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 مقدمة. 1

ال يـتم    أن  من المعتاد  .النفايات معضلة خطيرة تؤثر على البيئة وصحة اإلنسان في فلسطين         
 في الشوارع  ةايات الصلب النففتتراكم   .السليمة الطريقة أو التخلص منها ب    نفايات الصلبة  ال جمع

 ضرر  سفر عن الممارسات ت هذه  . تخلص منها للها   حرق  يتم ، وأحيانا عشوائيا دون جمع   العامة
خلـق  يفـي الـشوارع   الصلبة ترك النفايات    . نواح كثيرة   من بالغ بالبيئة والصحة الفلسطينية   

 الناتجـة عـن   المواد الخطـرة     ،ألمراضل ةسببمال جراثيمالحشرات و الولد  يروائح كريهة و  
 و  ائيـة مـوارد الم  التسرب إلى   ي يمكن أن     الصلبة النفايات من   والغير سليم تخلص العشوائي   ال

 المـصدر الـرئيس للميـاه فـي     التي هي، بما في ذلك المياه الجوفية الصالحة للشرب  يلوثها
، اواتتصل إلى جسم اإلنسان عن طريق مياه الـشرب، والخـضر          الملوثة  والمياه  . فلسطين

 في مخـاطر صـحية      الوث الهواء، متسبب   ي ، بينما حرق النفايات الصلبة    والمنتجات الحيوانية 
   .، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض أخرىفادحة

تكـاليف،  ال  فـي زيادةمما ينبئ ب، سنويا%4.0  تقدر ب بسرعة إنتاج النفايات الصلبة يزداد
 الكلي إلنتـاج النفايـات      معدلالأن   .لبيئة صحة اإلنسان و ا     على  أكبر  تأثيرات إلىباإلضافة  
 من النفايات %67 .)2006 إحصاء ( يوميا طن1,728.2 الضفة الغربية هو  بيوتالصلبة في
 على  %17 و %19تكون بنسبة   بالستيك  الكرتون و ال/ورقبينما ال   نفايات عضوية،  الصلبة هي 

دوغ  ( الـصلبة  نفايات ال مكونات صغيرة من    نسبل  ك تش  أخرى موادأي   في حين أن     ،التوالي
منهجي  بالمعنى ال  ال يحصل   فأنه  النفايات الصلبة  تصنيعتحليل وإعادة   ل أما بالنسبة  ).والخطيب
 لم   الصلبة ، وتأثيره على مجرى النفايات     محددة منهجية  دونيحدث   تصنيعإعادة ال و .التقليدي
   .كميايحصى 

 %27.8)  نسبة تشير التقديرات إلى (شاسعة مناطق ت ترك الصلبةجمع النفاياتالنظم الحالية ل
 تصريفها فـي   عبر) %99(غالبية النفايات الصلبة    يتم إدارة   . تغطية دونمن البلدات والقرى    

 انتشرت  كشوفةالم المكبات .لنفاياتا مكب في   %69 بينما من القمامة تطمر   %30 :األراضي
لتخلص ل خصصةاقع الم لوصول إلى المو  على ا  لقيود المفروضة   األخيرة نتيجة   في السنوات ا  

لنفايات أنشئت في الضفة الغربية، حتـى       ل  غير قانوني   مكب 450 ما ال يقل عن      :من النفايات 
   ).دوغ و الخطيب ( األصليةالمكباتتخذ خطوات إلعادة تأهيل ت البلديات حين كانت
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طين للرقابة في جميع أنحاء فلسمكشوفة وغير خاضعة     النفايات الصلبة في مواقع      التخلص من 
 ، أحـد 2005في عام  . الصلبةإلدارة النفاياتالذي تتخذه معظم المراكز السكنية   سلوب  األهو  

مـن   لتخلصل قعا مو 161 لإلحصاء أحصى     الفلسطيني  الذي أجراه الجهاز المركزي    المسوح
ضـع  ا لم يكن أي منها خ هذه المواقع في قطاع غزة، 3في الضفة الغربية و      الصلبة   النفايات  
إحـصاء  (بة أو رقابة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية أو غيرها مـن الـسلطات               ألية مراق 

2006.(   

 جمـع   ةيرتبط ارتباطا وثيقا بتوفر خدم    التخلص من النفايات الصلبة في مواقع مكشوفة           عادة
 مـن  %27.8 الضفة الغربيـة أو  في مركزا سكنيا  166  كان هناك  ،2005في عام   . نفاياتال
 من %78.5 .)2005إحصاء (جمع النفايات الصلبة ل أي خدمات دون نيةراكز السك الميجمالأ

 إدارة الحـق فـي  كانت للهيئات المحلية  نفايات الصلبةخدمة جمع ال  توفرت فيها   األماكن التي   
الـصلبة فيهـا     نظم جمع النفايـات      كانت راكز السكنية  من الم  %4.6بينما  . النفايات الصلبة 

المجالس "نظم بديلة مثل    فهي تستخدم     الهيئات المحلية  قيةب أما   ،  القطاع الخاص   من مصدرها
   ).2005إحصاء،  "(المشتركة للخدمات والتخطيط والتنمية 

فـي   . البلديـة   يتم على مستوى   إدارة النفايات الصلبة وجمعها والتخلص منها     كانت  تقليديا،  
قط في إطـار القـانون       ف داريدارة النفايات الصلبة    إقطاع  ن  إف القانوني،    البيئي إلطاراغياب  

  أن والـذي يـنص علـى      ، الصلبة  إدارة النفايات   في خدمة  البلدي الذي يحدد مسؤولية البلدية    
مـن   البلـديات  نمكلتت" لخدمات والتخطيط والتنمية  ل  مشتركة مجالس"إنشاء  الحق في   لبلديات  ل

و مثل هـذه     لصلبة،ا، بما في ذلك إدارة النفايات       البلديةالخدمات  تقديم  في   فيما بينها    التعاون  
   )CH8أريج ( . بإعداد متزايدةالبلدياتالمبادرات تشارك فيها 

لمجلس المشترك  ل الصلبة التابعة  إدارة النفايات     وحدة سلط الضوء على عمل   تدراسة  أن هذه ال  
للخدمات في مدينة نـابلس الفلـسطينية، لتحديـد التحـديات الرئيـسة واقتـراح الحلـول                 

