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  شكر وتقدير

وشـاركونا  نتقدم بالشكر الجزيل لكل موظفي بلدية رام اهللا الذين ساهموا بوقتهم الثمـين وطاقـاتهم                

وزارة الحكم المحلي، وزارة التخطيط، سلطة جـودة        : كما نوجه شكرنا لكٍل من    . المعلومات واألفكار 

البيئة، مصلحة مياه القدس، ومنظمات العون الدولية التي عملت مع البلدية، نشكرهم جميعـا علـى                

 كمـا نشـكر الوكالـة       .تعاونهم وتزويدهم لنا بالمعلومات الضرورية والهامة إلنهاء هذا التقيـيم 

  .  الماليةتهامساهمالسويسرية للتنمية والتعاون على 
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  الملخص التنفيذي والتوصيات
  
 

يهدف هذا التقييم السريع لمدينة رام اهللا إلى مساعدة بلدية رام اهللا في مساعيها لتطوير الوضع البيئي                 

مات األساسية وتحليلها، وذلك بهدف تطوير السياسات الحضري والصحي في المدينة عبر جمع المعلو 

الحضرية والبيئية، وإعطاء  األولوية للتدخالت على المستويات القصيرة ومتوسطة األمد، مع األخـذ             

وتوفر النتائج أيضا بيانات أساسية تبـرز الوضـع الحـالي    .  بعين االعتبار االحتياجات بعيدة المدى 

  .  نظمة المعلومات المتوفرة في البلديةوتظهر الثغرات الموجودة في أ

 

اعتمـدت  .  ولعل هذه النتائج تساعد في إدراة أفضل لشؤون الصحة العامة والبيئـة فـي المسـتقبل               

المنهجية المستخدمة على دليل البنك الدولي في إتمام التقييمات البيئية السريعة، وقد تم تعديلها عنـد                

 .ت واالحتياجات المحلية قد أخذت بعين االعتبارالحاجة من أجل التأكد من أن االعتبارا
  

  نتائج عامة

، وتقع المدينة على الحـد      ) متر مربع  1,000الدونم يعادل   ( دونم   17,000تبلغ مساحة المدينة     •

الفاصل بين الجزئين الشرقي والغربي بالنسبة لجريان المياه الجوفية والسـطحية، ويمتـد هـذا               

 .   الشمال إلى الجنوبالفاصل على طول الضفة الغربية من

% 2كمنطقـة تجاريـة، و    % 10من أراضي المدينة ألغراض السكن، و     % 40يستخدم حوالي    •

للزراعة، أما البـاقي    % 5للتطوير المستقبلي، و  % 16للمواصالت، و % 22كمنطقة صناعية، و  

 وتشير هذه النتائج إلى احتماليات جيدة للتوسع الحضـري        .  فيستخدم ألغراض مختلطة ومختلفة   

 .المستقبلي

، مقارنةً بعـدد سـكان      2006 نسمة لعام    27,315قُدرت توقعات عدد السكان للمدينة بحوالي        •

 بحسب مسح الجهاز المركزي لإلحصاء      1997 نسمة في عام     18,017مدينة رام اهللا الذي بلغ      

مـن  % 35 عاما ما يعـادل      15ولقد  شكلت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن          .  الفلسطيني

للذين تقـل   % 46 سنة، و  20للذين تقل أعمارهم عن     % 46جموع السكان، بينما بلغت النسبة      م

 مـا   1967 و 1948كانت نسبة الجئي حربي عـام       .  1997 سنة في العام     30أعمارهم عن   

 .  1997من عدد السكان في عام % 60يعادل 

 كيلومتر مربع، وهذا يعنـي       نسمة لكل  1,598لقد قُدرت الكثافة السكانية لمدينة رام اهللا بحوالي          •

 . بأن المدينة غير مكتظة سكانيا بالمقارنة مع مدن أخرى من مدن العالم
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سكان المدينة من المتعلمين نسبياً، حيث بلغت نسبة الحاصلين من السكان على درجة من التعليم                •

 .1997حسب إحصاءات عام %  37أعلى من التعليم الثانوي 

القتصادية والتجارية من الحجم الصغير، حيث أن معظم هذه المنشآت          تُعد معظم منشآت المدينة ا     •

 .  عامل100يوظف أقل من 

مـن القـوى   % 37تعتبر مدينة رام اهللا مركزاً خدماتياً أكثر من كونها مدينةً صناعية، حيث أن       •

تعمل ككتبـة أو فـي      % 30العاملة تعمل في وظائف مهنية أو إدارية أو تشريعية أو فنية، بينما             

في الحرف وتشـغيل    % 25تعمل في المهن األولية، بينما تعمل       % 7طاع التجارة والخدمات، و   ق

 .1997اآلالت حسب نتائج المسح لسكان مدينة رام اهللا عام 

محافظـات رام اهللا  (كانت معدالت الفقر والفقر المدقع األقل انتشاراً في وسط الضـفة الغربيـة     •

وبلغت نسبة  .  2003المعدالت في فلسطين وذلك في عام       بالمقارنة مع   ) والبيرة، أريحا والقدس  

في فلسطين، وقد كانت نسبة الفقر      % 35.5بالمقارنة مع   % 10.7الفقر في وسط الضفة الغربية      

 .  في فلسطين% 24.3بالمقارنة مع % 8.9المدقع 

ـ  2006 منشأة في مدينة رام اهللا في عـام          416بلغ عدد المنشآت الصناعية التحويلية       • ة ، موزع

 مصنع  20 محل تصنيع أثاث، و    74 ورشة حدادة، و   98 ورشة تصليح سيارات، و    133: كاآلتي

 مصنعا لمـواد    16 مصنعا غذائيا، و   16 ورشة ذهب، و   17 مطبعةً، و  17للمواد البالستيكية، و  

 مصانع  3 مصانع أعالف، و   4 مصانع ورق وكرتون، و    5 مصانع للمواد الكيماوية، و    6البناء، و 

 للنسيج، ومصبغتان، ومصنعا واحدا لتعبئة التبغ، ومصنعا واحدا لتعبئة المـاء،            أدوية، ومصنعان 

 .ومصنعا واحدا لتعبئة الغاز
 

  الوضع البيئي

: جودة الهواء غير معروفة في رام اهللا ولكن يوجد مصدران أساسـيان لتلـوث الهـواء همـا                  •

  .الورش وحركة المرور/الصناعات

 1,088 بحـوالي    2005 والعام   2004ي الهواء في العامين     قدرنا كميات الرصاص المنبعثة ف     •

إن هذه التقديرات تسبب قلقاً حقيقياً حيث أن الرصـاص لـه        .  كلغم على التوالي   1,312كلغم و   

.  تأثير صحي سلبي إذا تعرض اإلنسان له من خالل االستنشاق، أو الـدهان أو طـرق أخـرى                 

لجسم، ومع الوقت يمكن أن يضر بالدماغ، والكلى،        يعتبر الرصاص معدناً ثقيالً ساماً يتراكم في ا       

األطفال هم األكثر حساسية لتأثيرات الرصاص السلبية ويشمل ذلك التـأثير           .  والجهاز التناسلي 

 . السلبي على الذكاء لهؤالء الذين يتعرضون له، حتى على مستويات منخفضة
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ي على الكبريت والذي يؤدي     هناك مصدر آخر لتلوث الهواء وهو يشمل وقود الديزل الذي يحتو           •

بلغت تقديراتنا لكميات .  إلى إنتاج أوكسيدات الكبريت، والمواد الدقيقة الناتجة خالل حرق الديزل        

 كلغم  73,804 ما يعادل    2005 و 2004أوكسيد الكبريت المنبعثة من حرق الديزل في العامين         

ت يشكل مشكلة صحية أساسية،     إن تلوث الهواء بهذه الكيماويا    .   كلغم على التوالي   105,983و  

إن تأثير أوكسيدات الكبريت تكـون أكثـر        . حيث إنها قد تؤدي إلى أمراض في الجهاز التنفسي        

ضرراً عندما تتحد مع الرطوبة والمواد الدقيقة الناتجة عن عملية حرق الديزل، كما يحدث فـي                

الحمضي الذي يؤدي إلـى     إضافة إلى ذلك تساهم أوكسيدات الكبريت في تكوين المطر          .  رام اهللا 

 .تآكل المواد مثل األبنية والسيارات وغيرها، كما يؤثر المطر الحمضي سلبا على جودة التربة

يتم استخراج مياه الشرب في محافظة رام اهللا والبيرة من خمسة آبار جوفية تقع في قرية عـين                   •

 يتم فحص جـودة ميـاه       . سامية في المحافظة، يتم تشغيلها من قبل مصلحة مياه محافظة القدس          

الشرب في عين سامية عشوائياً، وتدل نتائج هذه الفحوصات على أن جودة المياه تقـع ضـمن                 

ومع ذلك فـال يـتم   .  مواصفات منظمة الصحة العالمية، مما يشير إلى أن المياه صالحة للشرب    

جـة ماسـة    فحص كل الكيماويات المشار إليها في دالئل منظمة الصحة العالمية، لذلك هناك حا            

لمراجعة هذه الدالئل، وتضمين الكيماويات ذات األثر السلبي على الصحة مثل تحليـل تركيـز               

ويوجد هناك حاجة ماسة لتقييم دقـة نتـائج         .  المعادن الثقيلة، ومستوى النتريت في مياه الشرب      

المختبرات التي تقوم بفحص المياه من أجل تطوير إرشادات الفحص، ويجب تنظيمهـا بحيـث               

 .خذ عينات المياه في أوقات منتظمة كل سنة، وبحيث تؤخذ أكثر من عينة في المرة الواحدةتؤ

إن تخطيط مدينة رام اهللا الهيكلي يشير إلى حيٍز قليل من المساحات الخضراء والمالعـب فـي                  •

وهناك حاجة ماسة إلعادة تقييم الوسائل التي باإلمكان عبرها زيـادة عـدد ومسـاحات               . المدينة

 دونـم إلـى     2,500وبما أن المدينة قد ضـمت حـديثا         .   الخضراء والساحات العامة   المناطق

سيادتها، فإن كل جهٍد يجب أن يبذل من أجل التأكيد على توفر مناطق خضراء ومالعب وحدائق                

 . عامة الستعمال السكان
 

  المخاطر البيئية

سـمي  لألقسـام     تقدم الشكاوي في البلدية بشكل رسمي عبر طلب رسمي، أو بشـكٍل غيـر ر               •

 والمقدمـة مـن قبـل       2005لقد بلغ عدد الشكاوي الرسمية وغير الرسمية في عام          .  المختصة

تتعلـق  % 51: هذه الشكاوي كانت مقسـمة كالتـالي      .   على التوالي  2,055 و 1,100السكان  

تتعلق بالتخلص من المجاري في األمـاكن غيـر         % 5بفيضان المجاري والحفر االمتصاصية، و    

تتعلـق بنفايـات الـردم،      % 10من الشكاوي بسبب النفايات الصلبة، و     % 32ا، و المخصصة له 
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تتعلق بسيارات اإلسمنت وغسيلها في أماكن غير مسموح بها، مما يؤدي إلـى تخريـب               % 3و

  .  الشوارع

من هـذه   % 50-30من المدينة مرتبطة بشبكة مجاري، غير أن        % 60يقدر مهندسو البلدية أن      •

إن هذه األرقام هي تقديرات حيث ال توجد معلومات دقيقة عـن  .   تأهيلالشبكة بحاجة إلى إعادة   

يبدو أن البلدية في حاجة ماسة وحقيقية إلى نظام معلومـاتي           .  وضع شبكة المجاري في المدينة    

محوسب لكي تسهل وتطور القدرات على المراقبة، ودراسة االحتياجات، والتخطيط المسـتقبلي            

 .وتقييم األداء

إن هذه السيارة قديمـة     . بلدية سيارة لفتح المجاري المسدودة بسبب ِقدم شبكة المجاري        تستخدم ال  •

ولقد تبين من الزيارات الميدانية أن عملية فتح المجاري المغلقة غير مثالية،            . وبحاجة إلى تجديد  

حيث يتم التخلص من الحمأة المستخلصة من المجاري المغلقة في أماكن عامة، مما يؤدي إلـى                

 . ض البيئة وصحة الناس للخطرتعري

إن محطات ضخ المجاري التي تعمل على إيصال المجاري من المناطق المنخفضة إلى الخطوط               •

 ال تعمل بالشـكل     - بهدف إيصالها إلى محطة المجاري الرئيسية      -الرئيسية األعلى منها ارتفاعا     

ه المحطات من فيضـانات     تعاني هذ . المثالي، حيث أن عملية تشغيلها بحاجة إلى تطوير وتعديل        

متكررة من المجاري غير المعالجة إلى األراضي المحيطة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة              

 . والبيئة

سيارات نضح الحفر االمتصاصية ملك للقطاع الخاص وهذه السـيارات ال تخضـع للمراقبـة                •

 عملية النضح بحيث يحد     ال يوجد أي نظام للمراقبة أواإلشراف على      .  والترخيص من قبل البلدية   

التي يتم نضحها، أو لمراقبة التخلص غير القـانوني         ) المجاري(من إمكانية تسرب المياه العادمة      

 . منها، وهذا بالتالي يشكل خطراً على الصحة  العامة والبيئة

يتخلص بعض السكان من مجاريهم الخاصة بإلقائها في األراضي المجاورة دون أيـة معالجـة                •

ك بسبب ارتفاع تكلفة عملية النضح؛  لذلك هناك حاجة ملحة إلى حل مشـكلة الميـاه                 مسبقة وذل 

 . العادمة حالً جذريا في المدينة ألن هذه المشكلة تهدد الصحة العامة والبيئة في المدينة

شبكة المجاري الحالية مصممة لتجميع مياه المجاري فقط  وصرفها إلى محطة المعالجـة دون                •

ولذلك فأقطار الشبكة أصغر بكثير مما لو أن الشبكة كانت مصممة لجمـع ميـاه               مياه األمطار؛     

وعلى الرغم من أن التصميم للشبكتين منفصل، إال أن هناك أدلـة            .  األمطار والمجاري مجتمعة  

على أن الكثير من المواطنين يقومون بشبك مياه المطر المتجمعة في مبانيهم وأراضـيهم علـى                

هولة التخلص منها بهذه الطريقة،  وهذا يؤدي إلى زيادة الضـغط علـى              شبكة مياه المجاري لس   

شبكة المياه العادمة التي تعاني من كثرة المشاكل بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعاب كميـات                
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ولذلك يتوجب القيام بعمل سريع لحل مشكلة الشبك        . المياه العادمة التي تتزايد مع الزيادة السكانية      

 . المياه العادمةالخاطئ على شبكة

يؤثر نظام الصرف الصحي غير المكتمل  في المدينة  على بيئة المدينة وسكانها، وعلى نوعيـة          •

إذا ما استمرت حالة الصرف الصحي كما هي اآلن، فسيكون          .  مياه الينابيع في القرى المجاورة    

 المجـاري، وهـذه     الوضع مهدداً بكارثة بيئية، حيث يمكن أن يحدث تلويث للمياه الجوفية بمياه           

هذه كلها دالئل على أن جهوداً كبيرةً لحل مشكلة الصرف الصحي في رام .  المياه تستغل للشرب

اهللا في غاية الضرورة لحماية التربة والمياه الجوفية ووقايتها من التلوث وحماية الصحة العامـة               

 . والسكان

سبعينات، ولقد تم إعادة تأهيلها منذ وقت   بنيت محطة معالجة المياه العادمة في رام اهللا في بداية ال           •

وعلى الرغم من إعادة تأهيل المحطة إال أن نوعية المياه الصادرة من المحطـة لـم                .  غير بعيد 

إن محطة المعالجة الحالية ال تعمل      .  تفحص، وإذا فحصت فإن النتائج غير موجودة لدى البلدية        

فيوجد في المحطـة أجهـزة      .  يل المحطة بالشكل المثالي، وذلك بسبب بعض اإلشكاالت في تشغ       

أي (تهوية إلضافة الهواء إلى المياه العادمة كي تتم معالجة المياه العادمـة بيولوجيـا وهوائيـا                 

يتم تشغيل نصف أجهزة التهوية فقط في محطـة         ). بوجود الهواء الضروري للمعالجة البيولوجية    

.  مما يؤدي إلى تخفيض فعاليـة المعالجـة        تنقية المياه العادمة للحفاظ على عمرها االفتراضي،      

وحتى عندما تعمل المحطة بكافة طاقتها، أي عند تشغيل جميع أجهزة التهوية بشكٍل مستمر، تبقى           

لذلك .  المحطة أصغر مما يجب أن تكون عليه الستيعاب كميات المياه العادمة المنتجة في المدينة

 . فة إلى المحطة الحاليةهناك حاجة إلى بناء محطة معالجة جديدة باالضا

من الضروري دراسة كمية المياه العادمة الصناعية ونوعيتها، إذ يتم حالياً التخلص مـن هـذه                 •

المياه بخلطها مع المياه العادمة المنزلية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث مصادر المياه، وتقليـل                

 .فعالية محطة المعالجة

يتم التخلص من النفايات الصلبة     . ايات الصلبة في المدينة   إن بلدية رام اهللا مسؤولة عن جمع النف        •

وهنـاك  . التي يتم جمعها في مكب غير صحي، حيث يبدو أنه الحل الوحيد المتوفر حاليا للبلدية              

مخططات إلنشاء مكب نفايات صحي إقليمي لخدمة كل التجمعات السكانية في محافظـة رام اهللا               

 دونمات منها قانونيـة     5 دونما من األراضي،     70-65ي  إن المكب الحالي يحتل حوال    .  والبيرة

إن .  أما الباقي فتم استغاللها بسبب الحاجة إلى التوسع في رقعة المكب،  وهي غيـر قانونيـة                

وجود التشققات في المكب، واحتراق النفايات في عمق المكب بشكل مستمر يسـتلزم التصـرف               

 .الفوري ألن هذا المكب مهدد باالنهيار
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إال أنه وعبر التفحص األولي     .   دراسة فاعلية وكلفة عملية جمع النفايات الصلبة في البلدية         لم يتم  •

باإلضافة إلـى ذلـك فـإن       . يالحظ أن كفاءة عملية الجمع غير جيدة، وخاصة في مركز المدينة          

هنـاك  .  كانت تتعلـق بالنفايـات الصـلبة       2005من شكاوى المواطنين للبلدية في عام       % 30

 في البلدية لتطوير نظام جمع النفايات الصلبة، لذا يجب تقديم الدعم الالزم لتطوير              محاوالت جادة 

 . النظام؛ ليكون أكفأ ولحل مشكالت الجمع

 . سيارات جمع النفايات الصلبة من المدينة قديمة، حيث إنها كثيرة التعطل، وبحاجة إلى تحديث •

.  بسبب حـرق النفايـات داخلهـا      حاويات النفايات الصلبة تتعرض للتلف بشكل متكرر خاصة          •

ويحدث هذا إما بسبب التخريب المتعمد أو بسبب تأخر البلدية في جمع نفايات هذه الحاويات في                

باالضافة إلى ذلك، فإن عملية جمع النفايات الصلبة بطيئـة بسـبب هشاشـة              .  الوقت المناسب 

سبب عدم وجود طـرق     إن هذه العجالت تتلف بشكل مستمر إما ب       . دواليب أو عجالت الحاويات   

ونوصي هنا بتحويل نظام الحاويات ذات العجالت إلى        . معبدة لسحب الحاوية، أو بسبب السرقات     

 .  نظام الحاويات دون العجالت

عدد هذه الحدائق قليل جدا وهي      .  حدائق صغيرة لألطفال  /يوجد في مدينة رام اهللا أربعة مالعب       •

ضافة إلى ذلك فإن إحدى هذه الحدائق ملوثة بالمياه         باإل.  صغيرة، وال تكفي حاجة سكان المدينة     

لذا يجب أن تغلق هذه الحديقة لحـين        . العادمة المتسربة من حفرة امتصاصية قريبة من الحديقة       

 . حل هذه المشكلة، حيث إنها تشكل خطراً حقيقياً على صحة األطفال والمواطنين في الجوار

نقص في أمـاكن التوقـف      : من مشكالت كثيرة منها   قطاع المواصالت والنقل في المدينة يعاني        •

العامة في المدينة، نقص في المواصالت العامة في المدينة، تركيز الخدمات في مركز المدينـة،               

وحتى لو تمكنت   . نقص في المناطق المخصصة للمشاة، وضعف في النظام التنفيذي لدى البلدية          

مواقف للسيارات في البناء، فإن هذه المخالفة تبقى        البلدية من مخالفة األبنية المخلة بقواعد توفير        

 . أقل بكثير من الربح المجنى في حال دفع المخالفة واستكمال البناء
 

  البنية المؤسساتية

التخطيط االستراتيجي غير مطبق في البلدية، كما أن الخطط التنفيذية ومؤشـرات األداء ليسـت          •

ناك حاجة ماسة لتطوير استراتيجيات وخطط وتنسيقها،       ه.  جزءاً من العمليات التقنية أو االدارية     

ليس فقط بين الدوائر المختلفة في البلدية، وإنما أيضا مع المؤسسات األخرى العاملة في المجال               

البيئي والتطور الحضري في المدينة مثل وزراة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط، وسلطة جودة             

  .إلخ...القدس، وشركة الكهرباءالبيئة، وسلطة المياه، ومصلحة مياه 
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وهناك حاجة  . تعتبر نظم معلومات المراقبة واإلشراف والتخطيط المتواجدة في البلدية غير كافية           •

ويمكن تطوير بعضها دون حاجة إلى التنسيق مع جهـات أخـرى            .  ماسة إلى تطوير هذه النظم    

سسات أخرى مثـل الجهـاز      خارج البلدية، ولكن هناك جزء يحتاج إلى التطوير بالتعاون مع مؤ          

ويجب أن  تربط نظم المعلومات هذه بين الدوائر المختلفـة، وأن  . المركزي لإلحصاء الفلسطيني  

وينصح بشبك نظم المعلومـات     . يتضمن إمكانية استخدامها في تطوير خدمات البلدية وتخطيطها       

 ).GIS(مع نظام جغرافي معلوماتي 

اطات المختلفة والمشاريع في البلدية، وهذا يقلل مـن         هناك نقص في التخطيط والتنسيق بين النش       •

وتتطلب هذه النتائج معالجة على المدى القصير بالتركيز علـى          . فعالية البلدية في تقديم الخدمات    

 .التنسيق بين دوائر البلدية المختلفة والتخطيط االستراتيجي

اإلدارة والتخطـيط  : منهـا بينت هذه الدراسة بعض احتياجات تدريب موظفي البلدية وتأهيلهم، و        •

وينصح بوضع وتنفيذ برامج تدريبية عملية وبـرامج تعلـيم          . البيئي، والتفتيش، والتوعية البيئية   

 . مستمر لموظفي البلدية

ال تغطي رسوم البلدية المفروضة على المواطنين تكلفة الخدمات المقدمة حتى فـي حـال دفـع        •

إن تغطية الكلفة ممكن أن     ).   ال يحدث في الواقع    وهو ما (المواطنين كل الرسوم المترتبة عليهم      

لخدمة جمع النفايات وصيانة شبكة الصرف الصـحي فـي حـال دفـع              % 70تصل إلى نسبة    

% 25-20وحاليا  يتم جمع الرسوم في البلدية بما يعـادل           . المواطنين استحقاقاتهم كاملة سنويا   

هذا يعني أن   .  ة شبكة الصرف الصحي   من كلفة الخدمة المقدمة في جمع النفايات الصلبة وصيان        

 .على البلدية أن تجد وسائل لكي ترفع من كفاءة نظام جمع الرسوم

  

