمتقميؿ مف الل كالمنسكجات كالمعادف البالستيؾ كتدكير لمسماد كاألكراؽ

http://www.tishreen.edu.sy/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/willingness-pay
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 في لمنفايات المستدامة اإلدارة تحقؽ االستراتيجية كىذه. التشغيؿ تكاليؼ كخفض منيا لمتخمص الصمبة

 . النامية الدكؿ

دارة إالحديث عف  "Joseph et.al, "Energy From Sustainable Landfils) (2011 دراسةكتناكلت 

يعتبر غاز ك النفايات الصمبة البمدية ككيفية التخمص مف الكميات الكبيرة المتكلدة منيا مف حيث المبدأ، 

ؼ الىكائية في ظؿ ظرك ، ك المفاعؿ الحيكممف  الميثاف كثاني أكسيد الكربكف الغازات األكلية المكلدة

 (LFG) ما يعرؼ باسـ غاز المدفف عندما يتـ تكليد الغاز في مكب النفايات، غالبان فصارمة. 

Landfill gas ، كاليدؼ مف اإلدارة المستدامة لممدفف ىك البدء في تشكيؿ الميثاف بسرعة كتحقيؽ

تطكير ف خالؿ م ،بعد ترسب النفاياتأقصى معدالت تدىكر النفايات في المكب في أقرب كقت ممكف 

مف الممكف تحسيف ظركؼ التحمؿ البيكلكجي كبالتالي تقميؿ الكقت الالـز ك ، مكبالمفاعؿ حيكم في 

. كىذا يحسف اقتصاديات مف غاز المدفف لتحقيؽ االستقرار العضكم لمنفايات كزيادة العائد السنكم

الراحة كستخداـ لال اياتمكب النفانتعاش الميثاف كيستقر في مكب النفايات بحيث يمكف إرجاع أرض 

 ستخداميا لمتخمص مف النفايات. إ، كالمساحة الفارغة يعاد أك مناجـ

 الدراسات السابقة مناقشة 3.2
التي ك  تكافقت مع ما ركزت عميو الدراسةمجمكعة مف المتغيرات  عمى ان تركيز السابقة الدراسات  أظيرت

كتركز االستدامة المالية كالبيئية لمكب نفايات المنيا، مبة كالبيئة كتحقيؽ دارة النفايات الصّ ربط ما بيف إت

 ،يالطاق السترجاعالتدكير كاك  عادة االستخداـكالتي شممت التقميؿ كا   لنفايات الصمبةا إدارةء لمبادعمى 

 دارة النفايات الصمبةأىـ الركائز األساسية في عممية إمف ف المجتمع المحمي حيث اعتبرت الدراسات أ

كخاصة في الدكؿ ف غالبية النفايات ، كأتدامة مكب النفايات كتحقيؽ الصفر نفاياتكالعمؿ عمى اس

ىي نفايات عضكية، كىذا النكع مف الدراسات يثبت صحتو مف الناحية العممية لمتركيبة النكعية النامية 
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لمنفايات، كيظير عجزان في ظؿ الظركؼ غير الطبيعية المتمثمة في االحتالؿ كممارساتو، مف حيث 

 الممارسات االجتماعية كالظركؼ االقتصادية.

( 2009)باركد، ك( 2015)االطرش، ( ك2010( ك)ىندم، 2010دراسة كؿ مف )عمي، كتكافقت 

ما دراسة كؿ مف )شتية، ترحيؿ كتخفيض التكمفة، أـ عممية الجمع كاليسئمتيا حكؿ تقيحيث تمحكرت أ

( تمحكرت حكؿ Harir at.al, 2015)( كJoseph et.al, 2011( ك)2014)سميماف، ( ك2011

ايجاد المكاف المناسب لمكبات النفايات في الدكؿ النامية، كنكعية النفايات الصمبة الممقاة في تمؾ 

 Joel)( ك2014ما دراسة كؿ مف )عالف، العمؿ عمى استدامة تمؾ المكبات، أة المكبات، ككيفي

at.al, 2012 )دارة النفايات الصمبة كتحسيف الخدمة إ فتضمنت سمكؾ األفراد كاتجاىاتيـ حكؿ عممية

 المقدمة ليـ.

بر مف النفايات القابمة كي الدكؿ النامية لدييا النسبة األمبة فف النفايات الصّ أالسابقة الدراسات كأجمعت 

نتاج السماد، كالتدكير  عادة ، كا  يالطاق رجاعستإلكاكالبالستيؾ كالمعادف كالمنسكجات، لمتحمؿ كا 

كميات النفايات الصمبة المتراكمة في مكب مف قمؿ مما يلنفايات المجمكعة، االستخداـ لبعض ا

لمبادمء إدارة كىذا يعمؿ عمى خفض تكاليؼ التشغيؿ لما  ،لى صفر نفاياتلمكصكؿ إالنفايات 

( 2010دراسة )عمي، نتائج كؿ مف ك ، تأثير عمى استدامة مكبات النفاياتمف  لنفايات الصمبةا

مثؿ لجمع النفايات كجمع النفايات الصمبة بتحديد اآللية األ تقميؿ تكمفة نقؿحكؿ ( 2015طرش، )األك

ف ة إلدارة النفايات الصمبة عممان أقؿ كمفديد الخيار األتحل( 2010دراسة )ىندم، كتكصمت  الصمبة،

دارة النفايات الصمبة، إترحيؿ كالتخمص مف النفايات ىي مف ضمف عممية النقؿ ك الجمع ك العممية 

 دنى كمفة نقؿ لمنفاياتعمى تطبيؽ طريقة فكجؿ لمكصكؿ إلى أ( 2010دراسة )عمي، ت كاعتمد

 ( تكجيت إلى2015، بينما دراسة )االطرش، مكاقع الطمر الصحي لىالصمبة مف مناطؽ تكلدىا إ
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المجمكعة مف قبؿ  عادة االستخداـ لبعض النفاياتـ لبعض المكاد القابمة لمتدكير كا  إعادة االستخدا

األنظمة  أفنظمة جمع كترحيؿ النفايات الصمبة ( قيمت أ2009ما دراسة )باركد، المشترؾ، أالمجمس 

يات كتكزيعيا لى المستكل المطمكب مف حيث عمميات الجمع كعدد الحاك إال ترتقي دارية المتبعة اإل

زئي كثر صداقة لمبيئة بفصؿ جكاألفضؿ عتمدت الخيار األا( 2010الجغرافي. فدراسة )ىندم، 

لى مكب إقي بعادة استخداـ المكاد التي يمكف تدكيرىا كمف ثـ ترحيؿ الجزء المتفايات الصمبة كا  لمن

 مكب زىرة الفنجاف في جنيف".       نفايات "

حكؿ تككف خمفية ساعدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في تحديد المتغيرات كاجراءات الدراسة 

عتماد عمى لى الصفر نفايات باإلكبات النفايات لمكصكؿ إكاضحة عف إدارة النفايات الّصمبة في م

لتكاليؼ التشغيمية كاستدامة حكؿ االتفكير في حمكؿ كمقترحات ، ك لنفايات الصمبةا إدارةء لمباد

، كتحكيؿ لى االستدامة في مكبات النفايات كنخص في دراستنا مكب نفايات المنياصكؿ إك مل المكبات

 ى فرص.لالنفايات الصمبة مف أعباء إ
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 الفصل الثالث
 منيجية واجراءات الدراسة 

 مقدمة 1.3

كاالجراءات المتبعة  يا،متغيراتكمات المستخدمة في الدراسة، ك لمبيانات كالمعم كصفان  يتناكؿ ىذا الفصؿ

 ، كفيما يمي تفصيؿ بذلؾ.معالجة االحصائية لتحميؿ بياناتيااليا، ك مجتمعك ىا، في تنفيذ

 منيج الدراسة 2.3

ستطالع الذم يستند إلى كصؼ الظاىرة كا ،االستكشافيالكصفي  اعتمدت الباحثة عمى المنيج

ف المعمكمات عنيا أعممان ييا، متعرؼ عملأبعادىاككشؼ جكانبيا ك  مشكمة الدراسةالظركؼ المحيطة ب

 أربعةاغة استشارة ذكم الخبرة العممية كالعممية تـ صيلى الدراسات السابقة ك إكبرجكع الباحثة ضئيمة، 

 لإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس. تساؤالت

 مصادر جمع البيانات  3.3 

)مقابالت مييكمة( المقابالت الشخصية جراء إقامت الباحثة بجمعيا عف طريؽ  :وليةبيانات أوًل: أ

لنفايات ادارة إمبادمء كتـ التركيز عمى  دارة النفايات الصمبةمع أصحاب االختصاص في مجاؿ إ

 :اآلتيةلتي تضمنت المحاكر كا الصمبة

 تقميؿ النفايات الصمبة. .1
 .النفايات الصمبة إعادة استخداـ .2
 .النفايات الصمبة تدكير .3
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  .االسترجاع الطاقي .4
لمكب كالسنكية  لشيريةارير امف خالؿ تجميعيا مف التق تـ الحصكؿ عمييا: بيانات ثانويةثانيًا: 

 نفايات المنيا.

 مجتمع الدراسة  4.3

دارة النفايات إعمى  قائميفطريقة المسح الشامؿ ألصحاب االختصاص كالاعتمدت الباحثة 

 الصمبة لدل مكب نفايات المنيا.

 متغيرات الدراسة 5.3

تـ تحديد متغيرات مع أىداؼ الدراسة كتساؤالتيا،  اعتمادان عمى ما كرد في الدراسات السابقة، كانسجامان 

ستدامة مكب نفايات المنيا كاكمتغير  يات الصمبةء إدارة النفالمبادشتمؿ عمى متغيريف تلالدراسة 

بأركانيا األربعة كالتي يجب  ء إدارة النفايات الصمبةىمبادكمتغير تابع، كشمؿ المتغير المستقؿ 

عادة استخداـ المخمفات ك ، Reductionكىي )التقميؿ  العمؿ عمى زيادة الكعي بيا  ، Reuseا 

 .(Recovery يالطاق كاإلسترجاع، Recyclingالتدكير ك 

 عف طريؽ الحّد مف المكاد المستخدمة في عمميات التعبئة كالتغميؼ تقميؿ المخمفات، التقميل:

 الخ. .....البالستيؾ كالكرؽ كالمعادفك

االستخداـ المباشر لممخمفات في الشكؿ الذم تكلدت عميو كفي نفس العممية التي  ستخدام:اإلعادة إ

ك أطبيعية اك كيميائية اك بيكلكجية قد تؤثر في شكميا  تكلدت عنيا دكف تعريضيا ألم معالجة

 تككينيا.