فضال عن مسؤولي  ،  نابلسأهاليقدمت من قبل في هذه الدراسة جج  والحمعلوماتال .الممكنة
 برنـامج   القدس كجزء من   -خاصة نظمها معهد األبحاث التطبيقية     بلدية ، خالل ورشة عمل    ال
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 وكالة البريطانية للتعـاون الـدولي     ال  وبتمويل من  TIRI المنفذ من  الفقراءالنزاهة من أجل     
)DFID.(   2009أغـسطس    / في مدينة نـابلس خـالل آب       عقدت   قد العمل   ورشةوكانت 

  وبطبيعة الحال   ن شخصا يمثلون البلدية ومنظمات المجتمع المدنيو خمسة وثالثاوحضره

  

 ، قدم مسؤولي بلديـة نـابلس      وباإلضافة إلى ذلك   . المدينة بما في ذلك النساء والشباب      أهالي
أتوجه بشكر خـاص     لذلك، .ةفي المدين  النفايات الصلبة    إدارة خاصة حول     و معلومات  بيانات

لمدينة نابلس  لمجلس المشترك للخدمات    اإلى الدكتور عزام حالوة والمهندس مجدي جابر من         
 إدارة  مهمة لكنه قدم وصفا تحليليا للتحديات الراهنة التي تواجه          ، المعلومات فقطعط  ي لم   ذيال

  .في مدينة نابلسالصلبة النفايات 

  مدينة نابلس. 2

هي مدينة فلسطينية في شمال الضفة الغربية،  نابلس 
    كيلومترا شمال القدس، يبلغ عدد سكانها      63 حوالي

تقع في موقع اسـتراتيجي     نابلس   . نسمة 134,000
 عاصـمة   تعتبرهيوم، بين جبل عيبال وجبل جرزي 

ـ  ا تجاري امحافظة نابلس الفلسطينية ومركز                                                                    .ا وثقافي
                   

 في فلسطين مـن     بلدياتالواحدة من أكبر    حاليا    تعتبر  و،  1869 في عام     بلدية نابلس  تأسست
 .يهالـد  عـاملين قوم بها، وعدد الموظفين التتي تقدمها، والمشاريع التي  حيث حجم الخدمات ال   

 القـوة   وهي في فلسطين     المؤسسات التي تشغل أيدي عاملة     كبرأ واحدة من    بلدية نابلس تعتبر  
وحـدة  :  الرئيسة للبلدية هـي      لوحداتا .الدافعة الرئيسة وراء عملية التنمية في مدينة نابلس       

 الماليـة وحدة  الصرف الصحي و  وحدة  المياه و وحدة  الكهرباء و وحدة  الهندسة و وحدة  اإلدارة و 
محكمة البلدية،  و،  الميكانيكا ووحدةالنفايات الصلبة   دارة  إوحدة   الصحة العامة والبيئة، و    ووحدة

 وأخيـرا لعمـالء،    قسم الـشكاوى ل    المطافئ، وخدمة وسوق الخضار المركزي،    ومسالخ،  وال
   ).ابلسبلدية ن(  والوحداتاألقساممركبات 
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مشاريع ثقافية والمتنزهات العامة، و   المراكز  ال إقامة :من بين اإلنجازات الرئيسة لبلدية نابلس     و
 مركـز  المدينة القديمة، وال   مارع إعادةمشروع  كنابلس الثقافي والتاريخي    تراث  الحفاظ على   
 نـابلس،    مدينـة   البارزة في  عالمات االقتصادية والمعمارية  العتبر واحد من    ي ذيالتجاري وال 

فـي  كـذلك    نابلس، ولكن    فيليس فقط لتلبية حاجة المواطنين        حفر آبار المياه،   إلى باإلضافة
   ).نابلس بلدية( البلدات والقرى المجاورة

  

ـ  نظرا    بالغة أهميةذات  عتبر  ت و 1868 والبيئة في عام      العامة  الصحة وحدة تتأسس  االرتباطه
يشمل هذا   .مباشر على نوعية الحياة للمواطنين    أوضاع الصحة العامة في المدينة وتأثيرها ال      ب

 248 واجبات ومسؤوليات مختلفة تنظم وتدار من قبل         منها عليه  رئيسة كل    أفرع أربعة   القسم
 مـن جميـع     ها والتخلص من  ها ونقل ها جمع من إدارة النفايات الصلبة     هذا القسم  يضمو .موظفا

لـتخلص  ل ةتعاونيتأسيس لجان    امنهلحيوية  نفذ العديد من المشاريع ا    ي هذا القسم  .أنحاء المدينة 
  في نـابلس   نسمة 140,000ن  ع ناتجةلتخلص من النفايات ال   اميزانية   إنكما و    .من النفايات 

  ).بلدية نابلس( ) دوالر أمريكي675,000( ماليين شاقل جديد 3هو 

   نظام إدارة النفايات الصلبة في مدينة نابلسنظرة على. 3

بلدية نابلس على عاتقها إدارة النفايات الصلبة والتي تأخذ  
 إلـى  نفايـات  النقل، ومن ثم  نفاياتتبدأ من عملية جمع ال    

 التي يطلق عليهـا     في مدينة نابلس    للنقل المحطة الوحيدة 
المجمعة ونظرا ألن غالبية النفايات      .الصيرفيطة  مح اسم

األرض أو  فـي    هـا  الـتخلص من   عبرفي فلسطين تدار    
 الذي يقـع    مكب زهرة الفنجان    الى الصيرفيمحطة  نقل من   تنابلس  النفايات في    نإف،  كباتمال

 . .ن مدينة نابلسعكم  27 و يبعد في محافظة جنين

 البـالغ و في المدينة بأكملها نفاياتجمع الخدمة  توفر  فأن البلديةفيما يتعلق بنطاق العمل،   أما   
 هـو  كما   ا   اضافي تطلب عمال ت  القديمة التي  بلدةشمل ال ي نطاق؛ هذا ال  2 كم 6854.74مساحتها  

ـ  وكما هو معروف، فإن هناك ثالثة مخيمات لالجئين في نابلس          .ا الحق موضح  مخـيم   ي وه
 بها  تقوم في هذه المخيماتنفاياتخدمات جمع الو . العين لالجئينمخيمبالطة، مخيم عسكر، و   
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تخلص النقل و الأما  ،  ) وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى       (األونروا  
   .بلديةتقوم به الفمن النفايات 