  أولويات التدخل والتوصيات 
  

 )أقل من سنة(على المدى القريب 

تطوير نظام معلومات الكتروني لتسهيل وتطوير إمكانيات تحديد االحتياجات والتخطيط وتقيـيم             •

  .الخطط والنتائج

 .ير نظام توثيق الشكاوي، ومتابعتها وتحليل نتائجها واستعمال هذه النتائج للتدخل والتخطيطتطو •

 . شبك مضخات المياه العادمة الثالت الجديدة مع شبكة الكهرباء القطرية وتشغيلها بشكل مستمر •

تحديد نقاط شبك مياه األمطار غير القانونية وتطبيق فصلها للتخفيف من الضغط علـى شـبكة                 •

 .صرف الصحيال



 ف      

 .وضع نظام تنظيم، ومراقبة، ومتابعة لسيارات نضح الحفر االمتصاصية •

تطوير كتيب تشغيلي خاص بعمل سيارة فتح المجاري المغلقة، وتدريب العاملين والمشرفين على              •

 .هذه العملية في البلدية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة والبيئة

 .حطة معالجة المياه العادمة بشكل مستمرتشغييل أجهزة التهوية الموجودة في م •

العمل الفوري إلغالق المكب الحالي، وإيجاد البديل المؤقت لحين االنتهاء من مشـروع مكـب                •

 .النفايات االقليمي، حيث أن هذا المكب مهدد باالنهيار

دراسة كفاءة نظام جمع النفايات الصلبة، وإعادة توزيع الحاويات لرفع مسـتوى  كفـاءة نظـام             •

قد يكون  .  يجب تقييم عملية الجمع ووضع الخطة األفضل بناء على نتائج التقييم          . لجمع وفاعليته ا

عدد حاويات النفايات الصلبة كافياً في المدينة إذا تم إعادة توزيعها، وتوحيد نظام الجمع، وتحويل      

 .النظام إلى حاويات من دون عجالت، وتجديد سيارات جمع النفايات
 

  ) سنين4-1من (توسط على المدى الم

  .تجديد سيارة فتح المجاري المغلقة •

 .تطوير نظام صرف مياه األمطار في المدينة •

 .إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المدينة •

 .بالشبكة) من المدينة% 40(شبك  أجزاء المدينة غير المتصلة بشبكة صرف صحي  •

لى أراضـي المدينـة والبالغـة       وضع مخطط لتوصيل الخدمات للمنطقة التي تم ضمها حديثا إ          •

 .ووضع مخطط هيكلي لهذه المنطقة قبل السماح بالبناء فيها.  دونم2,500

العمل على التخفيف من استخدام البنزين الحاوي على الرصاص، واالعتماد على البنزين الخالي              •

 . من الرصاص فقط

 .الموجود حالياالعمل على استعمال أنواع أخرى من السوالر ذات تركيز كبريت أقل من  •

 .دراسة جودة الهواء في المدينة بطريقة علمية حيث أنها مهمة للصحة العامة والبيئية •

تحديد كمية ونوعية الملوثات المنبعثة من الصناعات في المدينة سواء أكانت هوائية، أو صلبة أو                •

 . سائلة



 ق      

 .نةالقيام  بدراسات يحدد فيها األثر البيئي للمنشآت الصناعية في المدي •

 .تنظيم التخلص من زيوت السيارات وضبطها •

 .تحديد موقع لمحطة معالجة مياه عادمة جديدة، والعمل على إنشاء هذه المحطة •

 .العمل على إتمام مشروع مكب نفايات محافظة رام اهللا والبيرة اإلقليمي •



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقييم بيئي حضري سريع لمدينة رام اهللا



  جامعة بيرزيت-معهد الصحة العامة والمجتمعية  1  ريم مصلح 

  مقدمة. 1
  

ا التقييم البيئي الحضري السريع إلى إلقاء الضوء على الوضع البيئي الـراهن والمشـاكل               يهدف هذ 
فـي سـنة    . البيئية، باإلضافة إلى االحتياجات التنموية في مدينة رام اهللا على المدى الطويل واآلني            

، ]1[بيـرة   بدراسة الملف البيئي لمحافظة رام اهللا وال      ) أريج(القدس  - قام معهد العلوم التطبيقية    1996
 لم يتم إجراء أية دراساٍت الحقة لتقييم الوضع البيئي في المحافظة بشكٍل             - ومنذ ذلك الحين   -غير أنه 

ومع ذلك فمن األهمية بمكان أن تقـوم        . عام، أو عمل دراساٍت لمدينة رام اهللا على وجه الخصوص         
يوفر التقييم البيئي لمحـةً     . يتها لها في المناطق التي تقع تحت مسؤول       ةالبلدية بتعريف األولويات البيئي   

 البيئية باإلضافة إلى المعلومات     ةعن الوضع القائم، البيانات المتوفرة، االستراتيجيات وأولويات التنمي       
  .الضرورية إلدارٍة أفضل للقضايا البيئية

  
تعـديالٍت  مع إدخال ] 3، 2[تم استخدام دليل البنك الدولي إلجراء التقييمات البيئية الحضرية السريعة     

الخلفية، : ويشتمل هذا التقرير على خمسة أقسام     . تضمن أخذ االحتياجات والظروف المحلية بالحسبان     
  . الوضع البيئي، المخاطر البيئية، البنية المؤسساتية لإلدارة البيئية، والنتائج

  

  معلومات أساسية . 2
  

  الموقع 
. ط الضفة الغربية في األرض الفلسطينية المحتلةتقع مدينة رام اهللا في محافظة رام اهللا والبيرة في وس
تكتالً واحدا تمثل المركز الحضـري للمحافظـة،    وتشكل رام اهللا باإلضافة إلى مدينتي البيرة وبيتونيا

هذا ويحـد   .  حيث تتخذ العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مقرا رئيسيا لها في المدينة            
ية سردا، ومن الجنوب قرية رافات، ومن الشرق مدينة البيـرة، ومـن             مدينة رام اهللا من الشمال قر     

  . الغرب مدينة بيتونيا
  

  استخدام األراضي
 دونٍم، وبحسب المخطط الهيكلي للمدينة والذي تم تطويره في          17,000تبلغ مساحة المدينة ما يقارب      

نم مـن المسـاحة الكليـة        دو 5,000الستينيات من القرن الماضي فإن مساحة رام اهللا القديمة تناهز           
طـرق،  % 30هذا ويقدر موظفوا البلدية أن رام اهللا القديمة مقسمة تنظيميا إلـى             ). 1جدول(للمدينة  

وبالرغم من وجود بعض المناطق األخرى      . مناطق تجارية % 30مناطق سكنية، باإلضافة إلى     % 40
م يكن من الممكن تصنيفها إلى مناطق        مثل المقبرة وبعض المباني العامة  إال انه ل         رام اهللا القديمة  في  

  .تنظيمية مميزة وواضحة المعالم وذلك بسبب عدم توفر المعلومات الضرورية لدى البلدية
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  سجالت الستينات-  توزيع تقديري الستخدام األراضي في البلدة القديمة من رام اهللا:1 جدول
  

  (%)النسبة   )تقديرية(نمات المساحة بالدو  استخدامات األراضي

  30  1,500  الطرق

  42  2,100  مناطق سكنية

  28  1,400  مناطق تجارية

  100  5,000  المجموع

   قسم الهندسة– بلدية رام اهللا : المصدر

  

 دونـٍم   10,000، إذ أضيف      )2جدول   (1999هذا وقد تم تطوير مخطٍط هيكلي ثاٍن للمدينة في سنة           
 دونم من األراضي الخالية إلى األماكن الخاضعة لسلطة         2,500ا يقارب من     م كما أضيف . جديد إليها 

  . البلدية مؤخرا، إال أنه لم يتم تطوير مخطٍط هيكلٍي لها حتى اآلن
  

  )اهللابدون البلدة القديمة من رام  (1999 توزيع استخدام األراضي بناء على المخطط الهيكلي الثاني سنة  :2 جدول
  

  (%)النسبة   المساحة بالدونمات  استخدامات األراضي

 5.0 476  سكن فيالت

 20.5 1,963 )أ(سكن 

 18.1 1,736 )ب(سكن 

 4.5 432 )ج(سكن 

 0.8 73  منطقة تجارية

 3.0 284  منطقة صناعية

 5.9 563  منطقة مختلطة

 4.3 409  مباني عامة

 2.2 210  مناطق عامة

 0.3 31  مقبرة

 1.3 126  معارضمنطقة 

 0.3 25  فنادق

 0.6 53  منطقة منشآت هندسة صناعية

 0.3 32  مركز مواصالت

 13.7 1,315  شوارع مفتوحة

 8.8 847  شوارع مقترحة

 0.4 43  ممرات مشاة

 8.5 814  أراضي زراعية

 1.6 155  منطقة تطوير مستقبلية

 100.0 9,587  المجموع

  ]4 [1999نة رام اهللا سنة  المخطط الهيكلي الثاني لمدي:المصدر
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، وإضـافات   1999باستخدام المعلومات المستقاة من سنوات الستينات، والمخطـط الهيكلـي لسـنة             

مـا  : األراضي الجديدة، فإننا نجد أن المساحة الكلية لمدينة رام اهللا يمكن تقسيمها على النحو التـالي               

لقطـاع  % 22تخدام الصـناعي،    لالس% 2لالستخدام التجاري،   % 10مناطق سكنية،   % 40يقارب  

مـن  % 16مناطق عامة، فيمـا تـم تخصـيص         % 4مناطق مختلطة االستعمال،    % 3المواصالت،  

وبحسـب هـذا    ). 3جـدول   (تعتبر مناطق زراعية    % 5المساحة الكلية للمدينة للتوسيع المستقبلي، و     

 األراضـي غيـر     مـن % 16التوزيع فهناك إمكانيةٌ للتوسع المستقبلي لمدينة رام اهللا في ضـوء ال             

باإلضافة إلى ذلك فإن النسبة المنخفضة الستخدام األراضـي كمنـاطق           . )1خارطة   (المستغلة حاليا 

صناعية يعطي مؤشرا على أن مدينة رام اهللا ليست مركزا صناعيا بالدرجة األولى، حيث أن النشاط                

ا نالحـظ أنـه مـن القواسـم         وأخير. التجاري والخدماتي يشكالن القاعدة األساسية القتصاد المدينة      

من مساحة مدينـة رام اهللا الكليـة        % 50المشتركة في كال المخططين الهيكليين تخصيص ما يقارب         

  .كمناطق سكنية

  
   توزيع استخدام األراضي في المساحة الكلية لرام اهللا:3 جدول

  

  (%)النسبة   المساحة بالدونمات  استخدامات األراضي

 6,70739.3  موع المناطق السكنيةمج
 1,5999.4  مجموع المناطق التجارية

 3372.0  مجموع المناطق الصناعية ومنطقة المنشآت الصناعية
 3,73721.9  )المفتوحة والمقترحة(المراكز والطرق : مجموع مناطق المواصالت

 2,65515.5  منطقة تطوير مستقبلية
 8144.8  أراضي زراعية

 5633.3  تلطةمناطق مخ
 6503.8  مجموع المناطق العامة، المباني العامة، والمقبرة

 250.1  فنادق
 17,087100.0  المجموع الكلي

  )2(وجدول ) 1( تجميع من جدول :    المصدر

  

  البيئة الطبيعية

، وهي موجودة علـى حافـة        ]5[م فوق مستوى البحر     880 إلى   780تقع مدينة رام اهللا على ارتفاع       

هذا وتنقسم مناطق تصريف مياه     . سم المياه الغربي الذي يكون مجراه من شمال الضفة إلى جنوبها          قا

األمطار إلى منطقتين أساسيتين تقوم إحداها بالتصريف في اتجاهي الشمال والشمال الغربـي، بينمـا               

المتسـاقطة  باإلضافة إلى ذلك فإن األمطار      ] . 6،  5[تقوم األخرى بتصريف المياه في اتجاه الجنوب        

  ].          6، 5[على الجانب الشرقي لرام اهللا يتم تصريفها إلى الشرق باتجاه مدينة البيرة 
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ــة  ــة وال :1خارطـ ــدود البلديـ ــة رام اهللا، حـ ــية   مدينـ ــة األساسـ ــة البيئيـ ــى التحتيـ  بنـ
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، لذا فإن المعلومات المتوفرة لدينا هي       2004لم تكن هناك في رام اهللا محطة أرصاٍد جوية حتى سنة            

 فإن معدل حرارة الجو في مدينة رام اهللا لتلـك           وبحسب تلك المعلومات  . تلك المأخوذة في تلك السنة    

 درجة مئوية   21.4 درجة مئوية، كما وصلت درجة الحرارة القصوى         16.8السنة كان قد وصل إلى      

هذا ولقد تم تسجيل درجات الحرارة المطلقة الدنيا والقصوى في شـهري            .  درجة مئوية  13.4والدنيا  

كمية األمطار  . على التوالي )  درجة مئوية  35.6(ايو  م/و شهر أيار  )  درجة مئوية  0.0(فبراير  /شباط

 ملم، وتعتبر هذه الكمية أقل من المعـدل         524.3 وصلت إلى    2004المتساقطة على المدينة في عام      

عدد األيام التـي تسـاقطت فيهـا        . والذي تم قياسه من قبل مصلحة مياه محافظة القدس        )  ملم 689(

 52.6(كما سجلت أكبر كمية مياه متساقطة في يوٍم واحـد            يوما،   38 كانت   2004األمطار في العام    

هذا ولقد بلغ متوسط الرطوبة النسبية في رام اهللا نسـبة           . نوفمبر/في أحد أيام شهر تشرين الثاني     ) ملم

يتـراوح متوسـط    .  ملم 2,108أما بالنسبة لكميات التبخر فكانت عالية جدا ووصلت إلى          %. 67.5

ساعة مصحوبة ببعض هبات الرياح القوية التي وصلت في بعـض           /كم 13 و 6.4سرعة الرياح بين    

 ساعة فـي    12 و 4أخيرا فإن متوسط فترة ظهور الشمس تتراوح ما بين          . ساعة/ كم 36األحيان إلى   

 وأطول فترة ظهور في     يناير،/ كانون الثاني  اليوم الواحد، حيث تم تسجيل أقصر فترة ظهور في شهر         

 .يونيو/شهر حزيران

  

  ية المدينة والوضع االجتماعي االقتصادي ديموغراف

.  بمحافظة رام اهللا والبيرة وليس مدينة رام اهللا بعينها         تتعلقمعظم المعلومات المذكورة في هذا القسم       

أما بالنسبة للمعلومات   . ولقد تم جمع معظم هذه المعلومات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          

 الحصول عليهما من سجالت البلدية أو من التعـداد السـكاني لسـنة              المتعلقة بالمدينة نفسها فلقد تم    

1997.  
  

  الديموغرافية -

، فإن مجمـل    1997وفقًا للتعداد السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في سنة            

وقد قام الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني        ]. 7[ نسمة   18,017عدد سكان مدينة رام اهللا كان       

) 4( كما يظهرها جـدول      2010 إلى   2004بحساب األعداد المتوقعة للسكان في منتصف السنة من         

، حيث من المتوقع أن ينتج معلومات أدق مـن          2007من المقرر إجراء تعداٍد سكاني في العام        ]. 8[

 هذه التوقعات، وخاصةً أن المدينة قد شهدت تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية هائلـة منـذ              

  .1997العام 
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   عدد السكان في مدينة رام اهللا:4 جدول
  

  السنة

عدد السكان 

المشمولين في المسح 

  ]7) [مدينة رام اهللا(

عدد السكان 

المشمولين في المسح 

  ]7) [مخيم قدورة(

  عدد السكان المتوقع

  ]8) [مدينة رام اهللا (

عدد السكان المتوقع 

  ]8[) مخيم قدورة(

1997 18,017 1102   
2004   24,8571,520 
2005   26,0751,595 
2006   27,3151,671 
2007   28,5741,748 
2008   29,8521,826 
2009   31,1491,905 
2010   32,4621,986 

  ]7،8[ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

  

يقع مخيم األمعـري علـى      . مخيم األمعري ومخيم قدورة   : ايوجد في المدينة مخيمان لالجئين، وهم     

أطراف المدينة، ويتم توفير الخدمات األساسية عن طريق وكالة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل                 

، أما بالنسبة لمخيم قدورة فيقع حاليا في قلب المدينة، ويـتم تـوفير              )األونروا (ن الفلسطينيي نالالجئي

 1,671يبلغ عدد سكان مخـيم قـدورة        .  ومياه المجاري من قبل البلدية     خدمات جمع النفايات الصلبة   

  ).4الجدول  (2006نسمة، وذلك بحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
  

 15من السكان هم أطفاٌل دون سـن  % 35 أن  1997يظهر التوزيع السكاني في مدينة رام اهللا لسنة

كما يظهر التوزيع السـكاني بحسـب   .  سنة 30.دون سن% 65 سنة، و 20دون سن % 46سنة، و

نسبة اإلناث إلى الذكور أعلى في مجموعة األعمار ما         ). 1شكل  (من السكان إناث    % 65الجنس أن   

، ما %54بينما وصلت نسبة اإلناث إلى % 46 سنة، حيث وصلت نسبة الذكور إلى  30 إلى15بين 

من سكان  % 60وما يقارب   . ى الخارج للدراسة أو العمل    يمكن اعتباره مؤشرا على هجرة الذكور إل      

، لذا فإان التركيبة السـكانية      ]9 [1967 و 1948إلى المدينة في أعقاب حربي      نزحوا  المدينة الجئون   

للمدينة غير متجانسة، ولم تعد تتكون بشكٍل أساسي من سكانها األصليين، مما يفسـر نمـط الحيـاة                  

بصورة عامة فإن سكان المدينة     . ة مقارنةً بمدٍن أخرى في الضفة الغربية      الحضري النسبي في المدين   

منهم قد حصلوا على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، كما أن           % 37ذوو تعليم جيد، حيث أن ما يقارب        

  ]. 9[على التوالي % 7.9و% 3.8نسبة األمية بين الذكور واإلناث فوق سن العاشرة وصلت إلى 
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عدد سكان مدينة رام اهللا وفًقا لتعداد السكان لسنة   1997 
(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني  )

  
  

  لتوزيع السكاني لمدينة رام اهللا حسب الجنسا ):1(شكل 
  ]7[ بيانات خام من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

  

   اإلعاقة-
من السكان في ذلـك     % 1.57، ما شكل نسبة     281 كان عدد األفراد ذوي اإلعاقات       1997 في العام   

الجتياحات اإلسرائيلية فـي العـام   غير أنه من المتوقع أن يكون عدد اإلعاقات قد ارتفع منذ ا      . الوقت

الجدير بالذكر أن البنية التحتية للمدينة غيـر مهيئـة   .  وخالل الخمس أو الست سنوات السابقة 2002

  . لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقات

  

   الكثافة السكانية-
 على أن    شخص لكل كيلو متٍر مربع، وذلك اعتمادا       1,598تصل الكثافة السكانية لمدينة رام اهللا إلى        

 دونٍم،  باإلضافة إلـى توقعـات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء        17,087مساحة المدينة الكلية هي     

، ما يعني أن مدينة رام اهللا ليست ذات كثافة سكانيٍة عالية بالمقارنة مع مـدن                2006الفلسطيني لعام   

  .العالم األخرى

  

   القاعدة االقتصادية-
لفلسطيني فإن عددا كبيرا من المؤسسات في مدينة رام اهللا          بحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء ا     

 عاملين في المؤسسة الواحدة، كما أظهرت هذه البيانات أن جميع المؤسسات تقريبا             4توظف أقل من    

، وبذلك يمكن اعتبارها مؤسساٍت صغيرة الحجم بحسب معايير البنـك           ]9[توظف أقل من مائة عامل      

  ].3[الدولي 
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فئة المهنيين، المدراء،   : انت القوة العاملة في مدينة رام اهللا مكونٍة من الفئات التالية           ك 1997في سنة   

من القوة العاملة، بينما    % 37المشرعين، التقنيين ومساعدي المهنيين؛ حيث شكلت هذه الفئة ما نسبته           

، %7مـا نسـبته     ، والعمال االبتدائيون    %30مثلت فئة الكتبة، موظفوا الخدمات والمبيعات ما نسبته         

من القوة العاملة في المدينة يعملون في مجـال الحـرف وتشـغيل             % 25وفي نفس الوقت فلقد كان      

مـن  % 22كما أشارات بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني إلـى أن            ). 2شكل  (اآلليات  

فـي  % 15 إلى   العاملين في مدينة رام اهللا عملوا في مجال تجارة الجملة وتجارة التجزئة، باإلضافة            

في قطاع  % 8في اإلدارة العامة والدفاع،     % 10في قطاع التعليم و   % 14قطاعي التصنيع واإلنتاج،    

فـي  % 5في قطاع العقارات واألعمـال،      % 5في القطاع الصحي والعمل االجتماعي،      % 7البناء،  

]. 9[عم  في القطـاع الفنـدقي والمطـا      % 4قطاع المواصالت، التخزين واالتصاالت، باإلضافة إلى       

وتشير هذه البيانات بشكٍل عام إلى أن قطاع الخدمات هو قاعدة المدينة االقتصادية وإلى أن األنشطة                

  .الصناعية واإلنتاجية تحظى باهتماٍم أدنى
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25%
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  1997الوظائف الرئيسية في مدينة رام اهللا في العام  ):2(شكل 

  ]7[يني  بيانات خام من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط:المصدر
  

وبحسب سجالت البلدية فإن عدد المشاغل الصغيرة والمؤسسات الصناعية العاملة في المدينة في العام 

 ورشة تصليح سيارات، أي ما يعادل       133، من ضمنها    )5جدول  ( مشغالً ومؤسسة    416 هو   2006

، %23.6من مجموع المؤسسات الصناعية الكلي، يليها ورشات المعادن حيث بلغت نسـبتها             % 32
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هذا وتنتج المشـاغل    . من المجموع الكلي  % 17.8ومصانع وورشات المفروشات حيث بلغت نسبتها       

والمؤسسات الصناعية المتبقية العديد من المنتجات تتراوح ما بين منتجاٍت بالستيكية، كيميائية، علف             

تقار للتخطيط في   ويستنبط من هذه البيانات االف    . حيوانات باإلضافة إلى منتجاٍت ومستحضرات دوائية     

  . قطاعي الصناعة واإلنتاج وتطورها غير المدروس في المدينة
   مدينة رام اهللا- عدد المصانع حسب نوعها:5 جدول

  

  (%)النسبة   العدد  نوع التصنيع

 32.0 133  ورشات تصليح السيارات
 23.6 98  ورشات المعادن

 17.8 74  المفروشات
 4.8 20  بالستيك
 4.1 17  طباعة

 4.1 17  مشاغل ذهب
 3.8 16  أغذية

 3.8 16  مواد بناء
 1.4 6  كيماويات

 1.2 5  ورق وورق مقوى
 1.0 4  منتجات األعالف الحيوانية

 0.7 3  مستحضرات طبية
 0.5 2  مصانع خياطة

 0.5 2  مصبغة
 0.2 1  تعبئة التبغ
 0.2 1  تنقية المياه
 0.2 1  تعبئة الغاز
 100.0 416  المجموع
  . سجالت محافظة رام اهللا:المصدر

  . تم تجميع الجدول من ِقبل معدي هذا التقرير باستخدام البيانات الخام المتوفرة

  

   الفقر-
ال توجد بياناتٌ عن الفقر في مدينة رام اهللا على الرغم من وجود مثل هذه المعلومات بالنسبة لمنطقة                  

لومات إلى أن نسبة الفقر في منطقة وسط الضفة الغربية، بمـا            وتشير هذه المع  . وسط الضفة الغربية  

من السكان كفقراء مقارنـة ب      % 14.4فيها رام اهللا، هي األدنى في البالد حيث تم تعريف ما نسبته             