 إعادة استخداـ المخمفات، إلنتاج منتجات أخرل أقؿ جكدة مف المنتج األصمي. التدوير:

 .الصمبة انتاج غاز حيكم مف مكب النفايات :اإلسترجاع الطاقي
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ء اإلدارة المستدامة لمنفايات لادمبكما شممت المتغيرات عمى متغيرات كسيطة ليا تأثير مباشر عمى 

 كىي: الصمبة

كالمخطط بمكغ األىداؼ المنشأ مف أجميا  مكب نفايات المنيا عمىقدرة الجدوى القتصادية:  .1

 ليا ماليان.

تشمؿ مجمؿ القكانيف كالمكائح كالتشريعات الخاصة العتبارات البيئية والتشريعات والقوانين:  .2

 ي القانكف الفمسطيني.كالمنصكص عمييا ف بحماية البيئة

المحافظة عمى النظافة في االماكف العامة  مجتمع لقبكؿ فكرةالالتأثير في  التوعية المجتمعية: .3

  كااللتزاـ بدفع رسـك بدؿ نفايات لمبمديات.

مكاؿ الخاصة نحك االستثمار تكجيو رؤكس األالقطاع الخاص المنتج ) المحمي أو الجنبي(:  .4

 .قطاع النفايات الصمبةفي 

تـ تحميؿ كعرض المعمكمات الثانكية التي جمعت باستخداـ حزمة المعالجة الحصائية:  6.4

SPSS  اإلحصائية كبرنامجExcel.بإيجاد المجاميع، كالمتكسطات الحسابية، كالرسـ البياني ، 

 كقد تـ اعتماد األرقاـ كالمعمكمات كالبيانات مف خالؿ ما يأتي:

 لقائميف عمى إدارة النفايات الصمبة كما يأتي:المقابالت مع جيات االختصاص كا .1

 مقابمة السيد إياد أبك ردينة رئيس مجمس الخدمات المشترؾ إلدارة النفايات الصمبة.أ 

 مقابمة الميندس ياسر دكيؾ رئيس مجمس الخدمات المشترؾ األعمى إلدارة النفايات الصمبة. ب 

يت جاال، بيت ساحكر، الدكحة، مقابمة مسؤكلي قسـ الصحة في كؿ مف بمدية ) بيت لحـ، بج 

 كاستقاء المعمكمات كالبيانات مف ىذه المصادر الرئيسة. الخضر(.
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ربط المعمكمات كالبيانات بعضيا ببعض كتحميميا كتفسير العالقات كالمتغيرات لمكقكؼ عمى طبيعة  .2

 المشكمة كابعادىا كاستخالص النتائج كالتكصيات مف خالؿ البيانات المتكفرة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة 1.4

رنتيا بالدراسات السابقة، الدراسة كمناقشتيا كمقايتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت الييا 

 تساؤالتجابة عمى في مكب نفايات المنيا مف خالؿ اإلالى تحقيؽ االستدامة الدراسة ىدفت كما  ك 

 الدراسة. تساؤالتمتسمسمة كفؽ الدراسة.كفيما يمي عرض لمنتائج 

 ولاأل  لتساؤلا النتائج المتعمقة باإلجابة عن 1.4
 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟النفايات الصمبة تقميل  تأثيرمدى ما  

مف مكب نفايات المنيا كشممت  اخذتالبيانات الثانكية التي  تـ تحميؿ التساؤؿلإلجابة عمى ىذا 

 السنكيةلعدـ اكتماؿ البيانات  2014كلـ تحمؿ البيانات لسنة ( 2017، 2016، 2015السنكات )

لبدأ عمؿ كتـ كضع قيمتيا صفر كذلؾ بيانات الترصد ـ لشباط( ك كؿ شيريف )كانكف ثاني، أ كذلؾ ألف

 سنكيةكمية النفايات اليبيف ( 41.) الشكؿ، ك ( أم شير أذار2014سنة )مف الشير الثالث  مفمكب ال

 (. 2017، 2016، 5201السنكات )لكؿ مف المنيا  الكاردة لمكب نفايات

النفايات لسنة  كميةثـ ارتفعت ( كانت األقؿ 5201النفايات لسنة ) ية( أف كم41.كيالحظ مف الشكؿ )

(، 2017سنة )لر كانت بكمية النفايات االك(، أم اف 2017كمية النفايات لسنة )(، كمف ثـ 6201)

خالؿ السنكات  يات النفايات الكاردة إلى مكب نفايات المنياتزايد في كمأف ىنالؾ  إلى كىذا يشير

 الثالث.
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 نفايات المنيا/ بوحدة طنالواردة لمكب السنوية (: كمية النفايات 41.شكل )

، 2015لكؿ مف السنكات )البمديات كالمجالس القركية المشتركة في المكب  أعداد( 42.يبيف الشكؿ )ك 

زاد عدد البمديات كمف ثـ  2015سنة ل( بمدية كمجمس قركم 58، حيث بمغت )(2017، 2016

بمدية  (64كبمغ عددىا ) 2017سنة ك  2016سنة لكؿ مف كالمجالس القركية المشتركة في المكب 

 .كمجمس قركم مشترؾ في المكب

  

 (2017- 2014لكل من السنوات )البمديات والمجالس القروية المشتركة في المكب  أعداد(: 2.4شكل )
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لسنة أعداد البمديات كالمجالس القركية لممحافظات المشتركة في المكب يبيف ( 3.4الشكؿ )ما أ

عدد البمديات كالمجالس القركية مف منطقة شرؽ القدس المشتركة بالمكب صفر أم ككاف ( 2015)

ة الثالثة ، كفي المرتب( مخيمات4أم باشتراؾ ) عدـ كجكد اشتراؾ، كفي المرتبة الثانية لككالة الغكث

في بيت لحـ، كأكثر اشتراؾ لمبمديات كالمجالس القركية في البمديات كالمجالس القركية المشتركة 

 محافظة الخميؿ.

 

 

 

 

 (2015( أعداد البمديات والمجالس القروية لممحافظات المشتركة في المكب لسنة )3.4الشكل )

لكؿ مف سنة ممحافظات المشتركة في المكب أعداد البمديات كالمجالس القركية ليبيف ( 4.4الشكؿ )أما 

حيث لـ يطرأ أم تغيير عمى عدد المخيمات كالبمديات كالمجالس القركية ( 2017)( ك2016)

، كفي المرتبة الثانية ( مخيمات4باشتراؾ )أم أقميا اشتراكان لككالة الغكث ككاف المشتركة في المكب، 

ة ظلمحافالبمديات كالمجالس القركية كالمرتبة الثالثة  البمديات كالمجالس القركية لمنطقة شرؽ القدس،

 بيت لحـ، كأكثرىا اشتراكان لمبمديات كالمجالس القركية في محافظة الخميؿ.

 

 

 

28 
26 

4 

0 
0

5

10

15

20

25

30

محافظةالخليل محافظةبيتلحم وكالةالغوث منطقةشرق
القدس



46 
 

 

 

 

 

 

 (2016،2017( أعداد البمديات والمجالس القروية لممحافظات المشتركة في المكب لسنة )4.4الشكل )

بقسمة كميات النفايات الصمبة ميات الكاردة لمكب نفايات المنيا لمك تكسط النفايات الصمبةميجاد كعند إ

، 2016، 2015مشاركة لممكب لسنكات )البمديات كالمجالس القركية الالكاردة لممكب عمى عدد 

ف ىنالؾ زيادة مستمرة في كمية النفايات لكؿ مف السنكات أ(، تبيف 45.)( كما في الشكؿ2017

نما لزيادة انتاج النفايات مف قبؿ ا  زيادة أعداد السكاف ك ، ليس فقط ل2017، ك2016، ك2015

  .المشتركة في المكب البمديات كالمجالس القركية

 

 

 

 

 

 (2017-2015سنوات )مالنفايات الصمبة ل متوسط( 45.الشكل )

مف خالؿ المقابمة المييكمة كؿ األ التساؤؿعف  لإلجابةخرل كما كحصمت الباحثة عمى معمكمات أ

 :عمى النحك اآلتيجابة ككانت اإلمبة دارة النفايات الصّ في مجاؿ إ (2ممحؽ  رقـ ) برةالخ ألصحاب
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ضي لمكب فالعمر االفترا ،نفايات المنيا عمى زيادة عمر مكبمبة الصّ نعـ يؤثر تقميؿ النفايات  -

ف زيادة عمر المكب أكثر م لىؿ النفايات الصمبة حتما سيؤدم إذا تـ تقمي( سنة إ20نفايات المنيا )

 ( سنة.20)

طرؽ استيالؾ  لفراد األ مف خالؿ اتباع بالدرجة األكلى ما قبؿ الحاكية،ىمية تقميؿ النفايات أ تككف -

ك تقميؿ كميات النفايات لمؤثر عمى زيادة أفراد ىك ا، فسمكؾ األالنفايات الصمبة يؿتقمتؤثر عمى 

الحاجة لتجنب رمي الفائض عداد كتجييز الطعاـ فكؽ ، كمثاؿ عمى ذلؾ عدـ اإلسراؼ في إالصمبة

 منو في حاكيات النفايات.