 مستـشفيات   سـتة  من نفاياتال للنق  خاصة بلدية نابلس توفر خدمات   فأن  وعالوة على ذلك،    
 لحماية المواطنين من النفايات الخطرة،    وتبعا لذلك،    .قطاع خاص  مستشفياتوأربعة   حكومية،

 وبطبيعة الحـال،    . في جنين  مكب زهرة الفنجان   مباشرة إلى    هاالمستشفيات يتم نقل  نفايات   فأن
 ثالثـون المستشفيات الخاصـة    بينما تدفع    المستشفيات الحكومية مجانا،     الىم هذه الخدمة    تقد

   . أيضامجانباللس مسلخ نابإلى  النقل هذه خدمةتوفر و .عن كل حاوية ا أردنيادينار

 العمل علـى وضـع خطـط        تبلدية نابلس قد بدأ   فأن  فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة،      أما  
 جمـع النفايـات لجعـل الـشارع          طرق تشمل هذه الخطط تحسين    .ياتلمعالجة مشكلة النفا  

بطريقة فعالة من حيث الصلبة الفلسطيني أكثر نظافة ووضع نظام إلدارة التخلص من النفايات  
قـسم  فأن   النفايات،   صنيعفي مجال إعادة ت   أما   .ةبيئلل  من حيث جعلها أكثر أمنا     التكلفة وكذلك 

 لذا وعلى نطاق محدود    .نفايات بعض المحاوالت لفرز ال    يجريإدارة النفايات في بلدية نابلس      
ـ ورق تباع المواد ال    .بالستيك وحديد وورق  : الصيرفي إلى محطة   في   يتم تصنيف النفايات   ة ي

   .البالستيك والحديدتشتري مصانع نابلس للمصانع اإلسرائيلية و

مقارنة مع البلديات كفاءة يات ب جمع النفاةوفر خدمتبلدية نابلس فأن ، نفايات لجمع الأما بالنسبة
فقـا  وو . يوميا بدال من مرتين أو ثالث مرات في األسـبوع          هايتم جمع فالفلسطينية األخرى،   

 يتم جمعها على    نفاياتالن  إفمدينة  الذين تمت مقابلتهم،      مواطني ال لمسؤولي البلدية، وعدد من     
   :النحو التالي

  نابلس في مدينة نفاياتجمع العدد مرات  : 1الجدول 

  نفايات جمع العدد مرات نوع رقم

 يوميا المدينة  .1

 مرتين في اليوم  القديمةالبلدة .2

 مرتين في اليوم  يتجارلانابلس  مركز  .3

 مرتين في األسبوع   المدينةضواحي  .4
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توفر حاويات كبيرة   فأن البلدية   ،   المدينة جمع مرتين في األسبوع في ضواحي     ت نفايات ال بما أن 
  . في المناطق الرئيسة من المدينةةعووضالم بدال من الحجم العادي لضواحيافي 

من قبـل آليـات     بفعالية و كفاءة    تدار  خدمة جمع النفايات     فإن   لتسيير جمع النفايات اليومي،   
 الجدول التـالي    . لتلبية احتياجات جميع المواطنين    ةً في الصباح والمساء   وبانموعمال يعملون   

   :ةناوبهذه الميعكس 

   في بلدية نابلسنفاياتجدول معدات ال : 2الجدول 

 العدد نوعال رقم مناوبةوقت ال

  مساءا  باحاص

  11-6 9-4  7  مكابس .1

 9-5 6-12 4 شاحنات .2

 7-5 ---- 1 مقطورات .3

 7-4 6-9 2  بيك آب .4

 تطبق نظـم    بلدية نابلس فأن   على االستجابة الحتياجات المواطنين،      ة البلدية وبغية تعزيز قدر  
باإلضافة إلـى توزيـع حاويـات        .نفاياتلرصد خدمة جمع ال   ) GIS(المعلومات الجغرافية   

مهندسـين  النظـم المعلومـات الجغرافيـة يـساعد         فأن  ،  مواطنين وفقا الحتياجات ال   نفاياتال
اشـتكى  ولذلك، إذا    .تحديد مكانها بالضبط  ل نفايات تتبع مسار شاحنات ال     أيضا في  صينتمخال

اتخاذ إجراءات فورية للـرد     من  مكن مهندسي البلدية    ت، ي النفاياتطنين من عدم جمع      الموا أحد
   .على شكاوى من هذا القبيل

 مواقع جميع حاويات تحديد التالي يمثل خريطة نظم المعلومات الجغرافية لمدينة نابلس والشكل
   :نفاياتال
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  في مدينة نابلسالموزعة  نفاياتحاويات المواقع خريطة :  1الشكل

  

مركـز   بلدية نابلس    تستخدمومن الجدير بالذكر أن في مجال االستجابة الحتياجات المواطنين          
الغـرض مـن هـذا     .د الوطنيرائدة على الصعي المبادرات  ال والتي تعتبر من    العمالء  خدمة  

المركز هو تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خالل تحسين العالقة بـين البلديـة               
 من المواطن وموظفي  توفر الوقت والجهد على كال خدمة العمالء هذهمنهجيةأن . والمواطنين

ية التـي تـم     الحـصر االلكترونية  برامج  ال يعمل من خالل     المركزالبلدية في وقت واحد ألن      
   .خاص لبلدية نابلسبشكل إنشاؤها وتطويرها 

 توفير  تعيق ةري بلدية نابلس ال تزال تواجه تحديات كب        فأن ؛لبلديةل ةقوال  نقاط وعلى الرغم من  
  :على النحو التاليمبينة ؛ أبرز هذه التحديات لجمهورها ذات جودة عالية ات أفضلخدم

  يات الصلبة في مدينة نابلسالتحديات التي تواجه نظم إدارة النفا. 4

  آلالت والمعداتلأضرار و تسببه في االحتالل اإلسرائيلي  4.1

 والحـواجز   اتل واالغالق احظر التجو من   اإلسرائيليةمنذ انتفاضة األقصى، ونتيجة لألنشطة      
  مدينة نابلس قـد تـضررت بـشدة،   مقدمة منخدمات إدارة النفايات الصلبة الفأن  العسكرية،  

