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تقديم

تســعى ســلطة جــودة البيئــة، باعتبارهــا الجســم الناظــم للعمــل البيئــي فــي فلســطين، الــى 
حمايــة البيئــة الفلســطينية بكافــة عناصرهــا مــن هــواء ومــاء وتربــة مــن التلــوث بمختلــف 
صــوره وأشــكاله، وتنظيــم العمــل البيئــي وتأطيــره مــن منظــور تخطيطــي ممنهــج وذلــك مــن 
خــالل تطويــر السياســات البيئيــة المناســبة، واإلســتراتيجيات القطاعيــة واإلســتراتيجيات عبــر 
القطاعيــة أو خطــط العمــل. وينــدرج هــذا العمــل تحــت مظلــة قانــون البيئــة رقــم 7 لعــام 
1999 وتعديالتــه، حيــث منــح القانــون ســلطة جــودة البيئــة المســؤولية فــي قيــادة تنســيق 
العمــل فــي القضايــا المتعلقــة بالبيئــة، و صيانــة البيئــة وحمايتهــا، والمحافظــة علــى صحــة 
اإلنســان، وكبــح اســتنزاف المصــادر الطبيعيــة، والحــد منهــا، ومكافحــة التصحــر،  والتعامــل مــع 
ظاهــرة التغيــر المناخــي والتكيــف مــع األثــار الســلبية لهــا باالضافــة للحــد مــن انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة، والحــد مــن التلــوث وآثــاره، وتعزيــز الوعــي والســلوك البيئــي، وحمايــة المناطــق ذات 
الحساســية البيئيــة، وضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة للمصــادر الطبيعيــة، بمــا يراعــي حــق 

األجيــال القادمــة.

ونظــرا ألهميــة البيئــة وتداخلهــا مــع كافــة القطاعــات التنمويــة، عملــت المؤسســة جاهــدة 
ــر قطاعــي. وفــي  ــى مجــال عب ــى تحويلهــا ال ــة فــي هــذه القطاعــات والعمــل عل لدمــج البيئ
هــذا الســياق ومــن خــالل قــرار مجلــس الــوزراء بالمصادقــة علــى منهجيــة إعــداد خطــة التنميــة 
الوطنيــة لالعــوام 2017–2022 وتعزيــزا للجهــود الراميــة الــى إدمــاج البيئــة فــي السياســات 
والبرامــج والتدخــالت القطاعيــة تــم تحويــل البيئــة الــى مجــال عبــر قطاعــي. مــن الجديــر ذكــره 
فــي هــذا الســياق أن ســلطة جــودة البيئــة تقــود العمــل وتنســق العديــد مــن الملفــات ذات 
األهميــة الكبيــرة التــي تتقاطــع مــع العديــد مــن القطاعــات األخــرى، ولعــل ملــف التغيــر 
المناخــي واحــدا مــن تلــك الملفــات الــى جانــب ملــف التنــوع الحيــوي وكذلــك ملــف النفايــات 
الصلبــة الــذي تلعــب فيــه ســلطة جــودة البيئــة دورا مهمــا. مــن جانــب آخــر فــان ســلطة جــودة 
البيئــة تمثــل نقطــة االتصــال الوطنيــة للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة كمــا هــو الحــال فــي 

اتفاقيــة بــازل واتفاقيــة تغيــر المنــاخ واتفاقيــة التنــوع الحيــوي وغيرهــا.

ــة  ــر القطاعي ــة عب ــة بالتعــاون مــع شــركائها إســتراتيجية البيئ لقــد طــورت ســلطة جــودة البيئ
لالعــوام 2017–2022 وحــددت أهدافهــا اإلســتراتيجية وسياســاتها بمــا ينســجم مــع أجنــدة 
السياســات الوطنيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، وتتصــف هــذه االســتراتيجية 
تــم اعدادهــا بالشــراكة الكاملــة مــع المؤسســات الحكوميــة، والمجتمــع المدنــي،  والتــي 
اإلســتراتيجيات  مــع  والتكامــل  بالشــمولية  االكاديميــة،  والمؤسســات  الخــاص،  والقطــاع 
االخــرى، حيــث ســتعمل هــذه اإلســتراتيجية علــى تحقيــق الرؤيــا االســتراتيجية الخاصــة للوصول 

إلــى » بيئــة محميــة نظيفــة مســتدامة«، وكذلــك تحقيــق األهــداف التاليــة:
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مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.. 1

البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة.. 2

اإلجــراءات الالزمــة للتكيــف مــع آثــار ظاهــرة التغيــر المناخــي وللتخفيــف مــن انبعاثــات . 3
غــازات الدفيئــة، وللحــد مــن التصحــر، ومواجهــة الكــوارث والطــواريء البيئيــة ُمتخــذة 

وُمتبنــاه.

المنظومــة التشــريعية البيئيــة محدثــة ومفعلــة ومتكاملــة، واإلطــار المؤسســي البيئــي . 4
ز. ــن وكفــؤ، والتعــاون الدولــي ُمَعــزَّ ُمَمكَّ

مة.. 5 مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

وممــا الشــك فيــه ان تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية بحاجــة الــى الكثيــر مــن المــوارد الماليــة 
والبشــرية، ممــا يلقــي بالعــبء علــى الحكومــة الفلســطينية بدعــم المشــاريع البيئيــة والترويــج 
لهــا لــدى شــركائنا الدولييــن الذيــن نأمــل منهــم الســيما المهتميــن بالبيئــة مواصلــة اإلهتمــام 

بهــذا القطــاع وذلــك مــن خــالل دعــم المشــاريع التــي جــاءت فــي هــذه االســتراتيجية.

وكمــا هــي كافــة اإلســتراتيجيات، فــإن هــذه اإلســتراتيجية المحدثــة ســتتم متابعتهــا بشــكل 
ســنوي مســتمر للوقــوف علــى أهــم االنجــازات والنتائــج التــي يتــم تحقيقهــا، والعمــل علــى 
تجــاوز العقبــات التــي يمكــن أن تحــول دون تنفيــذ تدخالتهــا وتحقيــق نتائجهــا، وذلــك مــن خالل 

المنهجيــة الوطنيــة المخصصــة لذلــك وهــي مــا يعــرف باطــار النتائــج االســتراتيجي.

جميل مطور  

رئيس سلطة جودة البيئة  
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شكر وتقدير

جــاء إعــداد إســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة للــدورة التخطيطيــة 2017–2022 ثــم مراجعتهــا 
وتطويرهــا للفتــرة 2021–2023 حصيلــة جهــد جماعــي تشــاركي تحــت قيــادة ســلطة جــودة 
البيئــة. وفــي هــذا الســياق تتقــدم ســلطة جــودة البيئــة بالشــكر والتقديــر لكافــة الجهــات التــي  
ســاهمت فــي إعــداد هــذه اإلســتراتيجية مــن المؤسســات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع 
الخــاص، وكذلــك المؤسســات األكاديميــة والخبــراء، والشــركاء الدولييــن، ونخــص بالذكــر هنــا 

أعضــاء الفريــق الوطنــي لتطويــر إســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة.

كمــا نعبــر عــن امتناننــا لطاقــم ســلطة جــودة البيئــة علــى مــا قدمــه مــن دعــم فنــي ولوجســتي 
وتنسيقي، وخاصة طاقم اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط، واإلدارات العامة والوحدات 
األخــرى، والمستشــارين. باإلضافــة الــى طاقــم االشــراف على تطوير االســتراتيجيات القطاعية 
وعبــر القطاعيــة فــي مكتــب رئيــس الــوزارء لمــا قدمــوه مــن مســاهمات ومراجعــات أثــرت هــذه 

اإلســتراتيجية وســاهمت في إخراجها بالشــكل األفضل.



القسم األول

المقدمة
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المقدمة 

1.1 تمهيد
عانــت البيئــة الفلســطينية ولفتــرة طويلــة خــالل فتــرة اإلحتــالل اإلســرائيلي مــن إهمــال وعــدم 
إدارة مناســبة ممــا تســبب فــي تدهــور عناصــر البيئــة المختلفــة من مياه وتربــة وهواء. هذا الى 
جانــب القيــود والعراقيــل التــي يمارســها اإلحتــالل علــى عمليــة التنميــة بشــكل عــام، وموضــوع 
حمايــة وتأهيــل البيئــة بشــكل خــاص، ومــا يقترفــه مــن انتهــاك بحــق البيئــة الفلســطينية. كمــا 
أن الزيــادة المضطــردة فــي عــدد الســكان وتأثيرهــا علــى عمليــة النمــو والتطــور اإلقتصــادي 
واإلجتماعــي يشــكل طلبــا متزايــدا علــى المصــادر الطبيعيــة وبالتالــي ارتفــاع كميــة المخلفــات 

والملوثــات الناتجــة عــن زيــادة اإلســتهالك.

إنطالقــا مــن ذلــك تــم انشــاء المؤسســة البيئيــة الرســمية والمتمثلــة فــي الوقــت الحالــي فــي 
»ســلطة جــودة البيئــة«، والتــي مــن صالحياتهــا وواجباتهــا المتابعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ 
كل مــا يلــزم مــن أجــل حمايــة البيئــة الفلســطينية، وتوفيــر بيئــة ســليمة ونظيفــة بهــدف توفيــر 
القــدر األكبــر مــن الصحــة والرفــاه للمواطــن الفلســطيني كحــق كفلــه لــه القانــون األساســي 

وقانــون البيئــة الفلســطيني.

مــن أجــل تحقيــق ذلــك، بــدأت باكــورة الجهــود الفلســطينية لوضــع إســتراتيجية وطنيــة للبيئــة 
ســنة 1999 كأســاس للعمــل البيئــي لفتــرة تمتــد إلــى عشــر ســنوات، بحيــث حــددت فيهــا 
المواضيــع البيئيــة واألولويــات اإلســتراتيجية واألهــداف علــى المســتوى الوطنــي. إلــى جانــب 
ذلــك إشــتملت تلــك اإلســتراتيجية علــى خطــة عمــل ترجمــت فيهــا اإلحتياجــات والفجــوات 
علــى شــكل مشــاريع وتدخــالت، ثــم مؤشــرات للمتابعــة ومراقبــة العمــل واإلنجــاز فيمــا بعــد. 
إال أن بــدء تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية تزامــن مــع إنطــالق اإلنتفاضــة الثانيــة ممــا تتطلــب إعــادة 
ترتيــب ألولويــات التنميــة والتركيــز علــى جهــود اإلغاثــة الطارئــة للتعامــل مــع الوضــع اإلنســاني 

الكارثــي الــذي نتــج عــن اإلحتــالل وإجراءاتــه. 

وبعــد إنتهــاء اإلنتفاضــة الثانيــة بقيــت عمليــة التخطيــط البيئــي تــراوح المــكان بيــن تحديــث 
لخطــة العمــل مــن جهــة ومحاولــة لتجنيــد أمــوال لهــا لتنفيــذ بعض المشــاريع الملحــة والطارئة 
مــن جهــة أخــرى. إلــى أن اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية منهجيــة جديــدة فــي التخطيــط 
علــى المســتوى الوطنــي ومــا يتطلبــه مــن تخطيــط علــى المســتويات القطاعيــة والمحليــة، 
حيــث تــم إعــداد الخطــة الوطنيــة للتنميــة واإلصــالح )2008–2010(، وتبعهــا بعــد ذلــك إعــداد 
خطــة التنميــة الوطنيــة )2011–2013(، ومــن ثــم خطــة التنميــة الوطنيــة )2014–2016( ومــا 
تبعهمــا مــن خطــط وإســتراتيجيات قطاعيــة وعبــر قطاعيــة تحــدد األولويــات واإلحتياجــات 
التنمويــة، ومــا يلزمهــا مــن تدخــالت وموازنــات. وخــالل الدورتيــن التخطيطيتيــن الســابقتين، 

القسم األول
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تــم التعامــل مــع البيئــة كقطــاع تنمــوي مســتقل ضمــن القطــاع االســتراتيجي–البنية التحتيــة 
بإعــداد  والدولييــن  المحلييــن  الشــركاء  مــع  بالتعــاون  البيئــة  جــودة  قامــت ســلطة  بحيــث 
إســتراتيجية البيئــة القطاعيــة )2011–2013(، وإســتراتيجية البيئــة القطاعيــة )2014–2016(.

وفــي العــام 2015، صــادق مجلــس الــوزراء علــى دمــج وزارة التخطيــط والتنميــة اإلداريــة 
وتنســيق  التخطيــط  والتخطيــط« مهــام  الماليــة  تتولــى »وزارة  بحيــث  الماليــة،  وزارة  مــع 
المســاعدات. وفــي هــذا اإلطــار صــادق مجلــس الــوزراء علــى منهجيــة جديــدة إلعــداد الخطــة 
الوطنيــة بحيــث تجمــع  مــا بيــن التخطيــط القطاعــي وعمليــة إعــداد الموازنــات متوســطة 
األمــد مــن خــالل وثيقــة سياســاتية إســتراتيجية أطلــق عليهــا »أجنــدة السياســات الوطنيــة« 
ــة  ــرة مــن 2017 وحتــى 2022. إحتــوت هــذه الوثيقــة علــى محــاور التنمي بحيــث تغطــي الفت
المحلييــن  الشــركاء  بيــن  عليهــا  المتفــق  والسياســاتية  الوطنيــة  واألولويــات  األساســية 
أساســيًا  ومرجعــًا  مدخــاًل  لتكــون   ،)2022–2017( القادمــة  الســت  للســنوات  والدولييــن 
يتــم اإلعتمــاد والبنــاء عليــه فــي اســتكمال بقيــة أجــزاء خطــة التنميــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بإعــداد اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة والبرامــج التنفيذيــة، وبمــا يحقــق العدالــة 
اإلجتماعيــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن. وضمــن هــذا التوجــه التخطيطــي 
الجديــد، قــرر مجلــس الــوزراء تحويــل البيئــة إلــى موضــوع عبــر قطاعــي، وذلــك تعزيــزًا للجهــود 

الراميــة الــى إدمــاج البيئــة فــي السياســات والبرامــج والتدخــالت القطاعيــة. 