من السكان  % 8.3من السكان في باقي األرض الفلسطينية المحتلة، كما تم تعريف ما نسبته             % 35.5

مساهمة منطقة وسط   ). 10(في باقي المناطق المحتلة     % 24.3ع مقارنةً ب    بأنهم يعانون من فقٍر مدق    

% 10.7الضفة الغربية للفقر و الفقر المدقع في المناطق الفلسطينية المحتلة هي األدنى وهي تعـادل                
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 الجدير بالذكر بأن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يعرف الفقر والفقـر            .على التوالي % 8.9و

ة تعكس االحتياجات االستهالكية المختلفة للعائالت بحسب طبيعة تركيبها وعدد األطفال           المدقع بطريق 

  .فيها
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 حالة البيئة في مدينة رام اهللا . 3
  

  جودة الهواء 
على الرغم من أن جودة الهواء في مدينة رام اهللا غير معروفة، إال أن هنالـك مصـدرين رئيسـين                    

ال يوجد توثيـقٌ كـاٍف      . رش باإلضافة إلى االزدحام المروري    الصناعات والو : لتلويث الهواء، هما  
للملوثات سواء بقياس تركيزها أو نسبة االنبعاثات منها والناتجة عن األنشطة الصـناعية أو حركـة                

إن عـدم تـوفر     . المواصالت، وكذلك الحال بالنسبة لمساهمة القطاعات المختلفة في التلوث الجوي         
مشكلة تتشارك فيها األرض الفلسطينية المحتلة مـع الـدول الناميـة            بيانات عن التلوث الجوي هي      

، ولكن بالرغم من أن هذه البيانات غير موجودة فإنه باإلمكان تقدير كمية انبعاث بعض               ]11[األخرى  
الملوثات المختارة من قطاع النقل، في ضوء معرفتنا بنوعية الوقود المستخدم وبسبب كـون كمياتـه              

ثات الجو الرئيسية والتي تنتج من قطاع النقل تتضمن الهيدروكربونات، أكسـيدات            ملو. قابلة للقياس 
، األزون التروبوسـفيري،    ∗النيتروجين، أول أكسيد الكربون، أكسيدات الكبريـت، المـواد الدقيقـة          

ومن الممكن تقدير انبعاث الرصاص وأكسيدات الكبريـت باسـتخدام          . باإلضافة إلى مادة الرصاص   
  . على مستوى المحافظة ككللتهالك البنزين والديزالبيانات عن اس

  
يحدث انبعاث مادة الرصاص عبر وسائل النقل بسبب االستخدام المكثف للوقـود المحتـوي علـى                

 2004ولقد تم الحصول على كميات الوقود المباعة في محافظة رام اهللا والبيرة لعـامي               . الرصاص
حصة البنزين المحتوي على مادة     ). 6جدول  (ة المالية    من هيئة البترول العامة التابعة لوزار      2005و

  .2005في العام % 37، و2004في العام % 42الرصاص من السوق كانت 
  

  2005 و2004 استهالك البنزين في محافظة رام اهللا والبيرة في سنتي :6 جدول
  

  )باللتر(االستهالك   
حصة كل نوع من 

  كالبنزين من االستهال

 2005 2004  السنة
النسبة المئوية 

 (%)للزيادة 
2004 2005 

 58.262.7 17,097,73324,171,64741  )خالي من الرصاص (95بنزين 
 41.837.3 12,282,41614,352,22617  مجموع البنزين المحتوي على رصاص

 40.836.3 11,977,07013,975,65117  )محتوي على رصاص (96بنزين 
 1.01.0 305,346376,57523  )محتوي على رصاص (98بنزين 

المجموع الكلي للبنزين المحتوي 
 100.0100.0 29,380,14938,523,87331  والخالي من الرصاص

بقية البيانات مبنية على حسابات أجراها معدوا       . وزارة المالية - بيانات عن االستهالك من الهيئة العامة للبترول       :المصدر

  .ريرهذا التق

                                                 
تنتج .  مثل الغبار، السخام  والقطع المتناهية الصغر من المواد الصلبة والتي تطلق وتتحرك في الهواء               :المواد الدقيقة    ∗

ي ذلك حرق وقود شاحنات وباصات الديزيل، حرق النفايات، مزج واستخدام األسـمدة  هذه المواد من عدة مصادر بما ف     
، عمليـات الحـرق   عمليات التنقيـب  صناعة الفوالذ،: والمبيدات الحشرية، شق وبناء الطرق، العمليات الصناعية مثل

مكن لهـذه النوعيـة مـن       ي. ، باالضافة إلى تشغيل المواقد و أفران الخشب       )حرق الحقول ومخلفات الحصاد   (الزراعية  
   ].12[الملوثات أن تسبب تهيج العيون واألنف والحنجرة باإلضافة إلى مشاكل صحية اخرى 
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فيما يتعلق بمواصفات البنزين ونسبة الرصاص الموجود فيه فلقد تم الحصول عليهـا مـن مؤسسـة                 

لقد تم حساب نسبة الرصاص في البنزين بنـاء علـى           ). 7جدول  (المواصفات والمقاييس الفلسطينية    

ود المباع،  التركيز األقصى للرصاص كما تم تعريفه في المواصفات الفلسطينية، إضافةً إلى كمية الوق            

من نسبة الرصاص الموجود    % 75كما تم حساب كمية الرصاص المنبعثة في الجو على اعتبار أنها            

  ].14، 13[أصالً في الوقود 

  
   محتوى البنزين من الرصاص كما تنص عليه المعايير الفلسطينية:7 جدول

  

  ]16 [98 بنزين  ]16 [96بنزين   ]15 [95بنزين   نوع البنزين

)لتر/ملغم(محتوى الرصاص   
 )في مصفاة البترول (5
  )في محطة توزيع الوقود (13

50-100  50-100  

التركيز المستخدم في إجراء 

)لتر/ملغم(الحسابات   
13  100  100 

  ]16، 15[ مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية : المصدر
  

 كغـم   1,850 كغم و    1,088 ب   2005 و 2004تم تقدير كمية الرصاص المنبعثة في الجو في عامي          
؛ إذ أدى االرتفاع في استهالك الوقود إلى زيادة في كمية الرصاص المنبعثـة   )8جدول  (على التوالي   

، فيما ازداد  استهالك الوقـود  %17في الجو بازدياد استهالك الوقود المحتوي على الرصاص بنسبة      
 هذه التقديرات مصدر قلٍق حقيقي فيما يتعلـق         تشكل). 8جدول  % (41الخالي من الرصاص  بنسبة      

بالصحة؛ إذ أن تعرض اإلنسان لمادة  الرصاص سواء عن طريق التلوث الهوائي، الطـالء، أو أي                 
وسيلٍة أخرى يؤدي إلى مشاكل صحية جمة كون الرصاص أحد المعادن الثقيلة المسببة لتسمم الجهاز               

ت، ويقود زيادة تركيزها الى اإلضرار بالدماغ، الكلى        العصبي، والتي تتراكم  في الجسم بمرور الوق       
 يظهر هذا ثومقارنةً مع البالغين فإن الرصاص يؤثر على األطفال بشكٍل أكبر؛ حي. والجهاز التناسلي

التأثير في صورة انخفاٍض في درجة الذكاء لدى الذين يتعرضون ولو لمستوياٍت منخفضة من مـادة                
 ].17[الرصاص 

  
   كمية الرصاص المنبعثة في الجو نتيجةً الستهالك البنزين:8 جدول

  

  )كيلوجرام(الرصاص المنبعث   

 (%)النسبة المئوية للزيادة  2005 2004  السنة

 16723641  )خالي من الرصاص (95بنزين 
 9211,07617  مجموع البنزين المحتوي على رصاص

 8981,04817  )محتوي على رصاص (96بنزين 
 232823  )محتوي على رصاص (98بنزين 

 1,0881,31221  المجموع الكلي للبنزين المحتوي والخالي من الرصاص

  . حسابات أجراها معدوا هذا التقرير:  المصدر
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تتضمن مصادر الطاقة األخرى المستخدمة في محافظة رام اهللا والبيرة وقود الديزل، الغاز المسال، 

يستخدم وقود الديزل في مجالي الموصالت والتدفئة، وقد تم استهالك . باء والخشبالكاز، الكهر

، وزاد استهالكه في سنة 2004 لتر من الديزل في محافظة رام اهللا والبيرة في سنة 126,684,452

والمعروف عن الديزل احتواؤه على مادة .  لتر181,866,362ليصل إلى % 44 بنسبة 2005

المعيار . احتراقه جسيمات من الكبريت باإلضافة إلى انبعاث ثاني أكسيد الكبريتالكبريت، وينتج عن 

، كما يجب ]8[ ملغم لكل كيلو غرام واحد من الديزل 350الفلسطيني لكمية الكبريت في الديزل هو 

هذا ولقد تم .  بحسب المواصفات الفلسطينية0,845 و0,820 للديزل بين *الثقل النوعيأن يكون 

 الديزل المستهلكة في محافظة رام اهللا والبيرة باستخدام متوسط الثقل النوعي للديزل وهو حساب كتلة

أما بالنسبة لحساب كمية الكبريت التي تم حرقها فلقد تمت باستخدام كمية الديزل المحروق . 0,833

 في كبريت في الديزل، وبذلك تم التوصل إلى أن كمية الكبريت المحروقةباإلضافة إلى تركيز ال

  ) 9جدول ( كغم على التوالي وفقًا لحساباتنا 52,991 كغم و36,902 كانتا 2005 و2004عامي 
  

   استهالك الديزل وكميات الكبريت المحترق مع الديزل في محافظة رام اهللا والبيرة:9 جدول
  

  السنة
الديزل المستهلك 

  )باللتر(
  )كغم(الديزل 

الكبريت 

  )كغم(

اسيد الكبريت أك

ممثلة بمكافئ ثاني 

أكسيد الكبريت 

  )كغم(

  (%)الزيادة 

2004 126,648,452 105,434,83636,90273,80443.6 

2005 181,866,362 151,403,74652,991105,983  

ا  بيانات عن استهالك الديزل، هيئة البترول العامة، وزارة المالية، إضافةً حساباٍت أخرى أجراه             : المصدر

  .معدوا هذا التقرير
  

على افتراض أن الكبريت يتأكسد بالكامل ومن ثم ينبعث إلى الهواء، فإن كمية أكسيدات الكبريت 

الناتجة من االحتراق يتم حسابها بناء على مقارنة كتلة الكبريت المحترق في الوقود، مع األخذ بعين 

فإن كمية أكسيد الكبريت المقدرة تساوي ضعف االعتبار أنه باستخدام المواد المكافئة ألكسيد الكبريت 

ريت ألن الوزن الجزيئي ألكسيد الكبريت يعادل ضعف الوزن الجزيئي للكبكمية الكبريت المحترق 

وباستخدام هذا النموذج من العمليات الحسابية فإن كمية أكسيد الكبريت المنبعثة من حرق . نفسه

.  كغم لكل سنة على التوالي105,983 و 73,804تا  كان2005 و2004واستخدام الديزل في العامين 

 350(وتعتبر هذه النتائج أيضا مصدر قلٍق إذ تمت العمليات الحسابية  باستخدام المعيار الفلسطيني 

                                                 
 . هو عبارة عن كثافة المادة مقسمة على كثافة الماء: الثقل النوعي *
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كيلو /ملغ50 من الكبريت في وقود الديزل، بينما ينص المعيار األوروبي على )  كيلو غرام/ملغ 

  .كحٍد أقصىغرام من الكبريت في وقود الديزل 

  

اآلثار . يؤدي وجود الكبريت في الديزل إلى إنتاج أكسيد الكبريت باإلضافة إلى دقيقات الكبريت

الصحية السيئة المتعلقة بهذه الكيماويات تتضمن أمراض تنفسية ورئوية، كما ويكون ثاني أكسيد 

حرق الديزل للتنقل الكبريت أكثر سميةً عندما يختلط مع الرطوبة والمواد الدقيقة خالل عملية 

باإلضافة إلى ذلك فإن ثاني أكسيد الكبريت هو أحد المكونات المشكِّلة للمطر الحمضي . والموصالت

والذي يمكن أن يؤدي إلى تحلل المواد التي يتساقط عليها كما أنه يؤثر على النظم البيئية المائية مثل 

ة أو القاعدية، وكذلك عبر التأثير السلبي البحيرات، األنهر والبحار عبر تغيير في مستوى الحامضي

وبما أن انبعاث الكبريت يمكن أن يكون محصورا في ]. 19[على مواطن وبيئة الكائنات الحية 

استخدام وقود الديزل في المدينة، فإن تقليل هذه االنبعاثات قد يساهم في تخفيض نسبة تلوث الهواء 

الممكن تخفيض انبعاثات أكسيد الكبريت عن طريق من . بالكبريت في محافظة رام اهللا والبيرة

تخفيض محتوى الكبريت في الديزل وتحسين العادم والمصافي المركبة على مركبات الديزل، األمر 

  .الذي يتطلب التنظيم والمراقبة

  

  جودة المياه

رتوازية يتم الحصول على المياه التي يتم استهالكها في محافظة رام اهللا والبيرة من خمسة آباٍر ا

. متواجدة بالقرب من قرية عين سامية في المحافظة، والتي تقوم بإدارتها مصلحة مياه محافظة القدس

 متر 600-60تقع  آبار عين سامية في حوض المياه الشرقي للضفة الغربية بأعماٍق تتراوح بين 

 3.5 هي كمية المياه القصوى التي يمكن ضخها من آبار عين سامية. تحت مستوى سطح األرض

. مليون متر مكعب وتتوفر فقط في حال كانت كميات األمطار المتساقطة في موسم الشتاء مناسبة

ومن المهم المحافظة على مستوى المياه الجوفية وعدم القيام بعمليات سحٍب جائر وذلك لمنع حدوث 

  .  تراجٍع دائم في كميات المياه المتوفرة للسحب

  

كمية المياه . 2005ن المياه من آبار عين سامية خالل عام  مليون متر مكعب م2,5تم سحب 

من استهالك المياه، بينما تقوم % 20المستخرجة محليا في محافظة رام اهللا والبيرة تشكل ما نسبته 

شركة المياه (مصلحة مياه القدس باستيراد كميات المياه المتبقية من شركة ميكوروت للمياه 

طبقًا .  مليون متر مكعب من المياه من ميكوروت10,57 شراء 2005ة ، حيث تم في سن)اإلسرائيلية

لقراءات عدادات المياه، والتي تقوم بها مصلحة مياه القدس، فإن مدينة رام اهللا استهلكت ما يقارب 

، فقد %22ومع األخذ بعين االعتبار أن فقدان المياه يقدر ب .  مليون متر مكعب في تلك السنة1,46

من % 9من المياه الموزعة على المحافظة، وبمعرفة أن % 14 رام اهللا وحدها حوالي استهلكت مدينة
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 حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -سكان المحافظة يعيشون في مدينة رام اهللا 

  . مرات أكثر من بقية المحافظة1,6 فإن هذا يدل على أن المدينة تستهلك مياه بمقدار – 2005لسنة 

  

 كانت 2004 و1996فحص جودة مياه آبار عين سامية بشكٍل منتظم، ففي الفترة ما بين عامي يتم 

نتائج الفحوصات الكيميائية للمياه ) 10(ويظهر جدول . سلطة المياه الفلسطينية تقوم بهذه الفحوصات

يدل على ، والتي تتالءم مع معايير منظمة الصحة العالمية، مما 2003المأخوذة من اآلبار في العام 

ومع ذلك فإنه لم يتم فحص جميع المواد الكيماوية ذات المعايير المعروفة لدى . جودة مياه الشرب

منظمة الصحة العالمية، ما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة إجراءات و معايير الفحوصات، وإضافة 

رب من المعادن بعض المواد الكيماوية ذات األهمية لصحة اإلنسان، مثل تحليل محتويات مياه الش

.الثقيلة



  2003 سنة - نتائج الفحوصات الكيميائية للمياه في محافظة رام اهللا والبيرة:10جدول 
  

  المصدر
  *عسر الماء

  لتر/ملغم

كالسيوم 
(Ca) 
  لتر/ملغم

ماغنيسيوم 
(Mg)  
  لتر/ملغم

  صوديوم
(Na)  
  لتر/ملغم

  بوتاسيوم
(K)  
  لتر/ملغم

  كلورايد 
(CL)  
  لتر/ملغم

  البيكربونات
(HCO3)  

  لتر/ملغم

  الكبريتات
(SO4)  
  لتر/ملغم

  الِنترات
(NO3)  

  لتر/ملغم

  مجموع المواد الصلبة المذابة

(TDS)***  

  لتر/ملغم

 470 4.2 42 194 114 3.2 74 36 57 291  محطة رام اهللا

 219 14 19 197 28 2.6 15 32 60 285  1بئر عين سامية 

 249 21 16 202 31 2.6 15 24 49 222  2بئر عين سامية 

 261 7 14 258 27 1.7 17 34 71 317  4بئر عين سامية 

 228 22 14 176 36 2.6 15 24 41 203  6بئر عين سامية 

معايير منظمة الصحة 

  العالمية
أقل من  ** ** **

أقل من  **  200
أقل من  **  250

250  
أقل من 

 600أقل من   50

  .تندرج المياه من مصلحة مياه القدس ضمن فئة الماء المتوسط إلى عسر* 

  .وجد معيار لدى منظمة الصحة العالميةال ي** 

  . مقبوالً حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية1,000 جيدا، واألقل من 600يعتبر مجموع المواد الصلبة المذابة األقل من *** 

  ).من مختبرات سلطة المياه الفلسطينية(  مصلحة مياه القدس :المصدر
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الذي ) 11( معروضة في الجدول 2003 و2000نتائج االختبارات البكتيريولوجية للمياه ما بين عامي 

ولقد . أي تلوث بكتيريولوجيمن المياه المفحوصة كل عام خالية من % 99يوضح أن أكثر من 

من العينات المختبرة % 95نصت منظمة الصحة العالمية على أنه ال خطر من شرب المياه إذا كانت 

على مدى عاٍم خالية من أية مستعمرات بكتيرية، شرط عدم وجود بكتيريا االيكوالي في العينات 

 للكشف عن بكتيريا اإليكوالي فقط عند هذا وتقوم سلطة المياه الفلسطينية بإجراء اختباراٍت. الملوثة

هذا ولم يتم العثور على بكتيريا اإليكوالي في أي من العينات . العثور على مستعمراٍت بكتيرية

  .بعبارٍة أخرى فإن مياه المدينة تبدو صالحة للشرب من الناحية البكتيريولوجية. الملوثة

  
  صات البكتيريولوجية في محافظة رام اهللا والبيرة نتائج الفحو:11 جدول

  

  السنة
عدد 

 الفحوصات

عدد الفحوصات الخالية تماما 

  من أية مستعمرات بكتيرية

عدد الفحوصات التي 

  أظهرت مستعمراٍت بكتيرية

نسبة نجاح 

  (%)الفحوصات 

2000 660 656499.4 
2001 519 517299.6 
2002 414 411399.3 
2003 610 606499.3 

  وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشرط خلو العينة من اإليكوالي% 95 يتوجب أن يتعدى معدل النجاح 

  . قسم التحليل والفحوصات، مصلحة مياه القدس: المصدر
  

تم تحليل . متوسط تركيز النترات في مياه الشرب في محافظة رام اهللا والبيرة) 3(يستعرض شكل 

، أما بالنسبة لعينات عام 2004اه الشرب عن طريق سلطة المياه الفلسطينية حتى عام عينات من مي

 تم جمعها 2005الجدير بالذكر أن عينات .  فلقد تم تحليلها من قبل مصلحة مياه محافظة القدس2005

ديسمبر، أي خالل فصل الشتاء الماطر، مما يعلل تخفيف تركيز النترات في مياه /في كانون األول

هذا ويمكن أن يختلف تركيز النترات . شرب ما أدى إلى خفض تركيزه مقارنةً مع العينات األخرىال

 3في المياه بحسب اختالفات الفصول وبسبب وجود اختالف أخذ العينات الطبيعي الذي يستلزم أخذ 

  .راءاتثالث عيناٍت من المياه على األقل، باإلضافة إلى االختالفات المخبرية في المعايير واإلج
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  تركيزات الِنترات في آبار عين سامية ):3(شكل 

  ]7[ بيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبيانات غير منشورة لمصلحة مياه القدس:المصدر
  

  

، 2005كان مختبر سلطة المياه الفلسطينية الوحيد الذي يقوم بعمل فحوصات جودة المياه حتى عام 

لم تتم مقارنة دقة المختبرين وبالتالي . ر في مصلحة مياه محافظة القدسحيث تم إنشاء مختبر آخ

إمكانية مقارنة هذه النتائح، حيث لم يتم التحقق من نتائج الفحوصات عن طريق مختبٍر آخر باإلضافة 

من العرض . إلى أنه من غير المعروف عدد عينات المياه التي يتم الحصول عليها بهدف الفحص

أنه يوجد حاجة لتقييم دقة نتائج مختبري سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه محافظة السابق نستنتج 

القدس، كما توجد حاجة لتطوير معايير ووسائل فحص أفضل، باإلضافة إلى أخذ أكثر من عينة 

  .واحدة من المياه لالختبار في نفس الوقت

  

 لألطفال * الطفل األزرقمتالزمة لتر تؤدي إلى/  ملغ50من المعروف أن تركيزات النترات فوق 

تحت سن الستة أشهر، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى الموت بسبب تحول النترات إلى نيتريت في 

الجسم، والتي تقوم بدورها باعتراض قدرة دم الطفل على حمل األكسجين، ويمكن أن تتطور إلى 

باإلضافة إلى ذلك فإن التعرض . حالة حادة تتدهور خاللها الصحة بشكل متسارع خالل فترة أيام

  .[20]لفتراٍت طويلة لٍلِنترات يمكن أن يتسبب بالمرض للبالغين 

  

بالرغم من أن مستوى النترات في المياه يتم فحصه بصورٍة دورية، إال أن مستوى النتريت ال يتم 

ضا والتبليغ ومن أجل تقييم جودة المياه بالنسبة لمستوى النترات، فإنه يجب فحص النتريت أي. فحصه

                                                 
ن يتحول لون الطفل إلى األزرق بسبب النترات التي تمنع اتحاد األوكسيجي:  الطفل األزرقتالزمةم *

  ).Blue baby Syndrome(مع الدم 
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معايير المستويات المقبولة من النترات في مياه الشرب والتي تستخدمها وكالة حماية البيئة . عنها

 1، مع تركيز للنتريت أقل من )لتر/ ملغم44.3يعادل (لتر كنيتروجين / ملغم10األمريكية هي 

الوكالة قد وضعت سقفًا باإلضافة إلى ذلك فإن ].  20) [لتر/ ملغم3.2يعادل (لتر كنيتروجين /ملغم

لتر / ملغم10أقصى لمستوى الملوثات لمجموع تركيزات النترات والنتريت بأن يكون أقل من 

 3لتر و/ ملغم50بالمقارنة فإن معايير منظمة الصحة العالمية للنترات والنتريت هي . كنيتروجين

يكون مجموع نسب تركيز باإلضافة إلى ذلك فإن المنظمة توصي بأن . [21]لتر على التوالي /ملغم

   .[21]) 1معادلة  (1النترات والنتريت إلى القيم الموصى بها في المعايير أقل من أو يساوي 

  

1≤+
nitrate

nitrate

nitrite

nitrite

GV
C

GV
C ..........   1(معادلة(  

   تعني قيمة التركيز حسب معايير منظمة الصحة العالمية، GV nitrite تعني تركيز النتريت،  C nitrite: حيث

       C nitrate  ،تعني تركيز الِنترات GV nitrateتعني قيمة التركيز حسب معايير منظمة الصحة العالمية . 