إلدارة عمى األالمشترؾ ما مف الناحية المالية ىناؾ تضارب مصالح فمصمحة مجمس الخدمات أ -

ات المنيا لى مكب نفايمما زادت كمية النفايات الكاردة إفك ،كميات النفاياتيادة بز تككف النفايات الصمبة 

( 30)التي يتـ اخذىا مف قبؿ البمديات كالمجالس القركية ـ الطف الكاحد ف رسك تزداد الجباية عمما ن أ

البمديات كالمجالس مصمحة ذلؾ تتمثؿ مف عكس العمى لطف الكاحد مف النفايات الصمبة، ك  شيقؿ

، ألنو كمما قمت كمية النفايات مف قبؿ المكاطنيف تقؿ التكاليؼ في تقميؿ كمية النفايات الصمبة كيةر الق

الرسكـ لمجمس عمى البمديات كالمجالس القركية، فالبمديات كالمجالس القركية تمتـز بتسديد المالية 

الخدمات المشترؾ األعمى، في حيف ال يمتـز المكاطنكف بدفع الرسكـ المفركضة عمييـ لمبمديات 

 دراالبمديات لتسديد رسكـ النفايات مف مصالمجالس القركية ك تمؾ ضطر كالمجالس القركية، مما ت

، مع العمـ اف ىنالؾ بعض البمديات الميف عمى سبيؿ المثاؿ غير رسكـ النفايات كرخص لخر أ

باؿ النفايات مف ممكب استقالحالية لسياسة ال رفضكالمجالس القركية مديف لمكب نفايات المنيا، كما كت

 .البمديات كالمجالس القركية المديف لو
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 لثانيا تساؤلال النتائج المتعمقة باإلجابة عن 2.4

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ ستخدام النفايات الصمبةعادة اإ ما مدى تأثير

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خالؿ المقابمة المييكمة ألصحاب الخبرة  حصمت الباحثة عمى معمكمات

 :صمبة ككانت اإلجابة عمى النحك اآلتيدارة النفايات الفي مجاؿ إ (2ممحؽ  رقـ )

، زيادة عمر مكب نفايات المنيا كتعمؿ عمى نتاجياإتقمؿ مف تخداـ النفايات الصمبة اسعادة إ ،نعـ -

الخاص، يف العاـ ك مف الفرد كالقطاعفراد المجتمع كبتعاكف كؿ فرد مف أاالستخداـ مسؤكلية كؿ  فإعادة

ف القطاع ما تعاك كغيرىا، أ كعية الزجاجيةألعادة استخداـ الممبكسات كامثاؿ عمى ذلؾ يستطيع األفراد إ

بالمنتكجات عادة تعبئتيا ميع العبكات الزجاجية كتعقيميا كا  لتج في فرز النفاياتيككف الخاص كالعاـ 

بعد عممية ما ك ما قبؿ الحاكية أ استخداـ النفايات الصمبة تككف فإعادة، خرلكبيعيا لممستيمؾ مرة أ

 الفرز.

التكاليؼ، كتخمؽ الكثير مف  الي تقمؿ مفكبالت ،مبةنتاج النفايات الصّ إ عادة االستخداـ تقمؿ مفإ  -

رة حياة االقتصاد المحمي كتقمؿ مف النمط االستيالكي المتنامي الذم يؤثر سمبان عمى دك  ،فرص العمؿ

 .كالكطني

يؿ عادة االستخداـ تعمؿ عمى تقم، كذلؾ ألف إجياؿ مف المكارد الطبيعيةتحافظ عمى حقكؽ األ -

 .االستيالؾ ليذه المكارد
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 الثالث تساؤلال تائج المتعمقة باإلجابة عنالن 3.4

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ تدوير النفايات الصمبة ما مدى تأثير

المكاد مف مكب نفايات المنيا كشممت  خذتأالبيانات الثانكية التي تـ تحميؿ  لتساؤؿلإلجابة عمى ىذا ا

الكرتكف، الحديد، )كىي ( 46.كما في الشكؿ رقـ )( 2017، 2016، 2015)سنكات ملالمفركزة 

، إسفنج صناعي، خشب، بالستيؾ كعند ترتيب الكميات المفركزة تصاعديان الثالث ( لمسنكات االلمنيـك

كاف أقميا كمان كمية االلمنيـك كيمييا الخشب، كمف ثـ الحديد، كالبالستيؾ، كالكرتكف، كأكبرىا كمان 

 الصناعي.االسفنج 

 

 

 

 

 

 / بوحدة الطن(2017 -2015المفروزة لمـسنوات ) اتالنفاي معدل( 46.شكل )

( نسبة النفايات الصمبة المفركزة إلى كمية النفايات الصمبة الكاردة إلى مكب 42.) لجدكؿكيبيف ا

النسبة كعند ترتيب النسب تنازليان كانت (، 2017، 2016، 2015نفايات المنيا لكؿ مف السنكات )

، 2016المرتبة األكلى كىي األفضؿ مقارنة بسنتيف )%( في 3( بنسبة )2015األكبر لسنة )

%( كىي في المرتبة الثانية كأقميا 0.5( )2016ت المفركزة لسنة )اينفا(، حيث بمغت نسبة ال2017

 (.  2016%( بفارؽ بسيط عف سنة )0.4( بػنسبة  )2017نسبة سنة )

  

1,087.41 

136.18 23.69 

1,384.77 

40.79 
173.91 

0.00
200.00
400.00
600.00
800.00

1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00

طن



50 
 

 المفروزة( نسبة النفايات 2.4جدول )

 2017-2015من سنة  فروزةات المنسبة النفاي 2017 2016 2015

3% 0.5% 0.4% 4% 
 

كانت عند الترتيب تنازليان ، ك الثالث( كمية الكرتكف المفركز عمى مدار السنكات 47.لشكؿ )اكيبيف 

كمية  كذلؾ عند ترتيب، ك (2017كأقميا سنة )في المرتبة الثانية ( 2016مييا )( ت2015كبرىا لسنة )أ

كفي المرتبة الثانية أم في المرتبة األكلى، ( 2017لسنة ) رانت الكمية األكبالمفركزة تنازليان كالحديد 

 (.8.4، كما في الشكؿ )(2015سنة )كمية لقميا ( كأ2016سنة )ل

 

 / بوحدة الطنالمفروز ( كمية الحديد48./ بوحدة الطن   شكل )المفروز ( كمية الكرتون47.شكل )
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لسنة كانت الكمية االكبر يظير أف ك  إلصطناعي المفركزاسفنج كمية اإل (9.4كيبيف الشكؿ )

الصفر، الكمية بمغت فقد ( 2017) ( بينما في سنة2016)كتمييا في المرتبة الثانية لسنة ( 2015)

 في ( تمييا 2017سنة )في كبر الكميات ( فكانت أ401.)الشكؿ  في كأما كمية األلمنيـك المفركز

 .(2015) قميا سنةكأ ،(2016سنة )المرتبة الثانية ل

 

 ( كمية األلمنيوم المفروز/ بوحدة الطن10.4شكل )   ( كمية اإلسفنج الصناعي المفروز/ بوحدة الطن  9.4شكل )

في المرتبة األكلى ( 2015كبر لسنة )األالكمية ( كمية الخشب المفركز ككانت 411.الشكؿ )كيبيف 

( 421.)الشكؿ ، أما في المرتبة الثالثة (6201ة )كاقميا سن في المرتبة الثانية( 7201تمييا سنة )ك 

كمية  تمييافي المرتبة األكلى، ك ( 7201ككانت اكبر الكميات لسنة ) البالستيؾ المفركز يبيف كمية

 .في المرتبة الثالثة (2017سنة )كمية لقميا كأ( في المرتبة الثانية، 2016البالستيؾ لسنة )
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 / بوحدة الطن( كمية البالستيك المفروز12.4شكل )       لمفروز/ بوحدة الطن( كمية الخشب ا411.شكل )

التدكير ىي كميات  ات الصمبة كالتي يتـ استخداميا فيلمفركزة مف النفايمما سبؽ تظير أف الكميات ا

حديد، ك )كرتكف، عمى فقط  ، كاقتصرتكلـ تشمؿ الكثير مف المكاد ،قميمة كال تسير ضمف كتيرة محددة

، الك  لـ يتـ  2017، حيث اف االسفنج الصناعي في سنة بالستيؾ(ك  كخشب،اسفنج صناعي، ك منيـك

فيذا  فرزه لكجكد شركط عمى المكب ليتمكف مف بيعو لمجيات االخرل كعدـ رطكبة االسفنج  كنظافتو.

يكمؼ المكب تكاليؼ إضافية، فيفضؿ المكب طمر االسفنج الصناعي مع النفايات الصمبة األخرل 

 ـ فرزه. كعد

مف خالؿ المقابمة المييكمة الثالث التساؤؿ عف  خرل لإلجابةكما كحصمت الباحثة عمى معمكمات أ

 :ة ككانت االجابة عمى النحك اآلتيالصمب في مجاؿ ادارة النفايات (2ممحؽ  رقـ ) صحاب الخبرةأل

نفايات  بزيادة عمر مك الصمبة تقمؿ مف تراكميا كتعمؿ عمىالنفايات  عادة تدكيرإ ،نعـ -

 راضي المجاكرة.ترتفع قيمة األالحاجة إلى كجكد مكبات نفايات كبالتالي مف  ؿكتقم، المنيا

في فرز ما بعد عممة الجمع كالترحيؿ ك أما قبؿ الحاكية، النفايات فرز المكاطف عمى تشجيع  -

مكاد ف تككف الرصة لمعمالة غير الماىرة، كيمكف أالتدكير ف، فقد تككف عممية مكب النفايات
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مف  المفركزة مصدر لدخؿ كثير مف الفئات، فعممية التدكير تقمؿ مف تكمفة الجمع كالتخمص

 . النفايات الصمبة

، فعمى القطاع العاـ العاـ كالخاص يفكؿ مف القطاع لى تعاكفبحاجة إالنفايات الصمبة  تدكير -

 باإلعفاءالمثاؿ عمى سبيؿ  ،فيز كتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في ىذا القطاع الكاعدحت

، كاالستعانة بخبراء مف الخارج عف طريؽ الكزارات مف الضرائب كضريبة القيمة المضافة

 ، كماكنات تمـز لعمميةستيراد معداتالخاص، كتشجيع القطاع الخاص عمى إلتدريب القطاع 

 تدكير النفايات.