فــي منتصــف عــام 2016 صــادق مجلــس الــوزراء علــى مصفوفــة األولويــات والتدخــالت 
السياســاتية المشــمولة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2017–2022. حيــث تؤكــد 
هــذه المصفوفــة علــى دور الحكومــة المحــوري فــي تنســيق العمليــة التخطيطيــة وقيادتهــا، 
والــذي يشــكل بســط الســيادة الكاملــة علــى ترابنــا الوطنــي علــى حــدود عــام 1967 وترســيخ 
القــدس الشــرقية عاصمــة لدولتنــا المســتقلة أولــى األولويــات الوطنيــة. كمــا تركــز أجنــدة 
السياســات الوطنيــة علــى إنهــاء اإلنقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة بيــن أبنــاء شــعبنا، وتعزيــز 
اإلصــالح  فــي مســيرة  اإلقتصــادي والمضــي  اإلســتقالل  وإنجــاز  الديمقراطيــة  الممارســة 
والعدالــة  البيئــة،  اســتدامة  ضمــان  إلــى  إضافــة  للمواطنيــن،  الخدمــات  مختلــف  وتوفيــر 
اإلجتماعيــة والمســاواة بيــن المواطنيــن، واضطــالع النســاء والشــباب بــدور أكبــر فــي النهــوض 

ــة الفلســطينية وإرســاء دعائمهــا علــى أســس عصريــة متينــة. بمؤسســات الدول

وفــي هــذا الســياق فقــد أصــدرت وزارة الماليــة والتخطيــط دليــاًل إلعــداد اإلســتراتيجيات 
وليشــكل  اإلســتراتيجيات،  إعــداد  منهجيــة  توحيــد  أجــل  مــن  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة 
أداة تســاعد الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة فــي وضــع اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر 
القطاعيــة –بمــا فيهــا البيئــة– مــن أجــل مواجهــة التحديــات التنمويــة، وضمــان أن تصبــح 
اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة أكثــر واقعيــة وتراعــي التنســيق والتكامــل والتناغــم 
رئيســية شــملت  الدليــل مجموعــة مبــادئ  بيــن اإلســتراتيجيات ذات العالقــة. وقــد حــدد 
العمليــات والمخرجــات، وأتاحــت المجــال لمشــاركة جميــع فئــات المجتمــع الفلســطيني فــي 
المبــادئ علــى اإلجمــاع والرؤيــة بعيــدة األمــد،  ركــزت هــذه  إعــداد اإلســتراتيجيات. وقــد 
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القيــادة والملكيــة الوطنيــة، اإللتــزام الحكومــي رفيــع المســتوى، الشــمولية والتكامليــة، تأثيــر 
اإلحتــالل علــى تنفيــذ وتطويــر اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وجــود أولويــات 
موازنــة واضحــة، اإلســتناد إلــى تحليــل داخلــي وشــامل، البنــاء علــى مراجعــات لإلســتراتيجيات 
القائمــة، والمشــاركة الفاعلــة فــي إعــداد وتنفيــذ اإلســتراتيجيات. كمــا تضمــن الملحــق الفنــي 
للدليــل والــذي صــدر فــي آب 2016 اإلرشــادات الفنيــة إلعــداد مكونــات اإلســتراتيجية عبــر 
القطاعيــة، والتــي مــن ضمنهــا البيئــة،  والمتطلبــات الواجــب توفرهــا فــي اإلســتراتيجيات 
الفنيــة. باإلضافــة إلــى النمــاذج اإللزاميــة التــي يجــب أن تشــملها اإلســتراتيجية والخطــوات 

واآلليــات واألدوار والمســؤوليات للمؤسســات المختلفــة. 

تقريــر  اعــداد  تــم   )2022–2017( التخطيطيــة  المــدة  نصــف  أي  العــام 2019  نهايــة  فــي 
المراجعــة النصفــي لالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــن أجــل رصــد مــدى التقــدم 
فــي تحقيــق وتنفيــذ تلــك االســتراتيجيات بنــاء علــى اطــار النتائــج االســتراتيجي الــذي أعــد 
باشــراف االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ومــن خــالل المؤسســات القطاعيــة ذات العالقــة. 

مراجعــة  فــي  الشــروع  تــم  فقــد  المذكــور  النصفــي  المراجعــة  تقريــر  اعــداد  مــع  بالتزامــن 
االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة أيضــا، حيــث كان تقريــر 
المراجعــة أحــد أهــم المرجعيــات فــي هــذه العمليــة، الــى جانــب عــدد مــن القضايــا األخــرى 
أهمهــا مســألة التنميــة بالعناقيــد التــي اعتمدهــا مجلــس الــوزراء مؤخــرا، وكذلــك أيــة أولويــات 
تنمويــة جديــدة طــرأت علــى القطاعــات عامــة فــي الثــالث ســنوات األخيــرة )2017–2019(، 
الــى جانــب ضــرورة تضميــن البعــد الجغرافــي قــدر االمــكان فــي عمليــة التطويــر تلــك، كمــا أن 
مســألة الواقعيــة لالســتراتيجيات وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمواءمــة مــع 
المعاهــدات الدوليــة وخاصــة الموقعــة مــن قبــل دولــة فلســطين وأجندة التنمية المســتدامة 
مــن المســائل التــي أخــذت باالعتبــار فــي عمليــة التطويــر والتحديــث. ومــن المســائل الهامــة 
أيضــا فــي عمليــة التطويــر القضايــا عبــر القطاعيــة الســيما البيئــة والنــوع االجتماعي والشــباب، 
وهــي مســائل البــد مــن أخذهــا باالعتبــار وتضمينهــا فــي االســتراتيجيات القطاعيــة العديــدة. 

لقــد طــرأ تعديــل علــى االطــر المؤسســية فــي عمليــة التطويــر والتحديــث هــذه المــرة، حيــث 
أصبــح مكتــب رئيــس الــوزراء هــو الجهــة التــي تتابــع وتنســق هــذه العمليــة بعــد أن كانــت وزارة 

الماليــة والتخطيــط ســابقا.

2.1  المنهجية
اســتجابة لدعــوة مجلــس الــوزراء لتحديــث وتطويــر االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 
باشــرت ســلطة جــودة البيئــة كغيرهــا مــن المؤسســات بمراجعــة وتحديــث اســتراتيجيتها عبــر 
القطاعيــة، حيــث تــم االســتناد فــي األســاس علــى تقريــر المراجعــة النصفــي المذكــور أعــاله 
وكذلــك علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي تــم تطويرهــا بعــض الشــيء لتتماشــى وتتوائــم 

مــع مــا طــرأ علــى الحالــة الفلســطينية ومــا اســتجد فيهــا مــن أولويــات فــي نفــس الوقــت. 
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تــم بــدء العمــل فــي هــذا االطــار بتشــكيل فريــق فنــي مصغــر فــي ســلطة جــوة البيئــة يضــم 
رئيــس الســلطة ونائبــه والمــدراء العاميــن / نوابهــم والمستشــارين، وتم االعتمــاد على الفريق 
الوطنــي المشــكل ســابقا فــي العــام 2016 ابــان اعــداد االســتراتيجية 2017–2022 والــذي 
ضــم كافــة المؤسســات الشــريكة ذات العالقــة مــن القطــاع العــام والخــاص ومنظمــات 
العالقــة  المطلــوب واشــراك ذوي  التشــاور  أجــل ضمــان  المدنــي والخبــراء مــن  المجتمــع 

ــر وتحديــث االســتراتيجية هــذه. ــة تطوي والشــركاء فــي عملي

لقــد بــدأت عمليــة التطويــر بعقــد االجتماعــات الداخليــة للفريــق الفنــي المصغــر مــن أجــل 
بيئــي،  مــن منظــور  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  علــى  المطلوبــة  التعديــالت  أهــم  تحديــد 
وتحديــد الخطــوات الالحقــة فــي هــذه العمليــة. وبنــاء علــى تلــك االجتماعــات والمشــاورات 
تــم اقتــراح التعديــالت المطلوبــة علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة حيــث أخــذت باالعتبــار مــن 

ــوزراء.  ــق العمــل التنســيقي فــي مكتــب رئيــس ال ــل فري قب

بعــد ذلــك تــم االنتقــال للعمــل علــى مراجعــة وتطويــر اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة، حيــث 
تــم الرجــوع الــى االســتراتيجية الحاليــة 2017–2022 ورصــد مــا تــم تحقيقــه ومــا هــو فــي طــور 
ــة فــي هــذا القطــاع.  ــة وأهمي ــت تشــكل أولوي ــي مــا زال ــا الت ــى القضاي ــق باالضافــة ال التحقي
ونظــرا ألن البيئــة متداخلــة مــع معظــم القطاعــات األخــرى كونهــا عبــر قطاعيــة فقــد تمــت 
االســتفادة واالســتناد الــى تقريــر المراجعــة النصفــي الــذي رصــد االنجــازات ومــا تــم تحقيقــه 
فــي القطاعــات األخــرى علــى مــدار الســنوات الثــالث األولــى 2017–2019. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن السياســات البيئيــة التــي كانــت قــد أدرجــت فــي اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة 
لكافــة القطاعــات التنمويــة كانــت أســاس العمــل أيضــا هــذه المــرة فــي عمليــة التحديــث 
واالعتمــاد عليهــا فــي بلــورة النتائــج التــي قــد تحقــق هــذه السياســات فــي كل قطــاع مــن 
القطاعــات األخــرى. حيــث تمــت صياغــة واقتــراح النتائــج التــي قــد تحقــق تلــك السياســات 
ــراح مؤشــرات لقيــاس تلــك النتائــج، بحيــث تكــون هــذه  فــي كل قطــاع مــن القطاعــات واقت
النتائــج هــي االســاس الــذي تنطلــق منــه القطاعــات فــي عمليــة تضميــن البعــد البيئــي فــي 
اســتراتيجياتها القطاعيــة وعبــر القطاعيــة أيضــا. لقــد تــم تعميــم المصفوفــة التــي تحــوي تلــك 
النتائــج ومؤشــراتها علــى جميــع ممثلــي القطاعــات فــي الفريــق الوطنــي لتطويــر اســتراتيجية 
ــر القطاعيــة مــن أجــل االسترشــاد بهــا وكــي تصبــح المهمــة أســهل بالنســبة لتلــك  البيئــة عب
القطاعــات فــي تضميــن البعــد البيئــي. مــن جانــب آخــر عمــدت ســلطة جــودة البيئــة علــى 
حضــور كافــة الــورش واالجتماعــات الالتــي عقدتهــا القطاعــات األخــرى ودعيــت ســلطة جــودة 
البيئــة لهــا وتــم فيهــا تبيــان وتوضيــح مــا يلــزم مــن تلــك القطاعــات فــي تضميــن وادراج البعــد 
البيئــي. ومــن الجديــد بالذكــر أنــه فــي ســياق تطويــر تلــك المصفوفــة تــم عقــد ورشــة عمــل 
بحضــور كافــة الشــركاء وممثلــي معظــم القطاعــات مــن أجــل مناقشــة األمــر معهــم وأخــذ 
مالحظاتهــم وتوجهاتهــم فــي هــذا الشــأن. الــى جانــب ذلــك كان هنــاك تواصــل مــع ممثلــي 
القطاعــات فــي الفريــق الوطنــي وبعــض منســقي القطاعــات األخــرى مــن أجــل توضيــح طبيعة 
واليــة تضميــن البعــد البيئــي فــي اســتراتيجياتهم. القليــل مــن تلــك القطاعــات لجــأ الــى ســلطة 
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جــودة البيئــة يطلــب المســاعدة أو التوضيــح فــي طريقــة تضميــن ودمــج البعــد البيئــي فــي 
اســتراتيجياتهم. 

ــرز تبايــن واضــح مــن قبــل الشــركاء فــي القطاعــات المختلفــة مــن حيــث التعاطــي مــع  لقــد ب
تضميــن البعــد البيئــي واألخــذ بالمصفوفــة التــي تــم تطويرهــا والمشــار اليهــا اعــاله، حيــث 
كانــت بعــض القطاعــات مهتمــة فــي هــذا األمــر وأبــدت القبــول وأدرجــت فعــال تلــك النتائــج 
فــي اســتراتيجياتها، علــى عكــس نســبة كبيــرة مــن القطاعــات التــي لــم تقــم بذلــك ولــم تبــد 
االســتعداد حتــى. مــا زال هــذا األمــر بحاجــة الــى آليــة أوضــح وأشــد مــن أجــل تبنــي دمــج 
وتضميــن البعــد البيئــي فــي االســتراتيجيات القطاعيــة خاصــة وأن هــذا األمــر كان مــن ضمــن 
التوجيهــات التــي اعتمدهــا واقرهــا مجلــس الــوزراء فــي تطويــر االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر 

القطاعيــة العديــدة.

ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه السلســلة مــن المشــاورات واإلجتماعــات والمراجعــات والتغذيــة 
الراجعــة للوثيقــة مــن قبــل الشــركاء وأصحــاب المصالــح كان لهــا األثــر الواضــح فــي إخــراج 
الوثيقــة بشــكلها النهائــي، بالرغــم مــن أن مزيــدا مــن التدخــل والتفاعــل مــع تلــك الوثيقــة 
كان مطلوبــا. هــذا وقــد تــم تقديــم المســودة األولــى الــى جهــة التنســيق فــي مكتــب رئيــس 
الــوزراء والذيــن بدورهــم زودوا ســلطة جــودة البيئــة بالتغذيــة الراجعــة والمالحظــات حــول 
تلــك االســتراتيجية، وبنــاء عليــه تمــت مراجعتهــا وتعديــل المطلــوب فيهــا ووضعهــا فــي شــكل 
المســودة الثانيــة التــي أعيــدت مــرة أخــرى الــى مكتــب رئيــس الــوزراء. بعدهــا تــم اســتالم 
بعــض المالحظــات االضافيــة علــى تلــك النســخة المعدلــة حيــث تــم االطــالع عليهــا مــرة أخــرى 
ــم أرســلت الــى جهــة التنســيق فــي مكتــب  وادماجهــا فــي الشــكل النهائــي لإلســتراتيجية، ث

رئيــس الــوزراء حســب األصــول لالقــرار.

من الجدير بالذكر أن متابعة ورصد مدى تنفيذ هذه االســتراتيجية وغيرها من االســتراتيجيات 
ــة العامــة لمجلــس الــوزراء التــي تتنابــع مــع  ــر القطاعيــة يتــم مــن خــالل االمان القطاعيــة وعب
القطاعــات المختلفــة العــداد اطــار النتائــج االســتراتيجي الــذي يتــم مــن خاللــه رصــد مــدى 
التقــدم فــي تحقيــق النتائــج التــي ادرجــت فــي تلــك االســتراتيجيات بالرجــوع الــى المؤشــرات 
التــي وضعــت لهــذا الغــرض وباالســتناد الــى تلــك االســتهدافات التــي وضعــت للثالث ســنوات 

القادمــة.



القسم الثاني

تحليل الواقع



 االستراتيجية القطاعية للبيئة16

تحليل الواقع

1.2 نبــذة عــن القطــاع )وصــف نطــاق القطــاع والقطاعــات الفرعيــة وكذلــك 
تحليــل الشــركاء العامليــن فــي القطــاع(

لعــل أهــم مــا يميــز »البيئــة« هــو تداخلهــا أو تقاطعهــا مــع معظــم القطاعــات التنمويــة 
ــر  ــوزراء األخي ــك، جــاء قــرار مجلــس ال ــة«. لذل ــر قطاعي األخــرى، ممــا ُيضفــي عليهــا صفــة »عب
باعتبــار البيئــة موضوعــًا عبــر قطاعــي انعكاســًا وترجمة اللتــزام الحكومة الفلســطينية بالقضايا 
ــة الفلســطينية بكافــة عناصرهــا مــن  ــة البيئ ــر وحماي ــر بتطوي ــة وإيالئهــا اإلهتمــام الكبي البيئي
هــواء، ومــاء، وتربــة، ومــا يتفاعــل فيهــا ويؤثــر عليهــا. جــاء ذلــك بعــد ســنوات مــن إعــداد خطــط 
قطاعيــة بيئيــة، والتعامــل مــع البيئــة كمجــال مســتقل وكقطــاع تنمــوي منفصــل، اال أن 
معالــم التوجــه اإلســتراتيجي فــي التخطيــط البيئــي تغيــرت بحيــث تحــول العمــل فــي هــذا 
ــر قطاعــي يتداخــل ويتشــابك مــع كافــة  ــى مجــال عب الســياق مــن قطــاع منفصــل محــدد إل

القطاعــات التنمويــة، ويتكامــل مــع الخطــط القطاعيــة األخــرى.