  الهامة  معدات النفايات الصلبة   بعضف . بالبيئة اإضرارملحقة  و ،العامة على الصحة  سلبا   ةؤثرم
   تخفضفقد  الصحة والبيئة  قسمالقوى العاملة في أما .تضررت خالل االنتفاضةالتابعة للبلدية 
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التخلص التـدريجي مـن     تم كذلك   و .بعض مشاريع التنمية واألنشطة ذات الصلة     تم تجميد   و
 كـذلك   .10 الـى  16 منعدد الحاويات الطبية الخاصة     بينما خفض    ،طبيةلانفايات  المحرقة  
  أي بـديل دون وجـود سـتعمال  أصبحت غير صالحة لال  التي  النفايات الصلبة   مكابس  بعض  

، على   عامال 248 إلى 420  من  انخفض ذيهم هو عدد العاملين في جمع النفايات ال       االو .أخر
حسن (أماكن العمل و السكان من حيث   و االتساع اد آخذة في االزدي   مدينة نابلس الرغم من أن    

 ).الخطيب وزهرة

  نابلس  و الحضرية لالجغرافية الخصائص 4.2

جبل : غرب جبلين -في واد ضيق شرق       وتقع    متر فوق سطح البحر،    550نابلس نحو   ترتفع  
هو و الجبل الجنوبي  - جرزيمجبلو متر،   940 االعلى بارتفاع هو  و  الجبل الشمالي،    -عيبال

العديد من الطرق   تتميز ب مدينة نابلس    لهذا الموقع الجغرافي فان      نتيجة . متر 881على ارتفاع   
ي هـذا   فف. نفايات حاويات ال   صعوبة في اختيار المواقع المناسبة لوضع       المنحدرة، مما يخلق  

كبيـرة    فـي حـوادث    ةتـسبب سقط م تقد  حاوية على حافة طريق حاد      ال ت وضع ذاإالصدد،  
و تحـاول جهـدها لتلبيـة        هذه المسألة، جيدا  درك  تبلدية نابلس   فأن   األحوال بكل .للسيارات

  .ةممكنالماكن األ  أقرب وضع الحاويات فيباحتياجات المواطنين 

ة القديمة ،   بلد ال ،في وسط مدينة نابلس    تقع   ،بنابلس الميزات الجغرافية الخاصة     إلى باإلضافة 
 البلـدة فـأن    متوقع،   هووكما  . ذات كثافة سكانية عالية   و،  مناطق رئيسة مؤلفة من ستة    وهي  
 تـضمن  ي االستثنائيهذا الجهد . من البلدية خاصة تنظيف وجمع نفايات  خدمات تطلبت القديمة

حاويات مرتين يوميا بدال مـن      هذه ال  اضافة الى تفريغ     ، صغيرة الحجم   نفايات وضع حاويات 
   .مرة واحدة كما هو الحال في معظم أجزاء مدينة نابلس

مدينـة  ال في الجزء الشرقي من      الواقعر المركزي   نابلس على سوق الخضا   مدينة  تشتمل  وكما  
 يتم أدارة و تشغيل .عتبر سلة الخضار والفواكه لمدينة نابلس والبلدات والقرى المحيطةيي ذالو
تجـار الجملـة    مما يمكـن    ،   البلدية  موظفي وعمال  موظفا من  46السوق المركزي من قبل      

  . البلدية مقابل رسوم معينةهاتوفر االستفادة من ثالجات كبيرة الحجم من  مفرقوال
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   رسوم النفايات تحصيلمعدالتانخفاض  4.3

 كـل  مـن لتخلص السليم ل  البلديةو يكلف يوميا، نفايات طن من ال200مدينة نابلس نحو   تنتج  
حاويات في شوارع مدينـة     التكلفة نقل النفايات من     ه التكلفة تتضمن    هذ .لاق ش 75طن نفايات   

  تدفن النفايات   في منطقة جنين، حيث    مكب زهرة الفنجان    إلى  ثم الصيرفيمحطة   إلىنابلس  
   :نفاياتمن الالواحد لطن للتكلفة اويبين الجدول التالي توزيع  .نهائيا

  تكلفة التخلص من النفايات الصلبة للطن الواحد  : 3الجدول 

 سعرال التكلفة إلى من

 لاق ش15 النقل الصيرفيمحطة نقل  ارع نابلسوش

 لاق ش30 النقل مكب زهرة الفنجان الصيرفينقل  محطة 

 لاق ش30 التخلص من النفاياترسوم  مكب زهرة الفنجان

 لاق ش75  مجموعال

 

 شـاقل  مليون   5.4 يوميا أو    شاقل 15,000لبلدية  اإدارة النفايات الصلبة تكلف     فأن  تبعا لذلك،   
 كل منزل في نابلس مبلـغ       ىفرض عل  بلدية نابلس ت   فأنف  يلاتكال  هذه لتغطية جزء من   .اسنوي

مـا  جمـع   أن ت بلدية ينبغي   فأن ال وبالتالي، من الناحية النظرية      ).شاقل 65 (ا اردني ا دينار 12
 اإلدارة الماليـة    ات في   ف إدارة النفايات، وحتى مع تعزيز القدر      يلا من تك  %40كفي لتغطية   ي
تتـسم  ل إدارة النفايـات الـصلبة    خدمة  تقديم  لناك ما يكفي من األموال المتاحة       هليس   ،ةلبلديل

 نفاياتدفع رسوم الينابلس في من المواطنين  فقط  %50 أنولسوء الحظ، ف. بالكفاءة و الفعالية
  . من التكاليف%20 ال تغطي سوى البلديةللبلدية، وهو ما يعني أن إيرادات 

األراضـي   بلدية نابلس، كما هو الحال في العديد من البلـديات األخـرى فـي                 فأن وبالتالي
   .دفع الديون العامةالمتعلقة بعدم  ة المالياألعباءالفلسطينية تعاني من 
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 ينبغي التغلب عليه مـن أجـل تعزيـز أداء           ذي األول ال   األخالقي هذا العنصر التحدي  يعكس  
ومع ذلك، فإن التعامل  .الفلسطينية من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها     المحلية   لهيئاتا

   تطبيقأيضا يتطلب يتطلب فقط بناء قدرات السلطات المحلية، ولكن ال دي مع هذا التح

القوانين والتشريعات، والعمل على تعزيز الشعور باالنتماء والوالء للمـواطنين الفلـسطينيين            
  . المحليةهيئاتهمتجاه 

