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 الدولي البنك مشاركة ودواعي التنمية قضايا أهم .1

 تصـعيد  وكـذلك  2006 منـذ  غـزة  قطاع على فُرض الذي اإلغالق نظام عن السلبية غاية وفي مباشرة بيئية آثار نشأت
 التقيـيم  إطار في هذا توثيق وتم .2009 الثاني كانون/ويناير 2008 األول كانون/ديسمبر بين الفترة خالل القتالية العمليات
 .2009 أيلـول /سـبتمبر  في الصادر غزة بقطاع المعني التقرير في والوارد للبيئة المتحدة األمم برنامج به قام الذي البيئي
  :يلي ما أهمها العوامل من عدد إلى ذلك ويرجع .الخطورة شديد القطاع في البيئي التدهور بأن التقرير هذا ويفيد
 التي المخاطر وتزايد تقريبا، التشبع حد إلى )والجنوب والوسط الشمال في( الثالث الرئيسية النفايات مقالب وصول •

  .بالفعل والمهددة - الرئيسي المياه مورد - الضحلة الجوفية المياه خزانات على األمر هذا يشكلها

 الميـاه  نـات خزا تلويـث  شأنها من التي المرتشحة السوائل/الحرق( المتولدة المخلفات إدارة على المحدودة القدرة •
  ).البرية والحيوانات اآلمن غير والكسح الجوفية

 السـكانية  الكثافـة  نسبة ارتفاع من ذلك عن ينتج ما إلى باإلضافة المتاحة، األراضي وقلة السريع السكاني النمو •
 .النسبة هذه وتنامي
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 القـدرة  عدم من عليه ترتب وما االقتصادي، الوضع تردي منها ألسباب نتيجة المخلفات جمع على القدرة تدهور •
 .البلدية المالية الموارد وتناقص الصلبة المخلفات إدارة خدمات مقابل سداد على

 .الحرج واالقتصادي السياسي الوضع عن أساسي بشكل نتج ما وهو بالضعف العامة اإلدارة نظام اتسام •

  .البيئية األنظمة في اراالستثم وقصور األولوية ذات البيئية بالمشروعات يتعلق فيما تقدم تحقيق عدم •

 

 كميات تراكم عن وأيضا بل فحسب، قتلى سقوط عن تسفر لم التي اإلسرائيلية العسكرية التدابير نتيجة سوءاً الوضع ويزداد
 الصـلبة  المخلفـات  إجمالي ويقدر .وخطرة ملوثة مواد على بعضها يحتوي والتي تدميرها تم التي األبنية ركام من ضخمة
 يقـرب  ما إلى 2يزيد أن ُيتوقع ما وهو يوميا، طن 1000و 600 بين يتراوح بما الحالي الوقت في 1غزة اعقط في المنزلية

   .2030 عام بحلول يوميا طن 1500 من
 

 الخبـراء  بيـنهم  ومـن ( األطـراف  جميع إدراك من ملموسا نجاحا حقق الذي جنين مشروع زاد اإليجابي، الجانب وعلى
 لمشـكلة  بفعاليـة  التصدي يمكن المركز والتعاون الجيدة واإلدارة الدقيق بالتخطيط أنه )ائيلإسر في والمدنيون والعسكريون

  .واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين على والصحية البيئية المنافع تعميم يمكن وأنه الصلبة؛ النفايات من التخلص
  

 أيـار /مايو 16 يوم 05/49/13 رقم تحت الفلسطيني الوزراء مجلس أصدره الذي القرار صدق المؤسسي، المستوى وعلى
 اإلسـتراتيجية  وتشـدد  3).اإلستراتيجية( الفلسطينية األراضي في الصلبة المخلفات إلدارة الوطنية اإلستراتيجية على 2010
 لغـرض  أنشـئ  الذي المشتركة الخدمات مجلس تديرها غزة وقطاع الغربية الضفة في للمخلفات صحية مدافن تطوير على
 للخـدمات  مجالس إنشاء بالفعل تم وقد .التكلفة وفاعلية باالستدامة يتسم وبأسلوب الحجم وفورات أساس على اياتالنف إدارة

 السـلطة  قامـت  غـزة،  قطـاع  وفي مماثل، نحو وعلى .الغرض لهذا الغربية الضفة وجنوب ووسط شمال في المشتركة
 للـربح  هادفـة  غير كمنظمة البلح دير بلدية ومقره 1995 في غزة لوسط الصلبة النفايات إدارة مجلس بتأسيس الفلسطينية

 قطـاع  وسط في تقع التي القرى مجالس إلى باإلضافة المجاورة التسع والبلديات البلح ودير يونس خان بلديات لصالح تعمل
  .غزة

 

 علـى  بلدية كل وليةمسؤ غزة في منها والتخلص الصلبة النفايات جمع يعتبر المشتركة، للخدمات البلح دير مجلس وباستثناء
 الوحيـد  المـدفن  هو ،1997 عام إنشاؤه تم والذي المشتركة، للخدمات البلح دير لمجلس التابع النفايات مدفن ويعتبر .حدة