  

 [22]لتر، بينما لم يتم إصدار معياٍر مماثل للنتريت /ملغ 50 المعيار الفلسطيني لمستوى اِلنترات هو 

بل منظمة الصحة العالمية ووكالة ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لتبني المعايير المستخدمة من ق

  .حماية البيئة األمريكية للتركيز األقصى من النتريت في مياه الشرب في المدينة

  

  المشهد الطبيعي وجودة التربة 

وفقًا لوزارة التخطيط الفلسطينية فإن مدينة رام اهللا بهضبتها الجبلية تتميز بمشهٍد طبيعي من الدرجـة                

تعرض إلى حٍد ما إلى عمليـة تـدهور   "ريفه على أنه المشهد الطبيعي الذي     والذي تم تع   [23]الثانية  

بسبب النشاطات البشرية المتمثلة بالتوسع الحضري المكثف، بناء المستوطنات، التخلص من النفايات            

  .[23]" وإنشاء الطرق

  

ـ   70يوجد حوالي . ال تتوفر بيانات عن جودة التربة في المدينة ة تسـتخدم   دونم داخل حـدود البلدي

ال توجد هناك أي إمكانية إلطفاء الحرائـق الداخليـة          . كمكٍب للنفايات وهي في حالة احتراق مستمر      

باإلضافة إلى ذلك فإن    . العميقة في هذا المكب بدون استخراج النفايات التي تكدست هناك عبر السنين           

ات الناتجة عن عمليات الهدم      يكون مليًئاً بالنفاي   -وخاصةً المجاور لجوانب الطريق   -المشهد الطبيعي   

كما هـو  -توزيع األراضي في المدينة  . واإلنشاءات، حيث يتم إلقاؤها هناك دون أي سيطرة أو تحكم         

 تفقط مـن أراضـي المدينـة لالسـتخداما        % 5 يخصص   -مبين في المخطط الهيكلي التابع للبلدية     

ية، المواصـالت، األغـراض     الزراعية ما يدع كل المساحات المتبقية من أجل االستخدامات السـكن          

يوجد في المدينـة ثـالث مالعـب        . التجارية والصناعية، باإلضافة إلى مناطق خضراء غير كافية       

صغيرة لألطفال وكذلك ملعب واحد لكرة السلة، ومن بين المالعب األربعة هناك ملعب واحد يعـاني                
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فيمـا  . ورات موجود بمحاذاة الملعب   من التلوث الناتج من تسربات المياه العادمة في خزان لمياه القاذ          

عدا هذه المنتزهات األربعة فإن المدينة ال تحوي على أية مالعب، حدائق عامة أو مناطق ترفيهيـة                 

هذه النتائج تستدعي بصورة ملحة إعادة تقييم الطرق الهادفة إلى زيادة المنـاطق الخضـراء               . أخرى

 دونم من األراضي في     2,500قد قامت مؤخرا بدمج     والترفيهية داخل المدينة، وبما أن المدينة كانت        

أقصى شمال المدينة وإدخالها تحت صالحيتها فإنه يجب بذل كل الجهود بشكٍل يكفل توزيعا مناسـبا                

  .ةللمناطق، مع التركيز على المناطق الخضراء والمالعب وكذلك المرافق الترفيهي
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  المشاكل البيئية . 4
  

المياه العادمـة،   : لرئيسية التي تهدد المدينة والصحة العامة لساكنيها ما يلي         المشاكل البيئية ا   3تتضمن

في الظرف الراهن ال يوجد معالجة مالئمة للنفايات الصلبة التي يـتم            . النفايات الصلبة والمواصالت  

جمعها، بينما معالجة المياه العادمة المجمعة بشكٍل جزئي تسير بصورٍة غير فعالة، إضافةً إلى تـرك                

 المشاكل البيئية   منو.  لقاطني رام اهللا  كي يتعاملوا معها بأنفسهم       %) 40(كمية المياه العادمة المتبقية     

مع النفايات  ) مياه عادمة، والنفايات الصلبة   (األخرى في المدينة مشكلة المزج بين النفايات الصناعية         

يشكل أيضا مصدر خطٍر بيئـٍي      ) قكما تم ذكره في القسم الساب     (وأخيرا، فإن تلوث الهواء     . المنزلية

  . مهم

موظفو ومسئولو المدينة مغمورون بهذه المشاكل ويعتقدون بأن العديد من المشاكل البيئية خارجة عن              

عـدم الوضـوح عـن ماهيـة        : نطاق تحكم البلدية في الوقت الحالي، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها          

ث مثـل التلـوث الجـوي، وكـذلك ازدواجيـة            بشكٍل مباشر عن التلو    ةالمؤسسة الحكومية المسؤول  

المسؤوليات والصالحيات، باإلضافة إلى عدم وجود القدرات لدى الموظفين الحكـوميين ومـوظفي             

  .البلدية وعدم توفير الدعم المادي الضروري لبرامج الصحة البيئية

  

 شكاوى العموم البيئية والصحية

الشـكاوى  . ن أن تكون رسمية أو غيـر رسـمية  الشكاوى التي يسجلها عموم الشعب في البلدية، يمك  

الرسمية تتضمن إكمال  نموذٍج بلدٍي معين، أما بالنسبة للشكاوى غير الرسمية فهي تسجل إمـا عـن     

ة ، بينما يسجل قسم الخدمات بعض هذه الشـكاوي          صاالت الشخصي تق اال طريق الهاتف أو عن طري    

عدد الشكاوى الرسمية وغير الرسمية لسنة      . غير الرسمية في دفتر مالحظاٍت بحسب الحاجة إلى ذلك        

 على التـوالي، وتوزيـع هـذه الشـكاوى          2055 و 1100  المدونة في دفتر المالحظات كان        2005

بما أن الشكاوى تسجل في دفتر مالحظات وليس بصورة الكترونية، فلقد           ). 12(معروض في جدول    

ن هذا الجدول من أجل استخدامه في هذا        استغرق موظفو البلدية ما يقارب اليومين لجمع المعلومات م        

الجدير بالذكر أن الشكاوى تسجل في دفتر مالحظات البلدية، بصورٍة يومية ويتم تلخيصـها              . التقرير

من الشكاوى بخصوص   % 51كانت  . بشكل شهري على شكل رقم تراكمي بدون ذكر طبيعة الشكوى         

من الشكاوى بخصوص الـتخلص مـن       % 5إما فيضان مياه المجاري أو الحفر الصماء، بينما كانت          

متعلقة بمخلفات  % 10متعلقة بالنفايات الصلبة،    % 23المياه العادمة في مناطق غير مخصصة لذلك،        

من الشكاوى تعلقت باألضرار التي تلحق بالشوارع جراء إلقاء االسمنت من قبل مركبات             % 3البناء و 

  .ة لذلكاإلسمنت أو من جراء غسيل مركباتهم في مناطق غير مخصص
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   عدد ونوع الشكاوى البيئية والصحية في بلدية رام اهللا:12 جدول
  

  نوع الشكوى
العدد 

 الرسمي

نسبة 

الشكاوى 

  الرسمية

الشكاوى غير 

الرسمية 

  اإلضافية

نسبة الشكاوى 

غير الرسمية 

  اإلضافية

العدد 

الكلي 

  للشكاوى

نسبة الشكاوى 

من المجموع 

  الكلي

فيضان (خاطر صحية م

مياه المجاري والحفر 

)الصماء

500451100541600 51 

 32 30027700341000النفايات الصلبة

 10 160141507310مخلفات البناء

غسيل سيارات اإلسمنت 

في األماكن غير 

المخصصة

505553105 3 

مركبات نقل ونضح مياه 

المجاري
1009502150 5 

 100 111010020551003165ع الكليالمجمو

  . تجميع الشكاوى من ِقبل موظفي بلدية رام اهللا:المصدر

  

 المياه العادمة

 كانت هناك خطة لبناء شبكة مجاري ومحطة لمعالجة المياه العادمة في مدينـة رام               1967قبل العام   

تم إيقافـه مـن قبـل قـوات         ولقد قامت شركة هندسية لبنانية بعمل دراسة عن المشروع ولكن           . اهللا

، ومع ذلك فلقد وافقت الحكومة العسكرية اإلسرائيلية في بدايـة           1967االحتالل اإلسرائيلي في العام     

السبعينات على فكرة المشروع حيث تم القيام بدراسة جديدة لنظام المياه العادمة ومحطة معالجة للمياه               

بدأت عملية إنشاء شبكة مجاري     .  هندسية من حيفا   ولقد قامت بهذه الدراسة شركة    . العادمة في المدينة  

، وكان من المفروض أن تغطي حاجـة        1975، وتم االنتهاء منها في سنة       1974 -1973في عامي   

تم بناء  .  سنة قادمة، مع األخذ بعين االعتبار توقعات الزيادة السكانية في ذلك الوقت            25المدينة لمدة   

مادة مسرطنة، وتشكل خطرا على الصحة ما أثـار بعـض           الشبكة باستخدام مادة االسبستوس وهي      

األسئلة عن أثرها على العاملين الذين يقومون بصورة دورية بضخ الشبكات بهدف إصالحها وإعادة              

من الشبكة تم إنشاؤها في تلك الفترة التـي شـهدت   % 30-%20في الوقت الحاضر ما بين  .بنائها

انينات تم البدء باستخدام األنابيب البالستيكية، ولكن هذه        استخدام االسبستوس، وفي خالل سنوات الثم     

األنابيب التي تم شراؤها في تلك السنوات ليست ذات نوعية عالية قادرة على التعامـل مـع الميـاه                   

  .العادمة لهذا العصر وخاصة فيما يتعلق بسماكة األنابيب
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 كيلـومتر   50 رام اهللا يقدر بحـوالي       بحسب مهندسي البلدية فإن طول أنابيب المياه العادمة في مدينة         

للحصول على طول األنبوب، تاريخ اإلنشـاء، القطـر،         . متر، حيث أن الطول الصحيح غير متوفر      

المادة المصنوع منها األنبوب والحاجة إلى إصالح األنبوب أو توسيعه أو تبديله، فإن شخصا مـدربا                

هذه المعلومات المهمة من صـٍف طويـل مـن          يحتاج للعمل بدواٍم كامٍل لمدة ثالثة أشهر ليستخرج         

هذه الحقيقة بحد ذاتها تشكل إحدى النتائج التي        . الملفات والخرائط غير المحوسبة الموجودة في البلدية      

تظهر أن البلدية في حاجة حقيقية لنظام معلوماٍت الكتروني يكون باستطاعته تسهيل وتطوير القـدرة               

  .يم العملياتعلى تقييم االحتياجات، التخطيط وتقي

  

من المناطق السكنية في مدينة رام اهللا موصولة إلى شـبكة المجـاري،             % 60قدر مهندس البلدية أن     

الجـدير بالـذكر أن   . من هذه الشبكة تحتاج إلى إعادة إصالح  % 50إلى  % 30ومع ذلك فإن ما بين      

 العديد من هذه األنابيب أقطار. هذه النسب ما هي إال تقديرات حيث أن المعلومات الدقيقة غير متوفرة         

هذا ولقد تم استبدال بعض هـذه األنابيـب         . صغيرة مما يؤدي إلى حدوث فيضاناٍت بصورة متكررة       

  .بأخرى ذات قطر أكبر ولكن العديد من األنابيب ال تزال تحتاج إلى استبدال

  

تملك البلدية مركبةً واحدة فقط تعمل على فتح أنابيب شبكة المجاري المسدودة، ولكـن عمـر هـذه                  

إلضافة إلى ذلك فإن عملية فتح األنابيب  ليست بالشـكل           با.  سنوات وتحتاج إلى استبدال    10المركبة  

 كما يتم تسريب     التي يتم استخراجها من األنابيب تُرمى في األماكن العامة،         *المثالي ، حيث أن الحمأة    

من الواضح أيضا أن العاملين على هذه       . مياه مجاري إلى الشارع خالل عملية فتح األنابيب المسدودة        

المركبة يحتاجون إلى التدريب على كيفية التعامل المالئم مع هذه الحمأة وخطورتها المحتملـة علـى          

 وتعريض اإلنسـان    ة والمياه الجوفية  البيئة والصحة العامة، حيث أنه بإمكان هذه الحمأة تلويث الترب         

تطوير كتيبات تدريبية وعملية باإلضافة  هذا ويتطلب القيام بمثل هذا التدريب. إلى العديد من الجراثيم

  . إلى تطوير نظاٍم إشرافي وتوجيهي لهؤالء العاملين يضمن الصحة العامة وحماية البيئة

  

 منها مضخات قديمة، وتقع في مناطق سـكنية،         ثالثٌ: ملحقٌ بشبكة المياه العادمة ست محطات ضخٍ      

 ساعة يوميا، أما الثالث األخرى فهي جديدة وتقع على أطراف           24ويتم تزوديها بالكهرباء على مدى      

 بعد الظهر   2:00 صباحا حتى الساعة     8:00المناطق السكنية وتعمل عبر مولٍد كهربائي من الساعة           

قف المحطات الثالث الجديدة عن العمل فإن المياه العادمة التي عندما تتو. لمدة خمسة أيام في األسبوع

عالوةً على ذلك   . لم يتم ضخها عبر هذه المحطات يتم إطالقها في األودية واألراضي الخالية القريبة            

فإن أي فيضاٍن للمياه العادمة في أي من محطات الضخ سيؤدي بالضرورة إلى تلويـث األراضـي                 

 . هناك حاجة ماسة للعمل على حل مشكلة نظام المياه العادمة في المدينةومن الواضح أن. المجاورة

                                                 
  )Sludge(هي ترسبات أو كدارة المياه العادمة والتي تشبه الوحل شكالً ذات لون رمادي غامق : الحمأة *
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لقد تم تصميم شبكة مياه المجاري للتعامل مع المياه العادمة فقط بمعزل عن مياه األمطار، وبـالرغم                 

من ذلك فإن العديد من وصالت مياه األمطار غير القانونية يتم توصيلها إلى شبكة الميـاه العادمـة                  

هذا ويمكن عزو هـذه     . واضٍح وصريح، وذلك بسبب سهولة التخلص من هذا النوع من المياه          بشكٍل  

 السكان على القيام    يشجعالممارسة بشكٍل جزئي على كون شبكة البلدية لمياه األمطار غير كافية مما             

، حيث  بأعمال تؤمن االستفادة الفورية ألسرة واحدة، ولكنها تؤدي إلى نتائج وخيمة على الحي بأكمله             

يؤدي شبك مياه األمطار على شبكة المجاري إلى الفيضان بصورٍة متكررة خالل المواسم الممطـرة               

  .وبالتالي يحدث تلوث في الحي

  

المشكلة األخرى متعلقة بالسيطرة غير الكافية على النظام وكذلك التنفيذ الضعيف للقوانين مـن ِقبـل                

في الوقت الحالي ال يوجد أي نظـاٍم قـادر          . باالستمرارالبلدية، ما أدى إلى السماح لهذه الممارسات        

على تحديد هذه الوصالت غير القانونية ولقياس كميات المياه الضائعة في الشبكة بالرغم من أهميتـه                

يجب أن يتم تحديد هذه الوصالت غير القانونية على الفور حيث أن تنفيـذ عمليـة                . في حل المشكلة  

باإلضافة إلى ذلك   . ية بمكان لتخفيف الحمل على شبكة المياه العادمة       فصلها عن الشبكة لهو من األهم     

  .فإن نظام جمع مياه األمطار في المدينة يحتاج إلى تحسين كبير

   

غير مغطـى بخـدمات     % 40(كما تم ذكره مسبقًا فإن شبكة المجاري ال تغطي كل المناطق السكنية             

تعمال الحفر االمتصاصية والصماء واسـتخدام      ما اضطر ساكني المناطق إلى اللجوء إلى اس       ) الشبكة

مركبات النضح لتفريغ الحفر الصماء والتخلص من محتوياتها في أماكن مخصصـة، ولكـن تكلفـة                

استئجار هذه المركبات عالية بدرجة ال تسمح للعديد من السكان باستخدامها وكنتيجٍة لذلك يقوم بعض               

سماح لمياه المجاري بالتدفق مباشرةً إلـى األوديـة         السكان بالتخلص من المياه العادمة عن طريق ال       

أضف إلى ذلك أن مركبات النضح . والشوارع المجاورة، مما يؤدي إلى مخاطر بيئية وصحية محتملة

ال يوجد هناك أي بروتوكول للمراقبة      . ليست جميعها مرخصة وال يمكن اإلشراف عليها والتحكم فيها        

عالوةً .   أي تدفق أو تخلٍص غير قانوني من هذه المخلفات         واإلشراف على عمل هذه المركبات لمنع     

على ذلك فإن البلدية على علٍم ودراية بأن بعض المتعهدين من القطاع الخاص يقومون بالتخلص من                

هذه المخلفات السائلة  في موقٍع غير مسموح لهم باستخدامه، غير أن البلدية ال تعلم بذلك إال إذا تـم                    

  .هذا الصدد مما يستدعي وجود نظاٍم تحكم ومراقبة لهذه المركباتتقديم شكاوى لديها ب

  

وأخيرا فإن نظام المجاري غير المناسب في المدينة يؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة المجاورة والتربـة،                

وكذلك األمر لسكان المدينة، كما أن جودة مياه العيون في القرى المجاورة تتأثر بصورة سلبيٍة أيضا،                

 أن فيضان المياه العادمة في المدينة يتسرب إلى القرى الموجودة في شـمال غـرب وجنـوب                  حيث

إن هذه المياه العادمة ال تلوث التربة فقط بل تتعدى ذلك إلى تلويث المياه الجوفية، وخاصـةً                 . المدينة
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ركيـزات  لقد تم قياس ت   . مياه العيون التي تستخدم لالستهالك المنزلي مثل الشرب وألهداف زراعية         

، ووجد أن هذه التركيزات بلغـت   1998الِنترات في مياه العيون في محافظة رام اهللا والبيرة في سنة            

ويرجع ارتفاع هذه التركيـزات إلـى   . [24]لتر/ ملغم21لتر بمعدل / ملغم103لتر و/ملغم4 ما بين 

مـن الميـاه العادمـة      استخدام األسمدة، رشح المياه العادمة من الحفر االمتصاصية، والتلوث الناتج           

  .باإلضافة إلى عوامل التعرية التي تؤدي إلى تآكل الرواسب الطبيعية
 

وعليه فإن المياه العادمة من مدينة رام اهللا تؤثر ليس فقط على المدينة بذاتها، فاألمر يتجاوز ذلك إلى                  

عين مياه في محافظة     30لقد كانت هناك    . التأثير السلبي على جودة مياه الينابيع والعيون في المنطقة        

اثنان فقط من تلك العيون كانت تستخدم لالستهالك المنزلي، بينما أربعةٌ منها كانـت              : رام اهللا والبيرة  

وبالتـالي  . تستخدم لالستهالك المنزلي والزراعي، عشرون للزراعة، بينما لم يتم استخدام أربع منها           

وإذا مـا   . لها تأثيرا سلبيا على كل تلك العيـون       فإن مشاكل المياه العادمة في رام اهللا يمكن أن يكون           

سمح لهذا الوضع الملح باالستمرار فإن مياه المدينة العادمة سوف تلـوث أيضـا الميـاه الجوفيـة                  

المستخدمة للشرب، ما يشير بوضوح إلى أن جهدا كبيرا يجب أن يبذل لحل مشاكل المياه العادمة في                 

 .ه باإلضافة إلى حماية البيئة والصحة العامة لساكني المدينةرام اهللا ولمنع تلوث التربة والميا

  

 محطة معالجة المياه العادمة

. لقد تم مؤخرا إعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة، والتي تم إنشاؤها في سـنوات السـبعينات                

ا فإن النتائج لـم     وبالرغم من ذلك فإن جودة المياه المعالجة لم يتم اختبارها بعد، وحتى لو تم اختباره              

وبحسب مهندس البلدية فإنه يعتقد أن المياه العادمـة المعالجـة           . تكن متوفرة لتقييمها من قبل البلدية     

تحتوي على حمٍل عضوٍي عاٍل جدا، بمعنى أن المياه الناتجة تقريبا غير معالجة، وذلك بسبب الضغط             

كشفت ). اسب مع معدل تدفق المجاري    بمعنى أن حجم المحطة غير متن     (الكبير على محطة المعالجة     

الزيارة الميدانية إلى محطة المعالجة عن مشاكل أساسية أخرى مثل أن المياه العادمة كانت قد فاضت                

هذا ولقد شكلت هذه المياه ما      . على أراٍض مجاورة مما يدل بوضوح على أن سعة المحطة غير كافية           

مـن المفـروض أن     .  مياه عادمة بصورتها األولية    يشبه البركة التي بدت من شكلها ورائحتها كأنها       

لتنشيط الحمأة باإلضافة إلى جهازين اثنين للتهوية يعمـالن         ) حوضين(يكون لدى المحطة صهريجين     

في أي لحظة في كٍل من الصهريجين، ومع ذلك فلقد كان جهاز واحد للتهوية يعمل لكل صهريج عند                  

عن ذلك أخبرنا موظف البلدية أنهم يستخدمون نظام المناوبة في وعند السؤال . القيام بالزيارة الميدانية

لألسف، فقد تم إغفال حقيقة أن عمل جهـازي التهويـة           . تشغيل المهويات لزيادة عمرها االفتراضي    

االثنين في الصهاريج لمعالجة المياه العادمة قد صمم على أساس متطلبات األكسجين والـذي بدونـه                

  .  تكون فعالية المعالجة أقل
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هذه الحقيقة، باإلضافة إلى الكميات الزائدة التي ترد إلى محطة المعالجة، تفسر حالة التـدفق التـي                 

ال يوجد هناك أي شك أن المدينة بحاجٍة ماسٍة لمحطة معالجة إضافية باعتبـار أن               . تعايشها المحطة 

 فـي الجـوار، إذ أن       المحطة الحالية غير قابلِة للتوسع بسبب تواجد طرق التفافية ومعسكر عسكري          

السيطرة العسكرية اإلسرائيلية المستمرة تمنع إنشاء محطة أخرى، حيث أن المواقع المناسبة إلقامـة              

مـن  . ، والتي ال تزال تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية       "ج"مثل هذه المحطة موجودة في مناطق       

والتقنية، وفي نفس الوقت فإنه من      الواضح أن المشكلة تحتاج إلى حل سياسي يتعدى المجاالت المالية           

الواضح أنه يمكن عمل الكثير في مجاالت التدريب والمراقبة، باإلضافة إلى اإلشراف علـى عمـل                

  .المحطة بحسب تصميماتها بهدف تحسين نوعية المياه العادمة المعالجة

  

  المياه العادمة الصناعية
لة بشبكة المياه العادمة، إال أنه بسبب عـدم         كل المنشآت الموجودة في منطقة رام اهللا الصناعية متص        

وجود قانوٍن يمنع ربط المتدفقات الصناعية إلى تلك المحلية فإنه ال يوجد أي تنظيٍم للحد األقصى من                 

وعليه فإن محطة المعالجة تتلقى مياها      .  تركيز المادة الملوثة، والتي يمكن إلقاؤها في الشبكة المحلية        

 وورشات العمل، من ضمنها تلك المنشآت المتخصصة في إنتاج األغذية،           عادمة من جميع الصناعات   

باإلضافة إلى ذلك فإن الزيوت الناتجة من تصليح وصيانة السيارات يتم           . األدوية، األصباغ والمحاجر  

إن هـذه   . التخلص منها أحيانًا عبر رميها في نظام المجاري، مما يزيد الضغط على محطة المعالجة             

ي فقط إلى زيادة حجم المياه العادمة والحمل العضوي لهـذه الميـاه علـى محطـة                 الظروف ال تؤد  