، فالمكاد فرص العمؿ ر الكثير مفكتكف، االقتصادية تخمؽ الكثير مف المنشآتالتدكير عممية   -

قة أقؿ مف المكاد المدكرة تستيمؾ طاأف المدكرة تصبح مادة خاـ محمية كتقمؿ مف االستيراد، ك 

 .الجديدةتمؾ 

 الرابع التساؤل المتعمقة باإلجابة عنالنتائج  1.4

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ الطاقة من المواد العضوية وتوليد الطاقة إسترجاع ما مدى تأثير

كعند ترتيب الكميات المطمكرة بعد الفرز ة النفايات المطمكرة بعد الفرز، ( كمي13.4يف الشكؿ )يب

( في المرتبة األكلى، كفي 2017لسنة )( ترتيبان تنازليان كاف أكبرىا 2017، 2016، 2015لمسنكات )

 (.2015) ، كأقميا كمية لسنة (2016سنة )المرتبة الثانية كمية النفايات ل
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 ( كمية النفايات المطمورة/ بوحدة الطن13.4شكل )

لكؿ مف  مكب نفايات المنيانسبة النفايات المطمكرة إلى كمية النفايات الكاردة الى ( 3.4) جدكؿيبيف ال

%( 96( بنسبة )2015( كأقؿ نسبة لمنفايات المطمكرة كانت لسنة )2017، 2016، 2015السنكات )

ذا تمت المقارنأم أقؿ نسبة،  حيث تساكت النسبة في كال السنتيف، ( 2017، 2016ة مع السنتيف )كا 

 (.2015%( مقارنة بسنة )2%( أم بفارؽ )98)كبمغت نسبة الطمر

 ( نسبة النفايات المطمورة3.4جدول )

 2017-2015نسبة النفايات المطمورة من سنة  2017 2016 2015

96% 98% 98% 97% 
 

ل لإلجابة عف التساؤؿ الرابع مف خالؿ المقابمة المييكمة خر كما كحصمت الباحثة عمى معمكمات أ
 :ككانت اإلجابة عمى النحك اآلتي الصمبة دارة النفاياتفي مجاؿ إ (2ممحؽ  رقـ ) صحاب الخبرةأل

عمؿ عمى زيادة عمر مكب يقمؿ مف تراكميا ك يالنفايات الصمبة  نتاج الغاز الحيكم مفإنعـ،  -
 نفايات المنيا.
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تـ ، حيث لك بشكؿ نسبي عمى النفايات الصمبة لتككف مصدران لمطاقة في فمسطيفاالعتماد ك يمكف  -

أم بمعدؿ  مف الغاز ساعة/ متر مكعب 1000نتاج تقريبي إتجييز البنية التحتية لجمع الغاز بمعدؿ 

 . تقريبان  سنكات كؿ ثالثميغاكات مف الكيرباء، كمف خالؿ تجارب االخريف يتضاعؼ ناتج الغاز  (1)

 ء إدارة النفايات الصمبةلمعرفة االلتزاـ بمبادالصفر نفايات ال بد مف مؤشر ة مدل تحقيؽ لمعرفك 

( لمنفايات اإلسترجاع الطاقيالتدكير، ستخداـ، التقميؿ، إعادة اإل) بأركانيا األربعة كىي كالمتمثمة

 :ايات المنيا كىي عمى النحك اآلتيالصمبة مف كميات النفايات الكاردة الى مكب نف

كمية النفايات الصمبة ف ىناؾ تزايد في ية النفايات الكاردة إلى مكب نفايات المنيا تدؿ عمى أكم .1

لكؿ مف لمتجمعات السكانية رتبط تزايد النفايات الكاردة إلى المكب بتزايد اعداد السكاف ، فبشكؿ عاـ

، 2015كات )، كعند ايجاد معدؿ النفايات الصمبة الكاردة لممكب لسنبيت لحـ كالخميؿمحافظتي 

( كاف يدؿ عمى اف ىنالؾ تزايد في إنتاج النفايات ناتج عف زيادة انتاج النفايات 2017، 2016

 كىذا مؤشر بتزايد انتاج الفرد مف النفايات الصمبة. محميةالصمبة مف قبؿ البمديات كالمجالس ال

ىذا يدؿ ت الصمبة ك ة جية سكاء قطاع عاـ أك خاص تتبني عممية إعادة استخداـ النفاياال يكجد أي .2

بالنسبة لكمية النفايات عمى عدـ تكفر مؤشر حقيقي يدؿ عمى كمية النفايات الصمبة المعاد استخداميا 

 لى مكب نفايات المنيا.الكاردة إ

يرىا إلى كمية النفايات الكاردة تدك  جيات أخرل إلعادةالمباعة ل لنفايات الصمبةبمغت نسبة كمية ا .3

لى قارنتيا بكمية النفايات الكاردة إذا ما تمت م، كىي نسبة قميمة جدان إ(%1مكب نفايات المنيا )ل

 .المكب

يتـ التخمص النيائي مف النفايات الصمبة في مكب نفايات المنيا بالطمر الصحي كيتـ استخالص  .4

 كمية النفايات الصمبة المطمكرة إلى كمية النفايات الكاردة الطاقة بإنتاج الغاز الحيكم، ك بمغت نسبة
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ذا ما تمت مقارنتيا بكمية النفايات الكاردة جدان إ كبيرةكىي نسبة  %97)لى مكب نفايات المنيا )إ

 .ممكبل

كالقكانيف المتبعة  التشريعاتالجدكل االقتصادية، كاالعتبارات البيئية ك في كؿ مف اما فيما يتعمؽ   .5

ء اإلدارة المستدامة لمباد تأثير مباشر عمىليا  القطاع الخاصفي فمسطيف، كالتكعية المجتمعية، ك 

متغيرات كسيطة مف قبؿ ككتـ اعتمادىا  دامة مكب نفايات المنيات، كالمؤثرة عمى اسلمنفايات الصمبة

 الباحثة.

ستثمارات ف االستثمار في قطاع النفايات الصمبة مف االت الدراسات أعتبر كبخصكص االستدامة فقد ا

اتخاذ المكقؼ بة ال بد مف دراستو مف عدة جكانب ليتـ دارة النفايات الصمالكاعدة لمدكؿ، فمشركع إ

عمى مجمكعة مف المعايير التي تنطمؽ مف مبدأ  ك برفضو كذلؾ اعتمادان ، أالنيائي بقبكؿ المشركع

، لالستمرار مع تغطية جمياىداؼ المنشأ مف أة المشركع في بمكغ األالتكمفة بغية التعرؼ عمى قدر 

ف دكل اقتصادية، ككانت االجابة بألتحقيؽ جالتطكير في المشركع  كالعمؿ عمىالتكاليؼ التشغيمية 

مكب نفايات المنيا قادر عمى تغطية التكاليؼ حاليان مع القدرة عمى القياـ بالنكاحي التطكيرية لممكب 

 كىذا مؤشر عمى االستمرارية كالديمكمة.

زء ال يتجرأ مف المحيط الحيكم المحافظة عمى البيئة باعتبارىا جعمى القكانيف الفمسطينية نصت كما ك 

كثر يختص بالنفايات الخطرة كؿ مف يخؿ بالبيئة لكف الحديث األكفرض العقكبات عمى  ،لمبشرية

يعاقب  ،(1999( لسنة )7في القانكف رقـ )فذكرت  ، أما النفايات الصمبةمبيئةل كالمتسببة بالضرر

لعممة المتداكلة قانكنان أك الحبس مدة ال تقؿ عف بغرامة مقدارىا عشركف ديناران أردنيان أك ما يعادليا با

تمتـز جميع  " تياآل كالتي تنص عمىمف ىذا القانكف  (10كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة )لياـ ثالثة أ
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الجيات أك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك التعديف أك نقؿ ما ينتج عف ذلؾ مف 

 ."االحتياطات الالزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف ليا لمنع أم تمكث بيئي مخمفات أك أتربة باتخاذ

تي "يحظر إلقاء أك معالجة أك حرؽ ( كالمنصكص عمى اآل23رقـ ) المادةحكاـ أكؿ مف يخالؼ ك 

القمامة كالمخمفات الصمبة إال في األماكف المخصصة لذلؾ، ككفقان لمشركط المحددة مف قبؿ الكزارة بما 

يعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشرة دنانير أردنية كال تزيد عمى مائة دينار أك ما ك  ،البيئة"يكفؿ حماية 

يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان، كبالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع، أك بإحدل ىاتيف 

( ما زاؿ 1999( لسنة )7رقـ )القانكف ( مف 23( ك)10كؿ مف المادة رقـ )ف عممان بأ .العقكبتيف

 حيث ال يعاقب  ،القانكفكىذا يدؿ عمى كجكد ثغرات في معمكؿ بيا منذ اصدار القانكف كحتى اآلف 

يمقي بالنفايات الصمبة عمى  مفالمتسببيف باإلىماؿ بالبيئة كتشكيو جماؿ الطبيعة عمى سبيؿ المثاؿ 

  ك معاقبتيـ.أال يتـ محاسبتيـ  الطرقات

حد مصادر التمكث البيئي لما ليا مف تأثير تعتبر النفايات المنزلية أ ،يةما في مجاؿ التكعية المجتمعأ

كيأتي حؿ ىذه المشكمة بداية مف مساىمة المجتمع بشكؿ فاعؿ  ،سمبي عمى مظير المدينة الجمالي

ىمية في الحفاظ عمى ، كما تؤديو مف دكر بالغ األمف جيكد ات كالمجالس المحميةمع ما تبذلو البمدي

كالفكائد المرجكة مف مساىمة المجتمع في  حياء السكنية.افة العامة في جميع المناطؽ كاألظمستكل الن

يككف لممجتمع ك براز جماؿ المدينة كجماؿ الطبيعة، الصحة العامة كا  ك المحافظة عمى النظافة العامة 

ـ بالقكانيف حياء كالمناطؽ السكنية مف خالؿ االلتزاالحفاظ عمى النظافة العامة في األساسي في دكر أ

يـ بشكؿ كبير في مقة بالنظافة العامة في المدينة أك القرية أك التجمع السكاني مما يسكالتشريعات المتع