  عدم كفاية المرافق والمعدات 4.4

ي فف .المعدات والمرافق الرئيسة  للبلدية  أن المجتمع الدولي قد قدم      ف الحرج،المالي   العجز أمام
المـنح و   مـن خـالل     أمـا    التحتية الجديدة والمعدات الرئيسة تم تمويلها        ية البن جميعنابلس  
تمويل من البلدان المانحة أو المؤسسات الماليـة،        ال من خالل  أخرى   في أحيان   أو اتالمساعد
ات قد قـدمت مـساهمات هامـة    الرغم من أن هذه المساعد    على  . المفوضية األوروبية أهمها  

فتقر إلى عـدد مـن المرافـق        تزال  تال  الوحدة  اال أن    بلدية نابلس،     في  النفايات إدارةوحدة  ل
 معظـم  أنف، كما ائوظلمختلف األحجام وابوالمعدات بما في ذلك أنواع مختلفة من الحاويات  

   .اآلليات المتاحة قديمة وبالية

لصحة والبيئـة فـي     لوحدة ا ا المعدات واآلليات وفق  الجدول التالي يعكس النقص الحالي في       
  :نابلس لمشتركة مجلس الخدمات ال

   في بلدية نابلس المطلوبة لجمع النفاياتالمعدات واآلليات : 4الجدول 

   المطلوب اإلضافي العدد  حالياالمتاح نوعال .رقم

 ب مكع متر 4الحاجة إلى حاويات 1500 )مكعبمتر  1 ( مكعبةحاويات  1  .1

  0  180  )ا محليتاستهلك(متحركة حاويات  .2

 7 7 مكابس .3

 5 4 شاحنات .4

 2 1 مقطورات .5

 2 2 بيك آب .6
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   العام والمشاركةوعيال 4.5
  

وممارسات إدارة    عام شكلمر بالمشاكل البيئية ب   عندما يتعلق األ  
  تحديا مستمرا في مجتمعنا فهناك  خاص، شكلالنفايات الصلبة ب

ـ       ب يتمثل الفلسطيني ككل،   هقلة الوعي والجهل العام مما أسفر عن
ثل م  .هاوالتخلص منالنفايات  بجمعالسلوكيات السلبية فيما يتعلق  

العامة أو فـي المراعـي      رمي القمامة في الشوارع     و ةالالمباال
مستخدمة، والتخلص من النفايات بجـوار حاويـة        الغير  القريبة  

 بدال من التخلص منهـا فـي        في كيس مفكوك   والتخلص من النفايات     النفايات بدال من داخله   ا
 النفايات إلى موقع آخر، وحرق النفايـات سـواء داخـل            ات نقل حاوي  و ، مغلق بإحكام  كيس

   .حاوية أو في العراءال

 والـشركات   عوالمـصان   المـواطنين   قبـل  بـال مبـاالة بعيـدا مـن        ،ناتجةالنفايات ال  تلقى
علـى أن أهـم      والمواطنين بلديةال من المسؤولين في     كٌلاتفق  في مدينة نابلس     .والمستشفيات

كيفية تغيير سـلوكيات المـواطنين   هي عقبة تواجه مدينتهم فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة        
مثـل   من أن    نو و المواطن  نولئوالمسواشتكى  .  سليم  بشكل غير  نفايات من ال  نوالذين يتخلص 
رى ي أن الكثير من المواطنين ال       درجةلفترة طويلة من أسلوب المعيشة       تمثل اتهذه الممارس 

   . يمثل مشكلة في حد ذاتههذاو ،"مشكلة"حقا بأنها 

لنفايات في شوارع   لع سالل   بلدية نابلس التعامل مع هذا السلوك السلبي من خالل وض         حاولت  
وهكذا،  .مثاالعلبة شراب    لرمي   ال تكون مناسبة  ، التي    النفايات حاوياتإلى   المدينة باإلضافة 

 صيف   في مهرجانأقيم   الحدائق حيث منطقة   وخاصة في     سلة مهمالت  60 البلدية   وزعتفقد  
هـذا  مثـل    . في غضون أشهر قليلـة     سلة مهمالت  60 اءاختفكانت النتيجة   و .العام الماضي 

 تنطوي على سرقة وتدمير وحـرق الممتلكـات       قدصلة  مت أخرى   سلوكياتالسلوك يؤدي إلى    
   .نفايات وحاويات الساللالعامة من قبل بعض الناس، بما في ذلك 
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 شائع بالنسبة لبعض النـاس فـي        سلوكأو بشكل منفصل، ال يزال       حرق القمامة في الحاوية   
 البلديات تكاليف إضافية الستبدال الحاويات تتكبدبيئية السلبية،   اإلضافة إلى اآلثار ال   فب .فلسطين

 فأن المسئولين  في مدينة نابلس،     نفايات حاويات ال  الستخدام أما بالنسبة  .األحيانفي العديد من    
 نفايـات  رمي أكيـاس ال    :هيالسلوكية و  بعض التجاوزات     اتفقوا على  نمواطنيالو بلديةالفي  

 نفايـات  آخر بسبب انتـشار ال     إلىنقل الحاويات من منزل     و  لها،  حاوية بدال من داخ   البجوار  
   .لحاوياتلهذه ا المتعمد  الشبابحولها، باإلضافة إلى تدمير

تفـرض  بلدية نـابلس    فأن   اكما ذكر سابق  فالمستشفيات،  قبل  انتهاكات أخرى من    و تم تحديد    
 المستـشفى   حاويات من تالنفايالنقل   ا أردني ادينار 30الخاصة بقيمة   المستشفيات   على   رسوم

 وبالتالي تكلفة النفايات   وتيرة جمع    تخفيف من للو   .لفنجان في محافظة جنين   ازهرة  إلى مكب   
المستشفيات الخاصة في كثير من األحيان تراكم النفايات الطبية في الشوارع بـدال             فأن  ،  النقل
 ىحـد كيف أن أ  لدية  بال  قد أوضح أحد مسؤولي    و. بلدية لتفريغ الحاويات  ال عمال   استدعاءمن  
 أنلبلديـة   و تأمـل ا    .بشأن هذا االنتهاك   ة خطي ات بالفعل أربع إنذار   ىالمستشفيات قد تلق  هذه  