البيئــة  »أن  علــى  المعــدل  الفلســطيني  األساســي  القانــون  مــن   33 المــادة  نصــت  لقــد 
المتوازنــة النظيفــة حــق مــن حقــوق اإلنســان، والحفــاظ علــى البيئــة الفلســطينية وحمايتهــا 
مــن أجــل أجيــال الحاضــر والمســتقبل مســؤولية وطنيــة«. وعلــى هــذا األســاس الدســتوري، 
ُبنــي قانــون البيئــة رقــم 7 والصــادر فــي عــام 1999 وتعديالتــه، والــذي يشــكل المرجعيــة 
القانونيــة الرئيســية فيمــا يتعلــق بالبيئــة وحمايتهــا. حيــث عــّرف القانــون البيئــة بأنهــا » المحيــط 
الحيــوي الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة ومــا يحتويــه مــن هــواء، ومــاء، وتربــة، ومــا عليهــا مــن 
منشــآت، والتفاعــالت القائمــة فيمــا بينهــا«1. ومنــح القانــون ســلطة جــودة البيئــة )وزارة 
شــؤون البيئــة ســابقًا( المســؤولية فــي قيــادة تنســيق العمــل فــي القضايــا المتعلقــة بالبيئــة، 
وعــن صيانــة البيئــة وحمايتهــا، والمحافظــة علــى صحــة اإلنســان، وكبــح اســتنزاف المصــادر 
الطبيعيــة، والحــد منهــا، ومكافحــة التصحــر، والحيلولــة دون تفاقــم ظاهــرة التغيــر المناخــي، 
والحــد مــن التلــوث، وتعزيــز الوعــي والســلوك البيئــي، وضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة 
ــا.  ــة المناطــق الحساســة بيئي ــال القادمــة، وحماي ــة، بمــا يراعــي حــق األجي للمصــادر الطبيعي

وبالنظــر إلــى تنــوع القضايــا والعناصــر البيئيــة، وتداخــل وارتبــاط مجــاالت العمــل والتداخــل مــع 
القطاعــات التنمويــة األخــرى، فــإن ضمــان التنســيق والتفاعــل والتكامــل بيــن ســلطة جــودة 
البيئــة والمؤسســات التــي تقــود القطاعــات التنمويــة األخــرى هــو ركيــزة أساســية لضمــان 

1  المادة 1 من قانون البيئة رقم )7( لعام 1999.
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العمــل المتكامــل الفعــال فــي وضــع السياســات، واألنظمــة، واإلســتراتيجيات، والتعليمــات، 
والمواصفــات، أو فــي تنفيذهــا والمراقبــة عليهــا، وتقييــم أثرهــا.

مــن خــالل التعريــف العــام للبيئــة فانــه يمكــن القــول بــأن العمــل البيئــي والبعــد البيئــي يتداخــل 
ويتشــابك مــع معظــم القطاعــات التنمويــة ان لــم يكــن معهــا جميعــا، فقطــاع الميــاه مثــال 
ومــا يتضمــن مــن تطويــر وادارة للمصــادر الجوفيــة والســطحية وحمايتهــا من التلوث وتحســين 
الجــودة، باالضافــة الــى جمــع ومعالجــة الميــاه العادمــة المنزليــة واعــادة اســتخدامها فــي 
مجــاالت مناســبة لجودتهــا وكمياتهــا، ومســألة الحصــاد المائــي أو تحليــة ميــاه البحــر والينابيــع 
المتاحــة،  المــوارد  اســتخدام  توفيــر مصــادر ميــاه جديــدة وترشــيد  أو  المتملحــة،  اآلبــار  أو 
وتطويــر األطــر المؤسســية والقانونيــة التــي تنظــم قطــاع الميــاه، كل ذلــك يعتبــر مــن القضايــا 
التــي تقــع فــي صلــب قطــاع الميــاه إال أنهــا أيضــا تعتبــر مــن المســائل التــي تجيــب علــى تضمين 
البعــد البيئــي فــي هــذا القطــاع الهــام. أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الطاقــة بمــا يشــمله مــن تعزيــز 
اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة وترشــيد اســتخدامات الطاقــة مــن كافــة مصادرهــا 
ورفــع كفــاءة الطاقــة وتقليــل الفاقــد منهــا يدعــم مباشــرة العمــل البيئــي ويشــير الــى تضمينــه 
فــي هــذا المجــال. أمــا بخصــوص قطــاع الحكــم المحلــي واالداري فــان عالقتــه وثيقــة جــدا مــع 
ــر محــور قطــاع  ــذي يعتب ــة، وال ــات الصلب ــة، حيــث أن قطــاع النفاي ــة البيئ البعــد البيئــي وحماي
الحكــم المحلــي يعتبــر مــن أهــم مصــادر تلــوث البيئــة، فــان العمــل فيــه وتطويــره وايجاد الســبل 
األمثــل الدارتــه واالســتفادة منــه كمــورد وليــس فقــط كملــوث مــن خــالل اعــادة االســتخدام 
والتدويــر أحيانــا أو تحويــل النفايــات الــى طاقــة مــرة أخــرى أو تحويــل النفايــات الــى ســماد 
ــر مــن  ــات الخطــرة والتخلــص منهــا بشــكل ســليم كل ذلــك يعتب عضــوي، كمــا أن ادارة النفاي
القضايــا الحاميــة للبيئــة ويخــدم البيئــة ويحافــظ عليهــا. كمــا أن موضــوع اســتعماالت األراضــي 
ــة البيئــة وضمــان أقــل ضــرر ممكــن علــى المحيــط  وتصنيفهــا يعــد ذو عالقــة مباشــرة بحماي
الحيــوي، هــذا باالضافــة الــى تطويــر المخططــات الهيكليــة والتخطيــط المكانــي الــذي البــد 
وأن يكــون البعــد البيئــي حاضــرا وبقــوة فيــه مــن أجــل تقليــل المخاطــر الممكنــة عــن التخطيــط 
الحضــري واألخــذ باالعتبــار كافــة المشــاكل البيئيــة المحتملــة وايجــاد الحلــول لهــا. هــذا الــى 
جانــب مســألة مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع التنميــة المحليــة التــي تنفذهــا البلديــات 
والمجالــس القرويــة، اذ البــد وأن تراعــي تلــك المشــاريع فــي تنفيذهــا أو فــي التخطيــط لهــا 
البعــد البيئــي ودراســات تقييــم األثــر البيئــي لضمــان أقــل قــدر ممكــن مــن األثــر علــى البيئــة و 
األخــذ باالعتبــار االجــراءات التخفيفيــة الالزمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع النقــل والمواصــالت 
الــذي يعتبــر أحــد مصــادر التلــوث الرئيســية للهــواء المحيــط، فــان تبنــي برامــج وتدخــالت تعنــى 
الســيارات  الخــاص، وتشــجيع اســتخدام  النقــل  العــام وتخفيــف اســتخدام  النقــل  بتشــجيع 
المركبــات،  عــوادم  انبعاثــات  وضبــط  ومراقبــة  المســتطاع–،  قــدر  والهجينــة–  الكهربائيــة 
واالهتمــام بمســتوى الخدمــة علــى الشــوارع وتخطيطهــا بشــكل مناســب وســليم، كل ذلــك 
مــن شــأنه أن يحافــظ علــى البيئــة ويقلــل مــن مســتويات التلــوث التــي قــد تنجــم عــن ذلــك 
القطــاع. أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع االشــغال العامــة واالســكان، فــان تعزيــز مســألة البنــاء 
األخضــر ســواء فــي المبانــي الحكوميــة أو مبانــي مشــاريع االســكان التــي تعكــف الــوزارة علــى 
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بنائهــا أو تنظيــم اقامتهــا مــن قبــل شــركاء آخريــن، وكذلــك شــق الطــرق بكافــة أشــكالها 
وأنواعهــا ومراعــاة المعاييــر البيئيــة ســواء فــي التخطيــط أو التنفيــذ، كل ذلــك يســاعد علــى 
تقليــل تلــوث البيئــة ويحمــي المصــادر الطبيعيــة ويعــزز اســتدامتها، هــذا الــى جانــب اعــادة 
النظــر فــي نظــام العطــاءات المركــزي مــن منظــور بيئــي ليصبــح مســتداما، وهــو مــا مــن شــانه 
أن يســاعد فــي حمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة. أمــا القطــاع الصناعــي، فــان ضبــط المصانــع 
وعمليــات االنتــاج فيهــا لتكــون أقــل تلويثــا للبيئــة وأقــل انتاجــا للنفايــات وتســتخدم المــوارد 
ــة، وذلــك مــن خــالل تطبيــق  ــة، وتراعــي المواصفــات ونظــم االدارة البيئي ــر فعالي بشــكل أكث
القوانيــن واالنظمــة الخاصــة بترخيــص المنشــآت الصناعيــة واالقتصاديــة بمــا ينســجم مــع 
الشــروط والمعاييــر البيئيــة، فــان ذلــك كلــه يدعــم البيئــة ويحميهــا ويضمــن التخفيــف مــن 
األعبــاء التــي يلقيهــا هــذا القطــاع عليهــا. أمــا فــي قطــاع الزراعــة الــذي يعتبــر مــن القطاعــات 
األكثــر اســتهالكا للمــوارد الطبيعيــة الســيما مــورد الميــاه، ومــا يدخــل فــي عمليــات ادارة هــذا 
القطــاع وعجلــة االنتــاج مــن أســمدة ومبيــدات ومــا تســببه مــن تلــوث للتربــة ومصــادر الميــاه، 
ومــا ينتــج عــن هــذا القطــاع مــن نفايــات صلبــة وخطــرة، واألثــر المحتمــل بــل األكيــد لهــذا 
القطــاع علــى التنــوع الحيــوي الــذي يعتبــر أســاس األمــن الغذائــي، كل ذلــك اذا مــا تمــت 
العنايــة بــه واألخــذ باالجــراءات والتدخــالت الصحيحــة لتخفيــف أثــره فانــه يســاعد كثيــرا فــي 
حمايــة البيئــة واســتدامتها، هــذا الــى جانــب التدخــالت واالجــراءات الالزمــة لمكافحــة التصحــر 
وتدهــور جــودة التربــة واألراضــي، ومراعــاة األبعــاد البيئيــة فــي عمليــات اســتصالح االراضــي، 
الــى جانــب األثــر البالــغ للتغيــر المناخــي علــى هــذا القطــاع وضــرورة اتخــاذ االجــراءات الالزمــة 
للتكيــف معــه، باالضافــة الــى العمــل علــى تنظیــم الصیــد ومنــع الرعــي الجائــر فــي إطــار 
الحفــاظ علــى التنــوع الحیــوي. أمــا فيمــا يتعلــق بقطاعــي التعليــم والتعليــم العالــي، فــان 
مســألة المناهــج الدراســية وتضميــن البعــد البيئــي فيهــا، وكذلــك تطويــر النشــاطات الالصفيــة 
لتحاكــي البيئــة وتراعــي حمايتهــا وصونهــا، واالهتمــام بقضيــة البحــث العلمــي البيئي وتشــجيع 
ــر  ــة، وكذلــك العمــل علــى تطوي ــة البيئ ــر وحماي ــة الهادفــة لتطوي ــادرات واألفــكار الريادي المب
ــة  ــة، هــذا كلــه يدعــم البيئ المعرفــة لــدى الطــالب وتحويلهــا الــى ســلوك صحيــح فــي النهاي
وحمايتهــا ويســاعد فــي الحــد مــن هــدر وتدهــور المــوارد الطبيعيــة وحســن ادارتهــا. أمــا قطــاع 
البيئــة  حمايــة  مفهــوم  مــع  تتقاطــع  جــدا  هامــة  قضايــا  هنــاك  فــان   ، العــام  المــال  ادارة 
واســتدامتها كمــا هــو الحــال بشــأن نظــام المشــتريات العامــة وتطويــره ليكــون مســتداما 
ومحافظــا علــى البيئــة، كمــا أن فــرض الضرائــب علــى القطاعــات الملوثــة واعفــاء أو تخفيــض 
الضرائــب عــن تلــك القطاعــات الصديقــة للبيئــة، الــى جانــب تحفيــز وتشــجيع االســتثمارات 
الخضــراء، كل هــذا يســاعد فــي حمايــة البيئــة وتقليــل نســب التلــوث الناتــج عــن قطاعــات 
االنتــاج والخدمــات المختلفــة. أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الســياحة، فــان تعزيــز مفهــوم الســياحة 
البيئيــة وتطويــره، وكذلــك اتبــاع المفاهيــم والمعاييــر البيئيــة فــي تشــغيل وادارة المرافــق 
الســياحية المتعــددة، مــن شــأنه أن يحمــي البيئــة بعناصرهــا المختلفــة ويقلــل مــن الضــرر 
الحاصــل مــن هــذا القطــاع علــى البيئــة. وبخصــوص قطــاع الثقافــة والتــراث فــان هنــاك عالقــة 
مــن حيــث أن هــذا القطــاع يمكــن أن يكــون مــن الوســائل الهامــة فــي زيــادة المعرفــة والوعــي 
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الثقافيــة  البيئيــة فــي األنشــطة  البيئــي والقضايــا  البعــد  ابــراز  البيئيــة مــن خــالل  بالقضايــا 
المتعــددة كمعــارض الكتــب والعــروض المســرحية والثقافيــة والنــدوات والمؤتمــرات وغيرهــا، 
هــذا الــى جانــب فرصــة تشــجيع االبــداع فــي مجــال الكتابــة البيئيــة والرســم البيئــي أو التصويــر 
الفوتوغرافــي لعناصــر البيئــة المختلفــة. أمــا قطــاع الصحــة، فــان ادارة مــا ينجــم عــن هــذا 
القطــاع مــن مخلفــات طبيــة، وكذلــك رصــد العالقــة بيــن المــرض والمســبب  فــي التلــوث 
البيئــي، وكذلــك تبنــي مفهــوم البنــاء األخضــر فــي المرافــق واألبنيــة الصحيــة، واعتمــاد أنظمــة 
االدارة البيئيــة فــي المختبــرات والمراكــز الطبيــة، وتعزيــز العالقــة بيــن الصحــة والبيئــة، كل 
ذلــك مــن شــأنه أن يحمــي البيئــة ويعــزز مــن تقليــل الضــرر الواقــع عليهــا مــن هــذا القطــاع. أمــا 
قطــاع التشــغيل، فــان اتبــاع شــروط الســالمة المهنيــة وضبــط المرافــق والمصانــع ومواقــع 
االجــراءات   وتطبيــق  البيئيــة  الموافقــات  علــى  الحصــول  حيــث  مــن  المختلفــة  التشــغيل 
والمعاييــر والشــروط الصحيــة والبيئيــة كل ذلــك مــن شــأنه أن يحمــي العامــل أوال ومحيــط 
العمــل ثانيــا والبيئــة ثالثــا. أمــا قطــاع العــدل والقضــاء، فــان تطويــر المنظومــة التشــريعية 
للبيئــة وضمــان تطبيقهــا، وانفــاذ القانــون البيئــي وآلياتــه، وتطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة فــي 
االداريــة  األجســام  وايجــاد  القــدرات  وبنــاء  والتدريــب  التأهيــل  حيــث  مــن  المجــال  هــذا 
والمؤسســية الالزمــة، كل ذلــك مــن شــأنه أن يســاهم بشــكل كبيــر فــي حمايــة البيئــة والحــد 
مــن االعتــداءات الواقعــة عليهــا مــن قبــل المواطنيــن، األمــر الــذي يســاهم فــي حمايتهــا 
المواطــن  ألمــن  جــدا  هــام  البيئــي  األمــن  فــان  األمــن  قطــاع  وبخصــوص  واســتدامتها. 
ــا مــا تنجــم عــن وجــود مشــاكل بيئيــة  واســتقراره، حيــث أن مشــاكل النــزوح البيئــي التــي غالب
ــن ومصــادر رزقهــم وصحتهــم العامــة،  ــاة واســتقرار المواطني فــي بعــض المناطــق تهــدد حي
والحرائــق  كالفيضانــات  الطبيعيــة  الكــوارث  تصاحــب  التــي  والمهــددات  األخطــار  أن  كمــا 
الشاســعة مــن شــأنها أن تــؤذي وتهــدد حيــاة المواطنيــن، هــذا الــى جانــب بعــض المواقــع 
الســاخنة مــن حيــث التلــوث أو تلــك التــي تنطــوي علــى مخاطــر بيئيــة ايضــا تعصــف باســتقرار 
القانونيــة  األطــر  وتطويــر  القــدرات  وبنــاء  تعزيــز  فــان  لــذا  حياتهــم.  وتهــدد  المواطنيــن 
والمؤسســية التــي تتنابــع وتعالــج مثــل تلــك القضايــا الشــك أنهــا تعــود بالمنفعــة علــى 
المواطــن وتجنبــه تلــك المخاطــر وكذلــك تحــد مــن تلــك المخاطــر الــى أقــل درجــة ممكنــة. أمــا 
فيمــا يتعلــق بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، فــان البــث الخلــوي وبــث االنترنــت 
ــراج ومحطــات التقويــة يعتبــر مســألة أساســية تقــع ضمــن نطاقــه، وحيــث أن  مــن خــالل األب
هــذا النــوع مــن االشــعاع قــد ينطــوي علــى مخاطــر معينــة فانــه البــد مــن االلتــزام بالمعاييــر 
البيئيــة المعتمــدة والــزام مشــغلي تلــك األبــراج بالحصــول علــى الموافقــات البيئيــة الالزمــة 
لضمــان ســالمة االنشــاء والتشــغيل، مــن جانــب آخــر فــان تــداول األجهزة الخليوية واســتعمالها 
وصيانتهــا ينطــوي علــى انتــاج كميــات معقولــة مــن النفايــات االلكترونيــة، األمــر الــذي يحتــاج 
الــى ضبــط والــزام منتجــي تلــك النفايــات باتبــاع االســاليب الصحيحــة فــي ادارة تلــك النفايــات، 
هــذا الــى جانــب أن هــذا القطــاع قــد يكــون وســيلة مــن وســائل الترويــج للبيئــة مــن خــالل انتــاج 
بعــض الطوابــع البريديــة التــي تحمــل شــعارات بيئيــة أو صــور تعــود لرمــوز بيئيــة وطنيــة كالطائــر 
الوطنــي أو النبتــة الوطنيــة أو مــا شــابه، باالضافــة الــى امكانيــة اســتعمال وســائل االتصــال 
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المختلفــة مــن شــبكات أرضيــة أو خلويــة لنشــر الوعــي البيئــي بيــن الجمهــور. أمــا فيمــا يتعلــق 
بقطــاع النــوع االجتماعــي فــان اســتهداف المــرأة فــي نشــر الوعــي والمعرفــة البيئيــة سيســارع 
مــن انتشــار هــذه المعرفــة فــي المجتمــع نظــرا لســعة المســاحة التــي تغطيهــا النســاء فــي 
التنمويــة  المشــاريع  فــي  البيئــة  الســتهداف  كبيــرة  امكانيــات  هنــاك  أن  كمــا  المجتمــع، 
ومشــاريع الدعــم والتمكيــن االقتصــادي للنســاء. مــا ينطبــق علــى هــذا القطــاع بالتأكيــد يمكن 
ســوقه علــى قطــاع الشــباب الذيــن يشــكلون عمــاد المجتمــع وغالبيتــه، حيــث أن اســتهدافهم 
فــي األنشــطة والبرامــج البيئيــة الهادفــة لنشــر الوعــي والمعرفــة ســيعود بالنفــع علــى البيئــة 
بالتأكيــد، هــذا الــى جانــب برامــج التمكيــن أيضــا، كمــا أن تشــجيع وتحفيــز الشــباب علــى االبتــكار 
واالختــراع والبحــث العلمــي البيئــي ســيأتي بالتأكيــد بنتائــج هامــة وملموســة مــن شــأنها أن 
تحســن واقــع البيئــة وتحميهــا، الــى جانــب أن حمــالت العمــل التطوعــي التــي تســتهدف البيئــة 
ويكــون الشــباب محورهــا يمكنهــا أن تحمــي البيئــة وتنظفهــا وتعــزز روح المبــادرة والمواطنــة 
ودعــم  تشــجيع  فــان  االجتماعيــة  الحمايــة  بقطــاع  يتعلــق  فيمــا  أمــا  الشــباب.  فئــة  لــدى 
المبــادرات االجتماعيــة التطوعيــة ومشــاريع التمكيــن االقتصــادي المحفــزة للبيئة المســتدامة 
والمشــجعة للوظائــف الخضــراء الســيما تلــك التــي تســتهدف الشــباب والمــرأة وكذلــك األســر 
الفقيــرة، هــذا كلــه يعــزز البعــد البيئــي ويعــود بالنفــع والحمايــة علــى البيئــة، ويســاعد فــي نشــر 
المعرفــة والوعــي البيئــي فــي شــرائح وقطاعــات اضافيــة مــن المجتمــع. وفيمــا يخــص قطــاع 
العالقــات الدوليــة، فــان تعزيــز موقــع ودور فلســطين فــي االتفاقيــات الدوليــة والهيئــات 
والمؤسســات الدوليــة البيئيــة يعتبــر غايــة فــي األهميــة لوضــع فلســطين فــي مصــاف الــدول 
األخــرى فــي هــذا العالــم، كمــا أن هنــاك فرصــة كبيــرة يمكــن اســتغاللها بتفعيــل هــذا القطــاع 
خــالل  مــن  ســواء  البيئيــة  الدوليــة  والصناديــق  والمــوارد  المصــادر  مــن  االســتفادة  وهــي 
االتفاقيــات البيئيــة أو المؤسســات البيئيــة المتعــددة فــي المنظومــة الدوليــة. هــذا اضافــة 
الــى امكانيــة ووجــوب فضــح الممارســات واالنتهــاكات االحتالليــة بحــق البيئــة الفلســطينية، 
والــذي يعتبــر غايــة فــي األهميــة ويجــب تعزيــزه وتطويــره وتوفيــر االمكانــات واألدوات 