يكجد قانكف ممـز كمحفز لسمكؾ األفراد نحك  الحيث  حمميا البمديات،لتشغيمية التي تتترشيد النفقات ا

 .خرآلدارة النفايات الصمبة كيعتبر حرية شخصية تختمؼ مف فرد إ
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عامالن ميمان كأحد الكسائؿ الرئيسة ما القطاع الخاص فتعتبر الشراكة ما بيف القطاعيف العاـ كالخاص كأ

الالزمة سيكلة الكصكؿ إلى االمكاؿ لكجكد ك  ف تسيـ في تحسيف قطاع النفايات الصمبةالتي يمكف أ

ككجكد  ،ؿ مع الظركؼ اليكميةليذا االستثمار، كالسيكلة كالميكنة كعدـ كجكد البيركقراطية في التعام

، كذلؾ مف أجؿ ستثمار في البنية التحتية إلدارة النفايات الصمبةفيتكقع تشجيع اإل كالخبرة لديو،المعرفة 

لى أىمية اإل يا حديثة تعزز اإلدارة بطريقةدخاؿ تكنكلكجإ ستثمار خاصة في إعادة مجدية اقتصاديان، كا 

نتاج الطاقة كمكاد أكلية في باستخداـ رضي فمشركع تصنيع البالط األ القطاع الصناعي، التدكير كا 

نتيجة بعض االشكاليات التسكيقية كعدـ القدرة عمى عف العمؿ في الخميؿ تكقؼ االطارات المستعممة 

دارة دكر القطاع الخاص مغيب في عممية إخرل، فالتقميدية كاإلسرائيمية األ المنافسة مع المنتجات

)مجمس الخدمات المشترؾ إلدارة  يد مف النفايات الصمبة الجانب االسرائيميالنفايات الصمبة كالمستف

 .النفايات الصمبة(

فضؿ مف خالؿ تجارب الدكؿ األىي صفر نفايات كيمكف القكؿ بناء عمى ما تقدـ باف استراتيجية 

إلى ج إلى االستيالؾ اإلنتا ستخراج إلىاإلمف  لمكارد الطبيعيةلمحفاظ عمى اأفضؿ خيار كألنيا 

لمقضاء عمى  قكلاأل خيار، كىك المكادما نمتمؾ مف المستمر حكؿ التقييـ ال كيتطمب ،التخمص منيا

ليا التأثير في السكؽ المتبعة الحالية  تكنكلكجياتف الأ يا، حيث، كليس فقط عالجالصمبة النفايات

 .لطاقة كالماؿ كالمكارد الطبيعيةكؿ مف امضيعة قكل في األ
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 سالفصل الخام

 لستنتاجات والتوصياتالنتائج واممخص 


 مقدمة 1.5

كمناقشتيا  ،الباحثة بعد تحميميالييا إالتي تكصمت لنتائج الدراسة  ان ممخصيتناكؿ ىذا الفصؿ 

ىتماـ إلاك حيث تسعى ىذه الدراسة بتكجيو المكاطف نحك اإلعداد كمقارنتيا بالدراسات السابقة، 

رجاء أاكب التطكرات التي تحصؿ في باقي ف تك أيع تستط ،ةمتطكر  ةقبميتمس ةلمدين بالمكاطف

في الكقت  المكاطنيفمدينة في خدمة اللتستمر  ةعمى البيئ ةظفاحمالإال بال يككف كالذم  ،العالـ

 ةكجميم ،ةنظيف ةبيئالمدينة  إلبقاءليؿ نيار  كالعمؿجياؿ مع استمرار األ ،المستقبؿك  ،الحاضر

 ئيا.كصفا يابجمال ستمتاع اإللسياح مف  اكتمكيف بيا، لجعؿ مكاطنييا فخكريف 

ثار آكعند ظيكر سمبيات ك  ،ةبدائي ؽبطر  تـ التعامؿ معيا سابقان ك  ةمشكمة النفايات قديمة حديثىذا كتعد  

الذم تناكلتو المنيا كمنيا مكب نفايات نفايات ال اتمكب إلنشاءتـ التكصؿ  ةيذه الطرؽ عمى البيئل

 ةؼ الفعمييالتكالال بد مف تغطية كالستدامة ىذا المكب  ،ةكاصفات العالميلمم ان مطابقالدراسة كالذم جاء 

 ليوإستنتاجات بناء عمى ما تكصمت اإل كضعكىذا ما تتناكلو الدراسة ل ،ةفايات الصمبنلعممية معالجة ال

 .تالتكصيا خرجت بأىـ، ك مف بيانات كمعمكمات

 .لذلؾكفيما يمي عرض 



60 
 

 ممخص النتائج 2.5

 البيانات الثانكية التيكالتي اعتمدت كؿ مف  ،ياتساؤالتكالمتعمقة باإلجابة عف دراسة نتائج الظيرت أ

، (2017، 2016، 2015لسنكات ) غير المنشكرة لمكب نفايات المنياالتقارير المنشكرة ك  جمعت مف

ت لذاالصمبة  دارة النفاياتفي مجاؿ إ (2رقـ )كاالختصاص ممحؽ  صحاب الخبرةالمقابمة المييكمة ألك 

مف يذكر كاد ال ربعة يارة النفايات الصمبة بأركانيا األء إدلمبادل تطبيؽ قميؿىناؾ أف ، فتبيف المكب

عادة االستخداـ، ك  أف الكمية األكبر ، ك اإلسترجاع الطاقيالتدكير، ك حيث تقميؿ النفايات الصمبة، كا 

 لى الطمر الصحي.تذىب في طريقيا إ

تكفر مؤشر ي  لـك  ،مبة الكاردة إلى مكب نفايات المنياايات الصّ ىناؾ تزايد في كمية النفكما كظير أف 

ىذا لى إحقيقي يدؿ عمى كمية النفايات الصمبة المعاد استخداميا بالنسبة لكمية النفايات الكاردة 

لى مكب الكاردة إ لى كمية النفاياتالنفايات الصمبة المعاد تدكيرىا إبمغت نسبة كمية ، كما ك المكب

أظيرت ، ك المكبلى كىي نسبة قميمة جدان إذا قكرنت بكمية النفايات الكاردة إ ،%(1) نفايات المنيا

نفايات المنيا بالطمر الصحي كيكظؼ  يتـ التخمص النيائي مف النفايات الصمبة في مكبالدراسة أنو 

كمية  كمية النفايات الصمبة المطمكرة إلى بمغت نسبة قدبإنتاج الغاز الحيكم، ك  اإلسترجاع الطاقي في

قارنتيا بكمية ذا ما تمت م(، كىي نسبة كبيرة جدان إ%97لى مكب نفايات المنيا )النفايات الكاردة إ

لإلعتماد عمى الطمر الصحي في التخمص النيائي مف كيعكد ذلؾ المكب، لى النفايات الكاردة إ

 .ةء إدارة النفايات الصمبة بأركانيا األربعكمحدكية تطبيؽ مبادل النفايات الصمبة

اف النسبة األكبر مف ( بHarir et.al, 2015)( مع 2014كما كتكافقت نتائج دراسة )سميماف، 

عادة التدكير، كالممارسات المستقبمية إلدارة النفايات الصمبة  النفايات الصمبة ىي نفايات قابمة لمتحمؿ كا 



61 
 

اة في مكب النفايات ىي إنتاج لمحد مف الكميات الكبيرة لمنفايات البمدية الصمبة في الدكؿ النامية الممق

 السماد، كالتدكير، كاالسترجاع الطاقي.  

( حكؿ سمكؾ Joel et.al, 2012)متفقة مع نتائج دراسة  (2014)عالف،  كجاءت نتائج دراسة

أف نسبة  (2014)عالف، األفراد اتجاه إدارة النفايات الصمبة كتحسيف الخدمة المقدمة، فأظيرت دراسة 

لدييـ مستكل مرتفع مف المعرفة حكؿ النفايات الصمبة كفصميا، كتمييا النسبة في عالية مف الطالب 

الطالب الذيف لدييـ اتجاىات ايجابية حكؿ عممية الفصؿ، كاألقؿ نسبة ممف لدييـ سمككيات جيدة 

( فتبيف أف الشعكب لدييا استعداد لمدفع مف Joseph et.al, 2012) حكؿ عممية الفصؿ، أما دراسة

يير في تحسيف إدارة النفايات كتتأثر الرغبة بالدفع مف خالؿ الدخؿ، كالتعميـ، كالعمر، كطرؽ أجؿ التغ

 التخمص المتاحة لألسرة.

دارة النفايات ك المكب االستدامة في ( عمى مفيكـ كفائدة Joseph et.al, 2011كركزت دراسة ) ا 

تشكيؿ الميثاف بسرعة مف خالؿ البمدية الصمبة كتكليد الطاقة، كتيدؼ اإلدارة المستدامة لممكب ب

تحسيف ظركؼ التحمؿ البيكلكجي كتقميؿ الكقت الالـز لتحقيؽ االستقرار العضكم لمنفايات كزيادة العائد 

عادة  مكانية ارجاع األرض إلى استخداـ الراحة أك مناجـ مكب النفايات، كا  السنكم مف الغاز، كا 

( إلى أىـ 2010كصمت دراسة )أبك ظاىر، كتاستخداـ المساحة الفارغة لمتخمص مف النفايات، 

المعيقات في إدارة النفايات الصمبة كتعزل لعدـ كجكد خطة كطنية متكاممة كتنفيذ القكانيف كالتشريعات 

اختيار أفضؿ المكاقع الصالحة كمف الدراسات التي عمدت إلى  ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة.