) مثل بعض المعادن الثقيلـة    (المعالجة، ولكنها تؤدي أيضا إلى تسرب بعض المواد الكيماوية الخطرة           

 في ظل غياب  . إلى محطة المياه العادمة، مما يؤدي إلى منع وتثبيط المعالجة البيولوجية للمياه العادمة            

القوانين التي تنظم ما قبل عملية معالجة المياه العادمة الصناعية على المستوى المنشآة فإن الوضـع                

  . خطير
 

  مشاكل تخطيطية
ال يتوفر لدى قسم المياه العادمة في البلدية التخطيط لتحسين شبكة المياه العادمة، وفي نفس الوقت ال                 

 الطرق المنشأة حـديثًا     –على سبيل المثال    –ن  يوجد هناك أي تنسيق مع الوحدات األخرى لضمان أ        

وعليه فإنه يتم رصف الشوارع الجديـدة بـدون         . تحتوي على البنية التحتية الالزمة لشبكة المجاري      

إن تطوير البنية التحتية في المدينة يعتمد على المنح والهبات،          . وضع أو تركيب شبكات المياه العادمة     

وبنـاء عليـه فـإن      . ل الكافية للقيام بمشاريع البنية التحتية الضخمة      حيث أن البلدية تفتقر إلى األموا     

موظفي البلدية ينظرون إلى هذه المشاريع على أنها تقع خارج خططهم السنوية، وبذلك فإنه ال حاجة                

  .لتنسيق إضافي
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 حيـث أن  إن عدم وجود تخطيٍط مسبق قد تمت مالحظته ليس فقط في مجال بناء بنيٍة تحتيٍة جديدة،                 

تحسين قاعدة البيانات، تقييم وضع الشـبكة، تحديـد         : خطة البلدية السنوية ال تشمل المجاالت التالية      

  .مرابط اتصال مياه األمطار إلى المجاري باإلضافة إلى تدريب الموظفين

  

تعتبر هذه األمور مشاريع معقولة ومجدية، ولكن فقط إذا تمت عن طريق طرٍف ثالث وفقط إذا كـان   

يالحظ بأن مؤشرات األداء غير مستعملة، والميزانية تحسـب علـى قاعـدة         .  مكان آخر  التمويل من 

تشمل ميزانية قسـم الميـاه      . النفقات المباشرة؛ األمر الذي يتضمن فقط تكلفة التحكم باألضرار اآلنية         

العادمة في البلدية رواتب الموظفين، صيانة المضخات، توفير المعدات المكتبية وبعـض مصـاريف              

ة الشبكة الحالية، بينما ال تحسب في ميزانية قسم المياه العادمة أية موارد إلعادة تأهيـل شـبكة      صيان

المياه العادمة أو للتطويرات اإلضافية مثل إنشاء قواعد بيانات أو إكمال شـبكة المجـاري لتشـمل                 

صـالت  وتتضمن خطة الصيانة للشـبكة إقامـة و       . المناطق غير المخدومة أو بناء قدرات الموظفين      

ثانوية للشبكة، ومع ذلك فإن هذه الوصالت يتم إقامتها بناء على طلبات من السـكان لـربط بيـوتهم        

. بالخطوط المجاورة دون األخذ بعين االعتبار العبء على الشبكة، أو االنخفاض في فعالية العمليـة              

مة، مما يزيد الضغط على     كلما زادت البلدية عدد الروابط للخطوط الرئيسية كلما زاد تدفق المياه العاد           

ووفقًا للوضع الناشئ فـإن     . األنابيب الموجودة ويصعب إمكانية مواجهة تدفق المياه العادمة اإلضافية        

الروابط المضافة الجديدة تكون غير مصحوبة برفع لكفاءة الخطوط األساسية مما يؤدي إلى فيضاناٍت              

  .إضافية وتأثيرات سلبية على الصحة والبيئة

  

   الصلبةالنفايات

إن بلدية رام اهللا مسؤولة عن جمع النفايات الصلبة في المدينة، والتي يتم التخلص منها بعد الجمع في                  

، إذ أن هذا هو الخيار الوحيد المتـوفر         )بمعنى آخر مكب نفايات عشوائي    ( مكب نفاياٍت غير صحي     

 وكذلك وكالـة غـوث وتشـغيل    ويستخدم هذا المكب كل من بلديات رام اهللا، بيتونيا، والبيرة،   . حاليا

ال تستطيع بلدية بيتونيا استخدام مكب النفايات الخاص بهـا بسـبب            ) . األنروا(الالجئين الفلسطينيين   

، بينمـا   "ألسباٍب أمنية " وجوده بالقرب من معسكٍر للجيش اإلسرائيلي والذي منع استخدام هذا المكب            

 الجيش اإلسرائيلي أيضا، حيث أنه يقع في منطقـة          يقع مكب النفايات التابع لبلدية البيرة تحت سيطرة       

وبما أن الجيش يسمح لبلدية البيرة باستخدام المكب لعدة ساعاٍت فقط خالل ساعات الصباح فإن               ". ج"

كل حمولة النفايات الصلبة في فترة ما بعد الظهر يتم تفريغها في مكب نفايات مدينـة رام اهللا ممـا                    

  .الذي يعاني من زيادة األعباء أصالًيضيف أعباء جديدة على المكب 

  

 مدركة لهذه المشكلة التي تواجهها جميـع البلـديات فـي          1999االستراتيجية البيئية الفلسطينية لسنة     

الضفة الغربية؛ إذ تدعو هذه االستراتيجية إلى إغالق المئات من المكبات العشوائية وفـتح مكبـاٍت                

العدد الدقيق لهذه المواقـع غيـر       . [25] غير الصحية    صحية في الضفة الغربية عوضا عن المكبات      
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 فإن خمس مكبات نفاياٍت صحية كفيلة بتأمين احتياجات الضفة          -وبشكٍل تقديري –معروف حاليا، لكن    

، إال أنه وحتى تاريخـه      1999وبالرغم من أن هذه السياسة كانت قد وضعت في سنة           . [25]الغربية  

يوجد حاليا مكب نفايات تحت اإلنشـاء لمحافظـة جنـين           . ملال يوجد أية مكباٍت صحية جاهزة للع      

وبحسب هذا المشـروع فإنـه مـن        . وهنالك خططٌ للبدء في مشروٍع مشابه لمحافظة رام اهللا والبيرة         

المقرر إقامة مجلس خدماٍت مشترك للنفايات الصلبة للمحافظة بأكملها، وهذا المجلس يتكون من عدٍد              

اهللا، البيرة، بيتونيا، دير ديوان، الطيبة، بير زيت، سلواد، بنـي زيـد             رام  : من األعضاء، ومن بينهم   

سيكون هذا المجلس مسؤوالً عن إدارة المكب الصحي وكذلك جمع . الغربية، وكذلك المزرعة الشرقية

النفايات الصلبة ونقلها من محطات الجمع إلى المكب، بينما سيكون جمع النفايات الصلبة من داخـل                

بلديـة أو   ( ونقلها إما إلى المكب الصحي أو محطات الجمع مسؤولية كل حكومٍة محلية             حدود البلدية   

هذا وسوف  . يتضمن هذا المشروع أيضا عملية إصالح وإغالق مكب نفايات رام اهللا          ). مجلس محلي 

  .يستغرق المشروع تقريبا ثالث سنوات قبل البدء بتشغيل المكب

  

ولكن هذه  . منطقة الصناعية في الجهة الجنوب شرقية من المدينة       يقع مكب نفايات مدينة رام اهللا في ال       

المنطقة الصناعية تحتوي على مزيٍج من الصناعات، المشاغل، المشاريع التجارية، باإلضـافة إلـى              

ال تتوفر أبعاد أدق للمكب بسبب عدم وجـود         (  دونم   70 إلى   65تبلغ مساحة المكب    . بعض المساكن 

لخطة األساسية كانت قد دعت إلنشاء هذا المكب على قطعٍة من األرض            ا). مسح طوبوغرافي للموقع  

والتي تستخدم كمكٍب قد تم     )  دونم 65 إلى   60ما بين   ( دونم، إال أن األراضي المتبقية       5تبلغ مساحتها   

ويقع المكب على انحداٍر جبلي، إال أنه ال تتوفر أيـة معلومـات عـن               . استعمالها بشكٍل غير قانوني   

وبالرغم من ذلك فإن وجود القياسات الدقيقة لدرجة ميل المكعـب مهـمٌ             . ر ميل المكب  مستوى انحدا 

 درجة، اعتمادا على نوعية المواد الموجودة       30-20جدا، إذ ال يفضل أن تكون درجة الميل أكثر من           

  .ودرجة استقرار وثبات الموقع، والتي يتزايد معها خطر االنزالق أو االنهيار

  
 ألـف   20 إلى   10 لمعالجة مياه المجاري تحت المكب في الوادي، وتشغل ما بين            تقع محطة رام اهللا   

في الوقت الحالي يوجد مصنع تحـت اإلنشـاء فـي           . متٍر مربع من األراضي وفقًا لتقديرات البلدية      
ومع أن موظفي البلدية مدركون بشكٍل جيـد        . المنطقة الواقعة ما بين محطة المعالجة ومكب النفايات       

كب آيٌل لالنهيار، إال أنه لم يكن باستطاعة البلدية إيقاف إنشاء المصـنع، مـع األخـذ بعـين      بأن الم 
وعليه فلقد قامـت البلديـة   . االعتبار أن المكب قد استخدم األراضي المحيطة به بصورٍة غير قانونية      

لين عن كل   باللجوء إلى دفع مالكي المصنع الجديد للتوقيع على بيان يعلنون فيه أنهم سيكونون مسؤو             
وفي ضوء وجود التشقق وعملية الحرق      . الخسائر المادية والبشرية في حال انهيار أو انزالق المكب        

المستمرة للنفايات في داخل المكب فإنه يوجد بالفعل خطر حقيقي وداهم بأن ينهـار المكـب، وهـذه            
  .مشكلة تحتاج لالنتباه الفوري والمباشر

 
م المتواصل للمكب الحالي، إذ أن حرق النفايات في المكب يؤدي           هنالك مشاكل أخرى بسبب االستخدا    

إلى تلوث الهواء في المنطقة المحيطة به مما يستدعي السؤال عن أثره على الصحة العامة للسـاكنين          
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أضف إلى ذلك أنه عندما تحترق النفايات فإنها تصبح خفيفة وأقل كثافة بسبب تخفيض              . حول المكب 
 تراكم النفايات في القمة فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف القاعدة مما يزيد مـن               حجمها داخل المكب، ومع   

  .إمكانية االنهيار بصورٍة أكبر
  

  جمع النفايات الصلبة
يتم جمع النفايات الصلبة من جميع أجزاء المدينة، مع وجود تقارير تفيد بأن مدينة رام اهللا لديها أعلى                  

وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يوجد   . خرى في الضفة الغربية   معدٍل لجمع النفايات مقارنةً بكل المدن األ      
هذا ويحتوي سيل النفايات على نفاياٍت صناعية، تجاريـة،         . نظام لفصل األنواع المختلفة من النفايات     

إن عدم وجود فصٍل بين النفايات الطبية والصناعية        . طبية، منزلية وكذلك النفايات الناتجة من المسلخ      
لنفايات المنزلية والتجارية بمواد خطرة مع العلم بأنه ال توجد هناك أيـة قياسـات               يؤدي إلى تلوث ا   

  .للكمية التي نتجت من هذه المصادر المختلفة للنفايات
  

 متر 7، و 1,1،4 حاوية مختلفة األحجام تتراوح ما بين 845يتم التخلص من هذا الخليط بوضعه في 
يتم تفريغ هذه الحاويات المختلفـة باسـتخدام        ). 13ل  جدو(مكعب، وموزعة على كافة أنحاء المدينة       

مشكلةً جديـة،   ) بالنسبة للمركبات والحاويات  (مركبات مختلفة، ويخلق هذا االختالف في نظام الجمع         
فعندما تكون إحدى سيارات جمع النفايات في حالة تصليح فإنه ليس من الممكن دائما استخدام مركبٍة                

 المثير لالهتمام أنه وبالرغم من وجود حاويات إضافية لدى البلدية إال            من. أخرى للقيام بنفس الغرض   
أنه ال توجد أية إمكانية لتوزيعها في المدينة، حيث تفتقر مركبات التجميع للقدرة على تحمـل عـبء                  

تنعكس الصورة مع المركبات ذات السعة اإلضافية حيث أن الحاويات الخاصة بهـا    . حاوياٍت إضافية 
لدى البلدية، وعليه فإن النفايات تتكدس في المدينة من دون أن يتم جمعها، مـع األخـذ                 غير متوافرة   

.  ما تكون عاطلةً عن العمل     -غالبا–بعين االعتبار أن مركبات جمع النفايات قديمة ومتداعية ولحٍد ما         
ما في ذلـك    وعليه فإنه توجد جميع األسباب لالعتقاد بأن هذه المسالة ذات أولية للعمل على تأمينها ب              

  . توحيد نظام جمع النفايات الصلبة
  

باإلضافة إلى ذلك فإن حاويات النفايات الصلبة نفسها غالبا ما يتم تدميرها وإلحاق الضرر بها، حيث                
 العامة أو بسبب فشل     تيحدث هذا إما بسبب التخريب المتعمد للممتلكا      . يقوم العامة بإشعال النار فيها    

باإلضافة إلى ذلك فإنه يتم إبطاء عملية الجمع بصورٍة         . في األوقات المحددة  البلدية في جمع النفايات     
كبيرة بسبب استخدام الحاويات ذات العجالت من قبل البلدية، حيث أن معظم هذه العجالت يتم القضاء 
عليها إما بسبب عدم وجود مناطق معبدة مما يؤدي إلى كسر العجالت خالل عملية جر الحاوية، وإما                 

  .تم سرقتهاأنه ت



   المركبات والحاويات المتوفرة لجمع النفايات الصلبة:13جدول 
  

سنة تصنيع 

  المركبة
  الشركة المنتجة

حجم 

الحاويات 

المرافقة 

  )3م(

عدد الحاويات 

المزالة يوميا 

  بالمركبة

عدد الحاويات 

الموزعة في 

المدينة والمزالة 

  بالمركبة

عدد 

الحاويات 

  في المخزن

عدد الحاويات 

  الالزم شراؤها

عدد مرات 

المناوبة التي 

  تقوم بها المركبة

موقع تفريغ 

حاوية النفايات 

  الصلبة

عدد أيام 

العمل التي 

تعطلت فيها 

  المركبة

1999Atko 40 المكب734540212 أتكو 

1996Mercedes 60 المركبة458584002 مرسيدس 

 60 المركبة1.13570002   

1986Mercedes 30 المركبة1201600251-1.1115 مرسيدس 

1986Mercedes30 المركبة1201600251-1.1115  مرسيدس 

1995Renault 40 المركبة1201600251-1.1115 رينولت 

1998Nissan 30 المركبة1201600251-1.1115 نيسان 

1998Mercedes 15 المكب1723051-416 مرسيدس 

تنظيف الشوارعمركبة 1997

  . موظفوا بلدية رام اهللا:المصدر
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تكمن طريقة التعامل األفضل مع هذه المشكلة في التخلص من الحاويات ذات العجالت على مراحل،               

. ديلها، باإلضافة إلى استخدام حاويات نفايات من دون عجالت كتلك المستخدمة في قطاع غـزة        أو تع 

ويتطلب ذلك إضافة بعض التعديالت على الحاويات، وهي خطوة ممكنة وغير مكلفة، خاصـةً وأن                

وفي أي حاٍل من األحوال فمركبات الجمـع قديمـة          . البلدية تقوم بتشغيل ورش الصيانة الخاصة بها      

جب استبدالها، وهذا سيوفر الفرصة لشراء المركبات التي يمكنها تفريـغ الحاويـات مـن دون                ويتو

عجالت، وهذه المركبات لن تقلل فقط من الزمن الالزم لجمع النفايات أو العمال الالزمين لتفريغهـا،                

ويـات  وإنما ستحل كذلك مشكلة الحاويات ذات العجالت، إضافةً إلى ميزة أساسية تكمن في كون الحا       

من دون عجالت والمستخدمة في قطاع غزة تستلزم عامالً واحدا لتفريغها، بينما تحتـاج الحاويـات                

سيكون لقيام البلدية بالتحول إلى استخدام الحاويات من دون العجالت . ذات العجالت إلى عاملين اثنين

 .أثر محتمٌل كبير في خفض نفقات التشغيل وتحسين النظام
  

البلدية تحتاج لدراسة مدى فاعلية نظام جمع النفايات وإلى تحسين عملية الجمع عـن              وبشكٍل عام فإن    

م للنظام للخروج بخطة تحسن إلى أبعـد قـدٍر          ييجب القيام بعملية تقي   . طريق إعادة توزيع الحاويات   

ممكن عملية الجمع، ويمكن لهذه الخطة أن تحتوي على اقتراٍح إلعادة ترتيـب الحاويـات لتحسـين                 

ا، باإلضافة إلى توحيد نظام الجمع، التحول الستخدام حاويات بدون عجالت وتجديد المركبات             كفايته

  . القديمة
  

إن منطقـة   . المنـارة /توجد لدى البلدية مشكلة في عملية جمع النفايات وخاصةً في منطقة وسط البلد            

 متـر  7تر مكعـب و  م4(الوسط التجاري في قلب المدينة مزودة بحاويات للنفايات من الحجم الكبير      

باإلضافة إلى هذه النوعية من جمع النفايات فإن العديد         . والتي يتم تفريغها خالل ساعات الليل     ) مكعب

من األبنية التجارية تتخلص من النفايات الصلبة عن طريق وضعها في أكياس بالستيكية ووضـعها               

أنه ال يوجد حيز كبيـر لوضـع        أمام األبنية ليتسنى لعاملي النظافة جمعها خالل ساعات الليل حيث           

إن تكلفة خدمة جمع النفايات من الباب إلـى البـاب مـن األمـاكن            . حاويات في بعض هذه األماكن    

باإلضافة إلى ذلك فإنه توجد نسبة عالية من الشكاوي المقدمـة           . التجارية في وسط المدينة عاليةٌ جدا     

المدينة، حيث أن وجود بعض الحاويات إما       من العامة بسبب مواقع الحاويات الكبيرة في منطقة وسط          

أن يؤدي إلى التعارض مع حركة المرور أو أن عملية الجمع الليلية تسبب تكـدس النفايـات خـالل           

كما تجـب   . كما أن بعض ساكني المنطقة كانوا قد استاءوا من وضع الحاويات أمام منازلهم            . النهار

المقوى فارغة غير مطوية تأخذ حيزا كبيرا ال يتم         مالحظة أنه يتم ملئ الحاويات بصناديق من الورق         

  .االستفادة منه
  

ال يمكن حل هذه المشكلة بصورة جذرية دون تطوير خطة أو برنامج حضري شامل إلعادة تخطيط                

في الوقت الراهن يبدو أن هذه الخطة غير ممكنة، ومع ذلك فـإن العديـد مـن                 . وسط مدينة رام اهللا   

ن إيجاد حلول لها عبر إجراء دراسة شاملة للنظام مصحوبة بمشاركة فاعلة            المشاكل ذات العالقة يمك   

وبالفعل فإن البلدية تشعر بالحاجة إلى دراسة       . من قبل المواطنين والتجار بهدف تطوير حلول مناسبة       
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الوضع الحالي بتفاصيل أعمق وأدق إليجاد حلول فعالة وتكون مقبولة لدى سكان المركـز التجـاري    

ي نفس الوقت يجب تطوير الوعي في مجال ثني صناديق الـورق المقـوى وضـرورة                وف. للمدينة

  .تطبيقها
  

سوف تتسلم البلدية قريبا خريطة صممت عن طريق برنامج األوتوكاد موجود عليها حاويات النفايات              

مرفقٌ مع هذه الخريطة قاعدة بيانات تحتوي على عمر، حجم، وحالـة            . الصلبة الموجودة في المدينة   

ومع أن  . لحاوية باإلضافة إلى بعض المعلومات األخرى األساسية لتسهيل إدارة عملية جمع النفايات           ا

التدريب على استخدام هذه القاعدة ال زال معلقا، إال أنه سوف يكون هناك تـدريب علـى اسـتخدام                   

النظام ليتم استخدامه وتعديل قاعدة البيانات لموظفي بلديات رام اهللا والبيرة وبيتونيا في محاولٍة لتوحيد 

تعلم كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر ليس بالشيء الكافي إذ يجـب تـدريب             . من قبل البلديات الثالث   

  . الموظفين على استخدام المعلومات لتحسين مستوى اإلدارة وأنظمة التخطيط لجمع النفايات الصلبة
  

  النفايات الصلبة الصناعية
لصلبة الصناعية في المدينة غير معروفة، إال  أن معرفة هـذه الكميـة             بالرغم من أن كمية النفايات ا     

باإلضافة إلى ذلك فإن خطورة هـذه النفايـات غيـر معروفـة، فمعظـم               . مهمة جدا لتطوير النظام   

إنه لمن المهم دراسة كمية وأنـواع       . المعلومات المتوفرة تتعلق بنوعية الصناعات العاملة في المدينة       

. صناعية، باإلضافة إلى معرفة إمكانية فصل النفايات الخطرة من النفايات الصناعيةالنفايات الصلبة ال

إن هذه الخطوة أساسية ويجب القيام بها وخاصة أن المكب الصحي لمحافظـة رام اهللا والبيـرة لـن                  

. يستقبل أية نفايات صلبة تحتوي على نفايات خطرة، إذ أنه سوف يستخدم فقط للنفايات غير الخطرة               

ضافة إلى ذلك فإنه إذا لم يتم التعامل مع هذه النفايات بصورة صحيحة فسوف تؤدي إلى تلويـث                  باإل

  .البيئة وحدوث تهديٍد ِجدي للصحة العامة والصحة البيئية في المدينة
  

  النفايات الصلبة الطبية
هناك مشـروع   يوجد  . ال تتوفر معلومات عن كمية النفايات الصلبة الطبية المنتجة في مدينة رام اهللا            

أولي عن النفايات الطبية في مدينة رام اهللا وسوف يستهدف مستشفى رام اهللا الحكومي، ويتم فيه جمع                 

سوف يتضمن هذا المشروع شراء مركبـة       . النفايات الطبية من المستشفى بصورة منفصلة وتعقيمها      

جمع النفايات الطبية من    خاصة لجمع النفايات الطبية بحيث يمكن استخدام هذه المركبة في المستقبل ل           

، وآخر  )وزارة الصحة (واحد في مستشفى رام اهللا      : وللمشروع ثالثة منسقين  . مؤسسات طبية أخرى  

لقد بدأالعمل في المشروع فـي مدينـة رام اهللا          . في سلطة جودة البيئة الفلسطينية والثالث في البلدية       

هذا ويهدف المشروع إلى    . ات تنفيذية فيه  لتكملة مشروع النفايات الصلبة اإلقليمي الذي تم اتخاذ خطو        

بناء بنية مناسبة لمعالجة النفايات الطبية في مستشفى رام اهللا والذي يمكن استخدامه ألهداف تدريبيـة                

  .وعملية
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  النفايات الصلبة األخرى
توجد لدى المدينة مشكلة بالنسبة لمخلفات عمليات الهدم واإلنشاء، إذ يتم التخلص مـن بعـض هـذه       

. خلفات برميها في مكب النفايات الحالي، لكن معظم هذه النفايات يتم رميها على جانبي الطريـق               الم

وبهذا فإن هذا العمل يؤدي ليس فقط إلى تدمير المشهد الطبيعي للمدينة ومناطق التطوير المسـتقبلية،                

ذه المسالة بشكٍل يجب القيام بكافة الجهود لحل ه   . وإنما يؤدي كذلك إلى اإلضرار باألراضي الزراعية      