الالزمة لذلك.

ــة  ــة وباقــي القطاعــات التنموي الــى جانــب التقاطعــات المذكــورة أعــاله مــا بيــن قطــاع البيئ
بشــكل عــام، فــان هنــاك مهمــات ومســؤوليات تقــع علــى عاتــق المؤسســة البيئيــة نفســها، 
كمــا هــو الحــال بشــأن الرقابــة والتفتيــش البيئــي علــى األنشــطة والمشــاريع والمرافــق التــي 
قــد تســبب أي أثــر للبيئــة والمحيــط الحيــوي، هــذا الــى جانــب منــح الموافقــات البيئيــة لتلــك 
األنشــطة التــي نــص عليهــا القانــون حيــث يعتبــر منــح الموافقــة البيئيــة ضمــن اجــراءات محــددة 
وواضحــة متطلــب أساســي لمنــح الترخيــص لمثــل تلــك األنشــطة والمنشــآت والمرافــق. 
وفــي هــذا الســياق ومــن منظــور جغرافــي تتميــز المناطــق المســماة )ج( بصعوبــة تنفيــذ 
القانــون فيهــا وصعوبــة ممارســة الرقابــة والتفتيــش البيئــي بشــكل ســلس مقارنــة مــع غيرهــا 
مــن المناطــق بســبب الســيطرة االســرائيلية عليهــا وعرقلــة كل المحــاوالت الراميــة الــى فــرض 
القانــون الفلســطيني فيهــا، وبالتالــي البــد مــن ايــالء االهتمــام لتلــك المناطــق والتفكيــر 

بطــرق خالقــة لتعزيــز هــذا االمــر.
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كمــا أن مســألة نشــر الوعــي البيئــي وتوفيــر المعلومــات البيئيــة حــول كافــة عناصــر البيئــة تعتبــر 
مــن المســائل واألنشــطة الرئيســية فــي العمــل البيئــي. هــذا الــى جانــب متابعــة االتفاقيــات 
ــة فــي ســبيل االنضمــام لهــا واالســتفادة مــن  ــات الوطني ــام بالمتطلب ــة والقي ــة الدولي البيئي
عضويتهــا الســيما فــي مجــال تجنيــد األمــوال مــن مصــادر هــذه االتفاقيــات المتعــددة وكذلك 
وامكانيــة  الفلســطينية  البيئــة  بحــق  وانتهاكاتــه  االحتــالل  ممارســات  وتعريــة  فضــح  فــي 
محاكمتــه ان أمكــن. مــن جانــب آخــر فــان مســألة التطويــر المؤسســي والقانونــي لقطــاع 
البيئــة يقــع ضمــن نطــاق عمــل ســلطة جــودة البيئــة األمــر الــذي يهــدف الــى  وضــع  وتطويــر 
وتحديــث كافــة التشــريعات الالزمــة لتنســيق العمــل البيئــي وكذلــك بنــاء القــدرات ســواء 
للمؤسســة أو الشــركاء فــي هــذا القطــاع. كمــا أن ضبــط ايقــاع التخطيــط البيئــي وتنســيق 
تلــك العمليــة المعقــدة الســيما فــي ظــل التقاطــع الكبيــر والواضــح بيــن هــذا القطــاع وغيــره 
مــن القطاعــات التنمويــة المختلفــة، الــى جانــب بحــث وتطويــر السياســات الالزمــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى فــان حمايــة الطبيعــة وتطويــر المصــادر الطبيعيــة الســيما المحميــات الطبيعيــة 
ومناطــق التنــوع الحيــوي ومناطــق التــراث الطبيعــي تعتبــر فــي صميــم عمــل المؤسســة 
ويقــع ضمــن نطاقهــا، وعالقــة ذلــك بالتأكيــد بعمليــات التخطيــط المكانــي وتخطيــط المــدن 
والقــرى فــي مخططــات هيكليــة مناســبة تراعــي البعــد البيئــي. اضافــة لذلــك فــان المؤسســة 
ينــاط بهــا أيضــا القيــام بتنســيق وقيــادة العمــل والجهــود الوطنيــة الراميــة الــى التكيــف مــع 
ظاهــرة التغيــر المناخــي والحــد مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة أيضــا، وفــي هــذا االطــار فانهــا 
تقــود اللجنــة الوطنيــة المشــكلة لهــذا الغــرض وتتابــع بشــكل حثيــث مســألة تضميــن التغيــر 
المناخــي فــي خطــط القطاعــات المختلفــة وتنفيــذ مشــاريع واجــراءات ترمــي الــى التكيــف مــع 

هــذه الظاهــرة التــي باتــت تطــال وتؤثــر علــى كل القطاعــات.

ممــا ســبق يتبيــن حجــم ونطــاق العمــل الملقــى علــى عاتــق ســلطة جــودة البيئــة بحكــم أنهــا 
الجهــة المشــرفة والمنســقة للعمــل البيئــي، كمــا يتبيــن مــدى العالقــة والروابــط مــع الجهــات 
متابعتهــا  بحكــم  حكوميــة  كانــت مؤسســات  ســواء  الســياق  هــذا  فــي  الشــريكة  األخــرى 
وقيادتهــا حســب االختصــاص للقطاعــات التنمويــة المتعــددة، وهنــا ال يمكــن اغفــال دور أي 
ــك، حيــث أن  ــر ذل ــات أو مراكــز أو غي ــت وزارات أو هيئ ــة ســواء كان مــن المؤسســات الحكومي
هنــاك تقاطعــات وعالقــة مــع كل القطاعــات التنمويــة دون اســتثناء ممــا يتطلــب أن تقــوم 
كل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات بدورهــا فــي دعــم العمــل البيئــي مــن خــالل تضميــن 
األبعــاد البيئيــة فــي اســتراتيجياتها وخططهــا التنفيذيــة بــل وادراجهــا ضمــن برامــج موازناتهــا 

أيضــا.

باإلضافــة إلــى التقاطعــات مــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة المختلفــة، ال يمكــن تجاهــل 
الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه هيئــات الحكــم المحلــي، ومؤسســات المجتمع المدنــي، والقطاع 
الخــاص، والمؤسســات األكاديميــة، ومراكــز األبحــاث فــي تطويــر وحمايــة البيئــة الفلســطينية 
وتحويلهــا مــن التزامــات وقيــود إلــى فــرص واســتثمارات تخــدم عجلــة التنميــة، مــن خــالل 
وتوجهــات  مفاهيــم  وتشــجيع  البيئــة،  علــى  يحافــظ  بشــكل  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغالل 
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اإلقتصــاد األخضــر واالقتصــاد الدائــري، واإلنتــاج واإلســتهالك المســتدامين، وزيــادة اإلعتمــاد 
ــات  ــر، ومعالجــة النفاي ــة والنظيفــة، وإعــادة اإلســتخدام والتدوي علــى مصــادر الطاقــة البديل
ــل  ــات التــي تواجههــا أصبحــت تحت ــة وقضاياهــا والتحدي ــاه العادمــة. وألن البيئ ــة والمي الصلب
مكانــًا متقدمــًا علــى ســّلم األولويــات العالميــة، وفــي األجنــدة الدوليــة، فإننــا نالحــظ ازديــادًا 
مّطــردًا فــي اهتمــام الشــركاء الدولييــن بالبيئــة فــي فلســطين، ســواء مــن خالل الدعــم المالي، 
أو الفنــي، أو السياســي المقــدم لســلطة جــودة البيئــة أو المؤسســات والجهــات ألخرى. وفي 
هــذا الخصــوص نشــيد باإلهتمــام والدعــم المقــدم مــن الســويد، وبلجيــكا، وإيطاليــا، وإســبانيا، 
واليابــان، وبنــك التنميــة األلمانــي، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة، واإلتحــاد األوروبــي، والبنــك 
ــة اإلســالمي، ومنظمــات األمــم المتحــدة المختلفــة كبرنامــج األمــم  ــك التنمي ــي، وبن الدول
المتحــدة للبيئــة )يونيــب(، وبرنامــج االمــم المتحــدة اإلنمائــي، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
)الفــاو(، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، واإلتحــاد العالمــي 
لصــون الطبيعــة، واإلســكوا، وااليسيســكو، واآلليــة العالميــة إلتفاقيــة مكافحــة التصحــر، 
وغيرهــا مــن الــدول والمؤسســات التــي تعتبــر أيضــا شــريكة لنــا فــي العمــل فــي قطــاع البيئــة.