( كذلؾ باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 2012ية، إلقامة مكبات نفايات صحية دراسة )شت

 كاتباع األسس الصحية كالبيئية في تخطيط مكبات النفايات.
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 .(14.5في الشكؿ )كما   (SWOTمصفكفة ) كضعلييا تـ عمى النتائج التي تـ التكصؿ إ كبناءن 

 
خمي

الدا
يل 

تحم
ال

 

 
 نقاط القوة الداخمية

 
 نقاط الضعف الداخمية

o الصمبة مف مف النفاياتآمص تخ. 
o  .كجكد رؤية كخطة استراتيجية 
o .تكفر آليات حديثة 
o .كجكد كادر مؤىؿ 
o .كجكد تمكيؿ 
o ( سنة.20عمر المكب اإلفتراضي لػ ) 
o )ينتج غاز الميثاف، كدباؿ )كمبكست 

o  الكاردة إلى تزايد كميات النفايات الصمبة
 المكب.

o .التخمص مف النفايات الصمبة بالطمر 
o  تطبيؽ مبادمء إدارة النفايات محدكدية

 .الصمبة
o رتفاع التكاليؼ المدفكعة لمتخمص مف إ

 مبة.النفايات الص
o  ضي.امحدكدية األر 

 

 
جي

خار
ل ال

حمي
الت

 

 الفرص البيئية المتاحة
 

 التيديدات البيئية الخارجية

o .كجكد تمكيؿ خارجي لممكب 
o  كجكد فريؽ خبراء مختص مف خارج

 ز الميثاف.البالد يخطط كيتابع انتاج غا
o  كجكد جيات خارجية تشترم النفايات

 الصمبة القابمة لمتدكير.

o .التبعية إلسرائيؿ 
o  ضعؼ القكانيف كالتشريعات الفمسطينية

 تجاه البيئة، كمف يخؿ بالبيئة. 
o البيئة ليست مف األكلكيات في الدكلة 
o نكعيات المكاردعمى رقابة تغيب ال 

  .المستكردة

 

 (SWOT( مصفوفة )14.5شكل)

( كىك عبارة عف مصفكفة 14.5حممت البيئة الداخمية كالخارجية لمكب نفايات المنيا في شكؿ )

(SWOT)نقاط القكة كنقاط الضعؼ، أما التحميؿ الخارجي يبيف  ف، حيث أف التحميؿ لمبيئة الداخمية يبي

 الفرص كالتيديدات كىي كاآلتي: 
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ب نفايات المنيا كفرصيا، كيجب السعي الى بيف مجمكعة نقاط القكة في مكتنقاط القكة الداخمية: 

مف مف النفايات الصمبة، كجكد رؤية اآلخمص تعظيـ نقاط القكة كاإلستفادة مف الفرص الجديدة كالت

نتاج، تمكيؿك تكفر آليات حديثة، كجكد كادر مؤىؿ ك ستراتيجية، إكخطة  دباؿ الغاز الميثاف، ك  كا 

 .كبمم( سنة ل20افتراضي )عمر ، كتحديد )كمبكست(

تبيف نقاط الضعؼ في مكب نفايات المنيا، كيجب السيطرة عمى ذلؾ مف نقاط الضعؼ الداخمية: 

التخمص مف ك الكاردة إلى المكب،  فايات الصمبةتزايد كميات النخالؿ إستغالؿ الفرص المتاحة أمامو، ك

 ،مبة، كاألراضيء إدارة النفايات الصمبادلمحدكدية تطبيؽ ك ، الصحي الطمرطريقة النفايات الصمبة ب

 رتفاع التكاليؼ المدفكعة لمتخمص مف النفايات الصمبة.كا  

كجكد إستخداـ نقاط القكة في مكب نفايات المنيا مف أجؿ تقميؿ التيديدات، كالفرص البيئية المتاحة: 

جكد فريؽ خبراء مختص مف خارج البالد يخطط كيتابع انتاج غاز الميثاف، ك تمكيؿ خارجي لممكب، 

 خارجية تشترم النفايات الصمبة القابمة لمتدكير. كجكد جيات

تعد مف أكثر األكضاع سكءان كيجب تقميؿ نقاط الضعؼ الداخمية كتفادم ارجية: التيديات البيئية الخ

تشريعات الفمسطينية ضعؼ القكانيف كالك التبعية إلسرائيؿ، التيديدات الخارجية لمكب نفايات المنيا، ك

تغيب الرقابة عمى نكعيات ك ، البيئة ليست مف األكلكيات في الدكلةكأف يئة، كمف يخؿ بالب تجاه البيئة

 المكارد المستكردة.
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 ستنتاجاتاإل 3.5

 ستنتاج الرئيس اآلتي:خمصت الدراسة باإل

ستثمار في قطاع اإلكذلؾ مف خالؿ  ،ستدامة في مكب نفايات المنياف ىناؾ فرصة معقكلة لتحقيؽ إأ

، كيد عمى الضركرة الممحة لذلؾ نتيجة الظركؼ التي نعيشيا في فمسطيفالنفايات الصمبة مع التأ

رة النفايات الصمبة ء إدامبادلعتماد كامؿ عمى إنو ال يكجد كيالحظ مف خالؿ األرقاـ المحممة بأ

عادة اإلستعماؿ، كالتدكير، كاإلسترجاع الطاق بعةبأركانيا األر  نما "، كا  لمنفايات الصمبة يكىي "التقميؿ، كا 

، كتدؿ لى مكب نفايات المنياكميات النفايات الصمبة الكاردة إ كؿ قميؿ كال يذكر بالمقارنة معبش

تدكير النفايات الصمبة عبارة عف كنية جادة في العمؿ عمى ىذا النحك، ف ان ف ىنالؾ خططالمؤشرات أ

مكب نفايات  التدكير فيك  ،لى التنظيـ كالشمكليةفيي غاليان مؤسسات فردية تفتقر إ نشاطات محدكدة

و مثؿ بكلي ايثميف نكاعتعامؿ مع بعض أيتـ التدكير البالستؾ ف لمشاكؿعاني الكثير مف ايالمنيا 

تصنيعيا في عادة تفرز كتقطع كتغسؿ كتحكؿ إلى حبيبات إلجمع ىذه المكاد ك كالبكلي بركبميف حيث ت

عادة التصنيع. كتبقى إل ىناؾ العشرات مف ىذه المنشآت في مدف الضفة الغربيةمنتجات مختمفة ك 

تدكير  (. أماPET( )PVC( )ABSنكاع البالستيؾ التي ال يتـ تدكيرىا مثؿ )مجمكعة كبيرة مف أ

الجيد الكحيد ك  في مناطؽ الضفة الغربية،ال يكجد أم نشاط لتدكير تمؾ المخمفات فالكرؽ كالكرتكف 

بدكره يقـك بعممية تدكير تمؾ سرائيمي الذم ذكؿ ىك جمع تمؾ المخمفات كبيعيا إلى السكؽ اإلالمب

ـ بيت لحـ كرافي الخميؿ ك  مف المصدر مثؿ المحاكالت التي تمتكتككف عممية الجمع إما  ،المخمفات

ية الفرز المركزم في المكب. كبالنسبة ك التي تتـ في مكب نفايات المنيا حاليان مف خالؿ عمماهلل أ

لحديد فال يكجد تدكير ما ا، أمنيكـ كالنحاسلىا،  كخاصة األنشطة لتدكير معادف فيناؾ بعض األلم

فيناؾ بعض ما في مجاؿ الزجاج ىا. أتدكير جمعيا كبيعيا إلسرائيؿ إلعادة  نما يتـو كا  لمنتجاتحقيقي 

، كفي مجاؿ تدكير  قؿ يكمان ي ج التقميدم كالذميستخدـ في صناعة الزجايك نشطة البسيطة فاأل بعد يـك
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يناؾ صعكبات طارات إلى كقكد فيع البالط األرضي أك تحكيؿ اإلالفة كالتي تشمؿ تصنطارات التاإل

رضي في لنشاطات، فمشركع تصنيع البالط األقتصادية تؤثر بشكؿ كبير عمى ىذه اا  فنية كبيئية ك 

نافسة مع المنتجات التقميدية شكاليات التسكيقية كعدـ القدرة عمى المالخميؿ تكقؼ نتيجة بعض اإل

ة نتيجة يالبيئىذا التكجو يعاني مف المشاكؿ لى كقكد ال زاؿ تحكيؿ اإلطارات إ كاإلسرائيمية األخرل، أما

نشطة المتعمقة بتحكيؿ سعار عالميان. كبخصكص األيجة إلنخفاض األقتصادية نتكاإل ،نبعاثاتاإل

 ف. مستكل تدريبي كليس كمي لغاية اآل معظميا عمىفلى سماد عضكم )الدباؿ( ية إالنفايات العضك 

ء إدارة النفايات مبادلال بد مف  لى الطمرإالغاء الحاجة ك  ،المنيانفايات مكب القمامة في محد مف لك 

عادة االستخداـ، ك   "،لمنفايات الصمبة اإلسترجاع الطاقيك التدكير، الصمبة بأركانيا األربعة "التقميؿ، كا 

الترحيؿ ا بعد عممية ك مع النفايات الصمبة كقبؿ الترحيؿ أك ما بعد عممية جمالحاكية أكذلؾ ما قبؿ 

العالمي  لى "صفر نفايات" كىك التكجونصؿ إ ء إدارة النفايات الصمبةمبادلذا طبقت لى المكب فإإ

 .النفايات الصمبة ستدامة في مكباتنحك اإل

 :خرل كىيكما خمصت الدراسة بإستنتاجات أ

 .امة البيئية كالماليةستدالنفايات الصمبة مف خالؿ اإل إلدارةدارة البيئية المستدامة تتحقؽ اإل .1

تزايد ممحكظ لمنفايات الصمبة في فمسطيف، كصعكبة معالجة النفايات الصمبة بالطرؽ التقميدية  .2

مف خالؿ مكبات النفايات التي تكاجو صعكبات كبيرة نتيجة محدكدية األرضي كاآلثار البيئية 

قتصاد الكطني مية كاإلكمؼ ميزانية الييئات المحالناتجة عنيا باإلضافة إلى التكمفة التي ت

 المبالغ الكبيرة.