                                                 
 .كيلوجرام للفـرد يوميـا   0.7و 0.4قدر  بين تليها بشأن نصيب الفرد من المخلفات الصلبة بقطاع غزة ولكنها ال تتوفر بيانات يمكن التعويل ع  1
يومياً من النفايات الصلبة الصناعية في قطـاع   اطن 50يوميا من النفايات الناتجة عن خدمات الرعاية الصحية وحوالي  اطن 24يقدر تولد حوالي و

  .ي مدافن النفايات الحاليةغزة يتم التخلص منها جميعا ف
الواردة في تقرير خدمات إدارة التي أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتقديرات نصيب الفرد من المخلفات  يةالسكانللتوقعات وفقاً   2

  .2014-2010السلطة الفلسطينية للفترة النفايات الصلبة الصادر عن 
مؤسسات قويـة   خلقو ،وضع إطار قانوني وتنظيمي فعال إلدارة النفايات الصلبة :إلستراتيجية الثمانية وهيغطي هذه اإلستراتيجية األهداف اوت  3

دارة النفايـات  فعالة ومستدامة ماليـا إل خدمات وأنشطة  قديموتويتسم بالكفاءة، وإدارة خدمات النفايات الصلبة بأسلوب آمن بيئياً  ،لعملقادرة على ا
مشاركة ووعي زيادة و ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص ،ة إلدارة النفايات الطبية والخطرة ذات الطابع الخاصالئمات مووضع مبادئ وآلي، الصلبة
  .رقابةالمعلومات وفعالة للنظم  وإنشاء ،المجتمع
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 تهديـداً  يشـكل  ممـا  صحية غير مدافن في نفاياتها من بالتخلص البلديات باقي تقوم حيث .الصحية للمعايير وفقا المصمم
 خـالل  القصـوى  طاقتها إلى الصلبة النفايات من التخلص مرافق وستصل .المحيطة والبيئة الجوفية المياه لخزانات خطيراً
 100 مسافة وعلى المحيطة السكنية المنشآت من متر 200 نطاق في تقع حيث الطاقة هذه زيادة يمكن وال القادمين، العامين

   4.إسرائيل مع الحدود من متر
 

 يكفـي  بمـا  كبيـراً  يبدو حيث رفح بلدية نفايات مقلب لموقع 5مجاوراً موقعاً المشتركة للخدمات البلح دير مجلس حدد وقد
 وسـط  فـي  خاليـة  مناطق توجد ال غزة، جنوب وباستثناء .بأكمله غزة قطاع خدمة يمكنه للنفايات صحي مدفن الستيعاب
 العازلـة  األمنية المنطقة على تتعدى لن أو للنفايات مدفن إلنشاء المؤهلة المعايير من األدنى الحد عليها ينطبق غزة وشمال
 المتحـدة  األمـم  برنـامج  يصدرها سوف التي الدراسات من المشروع إعداد يستفيد أن المتوقع ومن .إسرائيل أقامتها التي

 ركام وإزالة النفايات من اآلمن والتخلص المرافق هذه بعض توسعة تتناول والتي اليابان حكومة من بمساندة قريباً اإلنمائي
   .2009 الثاني كانون/يناير إلى 2008 كانون/ديسمبر من الفترة في وقعت التي القتال أعمال خالل تدميرها تم التي األبنية

 

 المقترحة المشروع أهداف .2

 .غـزة  قطـاع  وجنـوب  وسط من كل في الصلبة النفايات من التخلص خدمات تحسين إلى عام بشكل المشروع هذا يهدف
 مراعيـة  صحية بطريقة منها والتخلص النفايات إدارة مجال في بالكفاءة تتسم خدمات تقديم طريق عن الهدف هذا وسيتحقق

 فـي  التوسـع  ويمكن غزة، وجنوب وسط من كل في المشتركة الخدمات بمجالس األعضاء البلديات في البيئية لالعتبارات
   .غزة بقطاع أخرى بلديات لتشمل تقديمها

 

 األولي الوصف .3

 تقـديم  أيضـا  المتوقع ومن .دوالر ماليين 10 بحوالي فيها الدولي البنك يسهم دوالر، مليون 25 بنحو المشروع تكلفة تُقدر
 .اإلضافية التشغيل وتكاليف األرض امتالك تكلفة يعادل ما وهو دوالر مليون 1.5 إلى حجمها يصل المنتفعين من إسهامات
 مـن  العديـد  عبر وقد .دوالر مليون 13.5 إلى يصل بما المانحين من إسهامات إلى االحتياج المتوقع من ذلك، على عالوة