2.2 االتجاهات الديمغرافية
بلــغ عــدد ســكان فلســطين المقــدر حتــى منتصــف عــام 2019 حوالــي 4,976,684  لقــد 
نســمة2، حيــث يتــوزع ذلــك مــا بيــن الضفــة الغربيــة بنحــو 2,986,714 نســمة وقطــاع غــزة 
بنحــو 1,989,970 نســمة. وبنــاء علــى التقديــرات ذاتهــا فــان هــذه األعــداد مــن الســكان 
هــي فــي زيــادة مســتمرة، حيــث مــن المتوقــع أن تصــل مــع منتصــف العــام 2021 نحــو 
5,227,193 نســمة فــي فلســطين ونحــو 3,120,448 نســمة فــي الضفــة الغربيــة ونحــو 
2,106,745 نســمة فــي قطــاع غــزة. ان الزيــادة الســكانية لهــا عالقــة مباشــرة مــع البيئــة 
وبالتالــي فــان ذلــك ســينعكس بالتأكيــد علــى هــذا القطــاع. فزيــادة عــدد الســكان تعنــي زيــادة 
الضغــط علــى المصــادر الطبيعيــة مــن حيــث الطلــب علــى الغــذاء والمــاء والطاقــة واألراضــي، 
ممــا يعنــي زيــادة البصمــة الكربونيــة علــى البيئــة، حيــث ســيصاحب هــذا الطلــب مزيــد مــن 
االســتهالك لتلــك المصــادر وبالتالــي ســتزيد فرصــة اســتنزافها وعــدم اســتدامتها. كمــا أن 
الزيــادة الســكانية بالتأكيــد ســيقابلها زيــادة فــي الطلــب علــى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن 
كوســائل النقــل ووســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، هــذا الــى جانــب التوســع فــي 
قطــاع االنتــاج الصناعــي والزراعــي  والســياحي، الــى جانــب القطــاع الصحــي، ممــا يعنــي ان 
هنــاك كميــات اضافيــة مــن النفايــات الصلبــة بأنواعهــا المختلفــة والميــاه العادمــة ســتنتج 
ومزيــد مــن االنبعاثــات الغازيــة والملوثــات للجــو ســتتولد. وعليــه فــان ذلــك ســيتطلب مواكبــة 
جــادة وحثيثــة لمجمــل تلــك التطــورات المصاحبــة للزيــادة الســكانية، مــن حيــث التعاطــي مــع 
ــاء االضافيــة  االحتياجــات االضافيــة وتلبيتهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التعامــل مــع األعب
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الواقعــة علــى البيئــة مــن جــراء ذلــك كالتلــوث وغيــره. ان التعامــل مــع ادارة القضايــا البيئيــة 
الســيما مســائل التلــوث البــد لهــا وأن تتخــذ شــكال أكثــر نجاعــة ووســائل أكثــر كفــاءة مــن 
أجــل القــدرة علــى اســتيعاب كل تلــك التطــورات المرتقبــة. كمــا أن االعتمــاد علــى المــوارد 
المتجــددة الســيما فــي مجــال الطاقــة بــات أمــرا ملحــا، هــذا الــى جانــب ابتــكار وســائل واليــات 
الدارة النفايــات تقلــل الــى الحــد األدنــى مــن كميــات النفايــات المتولــدة واالســتفادة منهــا 
أيضــا، مــن جانــب آخــر فــان مبــدأ االســتدامة ودمــج المفاهيــم البيئيــة البــد وأن تكــون حاضــرة 
وبقــوة فــي كافــة قطاعــات االنتــاج كالصناعــة والزراعــة والســياحة وغيرهــا مــن أجــل تخفيــف 

ــاج المتاحــة. ــة ومدخــالت االنت ــل للمــوارد الطبيعي ــة واالســتغالل األمث ــى البيئ العــبء عل

هــذا كلــه بالتأكيــد يقودنــا الــى ضــرورة تنفيــذ األهــداف البيئيــة ومتعلقاتهــا مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة الــواردة فــي أجنــدة التنميــة 2030، حيــث أن تلــك األهــداف بغاياتهــا 
المختلفــة تســاعد الــى قــدر كبيــر فــي التعامــل مــع تلــك القضايــا بشــكل مســتدام اذا مــا تــم 

تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح والموصــى بــه.

3.2 وصف وتحليل الواقع الحالي للقطاع
ان المجــاالت التــي تتداخــل فيهــا البيئــة متعــددة وواســعة ومتشــابكة ، لــذا فإننــا نعــرض 
فيمــا يلــي وبشــكل مقتضــب تحليــاًل ألهــم المجــاالت والقضايــا البيئيــة التــي تؤثــر علــى الوضــع 
المعيشــي والتنمــوي فــي فلســطين، بحيــث تشــكل فــي مجموعهــا صــورة متكاملــة للبيئــة 
فــي فلســطين بوصفهــا مجــااًل يؤثــر فــي معظــم القطاعــات التنمويــة األخــرى ويتقاطــع 

معهــا.3

1.3.2. األرض والبيئة
دولــة فلســطين المحتلــة هــي جــزء مــن الوطــن العربــي ولهــا موقــع جغرافــي متميــز، وبالرغــم 
ــة  ــاخ ممــا يعكــس أنماطــا بيئي ــوع فــي التضاريــس والمن مــن صغــر مســاحتها إال أنهــا ذات تن

مختلفــة علــى النحــو التالــي:

ــراوح معــدل ســقوط األمطــار  ــي 400 كــم2 ويت ــغ مســاحة غــور األردن حوال غــور األردن: تبل
فيــه مــن 100–200 ملــم ســنويًا. وهــي منطقــة تعتبــر غنيــة بالينابيــع الطبيعيــة والميــاه 
الجوفيــة. عانــت منطقــة غــور األردن فــي الســنوات األخيــرة مــن اســتنزاف للمصــادر الطبيعيــة 
ســواء بســبب الضــخ الجائــر أو بســبب السياســات اإلســتيطانية اإلســرائيلية. ويكتســب منــاخ 
غــور األردن ميــزة زراعيــة ينفــرد بهــا وتجعلــه ذات أهميــة اقتصاديــة. وتعتبــر الخضــروات والمــوز 

والنخيــل أهــم المزروعــات فــي هــذه المنطقــة. 

3  اعتمدنــا فــي تحليــل الواقــع البيئــي علــى األدبيــات الســابقة والمعلومــات المتوفــرة  فــي مجموعــة مــن الوثائــق والتقاريــر الرئيســية مثــل: اســتراتيجيات البيئــة القطاعيــة 
الســابقة، اإلســتراتيجيات القطاعيــة األخرى،اإلســتراتيجية الوطنيــة، برنامــج العمــل الوطنــي وإســتراتيجية التمويــل المتكاملــة لمكافحــة التصحــر فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، 
اإلســتراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين، اإلســتراتيجية الوطنيــة للتوعيــة والتعليــم البيئــي، واســتراتيجية التكيــف المناخــي وخطــة العمــل الوطنيــة للتكيــف 

مــع اثــر التغيــر المناخــي، اســتراتيجية قطــاع الميــاه، اإلســتراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة، اســتراتيجية قطــاع الزراعــة، الــخ.



 االستراتيجية القطاعية للبيئة24

الســفوح الشــرقية: تمتــد الســفوح الشــرقية مــن جنيــن شــمااًل إلــى الخليــل جنوبــًا بعــرض 10–
ــز المنطقــة باإلنحــدار الشــديد ومعــدل  ــي  1500 كــم2 . تتمي 20 كــم وتبلــغ مســاحتها حوال
ــة  ســقوط أمطــار يتــراوح بيــن 150–300 ملــم ســنويًا. وهــي مناطــق شــبه جافــة أو صحراوي

ويتــم غالبــا زراعتهــا بالشــعير. 

المرتفعــات الجبليــة الوســطى: تمتــد علــى طــول المحافظــات الشــمالية ويتــراوح ارتفاعهــا 
ــن  ــغ معــدل ســقوط األمطــار فيهــا مــا بي ــر فــوق ســطح البحــر، ويبل ــن 400–1027 مت مــا بي

ــات.  ــون واللوزي ــم ســنويًا. وهــي مناطــق صالحــة لزراعــة الزيت 300–700 مل

المناطــق شــبه الســاحلية: وتقــع هــذه المناطــق فيمــا يعــرف بمناطــق أقــدام الجبــال وهــي 
منطقــة صغيــرة، ويتــراوح إرتفاعهــا مــن 100–300 م فــوق مســتوى ســطح البحــر. وهــذه 
المنطقــة عبــارة عــن شــريط ضيــق بطــول 60 كــم وعــرض 2–12 كــم. وأهــم المحاصيــل الزراعية 

فيهــا: الخضــروات وأشــجار الفاكهــة. 

المنطقــة الســاحلية ) قطــاع غــزة (: تقــع هــذه المنطقــة إجمــاال فــي قطــاع غــزة ويصــل 
ارتفاعهــا إلــى 40 م فــوق ســطح البحــر وتبلــغ معــدالت ســقوط األمطــار فيهــا 200– 300 

ملم/ســنويا. وهــي صالحــة لزراعــة الخضــروات والحمضيــات والزراعــة المكثفــة.

2.3.2. التنوع الحيوي
علــى الرغــم مــن صغــر مســاحة فلســطين إال أنهــا غنيــة بتنوعهــا الحيــوي وتعتبــر مركــزًا للتنــوع 
الحيــوي مــن النباتــات والحيوانــات البريــة، حيــث يقــدر عــدد األنــواع الحيــة النباتيــة والحيوانيــة 
ــة حوالــي 51,000 نوعــًا تشــكل مــا يقــرب مــن ٪3 مــن  التــي تعيــش فــي فلســطين التاريخي

التنــوع الحيــوي العالمــي4.

تزخــر فلســطين بالكثيــر مــن أنــواع النباتــات البريــة، إذ يصــل عــدد النباتــات المزهــرة فيهــا إلــى 
مــا يزيــد عــن 2000 نوعــًا، حيــث يبلــغ عــدد األنــواع المتوطنــة منهــا فــي فلســطين حوالــي 
ــة  ــة الزنبقي ــادرًا و543 نوعــًا مهــددا باإلنقــراض خاصــة العائل 261 نوعــًا، مــن بينهــا 12 نوعــًا ن
والسوســنية5. كمــا تبلــغ المســاحة الزراعيــة الكليــة نحــو 1.2 مليــون دونــم أو مــا نســبته 21  % 
مــن المســاحة الكليــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 90  % منهــا فــي الضفــة الغربيــة و 10  % 
فــي قطــاع غــزة. وتشــكل مســاحة اإلراضــي البعليــة 81  % بينمــا تشــكل المســاحة المرويــة 
19  % مــن مجمــوع المســاحة الزراعيــة ، أمــا مســاحة المراعــي فتبلــغ 2.02 مليــون دونــم وال 
تتجــاوز مســاحة المتــاح منهــا للرعــي 621 ألــف دونــم، كمــا وتبلــغ مســاحة األراضــي المصنفــة 
كغابــات مغلقــة حوالــي 94 الــف دونــم، واألراضــي المصنفــة كحــراج حوالــي 320 الــف دونــم 

مــن مجمــوع المحميــات الطبيعيــة والبالغــة 48 محميــة6.

4  جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، 2015
5  القرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي 2015

6  استراتيجية الزراعة 2014–2016
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وتمتــاز فلســطين بتنــوع كبيــر فــي حيواناتهــا، حيــث يقــدر عــدد األنــواع الحيوانيــة حوالــي 
30,850 نوعــا؛ منهــا  30,000 نوعــا مــن الالفقاريــات، و373 مــن الطيــور، و92 مــن الثدييــات، 
و81 مــن الزواحــف، و5 مــن البرمائيــات و 297 نوعــا مــن االســماك. ويعيــش فــي المســطحات 
والمجــاري المائيــة الداخليــة فــي فلســطين حوالــي 32 نوعــًا أصيــاًل مــن األســماك ونحــو 14 

– 16 نوعــًا دخيــاًل 7. 

وكتوزيــع جغرافــي تعتبــر المحميــات الطبيعيــة الواقعــة فــي المنطقــة المســماة )ج( مهــددة 
بشــكل كبيــر مــن قبــل االحتــالل خاصــة وأنــه ال يســمح ببمارســة أي نشــاط أو تدخــل فــي ســبيل 
ــد  ــى مزي ــر هــذا األمــر ذريعــة لالحتــالل للســيطرة عل ادارتهــا وحمايتهــا فلســطينيا. كمــا يعتب
مــن األراضــي تحــت حجــة اعــالن محميــات طبيعيــة جديــدة أو توســيع أخــرى فــي األراضــي 
الفلســطينية مــن أجــل االســتيالء علــى مزيــد مــن األراضــي ومصادرتهــا كمــا حــدث مؤخــرا فــي 

العــام 2019 فــي أكثــر مــن موقــع فــي الضفــة الغربيــة.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن التنــوع الحيــوي يواجــه العديــد مــن المشــاكل والتحديــات 
والفجــوات مــن اهمهــا: 

البيئــة 	  ضــد  اإلســرائيلي  لإلحتــالل  المســتمرة  الممارســات  نتيجــة  الحيــوي  التنــوع  تأثــر 
اإللتفافيــة  الطــرق  وشــق  المســتوطنات،  لبنــاء  األراضــي  مصــادرة  مثــل  الفلســطينية 
ــالع  ــف لألراضــي لنفــس األغــراض، واقت ــات التجري وإقامــة جــدار الضــم والتوســع، وعملي

الطبيعيــة.  والغابــات  األشــجار 
النشــاطات اإلنســانية التــي تتمثــل فــي الصيــد والرعــي الجائــر والتوســع العمرانــي وإنشــاء 	 

ــوث. األمــر  ــل مناشــير الحجــر والكســارات والمحاجــر، ومــا ينجــم عنهــا مــن تل ــع مث المصان
الــذي أدى الــى تدميــر المواطــن الطبيعيــة لألنــواع، وتقطيــع وتجزئــة األنظمــة البيئيــة 
وعــدم تواصــل األراضــي، ممــا يقــود بالضــرورة الــى اختفــاء البيئــات الطبيعيــة واضمحــالل 

ــة المرتبطــة بهــا أو تهديدهــا باإلنقــراض. ــة والحيواني المجتمعــات النباتي

واألســمدة 	  الحشــرية  للمبيــدات  الزائــد  باإلســتخدام  تتمثــل  التــي  الزراعيــة  النشــاطات 
الحيــوي.  التنــوع  التربــة، وتهديــد  تلويــث  الــى  الكيماويــة ممــا أدى 

تهديــد إســتنزاف الميــاه وتلوثهــا نتيجــة نشــاطات القطــاع الزراعــي والصناعــي للتنــوع 	 
الحيــوي فــي قطــاع غــزة. كمــا أن اإلســتغالل الزائــد لهــذه المصــادر بســبب محدوديــة 
مســاحة قطــاع غــزة يؤثــر مباشــرة علــى تواجــد مكونــات التنــوع الحيــوي فــي غــزة، ثــم 
إن القيــود اإلســرائيلية لتحديــد منطقــة صيــد األســماك فــي ســواحل غــزة تشــكل خطــرًا 

وضغطــًا كبيــرًا علــى تنــوع الحيــاة البحريــة هنــاك. 