. مرة أخـرى  المستشفى في حالة ارتكاب مثل هذا االنتهاك      ه القانونية ضد هذ   اإلجراءاتتخذ  ت
 فـي ذلـك     معدية بمـا  خطرة و حتوي على مواد     ت النفايات الطبية الخطرة   فأن   بطبيعة الحال، 

الميكروبات والفيروسات والمواد الكيماوية الملوثة، وبالتالي التخلص السليم مـن المخلفـات            
   .ى ذات أهمية كبروالطبية ه

و بقايـا    حطام  ال ترك ئين هو بنالشائعة ل ال اتممارسال فأحد . للقلق هو مواقع البناء    مصدر آخر 
 السليمشكل  ال ب خلص منها والتالبقايا  ذه  جمع ه  . من الوقت  طويلةموقع لفترات   الفي  مواد البناء   

   . نادرةيحدث في حاالت

 إزالة النفايات   على أنه عرف  ال يزال وبشكل كبير ي    الوعي العام بقضايا إدارة النفايات الصلبة       
، هـا كيفية التعامل معما هي التخلص من النفايات الصلبة، وأين يتم  حيث  من   أما. اإلحياءمن  

اآلثار المترتبة علـى سـوء إدارة النفايـات         ما  ص الموارد، و  طرق لتخصي الأفضل  ما هي   و
 بـشكل   مواطنونسياق العام وال  الالصلبة، وغيرها من القضايا ذات الصلة لم يتم مناقشتها في           

   .مثل هذه القضايا لن وهتميعام ال يدركون أو 

ـ مواطنين ال ي  فال ،تحقيقال ةسوف تكون خطوة صعب   تصنيعها   النفايات وإعادة    رزفأن    ونزال
  فإنه سيكون من الصعب أن نطلب من لذا  .غير أخالقيةووسائل  من النفايات بطرق ونتخلصي
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النفايات فـي عـدة      فرزأيضا  و   بل بطريقة سليمة لتخلص من النفايات    اليس فقط    المواطنين
  .حاويات

قر ت يجب أن الصلبة   أي مبادرة إلدارة النفايات      نجاحإألن   ،أمر مهم لهو  مشاركة الجمهور   أن  
 على واأخذي عليهم أن  النفايات   نتجيمفأن   أي مشروع مزدهر،     في .عتمد من قبل المواطنين   تو

مثـل   بدءا من أعمال بسيطة       الصلبة  مسؤولية البدء والشروع في عملية إدارة النفايات       معاتقه
، لتشارك في مخصصةحاويات الالفي الشوارع ، والتخلص من النفايات في عدم رمي النفايات 

  .في المصدر النفايات رز النفايات عن طريق فتصنيعية إعادة عمل

                                   لدى البلدية لتواصل قدرات اضعف 4.6

 يمتلكقي البلدية  قسم الصحة فأن،  لدى بلدية نابلس المذكورةىعلى الرغم من كل مواطن القو
عدم وجـود سياسـة     فأن  ،  ا موظف 220 يوظف القسمعلى الرغم من أن     ف .قصورال ا من أوجه

وبالتالي عدم وضـع الـشخص       ،توظيف عمال غير مؤهلين   بسمح  ت واضحة وثابتة توظيف  لل
ن معـدل البطالـة     أل ،مشكلة شائعة في فلسطين   في الواقع   هذا   .المناسب في المكان المناسب   

 بـدال   ةماعيجتال ا على االعتبارات التوظيف  د  يستنقوية فغالبا ما    مرتفع واألواصر االجتماعية    
   .من االعتبارات المهنية

قـسم    ففي ."توسطممستوى ال ال"األفراد هو عدم وجود المؤهالت في       قدرة  عامل آخر متصل ب   
، كما أن لديها عددا كبيرا من عمال نو ومؤهلنومتخصص نومهندسوظف ي في البلدية الصحة

بلديـة  فأن ال تبعا لذلك،    .تنظيمال التنسيق واالتصاالت ومهارات     ر إلى  يفتق  القسم النظافة، لكن 
 مثل توزيع المهام بـين      نفاياتجمع ال ب المتعلقةعمال مؤهلين إلدارة المهام اليومية       إلى تحتاج

لبلديـة الحتياجـات    ا يؤثر على قدرة استجابة      وهذا أيضا  .مركباتجدول ال  إعداد   أوالعاملين  
الجمهـور فيمـا يتعلـق       المهندسون مع    أوعمال النظافة   يتواصل حاليا   ، حيث ال    مواطنينال

   .باحتياجاتهم

لبلدية، من خالل   لدى ا ت االستجابة   ا قدر يعزز ن المستوى المتوسط من العاملين يمكن أ      وجود
باإلضافة إلى ذلـك،     .ولينؤلمسل م عن احتياجاته  غ واإلبال ،التعامل مع المواطنين وجها لوجه    
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عليهم بلدية ينبغي   ال ن موظفي أ، حيث   مراقبة القدرة على ال   يقلل من مؤهالت  الوجود  فأن عدم   
  وفقا لمسؤولي بلدية لكن  .المستشفيات وأالمصانع  وأ مواطنين من قبل الأي إساءةاإلبالغ عن 

  

 من مسؤولية اإلبالغ    يخافون أيضا   م، بل ه  مؤهلين فقط غير    وا ليس ينالعمال الحالي فأن  نابلس  
   "قارب؟األكل مع المواطنين أو لماذا الدخول في مشا: "موقفهم هو ف، خاطئةعن الممارسات ال

 مواطن صلة بين الإيجاد القدرات التقنية التي تمكنهم من همنقصتبلدية فأن موظفي التبعا لذلك، 
 أيـضا   يمنعبل   ،هذا االفتقار إلى التواصل ال يؤثر فقط على مستوى تقديم الخدمات           .بلديةالو
بلدية نابلس  أن   .دارة النفايات الصلبة   فيما يتعلق بتحديات إ    مع المواطنين  تخاطببلدية من ال  ال

 أو نفايات مع المواطنين رؤيتها حول مسألة جمع التشاركحتى اآلن لم تطلق أي حملة توعية ل    
 هوباتجـا  ،مسؤولياتهم تجاه مدينتهم بشكل عام    ب على االعتراف هم  ساعدت، أو ل  تصنيعهاإعادة  

