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صلالمستخ  
  

تستخدم اإلدارة المتكاملة .  إن تزايد آميات النفايات الصلبة أصبحت قضية ملحة وهامة لبلديات المناطق الحضرية والريفية

 للتعامل مع مثل هذه الزيادة السريعة والتباين و ، وذلكبشكل واسع في جميع أنحاء العالم) ISWM(للنفايات الصلبة 

، لصلبة بحاجة إلى إطار تشريعي قوياإلدارة المتكاملة للنفايات اإن . لنفاياتاي لمكونات اإلختالف في التوزيع الفزيائ

، )مدينتي أريحا ورام اهللا(في منطقة الدراسة . فضال عن تدابير تعزيز جانب المؤسسات المهنية من أجل تنفيذها بشكل فعال

 ت النتاج السماد الطبيعيآ وال توجد منش.وإعادة االستخدامألتدوير وال ال يوجد أساليب للحد و التقليل من انتاج النفايات، 

 من تم استخدام نوعين . القائمنظام  إدارة النفايات الصلبة م هذه األطروحة النواحي اإلقتصادية و الفنية لتقّي. )الدبال(

أن إدارة النفايات الصلبة ائج  تبين من النت.على المستوى المنزلياالستبيانات، األولى على المستوى المؤسساتي، والثانية 

في منطقة الدراسة ليست قادرة على االستمرار و التطور ذاتيا، وهي تعاني من انعدام التنسيق و ليس هناك استرجاع 

لمدينتي أريحا و رام اهللا على التوالي،  % 15 و  %67 حيث ان نسبة االسترجاع  من المصاريف الحقيقية هي للتكلفة

في مدينتي  من المستطلعين %92و  %  63  أبدىاعتراض عالية لفصل النفايات في المصدر ،حيث أظهر السكان نسبة 

وعالوة على ذلك ، فإن السكان .  ، وأظهروا اهتماما عاليا حول مكان وحجم الحاويات على التواليذلك أريحا و رام اهللا

  .  فقط ٪ من الشوارع 35حيث يجري تنظيف  الشوارع ؛ تنظيفغير راضين عن 

، حيث من النفايات الصلبةالنهائي لنفايات وتكوينها الفزيائي في موقعين من مواقع التخلص  لكميات اأجريت الدراسة

.  بدرجات متفاوتة من السمات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصاديةروعي ان يكون مصدر النفايات من مصادر تمتاز 

النفايات :  رام اهللا و اريحا على التوالي آان آاآلتيية الصلبة في المدينتينآشفت هذه الدراسة أن ترآيب النفايات البلد

 10.58، % 21.12 والورق والكرتون % 30.19  ،% 20.44 )البالستيك ( واللدائن%  41.63،  % 40.15 العضوية

   .% 3.23 ،%  2.43 المعادن و% 2.02 ، % 4.39، والزجاج %

 ، وينبغي جمعها منهجية وطرق باإلضافة الى نظام الرسوم بالنسبة للنفايات الصلبة ، عادة النظر في الدراسة با هذهتوصي

 ،  القائمة على ذلك المؤسسات دور و آفاءة ، وينبغي تعزيزهناك برامج توعية و تعليم بيئي للمجمتع المحليأن يكون 

جمع  وسائل ال لتحديد أفضل و مستمرًاكيالنفايات يجب أن يكون ديناميل الخواص الفيزيائية والكيميائية دراسةوأخيرا 

  . للتخلص من النفايات مستقبًالوالبدائل المتاحة

 