ظاهــرة التغيــرات المناخيــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى توزيــع ســقوط األمطــار الســنوي 	 
وبالتالــي علــى التنــوع الحيــوي.

7  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
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ال يوجــد ســيطرة فلســطينية علــى كامــل األرض الفلســطينية بمــا يشــمل الكثيــر مــن 	 
الطبيعيــة. البيئــة  المحميــات وعناصــر 

ال يوجد ضبط كاف للممارسات السلبية واإلعتداءات التي تؤثر في البيئة الطبيعية.	 

ضعــف التقييــم والتوثيــق لكميــة ونوعيــة عناصــر البيئــة الطبيعيــة بمــا يشــمل التنــوع 	 
الحيــوي، وبالتالــي عــدم دقــة الرقــم المتوفــر وأحيانــا تعــدد المصــادر فــي المعلومــات ممــا 

يجعــل مســألة الحمايــة ووضــع الخطــط والتدخــالت غيــر دقيــق.

الميــاه 	  لجمــع  ومصاطــب  ومراعــي  ومحميــات  واحــراش  غابــات  مــن  الطبيعيــة  البيئــة 
محميــة. وغيــر  مهملــة  الحيــوي  والتنــوع  والحيوانيــة  الطبيعيــة  النباتيــة  والحيــاه 

والمناظــر 	  والموائــل  الطبيعيــة  وشــبه  الطبيعيــة  اإليكولوجيــة  النظــم  وتدهــور  تجزئــة 
الحيــوي. التنــوع  تدهــور  إلــى  باإلضافــة  الطبيعيــة 

الغابــات 	  تطــال  قــد  التــي  الحرائــق  لمكافحــة  والفنيــة  البشــرية  اإلمكانــات  محدوديــة 
الطبيعيــة. والمحميــات 

3.3.2. مصادر المياه
تعتبــر األمطــار مصــدر الميــاه الرئيســي فــي فلســطين حيــث تتــراوح مــن 100– 700 ملــم 

ســنويًا. وتنقســم مصــادر الميــاه فــي فلســطين إلــى8:–

الميــاه الســطحية: تعــد مصــادر الميــاه الســطحية فــي فلســطين نــادرة للغايــة، و يوجــد حاليــا 
عــدد محــدود مــن مصــادر الميــاه الســطحية فــي الضفــة الغربيــة بينمــا ال يوجــد أي منهــا فــي 
قطــاع غــزة )ســوى وادي غــزة(، حيــث تــم تجفيــف الوديــان الرئيســية نتيجــة إســتغالل إســرائيل 
للميــاه فــي أعالــي الحــوض. ومعظــم الوديــان تتدفــق ألســابيع قليلــة فــي العــام، وتكــون 
ــة. وهــذا المصــدر يصعــب جمعــه او اســتغالله إذ  ــات ســريعة مؤقت ــة فيضان عــادة علــى هيئ
أنــه فــي معظــم الوديــان تحــول الخصائــص الجيولوجيــة /الجغرافيــة المعقــدة واالجــراءات 
االحتالليــة دون إنشــاء ســدود تخزيــن كبــرى، هــذا الــى جانــب التكاليــف الماليــة الالزمــة لذلــك.

ويتمثــل المصــدر الرئيــس الدائــم لمصــادر الميــاه الســطحية فــي الضفــة الغربيــة فــي نهــر 
األردن، حيــث تســتغله إســرائيل بشــكل رئيســي ألغــراض الــري وامــدادات الميــاه المنزليــة منــذ 

ــة عــام1967. اإلحتــالل اإلســرائيلي للضفــة الغربي

الميــاه الجوفيــة: تعتمــد فلســطين بشــكل أساســي علــى الميــاه الجوفيــة حيــث تأتــي غالبيــة 
إمــدادات الميــاه الفلســطينية مــن هــذا المصــدر إمــا عــن طريــق اإلبــار أو الينابيــع. هــذا وتعتبــر 
األمطــار المصــدر الرئيســي لتغذيــة الميــاه الجوفيــة المتجــددة، حيــث يقــدر المعــدل العــام 
ــر  ــاه اإلمطــار بحوالــي  675–794 مليــون مت ــة مــن مي ــة المتجــددة لألحــواض الجوفي للتغذي

8   اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014
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مكعــب ســنويا فــي الضفــة الغربيــة،  وحوالــي 55–60 مليــون متــر مكعــب ســنويا فــي قطــاع 
ــة أحــواض  ــة عــادة فــي ثالث ــة فــي الضفــة الغربي ــاه الجوفي غــزة. هــذا وتتواجــد طبقــات المي

رئيســية )الحــوض الغربــي، والحــوض الشــرقي، والحــوض الشــمالي الشــرقي(. 9

وفــي قطــاع غــزة، تتواجــد مصــادر الميــاه الجوفيــة فــي طبقــة الميــاه الجوفية الرمليــة الضحلة 
)الحــوض الســاحلي(، وتمتــد شــماال و شــرقا إلــى إســرائيل وجنوبــًا إلــى مصــر. وهنــاك أكثــر 
ــغ  70–40  ــاه، يســتخدم معظمهــا ألغــراض الزراعــة بمتوســط عمــق يبل ــر للمي مــن 5000 بئ
ــرًا تحــت ســطح األرض10.  ــة علــى عمــق 50–20 مت ــاه الجوفي ــرًا، بينمــا يقــع منســوب المي مت
وتعــد غــزة منطقــة جافــة، كمــا تتســم معــدالت تغذيــة الميــاه الجوفيــة المحليــة فيهــا بأنهــا 
ــل كافــة المســتخدمين  ــة مــن قب ــاه الجوفي ــة. ويتجــاوز معــدل إســتخراج المي محــدودة للغاي
معــدالت التغذيــة الطبيعيــة للخــزان الجوفــي الســاحلي ممــا أدى إلــى اســتنفاذ طبقــة الميــاه 
الجوفيــة، وتدهــور نوعيتهــا نتيجــة لتســرب ميــاه البحــر األكثــر ملوحــة إلــى الخــزان الجوفــي 

الســاحلي.

بالتأكيــد فــان مســألة مــدى توفــر ميــاه صالحــة للشــرب مــن أي مــن المصــادر تعتبــر مــن 
القضايــا الحساســة جــدا خاصــة وأن مــا يميــز قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة أن معظــم الميــاه 
الموجــودة فــي قطــاع غــزة تعتبــر غيــر صالحــة للشــرب مقارنــة مــع تلــك المتوفــرة فــي الضفــة 
الغربيــة. وبالتالــي فــان البدائــل مطلوبــة فــي قطــاع غــزة اليجــاد مصــادر ميــاه صالحــة للشــرب 

وكافيــة لالســتهالك المنزلــي لكافــة الســكان.

الميــاه غيــر التقليديــة: فــي ظــل نــدرة المصــادر المائيــة )النــدرة الطبيعيــة أوالتقاســم غيــر 
العــادل لحقــوق الميــاه بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين( باإلضافــة إلــى الزيــادة المســتمرة 
للطلــب علــى الميــاه لكافــة اإلســتخدامات، شــرعت الحكومــة الفلســطينية بالتركيــز علــى 
تطويــر المصــادر المائيــة غيــر التقليديــة والتــي مازالــت دون المســتوى المطلــوب أو المتــاح. 
وتشــمل هــذه المصــادر: تحليــة ميــاه البحــر، و إعــادة اســتخدام مياه الصرف الصحــي المعالجة.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن مصــادر الميــاه الفلســطينية تواجــه العديــد مــن المشــاكل 
والتحديــات والفجــوات مــن اهمهــا: 

السيطرة اإلسرائيلية على مصادر المياه واستغاللها الكثر من 80 % من هذه المصادر11.

جدار الضم والتوسع العنصري الذي يحول دون الوصول الى بعض مصادر المياه.

إتســاع الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى كميــات الميــاه نتيجــة النمــو الســكاني والمحدوديــة 
القســرية لمصــادر الميــاه المتاحــة، مــع العلــم أن تقديــرات ســلطة الميــاه تشــير الــى أن الطلــب 

علــى الميــاه ســيتجاوز 850 مليــون م3 بعــد العــام 2020.

9  اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014
10 اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014
11  اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014
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الضــخ الزائــد مــن اآلبــار خاصــة فــي قطــاع غــزة، حيــث أن هــذا أدى الــى حــدوث إســتنزاف كبيــر 
يتجــاوز ضعفــي الحــد اآلمــن أو الطاقــة المتجــددة ســنويًا، ممــا أدى فــي النتيجــة الــى هبــوط 
فــي مســتوى الميــاه فــي بعــض المناطــق بحوالــي 15 متــر، وكذلــك الــى تداخــل ميــاه البحــر 

مــع الميــاه العذبــة وزيــادة نســبة ملوحــة الميــاه المتاحــة للشــرب فــي غــزة.

المعالجــة، وتســرب عصــارة  العادمــة غيــر  الميــاه  لتســرب  الجوفيــة كنتيجــة  الميــاه  تلــوث 
غــزة. الزراعيــة وخاصــة فــي قطــاع  الصلبــة، واألنشــطة  النفايــات 

تتــراوح نســبة الفاقــد فــي شــبكات الميــاه فــي الضفــة الغربيــة بيــن24 ٪ و 36 ٪ حســب 
تقديــرات ســلطة الميــاه الفلســطينية. أمــا فــي غــزة فقــد قــدرت ســلطة الميــاه الفلســطينية 

ــر الدوليــة مرتفعــة.  نســبة الفاقــد بأنهــا تبلــغ 41-46  %، وهــي تعــد وفــق المعايي

مــا يزيــد عــن 97  % مــن ميــاه قطــاع غــزة ال تنطبــق عليهــا معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة 
لميــاه الشــرب، وهــي مــن حيــث الكميــة أقــل بكثيــر مــن الحــد اإلدنــى الــذي توصي بــه المنظمة 

ذاتهــا وهــو )120 لتر/فرد/يــوم( كحــد أدنــى. 

التغيــرات المناخيــة وتأثيراتهــا الســلبية المتوقعــة علــى كميــات وتوزيــع األمطــار تزيــد مــن 
ــة. ــة األحــواض الجوفي ــر علــى تغذي ــاه حيــث مــن المتوقــع أن تؤث تفاقــم مشــكلة نقــص المي

ال يوجــد إســتغالل مناســب لمصــادر الميــاه غيــر التقليديــة مثــل الميــاه العادمــة المعالجــة 
وكذلــك ميــاه األمطــار.

عــدم شــمولية المراقبــة لجميــع مصــادر الميــاه، حيــث أن هنــاك نســبة مــن المصــادر مــا زالــت 
غيــر مراقبــة.

وجود بعض التعديات واالعتداءات على مصادر المياه.

3.3.2. المياه العادمة/ الصرف الصحي
يعانــي قطــاع الميــاه العادمــة مــن نقــص شــديد فــي البنيــة التحتيــة، حيــث تشــير بيانــات جهــاز 
اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني الــى أن أكثــر مــن ثلــث األســر الفلســطينية تقيــم فــي مســاكن 
غيــر متصلــة بشــبكة صــرف صحــي. ففــي عــام 8201 بلغــت نســبة االســر فــي فلســطين التــي 
تتخلــص مــن مياههــا العادمــة بواســطة شــبكة الصــرف الصحــي )32 % فــي الضفــة الغربيــة 
و76 %  فــي قطــاع غــزة(12. بينمــا نجــد أن 32 %  مــن األســر فــي فلســطين تســتخدم الحفــر 
اإلمتصاصيــة كوســيلة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة، و13 %  مــن األســر تســتخدم حفــر صمــاء 
للتخلــص مــن الميــاه العادمــة، أمــا النســبة المتبقية فتســتخدم طــرق أخــرى للتخلــص مــن 

الميــاه العادمــة مثــل تصريفهــا فــي األوديــة.

12  تقرير المراجعة النصفي الجندة السياسات الوطنية 2019
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تقــدر كميــة الميــاه العادمــة التــي تطــرح الــى البيئــة بنحــو 70 مليــون م3 ســنويا  إضافــة إلــى 
الكميــات التــي تطرحهــا المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر الشــرعية والتــي تقــدر بحوالــي 40 
مليــون م3 ســنويا13. توجــد فــي األرض الفلســطينية احــد عشــرة محطــة لمعالجــة الميــاه 
العادمــة المنزليــة، خمســة منهــا فــي محافظــات الضفــة وتخــدم مراكــز المــدن فــي جنيــن، 
وطولكــرم، ورام اللــه والبيــرة، ونابلــس، واريحــا. وخمــس محطــات فــي محافظــات غــزة تخــدم 
كل مــن مدينــة غــزة، ورفــح، وبيــت الهيــا، وخــان يونــس، والمنطقــة الوســطى. معظــم هــذه 
المحطــات قديمــة )تــم إنشــاء بعضهــا فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي( وتتجــاوز كميــات 
الميــاه الداخلــة اليهــا قدرتهــا التصميميــة ممــا يقلــل مــن كفــاءة المعالجــة فيهــا الــى حــد كبيــر.

الكبيــرة فــان هنــاك تدخــالت النشــاء  المــدن  التــي تخــدم  الــى جانــب محطــات المعالجــة 
محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لبعــض التجمعــات الصغيــرة مــن مصــادر تمويــل 
مختلفــة كاإلتحــاد اإلوروبــي وغيــره. ومــع ذلــك فقــد أدى عــدم اســتقرار الوضــع السياســي، 
جنبــا إلــى جنــب مــع العوامــل السياســية واإلجتماعيــة األخــرى، إلــى تأخيــر، بــل تجميــد تطويــر 

العديــد مــن محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي المخططــة بالكامــل.

جغرافيــا يــكاد الريــف الفلســطيني يخلــو مــن خدمــة جمــع ومعالجــة الميــاه العادمــة المنزليــة 
مقارنــة بمراكــز المــدن، ممــا يعنــي أن كميــات ميــاه الصــرف الصحــي المتولــد فــي مناطــق 
الريــف يتــم التخلــص منهــا بشــكل غيــر ســليم األمــر الــذي يهــدد البيئــة ويزيــد مــن العــبء 
عليهــا. مــن جانــب آخــر فــان معالجــة الميــاه العادمــة المتولــدة فــي المــدن المشــمولة بخدمــة 
الجمــع لتلــك الميــاه العادمــة فــي شــبكات ال تعتبــر شــاملة بمعنــى أن المعالجــة ال تتــم فــي 

كافــة المناطــق وان تمــت فانهــا تتفــاوت فــي الكفــاءة.