  .متعقل
  

تواجه البلدية مشكلةً أخرى تتمثل بوجود مركبات الخردة القديمة، ففي الوقت الذي يـتم فيـه إعـادة                  

استعمال بعض أجزاء مركبات الخردة إال أن معظمها ال يعاد استخدامه، وإنما يـتم الـتخلص منهـا                  

الئمة لسيارات الخردة باإلضافة إلـى      إنه لمن المهم تطوير تقنيات إعادة تصنيع م       . بصورة عشوائية 

قد يتطلب الحـل الجـذري لمشـكلة        . وضع آلية للتخلص من األجزاء التي ال يمكن إعادة استخدمها         

المركبات الخردة في المدينة جهودا تتعدى حدود البلدية، ولكن ينصح بأن على المدينة البـدء بأخـذ                 

أن لتتمكن في آخر المطـاف مـن حـل هـذه            زمام المبادرة لتنسيق الجهود مع المؤسسات ذات الش       

  .المعضلة
  

التوصية في هذا المجال تقضي بأن      . يتم كب اإلطارات في مكب النفايات ولكن كمياتها غير معروفة         

. يتم إعادة تصنيع واستخدام هذه اإلطارات كلما كان باإلمكان ذلك أو التعامل معها بصورة منفصـلة               

. تأخذ مساحات كبيرة، وإلى أن حرقها ينتج عنه مواد مسرطنة         ويرجع ذلك إلى أن اإلطارات عادة ما        

ـ            وفـي زراعـة     ةبعض الخيارات المتاحة بالنسبة لإلطارات تقتضي استخدمها في المناطق الترفيهي

األشجار الخضراء على جانبي الطريق، مع العلم بأنه يمكن استخدام اإلطارات المشرحة عوضا عن              

  .الحصمة في عملية تصريف المياه
  

وتوجد هناك نفايات كبيرة الحجم بما فيها األثاث القديم، االلكترونيات والنفايات األخرى الناتجة مـن               

أماكن السكن؛ جزء من هذه النفايات يمكن إعادة تصنيعها حيث يقوم بعض العاملين في القطاع غيـر            

ـ               ا او تصـليحها    الرسمي بجمع أو شراء هذه النفايات من البيوت ويقومون بإعادة تصنيع جـزء منه

ولكن القطاع غير الرسمي ال يجمع كل النفايات الصادرة من البيوت، ولذا فإنه يتم الـتخلص                . وبيعها

يجب على البلدية إعـالم الجمهـور        .  الرصيف ىمن هذه النوعية من النفايات عن طريق وضعها عل        

  .والقيام بالترتيبات الالزمة لجمع هذه النفايات في األيام المحددة
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  مسلخ ال

لقد تم تأجير المسلخ إلى متعهٍد من القطاع الخاص، ولكن المراقبة البيئية والبيطرية يتم توفيرهما من                

ومنذ أن قامت البلدية بتأجير المسلخ فإن المعلومات الدقيقة والصحيحة عن كميات المياه             . قبل البلدية 

ا أظهرت سجالت البلدية قبل هذه الفترة       ة، بينم ت المياه العادمة الناتجة لم تعد متوفر      المستخدمة وكميا 

 متر مكعب، أي ما     5,055 قد وصل إلى     2003أن استهالك المياه خالل الستة أشهر األولى من سنة          

غير أن استهالك المياه في شهر تموز وآب كـان قـد وصـل               .  مكعب في الشهر   ا متر 843يعادل  

 متر مكعب للشهر    1,272ن، أي بمعدل    ترة التي توافق فيها شهر رمضا     ف مكعب خالل ال    مترٍ 2,544

وباالعتماد على فرضية أن كمية     . العادية مرة استهالك المياه في األشهر       1,5الواحد، وهو ما يعادل     

 متـر   674ه العادمة تصل إلـى      من المياه المستخدمة، فإن كمية الميا     % 80المياه العادمة تصل إلى     

 متـرا   1,018تاج المياه العادمة لشهري تمـوز وآب        مكعٍب شهريا للست أشهر األولى، بينما كان إن       

  .مكعبأ
  

هذا ولم تقم البلدية بوضع أنظمة تحدد نوعية المياه العادمة الناتجة من المسلخ والتي يسمح بالتخلص                

يفترض موظفو البلدية أنه وبسبب أن المتعهد من القطاع الخـاص،           .  عن طريق شبكة المجاري   منها  

 المياه، فإنه سوف يرغب بالتقليل من مصروفاته بواسطة التخفـيض مـن             وهو مضطر للدفع مقابل   

 يكونوإذا كانت هذه هي الحالة فإن تركيز المواد العضوية المنتجة من المسلخ سوف              . استهالك المياه 

باإلضافة إلى إنتاج مياه عادمة فإن المسلخ  . أعلى، مما يزيد الضغط على محطة معالجة المياه العادمة        

متار مكعبة من النفايات الصلبة، والتي يتم التخلص منها وتركها مكشوفة في مكب النفايـات                أ 9ينتج  

  .بدون أي معالجة، وهو ما يعتبر مصدر خطٍر للصحة العامة والذي يجب أن يتم معالجته
  

بالرغم من أن المعلومات المتضمنة في هذا القسم كانت متوفرة في البلدية عندما تمت مناقشـة هـذه                  

لقد تـم   ! لة، إال أن هذه المعلومات كانت غير متوفرة لدى دائرة الخدمات المشرفة على المسلخ             األسئ

                 قُمالحصول على هذه المعلومات من القسم المالي، وتم استنتاج بعٍض منها من فواتير المياه، بينما لم ي

 معلومـات البلديـة     موظفو دائرة الخدمات بعمل تلك الحسابات العادية، مما يثير أهمية أن يتم دمـج             

وتدريب الموظفين حتى يتمكنوا من إيجاد وتفسير المعلومات الالزمـة،  إضـافةً إلـى اسـتخدامها                 

  . لألهداف التخطيطية، اإلدارية واإلشرافية
  

  المنطقة الصناعية

 منطقة تحتوي على خليٍط من - في الحقيقة -إن المنطقة الصناعية مشكلة جدية بحد ذاتها كونها

إن المصانع .   مستقلة صناعيةًت السكانية والتجارية والصناعية أكثر من كونها منطقةًاالستعماال

مصدر رئيسي للتلوث البيئي بسبب عدم وجود معالجة مناسبة للنفايات الصناعية، وبسبب قرب 

أنواع المصانع الموجودة في منطقة رام اهللا والتي ) 5(يوضح جدول . المساكن من هذه المصانع

ى صناعاٍت خطرة جدا مثل صناعة األدوية، الكيماويات، الطباعة، واألصباغ، باإلضافة تشتمل عل
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 ورشة تصليح وصيانة سيارات وتغيير 133إلى صناعاٍت أخرى، كما يضاف إلى هذه الصناعات 

زيوت السيارات والتي تمثل تهديدا بيئيا بسبب إمكانية انسكاب الزيت وعدم إمكانية التخلص من 

صناعية إلى  الباإلضافة إلى ذلك فإنه ال يوجد قوانين تنظم االنبعاثات.  بيئية آمنة بصورٍةنفاياتها

إن التدقيق البيئي على هذه الصناعات مطلوب ويوصى به بدرجة عالية للتقليل من . الهواء الجوي

أن تكون هذه  وخطورتها، كما يمكن  واالنبعاثات إلى الهواء)الصلبة، السائلة( كمية النفايات الصناعية

التدقيقات وسيلةً لتحديد متطلبات معالجة هذه الملوثات قبل أن يتم التخلص منها إلى الجو والنفايات 

  . الصلبة وشبكة المياه العادمة

  

  المواصالت

لقد أوضح مهندس البلدية أن مشاكل المرور والتلوث الجوي تفـوق قـدرة سـيطرة البلديـة؛ إذ أن                   

حت سلطة عدٍد من المؤسسات الحكومية ما يجعل مسألة المواصـالت           االختصاص والسيطرة تقعان ت   

وفي حقيقة األمر فهناك عدم وضوٍح في معرفة أية وكالٍة حكومية مفوضـة             . موضوعا صعب الحل  

بهذا األمر، وعالوةً على ذلك فقد أظهر مهندس البلدية حقيقة الحاجة لنظام نقٍل عام ليغطي المدينـة                 

  .لقليل جدا من المناطق التي يصلها هذا النظامبأكملها حيث أنه يوجد ا
  

مـن شـبكة الطـرق      % 66 كم، أي تغطي حوالي      100طول الطرق المرصوفة في المدينة حوالي       

لم يتم رصفها حتى اآلن، بينما %) 8حوالي (كم 13 باإلضافة إلى ذلك فإن . المخطط لها في المدينة

هذا وتعمل البلدية حاليا على فـتح       . ا حتى اآلن  فقط في المخطط، ولم يتم فتحه     %) 26( كم   41يوجد  

طريٍق دائري يحيط بالمدينة حتى يتم التخفيف عن مركز المرور في وسط المدينة، حيث سيكون من                

الممكن توجيه مركز المرور إلى أطراف المدينة إما على الطريق الدائري الذي سوف يـتم شـقه أو                  

  .االستمرار باستخدام الطريق الموجود أصالً
  

تحدث الحوادث المرورية بشكٍل متكرر على اإلشارات الضوئية بسبب عدم وجود قوة شرطية تنفيذية              

من الحوادث المسـجلة فـي الضـفة        % 33 ظهر أن    2003في سنة   . باإلضافة إلى القيادة المتهورة   

 %72، ومن الذين جرحوا في تلك الحـوادث كـان           [26]الغربية حدثت في محافظة رام اهللا والبيرة        

% 3جروٍح بليغـة باإلضـافة إلـى        % 6جروٍح متوسطة و  % 18منهم قد عانوا من جروٍح طفيفة و      

ال يوجد هناك أية سجالت متوفرة بالنسبة لعدد الحوادث التي تحدث فـي             ). 14جدول  (إصاباٍت قاتلة   

                   داخل المدينة وعلى أية تقاطعات، على الرغم من أن وجود مثل هذه السجالت لـدى البلديـة شـيء

اسي وجوهري، إذ أنها توضح التقاطعات، الطرق، والشوارع التي تحتاج إلى تحسين من منظـور               أس

من المفضل أن يكون هناك تنسيقٌ ما بين البلدية ودائرة الشرطة حتى تكـون              . سالمة حركة المرور  

ق  الحوادث وأماكن حدوثها وأسبابها، كما يوصى وبقوة بوجوب تطبي         لىالبلدية مطلعةً بشكٍل أفضل ع    

  .قوانين المرور بدون استثناء
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 عدد الضحايا في حوادث المرور المسجلة حسب نوع اإلصابة في محافظة رام اهللا والبيرة لسنة :14 جدول
2003  

  

  النسبة  عدد الحوادث  2003سنة 

 72 507  إصابة طفيفة

 18 129  إصابة متوسطة

 6 45  إصابة بليغة

 3 19  إصابة قاتلة

 100 700  المجموع

  ]26[ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

  

المتوقفة في المواقع المخصصـة لهـا يتجـاوز العـدد            تإن العدد الفعلي للمركبات العامة والتاكسيا     

المسموح به قانونيا، مما يؤدي إلى زيادة االزدحام ومشاكل المواقف، وهو ما يعتبر دليالً آخر علـى                 

ال يوجد في المدينة نظام تنفيذي، حيث أن        .  وغياب السيطرة وعدم تنفيذ القوانين في المدينة       الفوضى

باإلضافة إلى ذلـك فـإن   . هذه المهمة قد أعطيت لقوة شرطية تفتقد إلى القوة والنفوذ لتطبيق القوانين  

تياجـات  عدد مواقف السيارات في منطقة وسط المدينة أقل بكثير من الحاجة، وخاصـة أمـام االح               

هذه العوامل، باإلضافة إلى الشوارع الضيقة التي لم تكـن قـد صـممت              .  المتنامية بشكٍل مضطرد  

لمواجهة هذا االزدياد السريع والمفاجئ في عملية التحضر، قد أدت إلى اختناقـاٍت مروريـة وإلـى                 

 السيارات في   إن مشكلة إيجاد مواقع مجانية أو رخيصة نسبيا إليقاف        . الفوضى في منطقة وسط البلد    

منطقة وسط المدينة لهي مشكلة جدية تواجه البلدية، إذ أن وجود مثل تلك المواقع يتطلب شراء قطعة                 

أرض في منطقة وسط البلد من قبل البلدية، غير أن األراضي في تلك المنطقة مرتفعة الثمن جدا، كما 

ه إنشاء عدٍد من المبـاني متعـددة        باإلضافة إلى ذلك ففي الوقت الذي يتم في       . أن التمويل غير متوفر   

الطوابق فإن مالكي هذه المباني يتجاهلون قانون البلدية الذي يفرض وجود مواقف سيارات في تلـك                

المباني، ألنه عوضا عن حجز مساحة من البناء الستخدامها كمواقف سيارات يفضلون دفع غرامـة               

من الواضح أن نظام الغرامـات المتبـع        . كمخالفتهم للقانون، حيث أنها تكون أوفر بكثير على المال        

  .يحتاج إلى إعادة تحديث بشكٍل كبير وذلك حتى يستطيع حل بعٍض من هذه المشاكل

  

إن توافر أماكن وقوف السيارات في المناطق السكنية يمثل مشكلةً أيضا؛ فال زالت المدينة تسـتعمل                

 القوانين واألنظمة الصادرة مـن قبـل        ، والملحق به بعض   1966القانون األردني للبناء الصادر سنة      

وبحسب هذه القوانين فإن المساكن الجديدة يجب أن تحتوي على مواقف لسـيارات القـاطنين       . البلدية

فيها، حيث أن أنظمة البلدية تنص على تخصيص موقٍف واحد لكل وحدتين سـكنيتين، ولكـن هـذه                  

 بسبب عدم وجود نظام نقل عاٍم، وبذا ٍفإن         الجزيئية القانونية بحاجة إلى التغيير بصورة واضحة وذلك       

المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين المتالك سياراٍت خاصة مما يؤدي إلى ظهور الحاجـة لموقـٍف               
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باإلضافة إلى ذلك فإن العديد من البنايات تتجاهل أنظمة الموقف          . واحد على األقل لكل شقة أو مسكن      

تهاك، مما يؤدي إلى زيادة محدودية مواقف السيارات في         العام وتفضل دفع الغرامة البسيطة لهذا االن      

  .المناطق السكنية

  

العديد من المناطق في المدينة ال تصلها خدمة النقل العام، مما يضطر السكان إما أن يكونوا معتمدين                 

حاليا يوجد لدى المدينة القليل جدا من خطوط النقـل          . على سياراتهم الخاصة أو على خدمة التاكسي      

عام والكثير جدا من رخص سيارات التاكسيات، وهو ما يحمل المواطنين عبءا كبيرا، حيث أنهـم                ال

  .يدفعون ثمن المواصالت باإلضافة إلى أنه يزيد من مشكلة االزدحام والتلوث

  

معظم حركة المرور اآلتية من خارج مدينتي رام اهللا والبيرة تنتهي حاليا في موقـف المواصـالت                 

التوصية الرئيسية  . وسط مدينة البيرة الواقع على حدود بلدية رام اهللا في مركز المدينة           المركزي في   

في هذا المجال هي وضع مركز المواصالت للقادمين من خارج المدينة في موقٍع آخر خارج مركـز                

باإلضافة إلـى ذلـك فـإن تحويـل موقـف           .  المدينة وتجهيز خط نقٍل عام ينتهي في قلب المدينة        

ت المركزي في البيرة إلى موقٍف للسيارات الخاصة سوف يحل مشكلة المواقف في قلـب               المواصال

  .المدينة للبلديتين

  

يوجد هناك مشكلة أخرى تؤدي إلى االزدحام المروري في منطقة وسط البلد وهي التركيـز العـالي                 

ال إلـى منـاطق     ولحل هذه المشكلة فإن المدينة تعمل حاليا على إعادة توجيه األعم          . للخدمات هناك 

أخرى بعيدة عن وسط البلد وذلك عن طريق ترخيص مباٍن تجارية بعيدة عن منطقة وسط البلد بهدف                 

تقليل استخدام وسط البلد بصفته المركز التجاري الوحيد، إال أنه حتى هذه اللحظة لم تثبـت الخطـة                  

منطقة وسـط البلـد بصـفته       باإلضافة إلى هذه المشكلة فإن عدد المشاة أيضا عاٍل جدا في            . نجاحها

المركز التجاري والمواصالتي في المحافظة، كما أنه وبسبب كون أرصفة المشاة ضيقة فإن المشـاة               

للحد من هذه المشكلة فإنه باإلمكان      . يضطرون للمشي في الشوارع مما يزيد من الفوضى واالزدحام        

  .تحويل قسٍم من وسط البلد إلى مناطق للمشاة فقط

  

ة مشكلة المواصالت في منطقة رام اهللا الكبرى من قبل وزارة التخطيط ووزارة الحكم              لقد تمت دراس  

" مشروع رام اهللا الكبـرى      "لقد تم تعريف المنطقة المستهدفة باسم       . المحلي وتم إصدار عدة توصيات    

جـب  ي. والذي يضم رام اهللا، البيرة، بيتونيا وبلدياٍت أخرى مجاورة مما يشكل تكتالً حضريا كبيـرا              

تطبيق توصيات هذه الدراسة حيث أنها تستطيع حل العديد من مشاكل المواصالت المستعصية فـي               

  . [27]المدينة 
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  الوعي البيئي

يشجع موظفو البلدية فكرة زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، ولكن البلدية تفتقر إلى القدرة الماليـة                

نمية الوعي البيئي التي بدأتها البلدية كانـت قـد تـم            جهود ت . والكوادر البشرية لتقديم برامج توعوية    

تمويلها وإدارتها من خارج البلدية ولمدٍة زمنية محدودة، وبسبب قصر مدة هذه المشاريع فالبلدية لـم                

أحد هذه المشاريع تضمن استهداف األطفال بسلسـلٍة        .  تستطع بناء أية قدرات أو تامين استمراريتها      

 الصلبة، البيئة، الزراعة حيث تم من خالل هذا المشروع القيام بزراعة            من المحاضرات عن النفايات   

بعض األشجار وتنظيف بعض الشوارع باإلضافة إلى تأسيس ناٍد بيئي عمل أعضاؤه علـى إصـدار               

تمت إدارة هذا المشـروع     . مجلة حائٍط تتضمن مسائل بيئية وتقديم مقالة أسبوعية في أخبار المدرسة          

 بدون أية شكل من أشكال      2004 عام   صيف دولية على مدى سنتين انتهت في        بأكمله من قبل مؤسسة   

  .التقييم

  

مشروع مكب النفايات الصحي القائم حاليا يحتوي على عنصٍر للوعي البيئي، ومن المفترض أن يدوم               

هذا المشروع مدة ست سنوات يقوم بعدها مجلس النفايات الصلبة باالستمرار في برنـامج التوعيـة                

ة، ولكن ال يوجد لدى البلدية خطةٌ واضحة عن كيفية تقديم التوعية البيئية في ظل عـدم وجـود                 البيئي

  .موارد بشرية خبيرة في هذا المجال

  

تعتقد دائرة الخدمات في البلدية بأنها تحتاج الكثير من التدريب ألعضائها قبل إمكانية القيام ببرنـامج                

ج توعية بيئية بدءا ببناء القدرات واستخدام طاقٍم جديـد          وعليه فإننا نوصي بتطوير برام    . توعية بيئي 

باإلضافة إلى ذلك فإنه عبر تطوير قنوات االتصـال         . حتى يتم المحافظة على البرامج بشكٍل مستمر      

المطلوبة مع العامة يمكن إشراك المواطنين بالعديد من النقاشات حول كيفية تحسين الصـحة البيئيـة              

  .والصحة العامة في المدينة
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  الوضع المؤسساتي. 5

  
كما هي الحالة مع المدن األخرى فإن اإلدارة البيئية في مدينة رام اهللا ليست مسؤولية البلديـة بحـد                   

سـوف يـتم وصـف دور البلديـة         . ذاتها، حيث تلعب عدة أطراف دورا في إنجاح اإلدارة البيئيـة          

  .واألطراف األخرى بصورة مختصرة في هذا القسم

  

  :ولة عن توفير الخدمات التاليةإن البلدية مسؤ

 .جمع وتكرير المياه العادمة .1

 .تصريف مياه األمطار .2

 ).بإشراف وموافقة وزاراتي التخطيط والحكم المحلي(تخطيط وتنظيم استخدام األراضي  .3

البلدية بالتعاون مع مجلس النفايات الصلبة المشـترك        (جمع النفايات الصلبة والتخلص منها       .4

 ).عند إقامته

 .الشوارعتنظيف  .5

 .إنارة الشوارع .6

 .تأسيس وصيانة الحدائق واألماكن الترفيهية .7

بالتعاون مـع وزارة الصـناعة،      ( اإلشراف والمراقبة على الصناعات والورشات الحرفية        .8

 ).وزارة الصحة، سلطة جودة البيئة ومكتب المحافظة

 .ترخيص المباني في داخل حدود البلدية .9

مواصالت، وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، وزارة       بالتعاون مع وزارة ال   (المواصالت   . 10

شق الطرق، مناطق المشاة وكذلك مراكز المواصالت هـي مـن           ).  هيئة البترول  –المالية  

 . المسؤوليات المحددة للمدينة
 

ال تقع خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت تحت سـيطرة البلديـة، حيـث أن خـدمات الكهربـاء                  

يدها من قبل شركات خاصة، أما بالنسبة للتزود بالمياه فإنه يتم عبر منظمٍة غير              واالتصاالت يتم تزو  

سلطة جودة البيئة هي المؤسسة الحكومية التي تطور االستراتيجيات . حكومية تشترك فيها عدة بلديات

البيئية، تصدر القوانين وتشرف على تطبيقها، بينما تلعب وزارة الحكم المحلي دورا فـي اإلشـراف                

لى عمل السلطات المحلية وتعطي الموافقة على ميزانيات البلديات، كما أن لـدى وزارة التخطـيط                ع

الجدير بالذكر أن وزاراتي التخطيط والحكم المحلي تعكفان حاليا على          . دورا تلعبه في اإلدارة البيئية    

  .دراسة تهدف إلى تطوير خطة رام اهللا الكبرى

  

قدراتها الداخلية لتوفير الخدمات، وعليه فلقد تم البدء بعدة مشاريع من           تعمل البلدية حاليا على تحسين      

  :ضمنها
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سوف يتم نقل الوثائق للبلدية الكترونيا مما يـؤدي إلـى           : إدارة الوثائق والسجالت في العمل     .1

 .تحسين فعالية اإلدارة داخل البلدية

 )قيد اإلنشاء(الخدمات االلكترونية  .2

 )قيد اإلنشاء(صفحة رام اهللا االلكترونية  .3

 واإلشراف على حركـة المركبـات التابعـة         إلدارةمشروع مقترح ل  (إدارة مركبات البلدية     .4

 )للبلدية

 دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي البلدية .5

وهي دراسة عن منطقة رام اهللا الكبرى ويقوم علـى إدارة هـذه الدراسـة               : رام اهللا الكبرى   .6

 وزارتا التخطيط والحكم المحلي

 :مشروع تطوير البلدية، والذي يحتوي على العناصر التالية .7

تطوير استراتيجية محدودة لبلديات رام اهللا، البيرة وبيتونيا والتي تركز على األمور             •

ذات االهتمام المشترك، وبهذا فإن عناصر االستراتيجية التي سوف تـتم دراسـتها             

لقد صممت  .  البلديات الثالث  ومناقشتها ستكون تلك التي تتطلب التعاون المكثف بين       

 سنوات وسوف تحتوي على تقيـيٍم عـام         3-5هذه االستراتيجية لمدٍة زمنية قدرها      

 .الحتياجات البلديات الثالث

التطور المؤسساتي، والذي تم من خالله إطالق محطة واحدة لتسـجيل الشـكاوي              •