 للتنميـة  الفرنسية والوكالة األوروبي االتحاد بينهم ومن المشروع، هذا تمويل في المشاركة في رغبتهم عن بالفعل المانحين
 بشـكل  التمويـل  احتياجات يدوتحد الجدوى دراسة إتمام عند محددة التزامات وضع المتوقع ومن .للتنمية اإلسالمي والبنك
  :التالية المكونات على وسيشتمل سنوات، خمس حوالي خالل المشروع هذا تنفيذ وسيتم .واضح

 

 )األرض شـراء  تكلفـة  ذلـك  في بما( صحي قمامة مدفن إلنشاء )دوالر مليون 18( التحتية البنية تطوير :األول المكون
 جمع وحاويات معدات وتوفير المستهدفة، المنطقة في القمامة دفن واقعلم الصحي واإلغالق األقل، على واحدة نقل ومحطة
  .النقل ومحطات بالمدفن الصلبة النفايات إدارة معدات إلى باإلضافة القمامة

 
                                                 

سمح بالبنـاء داخلهـا بشـكل    تدريجيا إلى ألف متر حيث يتم توسيعها الحدود الغربية لقطاع غزة طول أقامت إسرائيل منطقة أمنية عازلة على   4
  .محدود

ـ   5 ن وفقاً لمجلس دير البلح للخدمات المشتركة، فإن األرض المقترح استخدامها إلقامة المشروع مملوكة ملكية خاصة ويمكن الحصول عليها إما م
  .خالل البيع المباشر أو التأجير لمدد طويلة
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 التـي  المشـتركة  الخـدمات  لمجالس المؤسسية القدرات تحسين أجل من )دوالر مليون( المؤسسي التدعيم :الثاني المكّون
 الرصد مجال وتعزيز التكاليف؛ واستعادة منها والتخلص الصلبة النفايات جمع خدمات مجال في وذلك ع،المشرو في تشارك
 القائمـة  المـدافن  تأهيـل  وإعادة إغالق إلى باإلضافة الجديد القمامة ومدفن النقل لمحطات البيئية الجوانب بشأن واإلبالغ

   .والمحليات اإلقليم مستوى على الصلبة اياتالنف إدارة بشأن الجمهور وتوعية مؤقت؛ بشكل الستخدامها
 

 الجـدوى  دراسـات  إجراء أجل من )دوالر ماليين 3( المخلفات وكمر تدوير إعادة لنظم التجريبي التطوير :الثالث المكون
  .النفايات وكمر تدوير إلعادة التجريبية المشاريع وتمويل الفنية المساعدة وتقديم

 
 إقـراض  صـندوق  إدارة وأتعاب اإلضافية، التشغيل تكاليف لتمويل )دوالر ماليين 3 نحو( المشروع إدارة :الرابع المكون
  .والتقييم والرصد البناء أعمال على واإلشراف الجمهور توعية مجال في الفنية والمساعدة البلديات، وتطوير

 

 تُطبق قد التي الوقائية السياسات .4

 سـبيل  وفـي  .البيئـي  التقييم بشأن  (OP4.01)  الوقائية السياسة تفعيل عالمشرو هذا يستدعي :البيئية الوقائية اإلجراءات
 عمليات دليل في إدراجها وسيتم للمشروع واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة إعداد سيتم المحتملة، السلبية اآلثار من التخفيف
 اإلشـراف  عقد وسيشتمل .وتمويلها فيذهابتن المشروع سيقوم التشييد أو التأهيل إعادة بأعمال صلة ذات عقود وأي المشروع

   .المشروع تنفيذ فترة طوال بها وااللتزام واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة لتطبيق ضمانات على االستشاري على
 

 عمـل  خطـة  وستوضع  (OP 4.12)  القسرية التوطين بإعادة المعنية الوقائية  السياسة تفعيل سيتم :االجتماعية الضمانات
 .التنظيمية ولوائحه الدولي البنك قواعد مع يتماشي بما المشروع من المتضررين مع التعامل لضمان التوطين عادةبإ خاصة
 وسـيتم  النفايـات،  جمع في يعملون من دخل وفقدان األرض على االستيالء عن التعويض التحديد وجه على المتوقع ومن
 في الغربية الضفة في العمل من المكتسبة الخبرات من المشروع يستفيد وسوف .المشكالت هذه لمعالجة محددة تدابير وضع

  .الغربية الضفة جنوب في القائم الصلبة المخلفات إدارة ومشروع جنين مشروع
 

 المبدئي التمويل .5

  )دوالر مليون(  :المصدر
 1.5  المقترض

 10  خاص تمويل

 13.5  المانحين من المشترك التمويل

 25  المجموع 

 
 االتصال مسؤول .6

   دجاني خليل إبراهيم :مسؤول االتصال
  العمليات موظفي كبير :المنصب
  6541-236-2-972 / 241+5366 :هاتف
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  6543 236 2 972++ :فاكس
  idajani@worldbank.org :اإللكتروني البريد
 )والتعمير لإلنشاء الدولي البنك( غزة وقطاع الغربية الضفة :المقر