ــع فــي فلســطين )59.9 %(  ــي ثلثــي المصان ــة، فحوال ــاه العادمــة الصناعي امــا بخصــوص المي
تتخلــص مــن نفاياتهــا الســائلة فــي شــبكات الصــرف الصحــي14، ممــا يعــرض هــذه الشــبكات 
للتلــف بســبب المــواد الكيماويــة التــي توجــد فــي النفايــات الســائلة الصناعيــة، كمــا يضــر 
بكفــاءة محطــات المعالجــة اذا مــا وصلــت هــذه الميــاه العادمــة اليهــا. فــي حيــن أن أقــل مــن 
ثلــث هــذه المصانــع )29.9 %( يتخلــص مــن النفايــات الســائلة فــي حفــر امتصاصيــة، ممــا يعــرض 
الميــاه الجوفيــة لخطــر للتلــوث. علــى صعيــد آخــر، ال تتــم معالجــة النفايــات الســائلة الخطــرة 
الخارجــة مــن المنشــآت الصحيــة بشــكل منفصــل وإنمــا يتــم تصريفهــا فــي شــبكات الميــاه 

العادمــة المنزليــة ممــا يزيــد العــبء أيضــا علــى الشــبكات وعلــى محطــات المعالجــة أيضــا. 

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن الميــاه العادمة/الصــرف الصحــي تواجــه العديــد مــن 
اهمهــا:  مــن  المشــاكل والتحديــات والفجــوات 

الوضع الحالي لقطاع الصرف الصحي يهدد الصحة العامة.	 

افتقار الريف والمخيمات الى خدمات جمع ومعالجة المياه العادمة.	 

13  اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014
14   الجهز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2015
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عدم كفاءة وشمولية شبكات جمع المياه العادمة في المدن الرئيسية.	 

بعــض 	  العادمــة وعــدم كفــاءة  للميــاه  المعالجــة  عــدد محطــات  فــي  الواضــح  النقــص 
منهــا. المتوفــر 

قيــام المســتوطنات اإلســرائيلية فــي األرض الفلســطينية بطــرح مياههــا العادمــة الــى 	 
االراضــي الفلســطينية، مــع عــدم القــدرة علــى تقييــم كميــة هــذه الميــاه ونوعيتهــا.

عــدم اكتمــال و/أو تطبيــق األنظمــة والمواصفــات والتعليمــات المتعلقــة بتصريــف وجمع 	 
ومعالجــة واعــادة إســتخدام الميــاه العادمــة المنزليــة والصناعية.

ضعــف اعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي مجــاالت الزراعــة او مجــاالت اخــرى 	 
كالتغذيــة الصناعيــة لالحــواض الجوفيــة.

4.3.2. النفايات الصلبة
تقــدر كميــات النفايــات الصلبــة المنزليــة المنتجــة فــي فلســطين وفــق المعلومــات المتوفــرة 
مــن الحكــم المحلــي   بحوالــي 3521 طــن يوميــًا لعــام 2017، بواقــع  2021 طــن فــي الضفــة 
الغربيــة، و1500 طــن فــي قطــاع غــزة15. حيــث قــدر متوســط إنتــاج الفــرد اليومــي مــن النفايات 
المنزليــة فــي فلســطين لعــام 2016 حوالــي 0.744 كغــم، وقــد تبايــن هــذا المتوســط مــا بيــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذ بلــغ المتوســط 0.69 كغــم فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 0.799 
كغــم فــي قطــاع غــزة16. وتتبايــن هــذ التقديــرات مــا بيــن المــدن والقــرى والمخيمــات، ومــا بيــن 

المــدن ذاتهــا باختــالف مســتوى المعيشــة وأنمــاط اإلســتهالك.

تتــراوح عمليــات التخلــص النهائــي للنفايــات الصلبــة مــن تخلــص آمــن )طمــر صحــي( فــي مكبات 
صحيــة تلبــي الشــروط والمعاييــر البيئيــة كمــا هــو الحــال فــي كل مــن مكــب زهــرة الفنجــان 
ومكــب أريحــا ومكــب المنيــا فــي الضفــة الغربيــة ومكــب الفخــاري فــي قطــاع غــزة. حيــث 
تقــدر نســبة النفايــات التــي تصــل لتلــك المكبــات حوالــي 92 %17 مــن كميــة النفايــات المنتجــة 
يوميــا فــي األراضــي الفلســطينية، بينمــا يتــم التخلــص مــن الكميــات المتبقيــة امــا فــي مكبــات 
ــة  ــر البيئي ــًا مــن الشــروط والمعايي ــي أي ــة وال تلب ــر مراقب ــات عشــوائية غي ــة أو فــي مكب مراقب
والصحيــة. ويذكــر أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن المكبــات العشــوائية يصــل الــى حوالــي  74 مكبــًا 
تنتشــر فــي كافــة األراضــي الفلســطينية والتــي تشــكل نقاطــًا للتلــوث18 خاصــة فــي منطقــة 
وســط الضفــة الغربيــة، أمــا فــي قطــاع غــزة فانــه ال يوجــد مكبــات عشــوائية باســتثناء مكــب 

جحــر الديــك وهــو مكــب مراقــب ويســتقبل نفايــات محافظــة غــزة ومحافظــة الشــمال.

مــن جانــب آخــر تعانــي منظومــة القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم العمــل فــي هــذا المجــال 
من التداخل وعدم الشــمولية واإلنســجام، حيث أن األدوار والمســؤوليات تختلف من قانون 

15  االستراتيجية الوطنية الدارة النفايات الصلبة في فلسطين 2017–2022
16  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2016

17   تقرير المراجعة النصفي الجندة السياسات الوطنية )2019(
18  اإلستراتيجية الوطنية الدارة النفايات الصلبة )2017–2022(.
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آلخــر، ويختلــف الفهــم للنصــوص القانونيــة أيضــا لــدى مختلــف الشــركاء مــا يســبب اإلختــالف 
بيــن التطبيــق علــى أرض الواقــع وبيــن النصــوص القانونيــة. ويعتبــر إســناد مهــام ومســؤوليات 
واضحــة ومحــددة إعتمــادًا علــى تفويــض واضــح للصالحيــات وفــق مــا يفرضــه القانــون، وحــل 
بعــض إشــكاالت التعــارض والتداخــل القائمــة بمــا يختــص بأنشــطة إدارة النفايــات الصلبــة، 
ــات المؤسســية التــي تشــمل كافــة المســتويات، بمــا يضمــن التفاعــل  ــى الترتيب والوصــول إل
المنظــم بيــن المؤسســات المختصــة، وبمــا يضمــن التعــاون وتدفــق المعلومــات الموثوقــة 

علــى رأس القضايــا ذات األولويــة وشــرطًا رئيســيًا لتحقيــق اإلدارة الفاعلــة لهــذا القطــاع.

جغرافيــا ان ادارة النفايــات الصلبــة مــن جمــع ونقــل وترحيــل وتخلــص تغطــي جميــع المناطــق 
فــي فلســطين بمــا فيهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اال ان مــا يميــز بعضهــا كمــا هــو الحــال 
فــي وســط الضفــة الغربيــة عــدم وجــود مكــب صحــي يخــدم تلــك المنطقــة الجغرافيــة والتــي 
تضــم محافظــة رام اللــه والبيــرة ونابلــس وســلفيت، ممــا يســتدعي تلــك المواقــع نقــل جــزء 
مــن نفاياتهــا الــى مكــب زهــرة الفنجــان فــي شــمال الضفــة الغربيــة والتخلــص العشــوائي فــي 
المكبــات العشــوائية مــن الجــزء اآلخــر. وبالتالــي فــان ظاهــرة انتشــار المكبــات العشــوائية مــا 

زالــت تطغــى علــى هــذه المناطــق، وهــي مســألة خطيــرة وغايــة فــي األهميــة.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن إدارة النفايــات الصلبــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل 
والتحديــات والفجــوات مــن أهمهــا: 

تفاوت مستويات اإلدارة الفاعلة للنفايات الصلبة بين المناطق المختلفة.	 

إنتشار العديد من المكبات العشوائية والمفتوحة للنفايات الصلبة.	 

النقــص الواضــح فــي عــدد المكبــات الصحيــة فــي العديــد مــن المناطــق )حيــث حــددت 	 
اإلســتراتيجية الوطنيــة للنفايــات الصلبــة 3–4 مكبــات صحيــة فــي الضفــة الغربيــة و 1–2 
فــي قطــاع غــزة( ، وقــد تــم إنشــاء مكــب لشــمال الضفــة الغربيــة )زهــرة الفنجــان( ومكــب 
لجنــوب الضفــة الغربيــة )المنيــا( وتــم العمــل علــى انجــاز مكــب الفخــاري فــي قطــاع غــزة.

ال يوجد نظام معتمد الدارة خاص بالنفايات الخاصة كمخلفات البناء والهدم وغيرها.	 

ال يوجــد فــرز ومعالجــة للنفايــات الصلبــة الخطــرة بمــا فيهــا الطبيــة )باســتثناء محــاوالت 	 
محــدودة لجــزء مــن النفايــات الطبيــة فــي مجمــع رام اللــه الطبــي وفــي منطقــة جنــوب 
الضفــة، وكذلــك تجربــة جيــدة فــي قطــاع غــزة مــا بيــن وكالــة االونــروا ومجلــس النفايــات 
ــات الطبيــة تجمــع مــن بعــض المستشــفيات ويتــم تعقيمهــا فــي  الصلبــة حيــث أن النفاي
محطــة ترحيــل النفايــات بخانيونــس باســتخدام جهــاز آوتــو كليــف ومــن ثــم التخلــص منهــا 

فــي مكــب الفخــاري.

اليوجد ادارة خاصة للنفايات الصناعية السيما تلك التي تحتوي على نفايات خطرة.	 

المراجعــة 	  الــى  يحتــاج  الصلبــة  النفايــات  قطــاع  الدارة  والقانونــي  المؤسســي  اإلطــار 
أفضــل. بشــكل  الصلبــة  النفايــات  ادارة  يخــدم  بمــا  والتطويــر 
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ضعــف نظــام الرقابــة والتفتيــش البيئــي علــى عمليــات ادارة النفايــات الصلبــة ككل ال 	 
ســيما عمليــات المعالجــة والتخلــص.

عدم وجود قاعدة بيانات وطنية موحدة للنفايات الصلبة.	 

عدم وجود سيطرة على النفايات العابرة للحدود. 	 

مــا زال النمــط الســائد للتخلــص مــن النفايــات الصلبــة هــو المكبــات الصحيــة أو العشــوائية، 	 
حيــث أن هــذا النمــط غيــر مســتدام وال يمكــن االســتمرار بــه علــى المــدى البعيــد وذلــك 

الحتياجــه الــى مســاحات واســعة مــن األراضــي والــى عمليــات ادارة مرهقــة.

مــا زال التعامــل مــع النفايــات كعــبء يجــب التخلــص منــه، حيــث أن التعامــل والنظــر الــى 	 
النفايــات البــد مــن تغييــره بحيــث تكــون النفايــات مصــدر وليســت عــبء وذلــك مــن خــالل 
ــر واالســتخدام وصناعــة الكمبوســت مــن  ــر فــي اســتحداث أســاليب اعــادة التدوي التفكي
النفايــات العضويــة وكذلــك عمليــة انتــاج الطاقــة مــن النفايــات. هنــاك بعــض المبــادرات 
فــي هــذا المجــال اال أنهــا محــدودة وتتعامــل مــع نســبة بســيطة جــدا مــن النفايــات 

المنتجــة.

عمليــات اســتخراج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات مــا زالــت غيــر مفعلــة حيــث يمكــن تكثيــف 	 
المكبــات  الصحيــة وكذلــك فــي  المكبــات  الغــازات فــي  تلــك  ذلــك واســتغالل وجــود 

الكبيــرة. العشــوائية 

5.3.2. النفايات الخطرة
اإللكترونيــة،  النفايــات  مثــل:  عديــدة  أنــواع  الخطــرة  النفايــات  تعريــف  نطــاق  فــي  يدخــل 
عــن  الناتجــة  النفايــات  ذلــك  فــي  )بمــا  الطبيــة  النفايــات  الخطــرة،  الزراعيــة  والنفايــات 
المختبــرات(، وجثــث الحيوانــات المصابــة بأمــراض معديــة للحيــوان او اإلنســان أو أيــة مــواد 
أو نفايــات ملوثــة بأمــراض معديــة، والنفايــات الصناعيــة الخطــرة، والبطاريــات المســتخدمة، 
ونفايــات اإلسبســتوس، والزيــوت المســتعملة، واالطــارات المســتخدمة وغيرهــا. ولعــل مــن 
أهــم التحديــات المتعلقــة بهــذا المجــال هــو نقــص المعلومــات المتوفــرة عــن هــذا النــوع 
مــن النفايــات ممــا يزيــد مــن صعوبــة معرفــة حجــم تلــك النفايــات وبالتالــي الطــرق المناســبة 

للتعامــل معهــا وادارتهــا وطــرق التخلــص منهــا. 

وتعتبــر النفايــات الطبيــة أي تلــك التــي تتولــد عــن مراكــز الرعايــة الصحيــة فــي فلســطين هــي 
أكثــر األنــواع التــي تتوفــر عنهــا بيانــات ومعلومــات مــن بيــن النفايــات الخطــرة، حيــث ينتــج مــا 
قيمتــه نحــو 914 طنــًا مــن النفايــات الطبيــة شــهريًا19. حيــث تقــوم86.5 % مــن مراكــز الرعايــة 
الصحيــة بالتخلــص مــن النفايــات المتولــدة عنهــا فــي مكبــات النفايــات التابعــة للهيئــة المحليــة 
المتواجــدة فيهــا تلــك المراكــز مقابــل 13.5 % منهــا فــي مكبــات عشــوائية وبطــرق أخــرى. وال 

19  التقرير الوطني األول للنفايات الخطرة في فلسطين 2015–2016
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يوجــد فــي فلســطين عمومــًا مكبــات خاصــة بالنفايــات الطبيــة عــدا بعــض المشــاريع التجريبيــة 
)محــارق، أو خاليــا، أو وحــدة معالجــة( التــي تــم تنفيذهــا فــي مستشــفيات غــزة ورام اللــه 

والخليــل20. 

مــا زال التعامــل مــع هــذا النــوع مــن النفايــات يتــم وكأنهــا نفايــات منزليــة حيــث ان هــذه 
النفايــات فــي معظــم المناطــق الجغرافيــة يجــري عليهــا مــا يجــري علــى النفايــات المنزليــة، 
باســتثناء بعــض المواقــع كمــا هــو الحــال فــي منطقــة الخليــل وبيــت لحــم ورام اللــه وغــزة. اال 
أن الجائحــة االخيــرة التــي عصفــت بــدول العالــم ومنهــا فلســطين حــدت بنــا ايــالء االهتمــام 
بهــذا النــوع مــن النفايــات كونهــا معديــة وقــد تكــون ســببا فــي انتشــار الفيــروس، وبالتالــي تــم 
اقتنــاء بعــض أجهــزة التعقيــم فــي معظــم المحافظــات واتخــاذ االجــراءات الصحيــة والبيئيــة 
الالزمــة للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن النفايــات. مــا زال هــذا األمــر بحاجــة الــى مراجعــة وتقييــم 
مــن أجــل ضبــط االيقــاع فــي العمــل فيــه وتنظيمــه بشــكل أفضــل وايجــاد الســبل الصحيحــة 
ــات التــي يتــم انتاجهــا فــي كافــة المحافظــات علــى حــد  للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن النفاي
ســواء. مــن جانــب آخــر يعتبــر موضــوع تهريــب النفايــات الخطــرة عبــر الحــدود )عبر الخــط األخضر( 
مــن التحديــات الكبيــرة فــي المناطــق الحدوديــة المتاخمــة للخــط األخضــر، حيــث تكثــر هنــاك 
محــاوالت تهريــب النفايــات الخطــرة الــى األراضــي الفلســطينية والتــي يتــم ضبــط العديــد منهــا 
بشــكل دائــم كمــا هــو الحــال فــي محافظــات الخليــل وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت ورام اللــه 

فــي أغلــب األحيــان.