ـ  ال يلؤومسفأن  ولذلك،   .صبشكل خا إدارة النفايات    ـ  مـن    نشكوبلدية ي ـ  ياتسلوكال  ةسلبيال
إلـى  بجديـة    حـاول الوصـول   لكنها ال ت  و ،الشعور باالنتماء عدم  جمهور ونقص الوعي و   لل
المواطنين ملقـى   ةوعيفت، وهذا هو الحال في غيرها من الهيئات المحلية الفلسطينية،    جمهورال

  .لمجتمع المدني والمنظمات الدوليةا على عاتق

  الصلبةفعال إلدارة النفايات ال اإلطار القانونيغياب  4.7

 يوفر إطارا لمعالجة القضايا البيئية المرتبطة بإدارة        1999 لعام   7قانون البيئة الفلسطيني رقم     
  اتمسؤوليمن   اإدارة النفايات الصلبة بأنه   تحدد   هذا اإلطار القانوني،     ضمنف .النفايات الصلبة 
ـ   فالومع ذلك،    .تحت إطار وطني لإلدارة البيئية    البلدية التنفيذية    إدارة سياسات  غياب الشامل ل

  .جد فيه أهداف وطنية فيما يتعلق بهذا القطاعاوتالنفايات الصلبة يخلق وضعا ال ت

 . القانون علـى الـصعيد الـوطني       طبيق هي المسؤولة عن ت    )EQA (البيئةأن سلطة الجودة    
قـانون    .فلسطينية وتقدم تقاريرها إلى رئيس السلطة ال      2000سلطة جودة البيئة عام     تأسست  

أن  التي إذا ما نفذت  يمكن         لسلطة جودة البيئة،    سلطات هامة  عطي ي 1999 لعام   7البيئة رقم   
   . الصلبةالقائم إلدارة النفاياتنظام البتصحح الكثير من أوجه القصور المرتبطة 
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شوارع أو  ال في   برمي النفايات  ةتعلقالمعقوبات  ال أو   لقوانينلومع ذلك، فإن قانون البيئة يفتقر       
وباإلضافة  .ؤسساتالمواطنين أو الم  قبل  لتخلص من النفايات من     مزعج و خاطئ ل    سلوكأي  

مثـل   الخـاص    محـيطهم  تنظيـف    ةمـسؤولي إلى ذلك، فإن القانون ال يحمـل المـواطنين          
األهـم مـن ذلـك، أن       و .مناطقهم المباشرة والحدائق، وكذلك الطرق أو الشوارع في        ،الفناء

  مناسبة الحاويات ال يجب أن توضع في نفاياتنص بوضوح على أن الي القانون الحالي ال

  

أي شـخص يلقـي القمامـة أو        فـأن   لذلك، ضمن اإلطار القانوني الحـالي       و .خلص منها للت
  .للعقابمعرضا الفضالت، في األماكن العامة أو الطرق، ليس 

  تخطيط على المستوى الوطنيللنقص ال 4.8

بمعـزل عـن الـسياق    و تفـسيرها  ينة نابلس ال يجب تحليلهـا   إدارة النفايات الصلبة في مد    
أقترحت سلطة جـودة    ،  1999عامفي   7رقم  في أعقاب اعتماد قانون البيئة      فالفلسطيني العام،   

  : األولويات التالية إلدارة النفايات الصلبة تر أق بيئيةإستراتيجيةالبيئة 

o   منزلية والصناعية ،   الوغير الخطرة   نظام متكامل لجمع و نقل النفايات       وضع
  . والنقلللجمع %100 مما يتيح تغطية

o نفايات لل نظيفة صحيةكباتبناء م.  
o في الهواء الطلقالنفايات  حرق منع.  
o  النفايات الصلبةإلدارة فعال إقامة نظام.  
o نظام استرداد التكاليفتطوير .  
o ةعشوائيال كبات المإغالق.  
o  لنفايات الخطرةإلدارة انظام مستقل.  
o في جميع أنحاء المناطق الحضرية والريفيةةتناثرالمنفايات إزالة ال .  

وبالتالي  .عتمدها المجلس التشريعي أو رئيس السلطة الفلسطينية      ي لم اإلستراتيجيةلألسف ،هذه   
شاملة إلدارة النفايات الصلبة يخلق وضعا ال توجد فيها أهداف وطنيـة   سياسة  عدم وجود   فأن  

 على مجتمع المـانحين     عتمداستثمار ي ال يزال   ة النفايات الصلبة    إدارففيما يتعلق بهذا القطاع،     
  .الدولي
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 من تحويل عائدات    يقين مع عدم ال   تذبذب المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ي     الوضع أن   حيثف
قطـاع  يختلف عن وضع     الوضع في الضفة الغربية      أنالضرائب والمعونات الدولية، وحيث     

هود الفلسطينية على الصعيدين المحلي والوطني لتحسين جمـع          الج تهحرزالذي أ التقدم  فغزة،  
العديد من التحديات التي تواجه     هناك   ال زالت و. يواجه الخطر تخلص من النفايات الصلبة     الو

  في نتاج اإلالنمو السكاني السريع وزيادة كالسلطة الفلسطينية، من حيث تحسين إدارة النفايات؛ 

  

منـع توسـيع    يالذي   ي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين     النفايات الصلبة، والقيود الت   
   . المدنيةخدماتللالجيش تعطيل  أي منطقة، وفينطاق الخدمات 

معقـد،  المكلف وغير   ال غير   كب النفايات تحكم في   نظام بال ضبط أو     هو  السائد  النظام الحالي   
فإدارة النفايات الصلبة  ك،  وعالوة على ذل   .ال يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية      الذي  

جمـع و  ى خـدمات  عتمد عليأو أي فرد أن ينتظر   من نسبيا عملية المركزية ال تتطلب     يوه
  .تخلص مركزية

على الصعيد الـوطني،    و مؤثرة   درجة كبيرة   بنفذ  ي ال الدوبالصنع   و صنيعوبالتالي، إعادة الت  
عية وتوفير الطاقة المستخدمة في     ، والحفاظ على الطبي    الكميات لحد من اة  انيمكأعلى الرغم من    

  .سلع جديدة تصنيع

  التوصيات. 5

ل التواصل بين البلدية والجمهور، والعمل علـى تعزيـز          يتسهل  يةإنشاء لجان مجتمع   •
 .مشاركة الجمهور في التصدي لتحديات إدارة النفايات الصلبة

المتعلقـة   في نابلس لمناقشة القـضايا      مواطنين مع ال  دوريةعقد جلسات استماع عامة      •
 .هاصنيع والتخلص منها وإعادة تنفايات الخدمات العامة، بما في ذلك جمع القديمبت