قتصاد المحمي كالكطني مف خالؿ فتح الكثير مف المنشآت تدكير النفايات يحرؾ عجمة اإل .3

 كتشغيؿ الكثير مف األيدم العاممة مثؿ ما حدث في كثير مف دكؿ العالـ.
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ف طريقة أذ إ، دارة النفايات الصمبةإىـ العكامؿ المؤثرة في أتعتبر السمككيات لمسكاف مف  .4

لذلؾ تؤثر في  ةماـ المنزؿ كالكسيمة المستخدمأك أمص مف النفايات سكاء في الحاكية التخ

 .دارة النفايات الصمبة اليكميةإعممية 

مف النفايات الصمبة، ص متخملتتحقؽ التنمية المالية مف خالؿ تقميؿ التكاليؼ المدفكعة  .5

ء إدارة فمبادللمدخؿ لمييئات المحمية دارة النفايات الصمبة مصدر مدر عممية إكاعتبار 

، كمصادر الطاقة نيا مدرة لمدخؿإلى أ ضافةباإلتعمؿ عمى تقميؿ التكمفة  النفايات الصمبة

 المتجددة.

لتخمص نتاج كالجمع كالصمبة خالؿ دكرتيا كالتي تشمؿ اإلدارة السميمة كالمتكاممة لمنفايات ااإل .6

مفة دكرة حياة الخدمة مف معدات البد مف تقميؿ تك كلتحقيؽ ذلؾ ستدامة مالية كبيئية،تحقؽ إ

مراض كتكمفة العناية الصحية لذلؾ، كزيادة جكدة البيئة نتشار األكتقميؿ إفراد كمنشآت، كأ

كبالتالي زيادة  رباؾ كالتشكيش في الكضع العاـتقميؿ اإلك ، كبالتالي ارتفاع قيمة الممتمكات

 تبار البمد منطقة جذب سياحي.اعبالسياحة في البمد ك عماؿ الطمب عمى األ

التطكيرية،  عماؿستثمارىا في األإيؿ التكاليؼ يتـ المبالغ المالية التي يتـ تكفيرىا مف خالؿ تقم .7

   قتصادية.ف تحقؽ تنمية إستثمار في مشاريع مف الممكف أاإل ككتطكير مرافؽ البمد أ

، تعتمد أساسان عمى كفاءة ربعةء إدارة النفايات الصمبة بأركانيا األبمبادللتزاـ العمؿ كاإل .8

 ىتماـ الجيات المسئكلة. نية ككذلؾ قدرة كا  دارة المحمية كالكطكنجاعة اإل

 .نما مكضكعة عمى اليامش، كا  كلكيات في الدكلةالبيئة ليست مف األ .9

مكب في خكارزمية لالستدامة خرجت الدراسة ب التكصؿ إلييا،تـ التي كبناءن عمى استنتاجات الدراسة 

 .(15.5شكؿ ) المنيا نفايات
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 ( خوارزمية مقترحة لتحقيق اإلستدامة في مكب نفايات المنيا15.5شكل)

  

 

ي مكبات النفايات إعادة التفكير ف  
 )التكعية(

 

 صفر نفايات 

تقميؿال  

 إعادة اإلستخداـ

التدكير   

 اإلسترجاع الطاقي

لمحافظة ك"ا التحكـ في نفاياتنا الصمبة
"جياؿ القادمةعمى حقكؽ األ  

ستمرار بتمؾ ال يمكف اإل
 الحياة

ستدامة في مكبات النفاياتاإل  

 )صفر نفايات(
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خكارزمية مقترحة حكؿ آلية عمؿ كفؤة كفعالة لتحقيؽ اإلستدامة في ل ذجنمك ( عبارة عف 15.5شكؿ )

اع النفايات الصمبة مف اإلستثمارات الكاعدة، فال بد مف مكب نفايات المنيا، ألف اإلستثمار في قط

إعادة التفكير دائمان بكيفية العمؿ عمى اإلستفادة مف مكبات النفايات باإلعتماد بالدرجة األكلى عمى 

التكعية المجتمعية لمسير باإلتجاه الصحيح نحك اإلستثمار في ىذه المكارد. كاتباع االستراتيجية 

اإلنتاج إلى  ستخراج إلىاإللمكارد الطبيعية مف لمحفاظ عمى انفايات  صفرال األفضؿ، استراتيجية

كلتحقيؽ تنمية مستدامة في مكب نفايات  ،كالمحافظة عمى الطاقة كالماؿ ،ستيالؾ إلى التخمصاإل

المنيا مف خالؿ اإلستثمار في قطاع النفايات الصمبة فال بد مف التأكيد عمى الضركرة الممحة لذلؾ مف 

كانيا األربعة كىي " التقميؿ، اإلعتماد الكامؿ عمى تطبيؽ مبادلء إدارة النفايات الصمبة بأر  خالؿ

عادة اإلستعماؿ،  التدكير، كاإلسترجاع الطاقي" لمنفايات الصمبة بأكبر نسبة ممكنة مقارنة مع كميات ك كا 

يات الصمبة كحفظ حقكؽ النفايات الصمبة الكاردة إلى مكب نفايات المنيا، فال بد مف التحكـ في النفا

ذا لـ يتـ إتباع إستر  ء إدارة النفايات الصمبة اتيجية الصفر نفايات كتطبيؽ مبادلاألجياؿ القادمة، كا 

ستمرار بتمؾ اإل ستدامة في مكبات النفايات الصمبة، كيصعبنيا األربعة ال يمكف أف نحقؽ االبأركا

 . الحياة
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 توصيات 4.5

كلية كالثانكية، يمكننا إلييا مف كاقع تحميؿ البيانات األتي تـ التكصؿ كفقا لمنتائج كاالستنتاجات ال

 :الخركج بالتكصيات اآلتية

عادة كا  "التقميؿ،  األربعة كىي ء إدارة النفايات الصمبة بأركانيامبادللتزاـ بتطبيؽ رة اإلضرك  .1

الصمبة  كميات النفايات " بأكبر نسبة ممكنة مفاإلسترجاع الطاقيك ، التدكيرك ستعماؿ، اإل

 .كتحقيؽ صفر نفايات لى مكب نفايات المنيا،الكاردة إ

ستثمار لإل هكتحفيز  و،دعمانشط مف القطاع العاـ، ك  ألنوتككيؿ القطاع الخاص بفرز النفايات  .2

ك مف خالؿ اإلعفاءات الضريبية أ ،ستدامةتحقيؽ اإلليككف قادر عمى في ىذا القطاع، 

 .القركض الميسرة

 .كلكيات في الدكلةكضعيا عمى سمـ األارة البيئية ك بناء خطط تيتـ باإلد  .3

قراض البمديات إ .4 كتمكيؿ مشاريع  ،لى تحسيف النظافة في المدفتكجيو صندكؽ تطكير كا 

 دارة النفايات الصمبة.مستدامة في إ

، المعاصر ؿ عمييا بما يتالءـ مع الكاقعنظمة القائمة كالتعديتحديث التشريعات كالقكانيف كاأل .5

 بقانكف يقاضي كؿ مف يخؿ بالبيئة.لتزاـ كاإل

ستخداـ لزاـ الصناعات المختمفة بإز كتدكير النفايات بنسبة معينة كا  لزاـ الييئات المحمية بفر إ .6

 نسبة معينة مف المكاد المصنعة في منتجاتيا.

ستثمار في قطاع النفايات الصمبة الية فيما يخص تشجيع اإلتفعيؿ القكانيف الحتحديث ك  .7

 ة عنيا.كالطاقة الناتج
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لتعاكف مع البمديات ، باتكعية جميع شرائح المجتمع حكؿ مضار كفكائد النفايات الصمبة .8

اكة مع القطاع الخاص كما ليا مف كالشر ة، يكفرز النفايات الّصمبة المنزل منيا،لمتخمص اآلمف 

 .دارة بيئية مستدامةلخمؽ إيجابية ثار إآ

عتبارىا مصنعة مف مكاد نقية بينما تحتكم إلعيات المكارد المستكردة نك عمى  رقابةتفعيؿ ال .9

 نسبة مف المكاد المدكرة مما يقمؿ مف منافسة المنتج المحمي.

 .مف مف النفايات الصمبةالتخمص األحكؿ  التعاكف مع البمديات بأىميةتكعية المكاطف  .10

ة الى المنقكل يقمؿ مف النفايات ألنومكاف النفايات الصمبة المنزلية قدر اإلالعمؿ عمى فرز  .11

 .المكب

 غمفة لممنتكجات.د بحيث يجب تحديد نكعية ككمية األستيراالتعديؿ عمى قانكف اإل .12
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 البيانات الثانوية  (1ملحق رقم )

 (2017، 2016، 2015)وات لسن طن /بوحدة المنيانفايات كمية النفايات الواردة لمكب 

 الشير

 السنة

2015 2016 2017 

 22,785.83 20,616.50 17,825.86 كانون ثاني

 21,362.61 20,425.37 15,931.75 شباط

 22,942.81 21,223.01 19,916.83 اذار

 23,929.83 21,231.11 19,344.24 نيسان

 24,743.94 22,715.89 20,829.02 ايار

 28,821.39 23,030.75 21,519.21 حزيران

 30,102.31 22,300.76 21,433.85 تموز

 29,632.82 21,911.36 21,045.84 اب

 26,928.08 21,567.54 19,432.34 ايمول

 27,512.29 22,189.88 19,272.50 تشرين اول

 26,912.48 21,536.13 18,943.08 تشرين ثاني

 28,133.04 23,056.20 19,302.82 كانون اول

 313,807.43 261,804.50 234,797.34 المجموع
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 (2017، 2016، 2015)وات طن لسن /لنفايات المفروزة بوحدةكمية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017، 2016، 2015لسنوات )  طن/ بوحدة كمية النفايات التي يتم طمرىا بعد الفرز
 2017 2016 2015 السنة

 306,257.51 255,268.04 224,306.11 الكمية التي تم طمرىا بعد الفرز

 

 

 

 

 

 

  

 المادة

 السنة

2015 2016 2017 
 777.95 1,035.61 1,448.67 كرتون
 253.89 93.00 61.64 حديد

 42.99 16.23 11.86 المنيوم
 0 1.2 4,153.10 اسفنج صناعي

 30 11.41 80.95 خشب
 194.94 169.46 157.33 بالستيك
 1,299.77 1,326.91 5,913.55 المجموع
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 2015 ،2014المكب لسنة  في المشتركة القروية والمجالس البمديات سماءأ