 .والتعامل مع المعامالت الورقية للجمهور

 .اإلدارة المالية •

 )مع العلم أن هذا الجزء من المشروع لم يبدأ بعد(لبنية التحتية إدارة ا •
  

  التخطيط االستراتيجي، خطط العمل ومؤشرات األداء في البلدية

لقد وجد أن أكثر المشاكل حدٍة والتي تتطلب التدخل الفوري هي مشكلة عدم وجود تكامل وتخطيط في    

وعليـه  .  منفصل وال توجد هناك أية خطط للعمل معاالبلدية، فاألقسام المختلفة في البلدية تعمل بشكلٍ    

فإن نشاطات األقسام المختلفة ال زالت بشكٍل عام رأسية، وتتم بصورٍة انتقائيـة ممـا يجعلـه مـن                   

  .المستحيل تطوير خطٍة إدارية متكاملة ومشاريع متصلة ومترابطة

  

 غير المخطط لهـا، حيـث أن        يضطر موظفو البلدية إلى التعامل مع عدٍد كبير من األنشطة اليومية          

العمل اليومي يعتمد على متطلبات ذلك اليوم باإلضافة إلى طلبات العامة واإلدارة العليا، وقد تشـمل                

هذا التركيـز   . هذه النشاطات الرد على الشكاوي أو كتابة التقارير حسب ما يطلب من اإلدارة العليا             

لوقت أو الطاقة لتطوير رؤية بعيـدة المـدى أو          على األنشطة اليومية ال يترك للموظفين الكثير من ا        

إن وضع األولويات للمهام اليومية، األسبوعية، الشهرية وحتى السـنوية          . التخطيط على المدى البعيد   

  يصبح أكثر صعوبة بدون وجود إطاٍر ينظمنشاطات ومهام الموظفين،
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 على المستوى البلدي فهنـاك      من الواضح باالضافة إلى الحاجة  إالى تطبيق آليات التخطيط المالئمة          

من المحتمل أن يـؤدي     . حاجةٌ لتقديم مبدأ تخطيط األنشطة على المستوى الفردي للعاملين في البلدية          

التدريب إلى تحسين المهارات التخطيطية للعاملين ويمكن أخذه في عين االعتبار كما أنه من المحتمل               

وروا رؤية أوضح عن أنواع المهمات التي ينبغـي  جدا أن يتحسن أداء الموظفين بشكٍل كبير إذا ما ط  

  .عليهم القيام بها على أسٍس منتظمة باإلضافة إلى الواجبات التطورية األخرى

  

لقد قامت المدينة حديثًا بزيادة مساحة األرض الواقعة تحت صالحياتها بعد ضم أراٍض خالية للحدود               

وفير الخدمات الكافية للمناطق المأهولة في الوقـت        وبما أن البلدية غير قادرة على ت      . الشمالية للمدينة 

بحسب القانون البلدي فإنه يمكن     . الراهن فإن احتواء هذه األراضي الجديدة ينطوي على مشاكل عدة         

للبلدية أن تسمح بالبناء في األرض الجديدة، ولكنها في الوقت الحالي غير قادرة على تـوفير البنيـة                  

في تلك المنطقة، وعليه فإنه من الضـرورة أن يتضـمن التخطـيط             التحتية أو الخدمات الضرورية     

  .االستراتيجي احتياجات البنية التحتية واالحتياجات التطويرية لهذه المنطقة الجديدة

  

يكمن جزء من المشكلة في هذا المجال في أن مشاريع البلدية الجديدة يتم تمويلها عن طريق ممـولين               

إذا تـم   . منسقة، إال إذا قام الممولون بتنسيق هذه المشاريع بأنفسهم        دوليين بشكل رئيسي بصورٍة غير      

التنسيق فإن ذلك عادةً ما يحدث بسبب مبادرٍة شخصية من قبل موظفي البلدية بدالً من اعتماده علـى                  

باإلضافة إلى  . نظم أو على ممارسة منتظمة تتوافر فيها انسيابية معلوماتية إلى جميع األقسام المعنية            

فعلـى  . ن المشاريع التنموية تقام بحسب أولويات الممولين وليست بحسب االحتياجات المحلية          ذلك فإ 

سبيل المثال لقد تم توفير شبكة طرق مؤخرا  لحي الطيرة عوضا عن توفير خدمة أكثر إلحاحا وهي                  

فظـة رام   وإذا ما تمت الموافقة على مشروع المياه العادمة لمحا        ). شبكة مجاري (جمع المياه العادمة    

اهللا والبيرة فإن شبكة المجاري سيتم تركيبها خالل فترة ثالث سنوات ما يستدعي اإلضرار بالشوارع               

  .الذي تم شقها وتعبيدها مؤخرا

  

توجد هناك حاجة ماسة للبلدية أن تعطي األولية للمشاريع بنفسها عوضا أن يقوم الممولون الـدوليون                

للوصول إلى هذه المرحلة    . هم واالنتهاء بجهوٍد وموارد ضائعة    بتقرير هذه األولويات بحسب احتايجات    

فإنه يتوجب على البلدية تطوير خططها االستراتيجية والعملية الخاصة بها لضمان الصحة الحضرية             

والبيئية بناءا على جدول أولوياٍت يعمل على سد االحتياجات الملحة لمواطنيها، وتعتبر هـذه وسـيلة                

ة من خاللها التأثير على الممولين بالطلب منهم العمل ضمن سياق االستراتيجيات          ناجحة تستطيع البلدي  

  .واألولويات الموضوعة من قبل البلدية

  

ليس من الصعب التأكد من أن التخطيط االستراتيجي غير مطبقٌ حاليا في البلدية، فجميع خطط العمل                

 بعض مـوظفي البلديـة يعتقـدون أن       .في البلدية عشوائية ومعظمها متعلقة بالسيطرة على اإلضرار       
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العمل على إيجاد خطة استراتيجية لمدينة رام اهللا عمٌل غير مستحسن وذلك بسبب صغر مسـاحتها،                

رام اهللا، البيـرة،    : وإنما من األفضل العمل على إيجاد خطٍة استراتيجية تعمل على دمج المدن الثالث            

جب أن يكون لدى البلدية خطتها االستراتيجية الخاصة     ومهما يكن هذا الرأي مهما إال أنه يتو       . وبيتونيا

  .بها للتطور الحضري والتي يمكن دمجها الحقًا بالخطة األكبر مع البلديات األخرى

  

من الناحية األخرى يوجد عدد من موظفي البلدية الذين يبدوا أنهم يقدرون أهميـة وقيمـة التخطـيط        

ففي هذا االتجاه طلـب رئـيس       . وية في داخل المدينة   االستراتيجي والحاجة إلى دمج المشاريع التنم     

هذه الخطط وبحسب موظفي البلدية .  2006خطتهم لسنةتسليم البلدية الجديد من أقسام البلدية المختلفة 

ال تعكس طموح البلدية في تحسين وتطوير النظام الحالي، وإنما تحتوي على النشاطات العادية، والتي 

ولكن هذه الخطـط ال تتضـمن       . باإلضافة إلى التكلفة المباشرة لهذه األنشطة     يقوم بها كل قسٍم سنويا      

الجدير بالذكر أن ميزانيـة البلديـة   . التدريبات واالحتياجات التطويرية للخدمة المقدمة من قبل البلدية   

تضمنت ميزانية مرفقة إضافية للتطوير؛  هذه الميزانية التطويرية شملت بنودا مثل إضافة خطـوط               

ة على شبكة المياه العادمة، وشراء مركبات جديدة وخدماٍت أخرى، ومع ذلك فإنه ال يوجـد أي                 جديد

تمويل في المستقبل القريب لهذه الخطط التطويرية، وبدون وجود مبلٍغ تمويلي كبير فإنه من المحتمل               

  .أن هذه الخطط لن تطبق

  

تابة خطة سنوية، إذ أنهم يفتقرون إلى       لقد كان اإلحساس أنه لم يكن لدى موظفي البلدية القدرة على ك           

 أن التخطيط مـا     - وبصورٍة خاطئة  –الرؤية الواضحة للتطوير وإلدارة الخدمات، حيث أنهم اعتقدوا         

وعليه فإن خططهم تركزت حول نشاطاتهم الحالية عوضا عن عمل          . هو إال مجرد وصٍف لنشاطاتهم    

توافق مع العملية التخطيطية للوصول إلـى الهـدف         الخطة أوالً مع األنشطة التي تم االنتهاء منها بال        

الميزانية المصاحبة للخطة تقوم على النفقات المباشرة فقط، وال يوجد هناك أيـة نشـاطات               . المنشود

الظاهر أن  . جديدة أو تحسينات مستقبلية في هذه الخطة، مما يجعل التطوير اإلضافي تقريبا مستحيل            

  . أو السيطرة على األضرار" العمل كالمعتاد " ور حول االعتقاد السائد أن التخطيط يتمح

  

الخطط اإلستراتيجية المبنية على أسٍس من البيانات والدالئل يجب أن يتم تطويرها مع األخـذ بعـين                 

يجـب  . االعتبار االحتياجات والحقائق المحلية، وليس فقط من أجل السيطرة والتخفيف من األضرار           

ط على المستوى الداخلي للبلدية ولكن أيضا مع المؤسسـات األخـرى            أيضا التنسيق بصددها ليس فق    

غير أن تطبيق وإدخـال األنـواع       . ذات العالقة والتي تشارك في إدارة البيئة الحضرية في المنطقة         

من أجل  . المختلفة من مفاهيم التخطيط في البلدية يتطلب استثمارا في الوقت وفي تدريب عمال البلدية             

. 1: ن قدرة البلدية على القيام بالتخطيط االستراتيجي يوجد هناك حالن مقترحـان           تحقيق هدف تحسي  

. 2بناء قدرات الموظفين الحاليين في البلدية عبر التدريب خالل العمل مقرونًا باإلشراف المكثـف و                
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الخيار الثاني لديـه    . توظيف أفراٍد جدد مؤهلين والعمل مع هؤالء للتدريب واإلشراف على اآلخرين          

  .لفرصة لالستمرار، حيث أنه يوجد عدة وظائف شاغرة في مستويات اإلدارة المتوسطة في البلديةا

  

إن الحاجة إلى التخطيط االستراتيجي والمتكامل جزء أساسي ليس فقط للتنمية المستمرة، وإنما أيضا              

ـ . لمنع حدوث مشاكل كبيرة والتي تنتج بسبب النمو الحضري العشوائي وغير المخطط له             ذا هـو   ه

األساس للمحافظة على رام اهللا كمركٍز حيوي وقوي لألعمال والترفيه باإلضافة إلـى تـوفير بيئـة                 

 الصحة البيئية والصحة العامة     ى إنه من األهمية بمكان المحافظة عل      .مضيافة لساكينها في نفس الوقت    

ن نتائج التحضر  إ. وذلك لمنع ظهور أي أمراٍض متعلقة بالنمو الحضري غير المخطط له والفوضوي           

العشوائي لهي واضحة جدا في مدن عربية أخرى وفي العالم النامي، لذا يجب على رام اهللا التعلم من                  

 . تجارب اآلخرين قبل فوات األوان

  

  نظم المعلومات

التخطيط القائم على األدلة والبيانات عادةً ما يعرقَل بسبب فقدان المعلومات عن التوزيـع السـكاني                

ويسبب هذا الفقدان المعلوماتي عدم القدرة على القيـام بـالتخطيط           . المتوفرة بحسب الحي  والخدمات  

في الوقت الحالي ال يوجد هناك موارد إنسانية كافيـة          . للتحسين المطلوب والتطوير اإلضافي لألحياء    

ي مناسـب   أو دعم مادي في البلدية لبناء النظام المعلوماتي المنشود، وعليه فإن تطوير نظاٍم معلومات             

  .بما يتضمنه من التحسن المطلوب وتوظيف كادٍر جديد يجب أن يكون من أولويات البلدية

  

إن تطوير نظاٍم معلوماتي يربط البيانات المخزنة في األقسام المختلفة التي تقدم الخدمات في البلديـة                

ة تحتية خدماتيـة    مطلوب، فعلى سبيل المثال في حال فتح شارع جديد فإنه يجب أن يكون مجهزا ببني              

إذا كـان قسـم   . مناسبة مثل المياه العادمة، النفايات الصلبة، إنشاء الشوارع باإلضافة إلى الكهربـاء         

الهندسة يخطط لشق طريٍق في منطقة معينة فإنه يجب التنسيق بشأن هذه الخطة ليس فقط داخل هـذا               

ع المختلفة من الخدمات التي تقدمها القسم ولكن مع قسم الخدمات أيضا، وذلك حتى تتأكد من أن األنوا

إن عملية دمج   . البلدية قد تم دمجها حتى تكفل تطويرا حضريا عقالنيا مصحوبا بسياساٍت بيئية سليمة            

المعلومات من األقسام المختلفة يمكن تحقيقها عبر إدخال نظام معلوماٍت جغرافي موحد، والذي يجب              

وعليه فإنه من المهم والضـروري خلـق        . كة بين كل األقسام   أن يكون مربوطًا بقاعدة بيانات مشتر     

هذا وتقـوم البلديـة     . منصٍب جديد يشغله شخص مؤهل يعمل على تحديث المعلومات والحفاظ عليها          

ولكـن يجـب    . حاليا بإدارة أنماٍط مختلفة من قواعد البيانات منوطة بالسكان، األرض والمؤسسات            

يانات تلك تكون متعلقة فقط بالضرائب عوضا عن أن تكون مؤشرا           األخذ بعين االعتبار أن قواعد الب     

تنمويا، وعليه فإنه يجب ربط قواعد البيانات الموجودة مع نظام المعلومـات الجغرافـي فـي حالـة       

  .تأسيسه
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إن عملية جمع المعلومات األساسية عن توزيع العائالت المعيشية، عدد القـاطنين والحالـة الحاليـة                

نية والمؤسسات الصناعية ليس من الضروري أن تقوم بها البلدية، حيـث أن مركـز               للوحدات السك 

، ونحن نوصي بشكٍل خاص أن يـتم        2007اإلحصاء المركزي يخطط للقيام بتعداٍد سكاني في العام         

إذا تم التنسيق بين مركز اإلحصـاء       . مشاركة المعلومات بين المؤسستين وهو ليس بالشيء الصعب       

تجديد قاعدة المعلومـات هـذه      . مكان مركز اإلحصاء جمع معلوماٍت مفيدة جدا للبلدية       والبلدية فإنه بإ  

بصورة دورية يمكن القيام به عن طريق موظفي البلدية أنفسهم في حال ما تكون مسؤولياتهم واضحة                

وبحسب هذه الطريقة فإنه سيكون بمقدرة      . وأن يتم تعريف المعلومات التي يجب جمعها بشكل واضح        

  .ية خلق قاعدة بياناٍت يتم مراجعتها وتغييرها بصورة منتظمة باستخدام المسوح الوطنية أو التعدادالبلد

  

بشكٍل عام فإن القائمة التالية تحتوي على المشاريع الملحة وذات األولوية لتطوير المؤسسـة والتـي                

  :نعتقد أنه على البلدية محاولة القيام بها

  

يجب دمج هـذه    . لتي يمكن ربطها بنظام معلوماٍت جغرافي     تطوير قاعدة بياناٍت إحصائية وا     .1

  .القاعدة مع النظام المعلوماتي والذي يمكن استخدامه من قبل جميع األقسام

استخدام قاعدة البيانات  لتطوير خطٍط إستراتيجية بنيت على أساس من األدلة، وكذلك خطٍط               .2

رات األداء التي يتم استنتاجها من      تنفيذية نابعة من الخطط االستراتيجية، باإلضافة إلى مؤش       

 .هذه العملية بأكملها

 .دراسة فعالية وتكلفة الخدمات البيئية والعمل على تحسين الفاعلية والجودة .3

تأسيس  برامج التدريب من خالل العمل والحفاظ عليها، وكذلك األمر بالنسبة لبرامج التعليم               .4

مساندة لموظفي البلدية تمشيا مع التوسع      المستمر، باإلضافة إلى وضع خطٍة إشرافية فعالة و       

 .والتغير في االحتياجات البلدية ونوعية الوظائف التي يعملون بها

العمل على تحسين االتصال مع العامة بما في ذلك تخطيط وتنفيذ برامج توعية بيئية وبرامج                .5

 .المواطنة المسؤولة

، والعمل مع وحدة شرطة خاصـة       )طةالشر(إقامة آليات تنسيٍق فعالة مع نظام تنفيذ القوانين          .6

بالشؤون البلدية وذلك لمتابعة القضايا الصحية العامة والصحة البيئية وما يتطلب ذلـك مـن           

 .فحٍص وتفتيش

  

  اإلدارة المالية

يوجد هناك عدة مصادر للدخل تابعة للحكومة المحلية، مثل الضرائب التي تدفع من قبل المـواطنين                

البلدية وإما عن طريق الحكومة الوطنية والتبرعـات باالضـافة إلـى            ويتم تجميعها إما عن طريق      

بالنسبة للفترة ما بين    ) . 15جدول(مصادر دخٍل أخرى متفرقة مثل عائدات بيع وتأجير بنايات البلدية           

من العائدات كانت على شكل ضرائب يتم جمعها عن طريـق الحكومـة             % 30 فإن   2004 و 2000
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من قبل المنح وما تبقى يأتي من مصادر أخرى         % 11لرسوم البلدية،   يتم جمعها من ا   % 40الوطنية،  

  .متفرقة

  
   نسبة العائدات الحقيقية في البلدية من مصادر مختلفة:15 جدول

  

 المتوسط  2004  2003  2002  2001  2000  مصدر العائدات

 30 3231312726  الحكومة الوطنية
 40 4747353336  رسوم البلدية

 16 1616121618  عائدات متفرقة
 4 01278  مصادر أخرى

 11 55201611  مشاريع/هبات
 100 100100100100100  المجموع

   حسابات من بيانات في كتيب بلدية رام اهللا:المصدر

  

ها رسوما لعملية   من الضرائب المجموعة باعتبار   % 10بالنسبة للحكومة الوطنية فإنها تأخذ ما نسبته        

وفقًا لقسم المالية في البلدية فإن المبلغ الذي تقوم الحكومة الوطنية بجمعه ال يتجاوز              . جمع الضرائب 

من الضرائب المطلوبة وذلك بسبب التهرب من الضرائب، وبسبب عدم وجود قـوة تنفيذيـة               % 60

ا للخدمات التـي توفرهـا مـع      باإلضافة إلى ذلك فإن البلدية تجمع رسوم      . قادرة على تطبيق القانون   

فعلى سبيل المثال فـي     . وجود االختالف في القيمة المجموعة بحسب األوضاع السياسية واالقتصادية        

 كانت الرسوم التي جمعتها الحكومتين المحلية والوطنية هي األقل وذلك بسبب األوضاع             2002العام  

  ).4شكل (السياسية واجتياح رام اهللا 
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من الرسوم المستحقة على المستفيدين مـن خـدماتها         % 30 فقط   2006تتوقع البلدية أن تجمع للعام      

 عادةً ما   2003فيما عدا العام    ) . 16جدول   (2005وهي تساوي نفس النسبة التي تم جمعها في العام          

هذا االخـتالف   %. 23-3 مالي يتراوح ما بين      تجاوزت المصروفات اإليرادات مما تسبب في عجزٍ      

تم تسجيل أقل دخـٍل     . في الميزانية عبر السنوات يعكس تضارب المصادر المالية المتوفرة في البلدية          

مـن  ) .  مليـون شـيكل    35,2 (2005بينما كان األعلى في العام      ) مليون شيكل 12,9 (2002للعام  

يجي تتأثر بصورٍة سلبية بسبب هـذا التقلـب وعـدم           الممكن االعتقاد بأن خطوات التخطيط االسترات     

  . االستقرار في مصادر الدخل
  

  2004- 2000 المصروفات والعائدات السنوية للبلدية في السنوات :16 جدول
  

  نسبة المصروفات إلى العائدات  العجز  المصروفات الحقيقية  العائدات الحقيقية  السنة
200016,191,087 19,163,4862,972,3991.18 
200115,663,107 16,088,411425,3041.03 
200212,862,305 14,253,7641,391,4591.11 
200322,547,419 18,912,227-3,635,1920.84 
200425,202,528 27,003,2641,800,7361.07 
200535,183,172 28,546,2016,636,9711.23 

  .2005بلدية رام اهللا، ومن القسم المالي في بلدية رام اهللا لسنة  كتيب :المصدر

  

لصـيانة  % 6من نفقاتها لصالح خدمة جمع النفايات الصـلبة، و        % 12تقوم البلدية بصرف ما نسبته      

  .، ويستثني من هذه المصروفات أية تحسينات أو تطويرات على النظام)17جدول (شبكة المجاري 

  
   مساهمة خدمات النفايات الصلبة والصرف الصحي في العائدات والنفقات الحقيقية في بلدية رام اهللا:17 جدول

  

  
النسبة من نفقات سنة 

2005(%)   

النسبة من عائدات 

   (%)2005سنة 

 6 12  خدمات النفايات الصلبة

 3 6  صيانة خدمات الصرف الصحي

  .2005لعام  من موازنة بلدية رام اهللا :المصدر   

  

ال يزال سكان رام اهللا يدينون للبلدية برسوم النفايات الصلبة وصيانة شبكات المجاري وتوصـيالتها               

جـدول  ( مليون شيكل على التـوالي       2,7 مليون شيكل و   11,4 مليون شيكل،    12,6بما وصل قيمته    

مـع وجـود    ، والسبب في ذلك يرجع إلى كون العامة تتجنب دفع الضرائب و الرسوم خاصـةً                )18

األرقام المذكورة أعاله تستثني عدم     . 2000معدالت الفقر العالية والتي أصابت البالد منذ شهر أيلول          

من الرسوم لذلك العام لم يتم دفعها للبلدية والتـي          % 70، حيث أن    2005 عام   حصل في الدفع الذي   

ن طريق تقديم خصوماٍت    بدورها تحاول أن تشجع وتحث أفراد العامة لدفع مستحقات البلدية، وذلك ع           
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وبسبب هذه الخصومات فإن الرسوم . على المبالغ المدفوعة في األشهر الثالثة األولى في السنة المالية

ال يوجد هناك شـك     . من الرسوم األصلية  % 85تتغير وبالنهاية يتوجب على المواطنين دفع ما قيمته         

وما ينتج عن ذلك من عدم إمكانية التحديث        أن العائدات المنخفضة تؤدي إلى مشاكل مالية في البلدية          

  .أو تطوير الخدمات
  

   الرسوم المفروضة والمحصلة لخدمات المجاري والنفايات الصلبة:18 جدول
  

  
جمع النفايات 

  الصلبة

صيانة شبكة 

  المجاري

وصالت شبكة 

  المجاري

   3,684,5001,885,896  .)ج.ش (2005رسوم مفروضة لسنة 
 2,560,000 12,650,00011,430,208  .) ج.ش (2005رسوم مفروضة قبل بداية سنة 

   3,131,8251,603,012  .)ج.ش% (15 بعد خصم 2005رسوم مفروضة لسنة 
 2,176,000 10,752,5009,715,677  .)ج.ش% (15بعد خصم ) ديون سابقة(رسوم مفروضة 

   945,655458,354  .)ج.ش (2005المبلغ الفعلي المدفوع من رسوم سنة 
 380,221 703,292323,864  .)ج.ش(المبلغ الفعلي المدفوع من ديوٍن سابقة 

 380,221 1,648,947782,218  .)ج.ش (2005العائدات الكلية لسنة 
   3029   (%)2005النسبة المدفوعة من رسوم 