 وتعزيز القيم االجتماعية في حفظ      ة الصحيح سلوكيات، وال ة العام ثقافةمج ال اتعزيز بر  •
  . لجميع أطفال ومواطني المجتمعمن النفاياتلتخلص السليمة لاإلدارة النظافة العامة و
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 بين القطاع الخاص والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني         تاتشجيع الشراك  •
  .نفايات محطة الصيرفي صنيع باستخدام إعادة تيعرا مشنشاءإل

تسهيالت المختلفـة للمـستثمرين مـن       لالتقنية و اات  لمساعدالحوافز و لتوفير التمويل    •
 النفايـات   القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية المشاركة في حل مشكلة إدارة          

  .الصلبة

تعزيـز القـدرات الفنيـة واإلداريـة للحكومـة المحليـة       ليم وتدريب امج تعلبدء بر  •
 .وخاصة العاملين في مجال إدارة النفايات الصلبة المعنية،

 المنـازل والـشركات   مثـل مصدر  ال في   صنيعإعادة الت برامج   النفايات و  رزفتشجيع   •
لجمـع النفايـات     مالئمـة  فرز يجيةإستراتوالمؤسسات والمصانع من خالل استخدام      

 .ةيفعالالسلبية بوالتخلص من الممارسات 

 تـدمير حاويـات     و أ ،الـشوارع في  رمي النفايات   بتعديل القوانين واللوائح المتعلقة      •
 .نفاياتال

تحصيل الضرائب العامة  عن طريق تحسين القدرات التقنية         في  بلدية  التحسين كفاءة    •
 .صل مع الجمهورالتواومهارات 

مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمـع المـدني لغـرض          بين   اتإقامة شراك  •
  .مختلفةالالشروع في صناعات التدوير 

 :سلط الضوء على بعض فرص التدوير الرئيسة في نابلس ي التالي جزءال

5.1 ����� �� 	
��  أ����
� أ��دة ا�

 

في حين أن أعادة التصنيع ال يتم على المستوى الـوطني           
 تصنيع  إلعادةفلسطيني، لكن نابلس تمتلك بعض الكفاءات       ال

عـادة  إقديمة حتى أن حطـام الـسيارات يـتم       السيارات ال 
). 2003برنامج األمم المتحدة للبيئة     ( تصنيعها في نابلس    


نجاح مثل هذه البرامج يعتمد علـى رغبـة المـستهلكين           ��دة ا�*�و�� �� ����� ��  و"�ة أ
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لشركات على الخطوة األولـى     قدام ا إ للمشاركة، ويعتمد أيضا و بشكل أكبر على         واستعدادهم
  .       بتدبير وتنظيم جمع المواد و نقلها، وأيجاد الطرق لتعويض مزودي المواد

 

هناك أمكانية أخرى للتدوير في نابلس وهي استعمال النفايات الصلبة في محطة الصيرفي 
لخاضعة  اAالصيرفي واقعة في منطقة محطة  هنا الى أن اإلشارةوتجدر . للنقل لعمل الدوبال
، فأن بعض الفرز للنفايات الصلبة يتم حاليا من قبل بلدية هوكما سبق ذكر. للسيطرة الفلسطينية

عالوة على . نقل الى اسرائيليكميات منه النابلس، فيتم فرز الحديد والزجاج لمعالجته وبعض 
ن إحه، ف من الحجم الصغير، وأذا أثبت هذا المكبس فعاليته ونجامكبسذلك فأن البلدية تدير 

هذه المكابس يمكن . آلية المكابس يجب أن تعمم في مناطق أخرى و خاصة في المدن الكبرى
   مع المركباتبالمقارنة %25 - %50 أن ترفع من الكثافة المحتملة في مكبات النفايات بنسبة 

  
الراضي لمساحات المتوفرة وكلفتها العالية في ااالتقليدية، وهذه النسبة ضرورية جدا نظرا لقلة 

      ).        2003برنامج االمم المتحدة للبيئة، (الفلسطينية المحتلة 
  

. محدودة كما هو ظاهر    ت النفايات الصلبة ليس   بإدارةالقدرات المحلية لتمويل أي مبادرة تتعلق       
ولكن غياب التخطيط السليم و التكنولوجيا المطلوبة والتنسيق بين المؤسسات والهيئـات أدى             

 الفرص  أول. الكثير من الفرص التي أتيحت لتحسين قطاع أدارة النفايات الصلبة          إضاعة إلى
دارة النفايات الـصلبة كمـزود خـدمات        إالضائعة، هي أن القطاع الخاص يشارك في قطاع         

.  النفايات إلدارةللبلديات ولمنتجي النفايات الصناعية ولكنه ال يشارك في تمويل البنية التحتية            
السابقة لصنع الدوبال فشلت النها كانت محاوالت أوليـة لمؤسـسات غيـر     ، المحاوالت   ثانيا

. شراك أهالي المنطقة والمجتمع المدني أو الهيئـات المحليـة       إحكومية في صنع الدوبال دون      
المعيقات أمام صنع الدوبال األهالي والمجتمعات المحلية التي رفـضت أقامـة            أهم   كان   ثالثا

لتنجح صناعة الدوبال أو أي صناعة أعـادة تـدوير          .  منها مصانع للدوبال في مناطق قريبة    
تحقيق أي تقدم حقيقي بهذا المجال      ول. أخرى البد من تظافر كل الجهود من مختلف القطاعات        

يتطلب الرغبة السياسية لصانعي القرار الفلسطيني على المستوى المحلي الذين بأمكانهم دفـع             
  . ودفعهم ايضا الى فرز النفايات في المصدرعادة التصنيعإالمواطنين لالشتراك و تقبل 

في تمويل البنية التحتية ألدارة النفايـات الـصلبة،         مهما  القطاع الخاص يمكنه ان يلعب دورا       
  . والمجتمع المدني يمكنه أن يستمر في تقديم المهارات الفنية ونشر التوعية في المجتمع المحلي
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 و نابلس تحديدا، و لكن هذه الفرص ال يمكن الخالصة، أن فرص التدوير موجودة في فلسطين
  .           إال بشراكة ثابتة وقوية بين الجمهور والقطاع الخاص والمجتمع المدنيقان تتحق
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