 وكالة الغوث محافظة بيت لحم  محافظة الخميل
 ككالة الغكث مخيـ الدىيشة. 55 مدية بيت لحـب .29 بمدية الخميؿ  .1
 ككالة الغكث مخيـ العركب. 56 بمدية بيت جاال .30 بمدية حمحكؿ .2
 ككالة الغكث مخيـ الفكار. 57 بمدية بيت ساحكر .31 بمدية بيت امر .3
 ككالة الغكث مخيـ شعفاط. 58 بمدية الدكحة .32 بمدية سعير .4
  بمدية العبيدية .33 بمدية بيت فجار .5
  دية الخضربم .34 بمدية صكريؼ .6
  بمدية تقكع .35 بمدية الشيكخ .7
  بمدية زعترة .36 بمدية خراس .8
  بمدية حكساف .37 بمدية بني نعيـ .9

  بمدية نحاليف .38 مجمس قركم شيكخ العركب .10
  مجمس قركم ىندازة .39 بمدية إذنا .11
  مجمس قركم دار صالح .40 بمدية ترقكميا .12
  بمدية بتير .41 بمدية بيت عكا .13
  بمدية جناتا .42 بمدية دير سامت .14
  مجمس قركم ارطاس .43 بيت كاحؿبمدية  .15
  مجمس قركم الكلجة .44 بمدية  بيت اكال .16
  مجمس قركم كادم فككيف .45 مجمس قركم الكـك .17
  مجمس قركم بيت تعمر .46 بمدية نكبا .18
  مجمس قركم المنيا .47 بمدية دكرا .19
  مجمس قركم مراح رباح .48 بمدية الظاىرية .20
  مجمس قركم مراح معال .49 بمدية السمكع .21
  اـ سممكنةمجمس قركم  .50 بمدية تفكح .22
  مجمس قركم كادم النيص .51 بمدية يطا .23
  مجمس قركم جكرة الشمعة .52 مجمس قركم ريؼ يطا .24
  مجمس قركم المعصرة .53 مجمس قركم حتا .25
  مجمس قركم الشكاكرة .54 مجمس قركم ريؼ دكرا .26
   مجمس قركم الدير .27
   مجمس قركم خمة الميا .28
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 2017، 2016لسنة أسماء البمديات والمجالس القروية المشتركة في المكب 

 منطقة شرق القدس وكالة الغوث محافظة بيت لحم محافظة الخميل
 بمدية العيزارية .59 ككالة الغكث مخيـ الدىيشة. 55 بمدية بيت لحـ .29 بمدية الخميؿ  .1
 بمدية ابك ديس. 60 ككالة الغكث مخيـ العركب .56 بمدية بيت جاال .30 بمدية حمحكؿ .2
 بمدية عناتا. 61 ة الغكث مخيـ الفكارككال .57 بمدية بيت ساحكر .31 بمدية بيت امر .3
 مجمس قركم زعيـ. 62 ككالة الغكث مخيـ شعفاط .58 بمدية الدكحة .32 بمدية سعير .4
 مجمس السكاحرة. 63  بمدية العبيدية .33 بمدية بيت فجار .5
 بمدية الراـ. 64  بمدية الخضر .34 بمدية صكريؼ .6
   بمدية تقكع .35 بمدية الشيكخ .7
   بمدية زعترة .36 بمدية خراس .8
   بمدية حكساف .37 ني نعيـبمدية ب .9

   بمدية نحاليف .38 مجمس قركم شيكخ العركب .10
   مجمس قركم ىندازة .39 بمدية إذنا .11
   مجمس قركم دار صالح .40 بمدية ترقكميا .12

   بمدية بتير .41 بمدية بيت عكا .13
   بمدية جناتا .42 بمدية دير سامت .14
   مجمس قركم ارطاس .43 بمدية بيت كاحؿ .15
   مجمس قركم الكلجة .44 بمدية  بيت اكال .16

مجمس قركم كادم  .45 مجمس قركم الكـك .17
 فككيف

  

   مجمس قركم بيت تعمر .46 بمدية نكبا .18
   مجمس قركم المنيا .47 بمدية دكرا .19
   مجمس قركم مراح رباح .48 بمدية الظاىرية .20
   مجمس قركم مراح معال .49 بمدية السمكع .21
   مجمس قركم اـ سممكنة .50 بمدية تفكح .22

مجمس قركم كادم  .51 بمدية يطا .23
 النيص

  

مجمس قركم جكرة  .52 ريؼ يطامجمس قركم  .24
 الشمعة

  

   مجمس قركم المعصرة .53 مجمس قركم حتا .25
   مجمس قركم الشكاكرة .54 مجمس قركم ريؼ دكرا .26
    مجمس قركم الدير .27
    مجمس قركم خمة الميا .28
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 ولية المقابمة المييكمة( البيانات األ 2ممحق رقم )

  نيا؟عمى استدامة مكب نفايات الم تقميؿ النفايات الصمبة يؤثر .1

       ...................................................................................................................نعـ:             السبب:
..........................................................................................................................................................     

       ...................................................................................................................السبب:              ال:
.......................................................................................................................................................... 

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ استخداـ النفايات الصمبةاعادة  تؤثر .2

 ...................................................................................................................السبب:   نعـ:          

..........................................................................................................................................................     

       ...................................................................................................................السبب:               ال:
.......................................................................................................................................................... 

 عمى استدامة مكب نفايات المنيا؟ تدكير النفايات الصمبةاعادة  ؤثري .3

 ...................................................................................................................نعـ:              السبب:

....................................................      ...................................................................................................... 

       ...................................................................................................................السبب:               ال:
.......................................................................................................................................................... 

عمى استدامة مكب  استخالص الطاقة بإنتاج الغاز الحيكم مف المكاد العضكية كتكليد الطاقة يؤثر .4
 ؟نفايات المنيا

 ...................................................................................................................نعـ:            السبب:

...................................................................................................................      .............................................. 

       ...................................................................................................................السبب:             ال:
................................................................................................................................................................. 
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 ؟يؤثر القطاع الخاص عمى القاعدة الذىبية .6

 ...................................................................................................................نعـ:             السبب:

.............................................................................................................................      .................................... 

       ...................................................................................................................السبب:               ال:
................................................................................................................................................................. 

 ؟تكعية المجتمعية عمى القاعدة الذىبيةتؤثر ال .7

 ...................................................................................................................نعـ:             السبب:

...............................................................................      .................................................................................. 

       ...................................................................................................................السبب:               ال:
................................................................................................................................................................. 

 ؟تؤثر الجدكل االقتصادية عمى القاعدة الذىبية .8

 ...................................................................................................................نعـ:              السبب:

.............................................................................................................................      .................................... 

 ....................................................................................................................السبب:              ال:

.................................................................................................................................................................   

 ؟تؤثر االعتبارات البيئية كالتشريعات كالقكانيف عمى القاعدة الذىبية .9

 ...................................................................................................................نعـ:             السبب:

...............................................................................................................................................      .................. 

       ...................................................................................................................السبب:              ال:
................................................................................................................................................................. 
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 صور لمكب نفايات المنيا( 3ممحق رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل )ا( بركة العصارةش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل )ب( تجييز وتبطين خاليا طمر النفايات 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل )ج( خاليا طمر النفايات الصمبة بعد التجييز
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شكل )د( توزين النفايات المحممة بسيارة النفايات
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 شكل )ه( تفريغ سيارات النفايات داخل المكب

 

 ودمك النفايات داخل المكبشكل )و( عممية طمر 
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المالحق فيرس  
 

 رقم الصفحة اسم الممحق رقم الممحق

 75 البياناتالثانوية 1

 80 كلية المقابمة المييكمةالبيانات األ 2

 82 صكر لمكب نفايات المنيا 3
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 األشكال فيرس
 رقم

 الشكل
عنوان الشكل        رقم الصفحة 

 ر بركة العصارة أ

 ر تبطيف خاليا طمر النفاياتتجييز ك  ب

 ز خاليا طمر النفايات الصمبة بعد التجييز ج

 ز تكزيف النفايات المحممة بسيارة النفايات د

 س تفريغ سيارات النفايات داخؿ المكب ق

 س عممية طمر كدمؾ النفايات داخؿ المكب ك

 44 كمية النفايات السنكية الكاردة لمكب نفايات المنيا/ بكحدة طف 1.4

 لكؿ مف السنكات البمديات كالمجالس القركية المشتركة في المكب  أعداد 2.4

(2014 -2017) 

44 

( أعداد البمديات كالمجالس القركية لممحافظات المشتركة في المكب 3.4الشكؿ ) 3.4
 (2015لسنة )

45 

كب ( أعداد البمديات كالمجالس القركية لممحافظات المشتركة في الم4.4الشكؿ ) 4.4
 (2016،2017لسنة )

46 

 46 (2017-2015متكسط النفايات الصمبة لمسنكات )( 5.4الشكؿ ) 5.4
(/ بكحدة 2017 -2015( معدؿ النفايات المفركزة لمػسنكات )6.4شكؿ ) 6.4

 الطف
49 

 50 ( كمية الكرتكف المفركز/ بكحدة الطف      7.4شكؿ ) 7.4

 50 دة الطف      ( كمية الحديد المفركز/ بكح8.4شكؿ ) 8.4

 51 ( كمية اإلسفنج الصناعي المفركز/ بكحدة الطف9.4شكؿ ) 9.4
 51 ( كمية األلمنيـك المفركز/ بكحدة الطف10.4شكؿ ) 10.4
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 52 ( كمية الخشب المفركز/ بكحدة 11.4شكؿ ) 11.4

 52 ( كمية البالستيؾ المفركز/ بكحدة الطف12.4شكؿ ) 12.4

 54 لنفايات المطمكرة/ بكحدة الطف( كمية ا13.4شكؿ ) 13.4
 62 (SWOTمصفكفة ) 13.4

 67 اخكارزمية مقترحة لتحقيؽ االستدامة في مكب نفايات المني 14.4
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   فيرس الجداول

عنوان الجدول       رقم الجدول  رقم الصفحة 

 18 مككنات النفايات الصمبة الكاردة الى مكب النفايات في المنيا 1.2

 50 النفايات المفركزة نسبة 2.4

 54 نسبة النفايات المطمكرة 3.4
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