 17 73  (%)النسبة المدفوعة من الديون السابقة 
  3,840,2311,695,479  .)ج.ش(لمباشرة النفقات ا

  500,000500,000  .)ج.ش) (بشكٍل تقديري(النفقات غير المباشرة 
 904,912   وصالت جديدة للصرف الصحي

 341,000   وصالت مياه األمطار
 1,245,912 4,340,2312,195,479  .)ج.ش(النفقات الكلية 

  2221   (%)2005نة نسبة النفقات الكلية المغطاة من الرسوم لس
 2005نسبة النفقات المباشرة المغطاة من الرسوم لسـنة         

(%)  2527  
شاملةً الرسوم  (نسبة النفقات المباشرة المغطاة من الرسوم       

  4346  ) (%)السابقة
شاملةً الرسـوم   (نسبة النفقات الكلية المغطاة من الرسوم       

 31 3823  ) (%)السابقة

  . القسم المالي- بلدية رام اهللا:المصدر
  

 مليون  3,684,500 مبلغ   2005لقد وصلت رسوم جمع النفايات الصلبة وصيانة شبكة المجاري للعام           

للسداد المبكر فإن هذه الرسـوم تـنخفض إلـى          % 15بعد خصم   .  على التوالي  1,885,896شيكل و 

لعمليات جمـع   النفقات المباشرة   .  مليون شيكل على التوالي    1,603,012 مليون شيكل و   3,131,825

 1,695,479 مليـون شـيكل و       3,840,231النفايات الصلبة وصيانة شبكات المجاري وصلت إلى        
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فـإن هـذه    % 15مليون شيكل على التوالي، وهذا يعني أنه إذا تم جمع الرسوم كاملةً وبوجود خصم               

ة من النفقات المباشرة لعمليات جمع النفايات الصـلبة وصـيانة شـبك           % 95و% 82الرسوم تغطي   

% 70أما إذا تمت إضافة النفقات غير المباشرة فإن اإليرادات تغطي ما نسبته           . المجاري على التوالي  

إن الرسوم التي تم جمعها لتغطية نفقات جمع النفايات الصلبة          . من نفقات هذه الخدمات كٌل على حدة      

ات اإلجمالية لهذه   من النفق % 22من النفقات المباشرة و   % 25وصيانة شبكة المجاري تغطي ما نسبته       

  ).18جدول (الخدمات كل على حدة 
  

لمبالغ التي تم دفعها كمستحقات سابقة ساعدت على تغطية جزء من نفقات النفايات الصلبة وصـيانة                ا

جمـع  % 38التكلفة المستردة من النفقات الكلية للخدمات كانت قد وصلت إلى فقـط             . شبكة المجاري 

لعمليات ربط المياه العادمة والتحسينات فـي       % 31لمجاري، و يانة شبكة ا  لص% 23نفايات الصلبة،   

إذا ما أرادت البلدية تحسين تكلفتها المستردة وأن يكون لديها إدارة أفضل لهـذه              . جمع مياه األمطار  

بالرغم من ذلك فـإن جبايـة   . الخدمات األساسية فإنه يتوجب عليها العمل على تحسين جباية الرسوم         

األخذ بعين االعتبار مستوى البطالة والظروف االقتصادية الصـعبة السـائدة       الرسوم صعبة جدا عند     

  .حاليا
  

تقدر البلدية بـأن    . يجب على البلدية أن تعتمد مالياً على التبرعات والهبات لتحسين وتطوير خدماتها           

فـي الوقـت    ). 19الجدول  (  مليون شيكل    20,3 ستكون ما يقارب     2006الميزانية التطويرية للعام    

حالي ال يوجد لدى البلدية الموارد المطلوبة لتغطية تكاليف الخطة التطويرية لكنها تأمـل أن هـذه                 ال

أما إذا لـم تتـوفر أيـة    . التطورات يمكن أن تحقق إذا ما تم جمع الرسوم وتوفرت لها بعض الهبات 

قسـم  وت. موارد مالية لهذا العام فإن هذه المشروعات التطويرية سوف تؤجل لسـنة ماليـة أخـرى               

لتطوير شبكة الميـاه    % 36لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة، و     % 9: الميزانية التطويرية كالتالي  

للتطويرات % 11للتحسينات اإلدارية، باإلضافة إلى     % 10لشق طرق واألرصفة، و   % 34العادمة، و 

  . المتفاوتة
  

  2006 الميزانية التطويرية لسنة :19 جدول
  

  النسبة  

 100  )20,300,000تقريبا (الميزانية التطويرية 

 9  النفايات الصلبة

 36  المياه العادمة

 34  الطرق

 11  )تشمل القسم الهندسي والكهرباء(مصروفات مختلفة 

 10  مصاريف إدارية

  .القسم المالي- بلدية رام اهللا:المصدر
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  االحتياجات التدريبية

 فـي   منحن نأمل أن ينتهي هـذا التقيـي       . لالحتياجات التدريبية لطاقم البلدية   تخطط البلدية للقيام بتقييم     

مـا فـي الوقـت    أ.  معلوماٍت شاملة عن بناء القدرات في البلدية    مالقريب العاجل وأن يفرز هذا التقيي     

 وبحسب مالحظتنا للوضع القائم والمعلومات الموجودة ومن خالل نقاشاتنا مـع مـوظفي              -الحاضر

  : تم تعريف المجاالت التالية بأنها أولوية للتحسن والتدريب والتعليم المستمر فلقد-البلدية

  

التدريب على تطوير خطٍط استراتيجية وخطط عمل ومؤشرات األداء التي تنبع بصورة منطقيـة              . 1

 . من العمليات التخطيطية

ن فـي تحسـين     التدريب على التعرف على مؤشرات األداء والجودة وكيفية تقييم نجاح المـوظفي           . 2

  .الخدمات المقدمة

  .التدريب على كيفية تقييم كفاية وجودة الخدمات المقدمة. 3

  .التدريب على كيفية حساب تكلفة الخدمات المقدمة. 4

  .التدريب على كيفية التنبؤ باحتياجات التنمية المستقبلية بناء على أدلة ومعلومات جيدة. 5

  .طات والخدمات المقدمةالتدريب على التوثيق المالئم للنشا. 6

  .التدريب على إدارة المعلومات واستخدام هذه المعلومات بخطط يومية وبعيدة المدى. 7

  . التدريب على إدارة الوقت. 8

إدارية في عدد من المجاالت مثل إدارة النفايات الصلبة، النفايات الصناعية، جمـع             /تدريبات تقنية . 9

طار، إدارة النفايات الناتجة من المسلخ، التـدريب علـى اسـتخدام            ومعالجة المياه العادمة ومياه األم    

  . الحواسيب باإلضافة إلى مهارات كتابة التقارير

تدريب مفتشي البلدية على عدٍد من التقنيات والمهارات مثل التدريب على القـوانين واللـوائح               . 10

ات، وكذلك التدريب في مجـاالت      الحالية التي تنظم نشاطات الصحة البيئية والصحة العامة في البلدي         

األمن الغذائي، أمن العامة وكيفية مراقبته، التفتيش على الصناعات وورشات العمل من الناحية البيئية              

  .والصحية باإلضافة إلى تحسين التوعية البيئية للمفتشين أنفسهم

  . تدريب موظفين معينين على كيفية القيام بحمالت توعية بيئية. 11
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  م الختا. 6
لقد نجحت مدينة رام اهللا بأن تصبح مركزا تجاريا وخدماتيا؛ إذ يوجد لدى المدينة البيئة االجتماعيـة                 

هـذا النمـو    . الالزمة لتصبح مركزا حضريا بالمقارنة مع العديد من المدن األكبر في الضفة الغربية            

ل هذا التطور مدروس ومخطط يمكن له أن يستمر وأن يؤدي إلى تطور المدينة بشكٍل أكبر إذا كان مث

له جيدا، ألن النمو العشوائي والتخطيط الحضري المحدود يمكن له أن يساهم في اإلضرار بالصـحة                

إنه لمن األهمية بمكان مساندة وتعزيز التطور في المدينة مع األخذ بعين االعتبار أنه يجب . الحضرية

 المدينة القيام بعمل خطتها االسـتراتيجية       ومن أجل عمل ذلك يجب على     . أيضا حماية الصحة العامة   

  . الخاصة بها حتى تمنع هدر الموارد ولتحمي المياه والهواء والتربة من التلوث

  

 إن التحضر قوة قد تدفع إلى النمو السكاني في المدينة باإلضافة إلى التطور االقتصادي وإلى تحسين                

ل  ضغطًا على الموارد المتوفرة، حيث أن زيادة         التقدم التكنولوجي، إال أنها على الجهة األخرى تشك       

اإلنتاج المطلوب لتعزيز االحتياجات والتحضر واالستهالك المتزايد وزيادة إنتاج النفايـات بأشـكالها     

تؤدي إلى تدهور الوضع البيئي عن طريق زيادة المخاطر الطبيعية، تضاؤل الموارد وارتفاع نسـبة               

  . العامة للملوثات والمخاطرالتلوث، مما يؤدي إلى زيادة تعرض 

  

وكنتيجة، فستكون هناك درجة أقل من الصحة العامة وجودة الحياة باإلضـافة إلـى زيـادة نسـب                  

ومع ذلك فعندما يكون التحضر مخططًا له، فإن هذه الدورة يمكـن اعتراضـها              . األمراض والوفيات 

 .وتوفير حماية أكبر للموارد الطبيعية والصحة العامة

  

  

  

   
  

  

  

  

  



51   جامعة بيرزيت-معهد الصحة العامة والمجتمعية     ريم مصلح

  المراجع. 7

  
1. ARIJ, Environmental Profile for the West Bank: Ramallah District. Vol. 4. 

1996, Bethlehem: Applied Research Institute-Jerusalem. 
2. Josef Leitmann, Rapid Urban Environmental Assessment: Lessons from Cities 

in the Developing World.  Volume 1.  Methodology and Preliminary Findings. 
Urban Management Program Series. Vol. 14. 1994, Washington, D.C.: 
Published for the Urban Management program by the World Bank. 

3. Josef Leitmann, Rapid Urban Environmental Assessment: Lessons from Cities 
in the Developing World. Volume 2 - Tools and Outputs. Urban Management 
Program. Vol. 15. 1994, Washington, D.C.: Urban Management Program. 

4. Municipality of Ramallah, Master Plan for the City of Ramallah. 1999. 
5. Montogmery Watson Arabtech Jardaneh and Arabtech Jardaneh Babel, 

Ramallah Wastewater Treatment Plant - Beitunia Study. Municipality of 
Ramallah. 1996, Ramallah. 

6. Consulting Engineering Center, Ramallah and Beituniya Wastewater 
Collection and Treatment Systems - Conceptual Study. Beitunia Municipality, 
Ramallah Municipality. 1999, Nablus. 

7. Palestinian Central Bureau of Statistics, Population, Housing and 
Establishment Census - 1997 , Final Results - Housing Report - Ramallah & 
Al-Bireh Governorate, First Part. 1999, Ramallah-Palestine. 

8. Palestinian Central Bureau of Statistics, Small Area Population, 1997-2010. 
1999, Ramallah-Palestine. 

9. Palestinian Central Bereau of Statistics, Population, Housing and 
Establishment Census-1997, City Report Series.  Final Results- Ramallah 
City. 2000, Ramallah-Palestine. 

10. Palestinian Central Bereau of Statistics, Poverty Survey in the Palestinian 
Territory; December, 2003. Main Findings Report. 2004, Ramallah, Palestine. 

11. Asif Faiz, Kumares Sinha, Michael Walsh, and Amiy Varma, Automative air 
pollution: Issues and options for developing countries. 1990: World Bank. 

12. EPA, http://www.epa.gov/oar/oaqps/peg_caa/pegcaa10.html, Accessed June 1 
2006. 

13. Yele Sunb, Guoshun Zhuanga, Wenjie Zhanga, Ying Wangb, and Yahui 
Zhuangd, Characteristics and sources of lead pollution after phasing out 
leaded gasoline in Beijing. Atmospheric Environment, Available online 28 
February 2006. 

14. Henry A. Foner, Some aspects of lead pollution in Israel. Israel Environment 
Bulletin Summer, 1999. 15(3). 

15. Palestine Standards Institution, Palestinian Standard PS 67 Part 2: 
Automative Gasoline-Unleaded Gasoline. 1997. 

16. Palestine Standards Institution, Palestinian Standard (Draft): Automative 
Gasoline-Leaded Gasoline. 2003. 

17. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/leadpoisoning.html , Accessed April 25 
2006. 

18. Palestine Standards Institution, Palestinian Standard PS77-1-2004- Gas-oil: 
Gas-oil for diesel engines. 2004. 

19. M. Davis and S. Masten, Principles of Environmental Engineering and 
Science. 1st ed. 2004, New York: McGraw Hill, Inc. 



52   جامعة بيرزيت-معهد الصحة العامة والمجتمعية     ريم مصلح

20. EPA, National Primary Drinking Water Regulations, 
http://www.epa.gov/safewater/dwh/c-ioc/nitrates.html, Accessed 19 April 
2006. 

21. World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality, Volume 1: 
Recommendations. Second Edition ed. Vol. 1. 1993, Geneva: World Health 
Organization. 

22. Palestine Standards Institution, Palestinian Standard PS41- Drinking Water. 
1997. 

23. Ministry of Planning and international Cooperation, Landscape Assessment of 
the West Bank Governorates: Emergency natural resources protection plan. 
1999. 

24. Palestinian Central Bureau of Statistics, Water Statistics in the Palestinian 
Territory. 2000, Ramallah-Palestine. 

25. Ministry of Environmental Affairs, Palestinian Environmental Strategy. 
Ministry of Environmental Affairs. 1999, al-Bireh, Palestine. 

26. Palestinian Central Bureau of Statistics, Transportation and Communication 
Statistics in the Palestinian Territory: Annual Report 2003. 2004, Ramallah-
Palestine. 

27. Ministry of Planning, Ramallah-al-Bireh-Beituniya Metropolitan Area 
(RABMAP) Project: Transportation Study for the Metropolitan Plan for 
RABMA. Ministry of Planning. 2005, Ramallah. p. 45. 

 
 
 



 مضخات مياه المجاري الفائضة :5صورة رقم  التسريب في مضخات مياه المجاري:4صورة رقم 
بسبب عدم اتصالها بمصدٍر للطاقة 

 تصريف مياه المجاري الفائضة إلى :6صورة رقم 
األرض المجاورة
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 في محطة معالجة مياه للحمأة خزانات ُمنَشّطة :1صورة رقم 
في كل ) ُمهوية(المجاري، مع جهاٍز واحد إلشباع الهواء  

خزان، ويبدو جهاز إشباع الهواء في الخزان األبعد أقل كفاءةً   
من الخزان األقرب كما تشير كمية الفقاعات في الصورة

 تشكل بركة غير مخطط لها  :2صورة رقم 
جراء الفيضان الناتج من محطة معالجة مياه  

المجاري 

 ومياه المجاري الحمأة   اإلطارات، :3صورة رقم 
متراكمة في بركة قرب محطة معالجة مياه المجاري



 التسرب من حفرة امتصاصية :9صورة رقم 
إلى الحديقة الخلفية ألحد المنازل السكنية   

 التسرب من مضخة لمياه :8صورة رقم 
المجاري إلى أرٍض زراعية مجاورة 

 التسرب من حفرة :7صورة رقم 
امتصاصية في ساحة لعب لألطفال 

 التسرب من حفرة امتصاصية إلى الشوارع:10صورة رقم 
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 عمال البلدية يقومون بفتح أنابيب :12صورة رقم 
الصرف الصحي المسدودة  

 مجاري متسربة من أحد قنوات :11صورة رقم 
الصرف الصحي المسدودة في شوارع رام اهللا   55

 المزالة من   الحمأة  التخلص من :14صورة رقم 
عملية فتح أنابيب الصرف الصحي المسدودة في   

منطقة عامة

 مياه المجاري المتسربة أثناء عملية فتح :15صورة رقم 
شبكة الصرف الصحي

 التي سدت أنابيب   الحمأة  إزالة :13صورة رقم 
الصرف الصحي والتخلص منها في الشارع  
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ت ب أ 

ج ث

لمجاري في الوادي من ِقبل أحد   إذا تتبعت الصور من أ إلى ج، يمكنك مالحظة عملية التخلص من مياه ا :16صورة رقم 
االعتبار حجم العمل الالزم   من الواضح أن المالك يدرك بأنها خطر على الصحة، وذلك باألخذ بعين  . سكان مدينة رام اهللا

لنقل األنابيب بعيدا عن السكن إلى أرٍض خالية



 تشرين 30( تشققات في مكب نفايات مدينة رام اهللا :18صورة رقم 
 تصوير بلدية رام اهللا-)2005أكتوبر سنة  /أول 

 شباط 21( مكب نفايات رام اهللا من الجهة الغربية :20صورة رقم 
)2006فبراير سنة /

 تشرين 30( حريق في مكب نفايات مدينة رام اهللا :17صورة رقم 
57 تصوير بلدية رام اهللا-)2005أكتوبر سنة  /أول 

 شباط 21( حريق في مكب نفايات مدينة رام اهللا :19صورة رقم 
)2006فبراير سنة /



 موقع مكب نفايات رام اهللا القريب :22صورة رقم 
من المناطق السكنية ومركز ثقافي فلسطيني  

 موقع مكب نفايات رام اهللا القريب من :21صورة رقم 
الصناعات ومحطة معالجة مياه المجاري

 تصوير بلدية - كالب في مكب نفايات رام اهللا:24صورة رقم 
رام اهللا  طيور في مكب نفايات رام اهللا:23صورة رقم 
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 حاوية للنفايات الصلبة تستخدم في المكب :29صورة رقم 
لحرق المخلفات منتهية الصالحية والمواد غير المرغوبة،     

وذلك تحت إشراف البلدية ووزارة الصحة  

 التخلص أيضا من مخلفات بناء :28صورة رقم  متوقفة في مكب نفايات رام اهللاجرافة :30صورة رقم 
في مكب نفايات رام اهللا

 في مكب مسلخ التخلص من مخلفات :27صورة رقم 
نفايات رام اهللا وبقائها مكشوفة

 نفايات طبية تركت مكشوفة في مكب :26صورة رقم 
نفايات رام اهللا

 تفريغ حاوية نفايات صلبة قادمة من :25صورة رقم 
مصنٍع لألدوية، ويالحظ تسرب سوائل مجهولة 
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  مصفوفة تم تحضيرها من قبل البلدية تطرح بعض األمور البيئية وطرق معالجتها: 1ملحق 

  

  الموضوع/المشكلة  الحلول المقترحة  الخطوات العملية

إغناء الكادر الوظيفي بكفاءات متخصصة بالمواقع  •

 .الشاغرة

نشاء لجنة تنسيقية دائمة من العالقات العامة، إ •

 التخطيط، مدير البلدية

 .ة شهرية و سنوية للتدريبوضع خط •

 ستفادة من التعليم عن طريق األنترنتاإل •

 دراسة الهيكلية التنظيمية الحالية و تطويرها •

 تطوير قدرات العاملين •

 الوضع المؤسساتي

 القيام بحملة دعاية شاملة في المدينة •

 دراسة فاعلية النظام وتطويره •

نين توعية المواطنين بأهمية استخدام نظام شكاوي المواط •

 وكيفية استخدامه

تحديث نظام شكاوي المواطنين و ربطه باالنترنت و ال  •

 نظم المعلومات الجغرافية

 متابعة شكاوى المواطنين

 البحث عن تمويل •

 تشغييل أجهزة التهوية في محطة التنقية •

 تأهيل الخط الخارج من محطة التنقية •

 .متابعة المصانع و مراجعة أنظمة الترخيص •

انات و نظام معلومات جغرافي  لتقييم نشاء قاعدة بيإ •

 الشبكة الحالية

 .تنظيم سيارات نضح المياه العادمة ومراقبتها •

 تأهيل الخط الخارج من محطة التنقية الحالية  •

  للمياه العادمةجديدةتنقية نشاء محطة إ •

 قامة وحدات تنقية في المصانع لمعالجة المياه الصناعيةإ •

 المياه العادمة



 

  الموضوع/المشكلة  الحلول المقترحة  الخطوات العملية

 اتفاقيات التوأمةستفادة من اإل •

حملة عالقات عامة و توعية بخصوص مكب النفايات  •

 الصحي

 مراجعة القوانين و األنظمة •

  .طالق برامج تجريبية إلعادة تدوير النفاياتإ •
 

 الحصول على آليات و سيارات جديدة •

 ربط اآلليات بنظام متابعة محوسب •

 المقترح والمكب  متابعة موضوع مكب النفايات الصحي •

 . مع الجهات المعنيةت الحاليالنفايا

تنظيم التخلص من نفايات األسمنت، زيوت  •

 .السيارات،البطاريات، البناء، الخردة

الورق، الكرتون، (إعادة استخدام بعض النفايات  •

 )البالستيك، اإلطارات

 النفايات الصلبة

 التنسيق مع الجهات المختصة •
 

 تعديل أنظمة البناء •

 حملة توعية •

  أنظمة السالمة العامة

 تعديل أنظمة البناء •

مراجعة المخطط الهيكلي  و باألخص لألراضي  •

 الجديدة 

البحث عن تمويل إلنشاء مرافق رياضية وحدائق  •

 .عامة

  . تخصيص مساحات خضراء تصلح كحدائق عامة •

 إنشاء قرية رياضية  •

عدم وجود مرافق كافية 

 لفئات الشباب و األطفال

ي البيرة و بيتونيا ومكتب  المحافظة التنسيق مع بلديت •

 و غيرهم من المؤسسات ذات الصلة

 البحث عن الدعم الفني و المالي •

 المدينةإعادة تخطيط مركز  •

 تحديث المخطط الهيكلي •

المخطط الهيكلي، و مركز 

 البلد

 المسلخ إعداد دراسة تقييميه لوضع المسلخ •   •

وضع دراسة و مخططات لتأهيل و تطوير المنطقة  • مراجعة المخطط الهيكلي •  المنطقة الصناعية



 

  الموضوع/المشكلة  الحلول المقترحة  الخطوات العملية

ة الخطرة وطرق التخلص دراسة النفايات الصناعي •

 .منها

 .الصناعية
 

باصات أو (إنشاء خط مواصالت عام لخدمة المدينة  • التنسيق مع الجهات المعنية •

 )سرفيس

 دراسة مشكلة المواصالت في مركز المدينة •

 المواصالت

 عالميينتصال بجهات دولية و مستشارين اإل •

 تعديل أنظمة البناء و المخطط الهيكلي •

 دائرة الهندسة للمتابعة •

 .نجازدراسة شامل للمدينة لتصريف مياه المطرإ •

تعديل األنظمة و التصاميم بحيث تعالج مشكلة جمع  •

 وتصريف مياه المطر

معالجة المشاكل الموجودة و تأهيل : على المدى القريب •

 الشبكة الحالية بما يلزم

 يف مياه المطرشبكة تصر

 التنسيق مع المؤسسات األكاديمية و البحث عن تمويل •

تصال بهيئة البترول و المعادن، البيئة، وزارة اإل •

 .المواصالت

 .مراجعة أنظمة الترخيص •

 في المدينة و المناطق نوعية الهواءعداد دراسة لتقييم إ •

 .المجاورة

التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص البنزين المحتوي  •

 ى رصاصعل

 لتحديد انبعات الملوثات منها فحص السيارات  •

إلزام المنشات التجارية و الصناعية بتركيب معدات  •

 )المطاعم، المقاهي، المصانع(فلترة و تهوية 

 التلوث الجوي 

 تصال بجهات دولية و مستشارين عالمييناإل •
 

 التربة لمدينةنجاز دراسة لتحديد جودة التربة في اإ •

 