ان طيــف النفايــات الخطــرة واســع وتتعــدد مصــادر انتاجــه، غيــر أن هــذا النــوع مــن النفايــات ال 
يوجــد أي تعامــل خــاص معــه بالشــكل البيئــي الســليم، حيــث أن المطلــوب بدايــة الفصــل مــن 
المصــدر ثــم الجمــع والنقــل المنفصــل ثــم المعالجــة، وهــذا كلــه اليتــم حاليــا. أمــا جغرافيــا فــان 
محافظــة الخليــل ظهــرت فيهــا مؤخــرا الحاجــة الطارئــة الــى التعامــل مــع النفايــات االلكترونيــة 
كواحــدة مــن النفايــات الخطــرة بحكــم وجــود كميــات مــن هــذا النــوع مــن النفايــات هنــاك 
ــي وهــو مــا شــكل حاجــة ماســة للتعامــل  ــد مــن األهال ــر مصــدر رزق للعدي والعمــل بهــا يعتب
معهــا وحــدا بســلطة جــودة البيئــة البحــث عــن حــل لتلــك المشــكلة هنــاك حيــث قامــت بالبــدء 
فــي تاســيس مركــز لمعالجــة هــذا النــوع مــن النفايــات بطــرق بيئيــة ســليمة بالتعــاون مــع 

االتحــاد األوروبــي )المركــز األوروبــي الفلســطيني لمعالجــة النفايــات االلكترونيــة(. 

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن النفايــات الخطــرة تواجــه العديــد مــن المشــاكل والتحديات 
والفجــوات مــن اهمها: 

عدم وجود خاليا مستقلة أو مكبات مخصصة للتخلص من النفايات الخطرة.	 

ال يوجــد فــرز ومعالجــة للنفايــات الصلبــة الخطــرة بمــا فيهــا الطبيــة والصناعية عــن النفايات 	 
غيــر الخطرة.

20  وزارة الصحة الفلسطينية، 2016
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الخطــرة ككل ال ســيما 	  النفايــات  ادارة  علــى  البيئــي  والتفتيــش  الرقابــة  نظــام  ضعــف 
والتخلــص. المعالجــة  عمليــات 

عدم وجود نظام لمتابعة ورصد النفايات الخطرة وحركتها.	 

عــدم وجــود ســيطرة علــى النفايــات الخطــرة العابــرة للحــدود والقادمــة مــن داخــل الخــط 	 
األخضــر.

النفايــات الطبيــة الخطــرة المتولــدة عــن حــاالت الطــواريء )كمــا حصــل فــي حالــة وبــاء 	 
كورونــا فــي هــذا العــام 2020( تعتبــر غايــة فــي الخطــورة حيــث تكــون هــي ذاتهــا مصــدرا 
للعــدوى اذا لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل ســليم. بــرز فــي ظــل هــذه الجائحــة وجــود تعثــر 

وضعــف فــي التعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت.

6.3.2. تداول الكيماويات والمواد الخطرة
تســتخدم الكيماويــات فــي األراضــي الفلســطينية فــي مجــاالت متعــددة، ففــي مجــال الزراعــة 
تســتخدم فــي صناعــة المبيــدات واألســمدة الكيماويــة، أمــا فــي مجــال الصناعــة فتســتخدم 
الكيماويــات والمــواد الخطــرة فــي الصناعــات الكيماويــة واأللكترونيــة والمعدنيــة والتعدينيــة 
ــة والبالســتيك والنســيج.  ــاث والزجــاج والجلــود واإلحذي والدوائيــة والغذائيــة وصناعــات األث
وكذلــك تســتخدم هــذه المــواد فــي المختبــرات الطبيــة والزراعيــة والبحــث العلمــي. ال يوجــد 
حصــر دقيــق لنوعيــة وكميــة المــواد الكيماويــة والخطــرة التــي يتــم إســتيرادها بشــكل قانونــي 
ــي. ان مســؤولية إدارة اســتيراد  ــر قانون ــم إدخالهــا بشــكل غي ــى فلســطين أو تلــك التــي يت ال
وتــداول هــذه المــواد متداخلــة بيــن عــدة دوائــر حكوميــة ممــا يصعــب عمليــة المراقبــة والتتبع 
لهــا. كمــا ال يوجــد نظــام الســترجاع المــواد الكيماويــة التــي انتهــت صالحيتهــا، او تلــك التــي 

يتــم منعهــا عالميــًا أو محليــًا.

مــن الناحيــة القانونيــة فإنــه تــم التطــرق الــى التعامــل مــع المــواد الخطــرة فقــط فــي قانــون 
العمــل وانظمتــه مــن ناحيــة الســالمة والصحــة المهنيــة، وتــم وضــع تراكيــز مســموحة لهــذه 
المــواد فــي أماكــن العمــل، ووضــع قائمــة بامــراض المهنــة والتــي قــد تنتــج مــن التعــرض 
للمــواد الكيماويــة. وكذلــك تطرقــت أنظمــة قانــون العمــل إلــى كيفيــة تخزيــن هــذه المــواد 

ــون مــا زال محــدودا. والتعامــل معهــا، إال أن تطبيــق هــذا القان

ومــن أخطــر مــا تواجــه األراضــي الفلســطينية فــي مجــال المــواد الكيماويــة والخطــرة هــو نقــل 
إســرائيل للمناطــق الصناعيــة التــي انشــأتها بــدون موافقــة فلســطينية الــى داخــل األراضــي 
الفلســطينية، ومعظمهــا صناعــات شــديدة التلويــث للبيئــة وللصحــة العامــة، مثــل صناعــة 
األلمنيــوم، والمعلبــات الغذائيــة، والفيبرجــالس، والمطــاط، والكحــول، والســيراميك، والرخام، 
ومــواد التنظيــف الكيماويــة، والدهانــات، وتشــكيل المعــادن وطالئهــا، وصناعــة البطاريــات، 
البالســتيكية،  والصناعــات  الغــازات،  وصناعــة  الكيماويــة،  واألســمدة  المبيــدات  وصناعــة 

ودباغــة الجلــود، وصباغــة النســيج، ومصانــع ذات طابــع عســكري ســري وغيرهــا. 
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ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن هــذه القضيــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل والتحديــات 
والفجــوات مــن أهمهــا: 

ضعــف التنســيق الدارة هــذا القطــاع بيــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة، وال يوجــد تحديــد 	 
واضــح لــألدوار والصالحيــات بيــن المؤسســات المختلفــة.

المــواد 	  وتأثيــرات  اســتخدام  واماكــن  وكميــة  لنوعيــة  كافــي  وضبــط  توثيــق  يوجــد  ال 
الصحــي. أو  الصناعــي  او  الزراعــي  أو  المنزلــي  لالســتخدام  المتاحــة  الكيماويــة 

نقــص فــي الطواقــم الفنيــة التــي تتعامــل مــع هــذه المــواد من حيــث العــدد، واإلمكانيات، 	 
والقدرات.

ال يوجــد لــدى المؤسســات الحكوميــة أجهــزة وأدوات لفحــص تركيبــة وتركيــز هــذه المــواد 	 
عنــد الحاجــة. 

عدم وجود نظام لرصد وتتبع تلك المواد.	 

7.3.2. تخطيط استعماالت األراضي
يعتبــر موضــوع تخطيــط اســتعماإلت األراضــي مــن المواضيــع الهامــة واألساســية المطلوبــة 
فــي تنظيــم اســتعماالت األراضــي وتحديــد انــواع ومناطــق اإلســتعمال، حيــث أن ذلــك مــن 
شــأنه تســهيل عمليــات التخطيــط الالحقــة والتــي تتعلــق بكافــة القطاعــات علــى حــد ســواء، 
ســواء كانــت عمرانيــة أو زراعيــة أو صناعيــة أو بيئيــة أو ســياحية أو غيــر ذلــك. إن التخطيــط 
ــة وبســبب  ــة والمناخي ــة الطوبوغرافي ــر الممنهــج وســوء اســتخدام األراضــي بســبب الحال غي
التعارضــات السياســية وطــول فتــرة اإلحتــالل أدى إلــى أثــر ســلبي وضغــط كبيــر علــى البيئــة 

ــة المســتدامة. الفلســطينية وعلــى التنمي

وعلــى الرغــم مــن الجهــود والمبــادرات المختلفــة التــي بذلــت فــي الســنوات األخيــرة لتطويــر 
أو مؤسســات  الحكوميــة،  الجهــات  مــن  التخطيــط ســواء  وأدوات وممارســات  منهجيــات 
المجتمــع األهلــي، أو الهيئــات المحليــة. وكذلــك المحــاوالت لوضــع مخطــط مكانــي شــامل 
ومعتمــد الســتعماالت األراضــي، والعتمــاد خطــط إســتراتيجية تنمويــة اال أن هــذه الجهــود 
األراضــي  تواجــه  التــي  البيئيــة  التحديــات  مــع  التعامــل  عــن  قاصــرة  مازالــت  والمحــاوالت 

الفلســطينية.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن هــذه القضيــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل والتحديــات 
والفجــوات مــن اهمهــا: 

وعلــى 	  عــام  بشــكل  البيئــة  علــى  ســلبي  تاثيــر  مــن  لهــا  ومــا  اإلســرائيلية  الممارســات 
وبنــاء  االراضــي  مصــادرة  فــي  تتمثــل  والتــي  خــاص  بشــكل  األراضــي  اســتخدامات 
المســتوطنات وإقامــة المناطــق العســكرية والمناطــق العازلــة وشــق الطــرق اإللتفافيــة 
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و اقامــة جــدار الضــم والتوســع، ومحاصــرة  تمــدد التجمعــات الفلســطينية بشــكل طبيعــي  
ومخطــط.

المناطــق الحضريــة والعمرانيــة ونموهــا وتوســعها بشــكل غيــر منظــم ممــا أدى الــى 	 
التهــام المزيــد مــن األراضــي و خاصــة الزراعيــة الخصبــة والمناطــق الحساســة بيئيــا.

اإلكتظــاظ الشــديد الــذي يعانــي منــه قطــاع غــزة وخاصــة فــي المناطــق الحضريــة والــذي 	 
يــؤدي الــى تقلــص فــي األراضــي الزراعيــة والمناطــق الطبيعيــة. 

محدوديــة الســيطرة والصالحيــات للحكومــة الفلســطينية علــى معظــم أراضــي الضفــة 	 
الغربيــة )وخاصــة مناطــق ج(، ممــا يعيــق تطويــر اســتعماالت األراضــي لمشــاريع البنيــة 

التحتيــة والمشــاريع التنمويــة والحيويــة لبنــاء الدولــة.  

عدم مراعاة األبعاد البيئية بشكل كافي  في المخططات الهيكلية للمدن والقرى.	 

8.3.2. التربة
تصحــر التربــة: تعتبــر الســفوح الشــرقية والمناطــق التــي يقــل فيهــا معدل ســقوط األمطار عن 
300 ملــم ســنويا والتــي تشــكل حوالــي 50 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة مــن أكثــر المناطــق 
تعرضــًا لعوامــل التصحــر بســبب الظــروف والتغيــرات المناخيــة و/أو العوامل البشــرية المتمثلة 
بالرعــي الجائــر، والتوســع العمرانــي باتجــاه األراضــي الهامشــية والتــي تعتبــر مراعــي طبيعيــة. 
وقــد أدت هــذه العوامــل إلــى تدهــور الغطــاء النباتــي وفقــدان التنــوع وتدهــور النظــام البيئــي 

باإلضافــة إلــى تدهــور خــواص التربــة الفيزيائيــة والحيويــة وانجــراف التربــة. 

إن تدهــور الغطــاء النباتــي كمــًا ونوعــا، والنظــام البيئــي فــي أراضــي المراعــي فــي الســفوح 
ــروة الحيوانيــة فــي وحــدة المســاحة؛ إذ  ــادة أعــداد الث ــر وزي الشــرقية هــو نتيجــة للرعــي الجائ
تقــدر الحمولــة الرعويــة للســفوح الشــرقية ب 30 ألــف رأس  مــن المواشــي فــي حيــن يتواجــد 

فيهــا أكثــر مــن 200 ألــف رأس، ممــا أدى إلــى اتســاع نطــاق ظاهــرة التصحــر21.

كتوزيــع جغرافــي تعتبــر مناطــق الســفوح الشــرقية مــن الضفــة الغربيــة وهــي الســفوح المطلة 
علــى غــور األردن أكثــر المناطــق المهــددة بالتصحــر، حيــث أن األمطــار فــي تلــك المنطقــة 
ــة مــع غيرهــا مــن المناطــق، باالضافــة الــى االنحــدار الشــديد لهــا أيضــا.  ــر متدنيــة مقارن تعتب
كمــا أن خضــوع معظــم تلــك المناطــق للســيطرة االســرائيلية فــان تنفيــذ أي تدخــل مــن أجــل 

حمايتهــا وتنميتهــا بــات صعبــا.

انجــراف التربــة: تلعــب الظــروف المناخيــة واألنشــطة البشــرية دورًا هامــًا فــي عمليــة انجــراف 
التربــة؛ وتــؤدي التغيــرات ســواء فــي كميــة األمطــار المتســاقطة أو فــي شــدتها، وتدهــور 
ــر  ــة معرضــة أكث ــة، وانعــدام الغطــاء النباتــي إلــى جعــل الترب ــة الفيزيائيــة والحيوي خــواص الترب
إلــى االنجــراف المائــي أو االنجــراف الهوائــي. هــذا بــدوره يؤثــر علــى الغطــاء النباتــي، وانحســار 
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الرقعــة األرضيــة الصالحــة للزراعــة، وخفــض اإلنتاجيــة لوحــدة المســاحة األمــر الــذي يقــود إلــى 
نتائــج اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة ســلبية. تعتبــر ماطــق الســفوح الشــرقية مــرة أخــرة أكثــر 
المناطــق التــي تعانــي مــن هــذه المشــكلة نظــرا لالنحــدار الشــديد الــذي يميزهــا وبالتالــي فــان 

الجريــان الســطحي لميــاه األمطــار يزيــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة.

تلــوث التربــة: يرتبــط تلــوث التربــة بمخاطــر كبيــرة أهمهــا تلويــث الميــاه الجوفيــة، وخاصــة اذا 
كان مصــدر التلــوث ناجمــا عــن النفايــات الصلبــة والميــاه العادمــة غيــر المعالجــة، فــي ظــل 
عــدم وجــود نظــام شــامل وصحــي الدارة النفايــات الصلبــة والميــاه العادمــة بجميــع انواعهــا. 
كمــا أن اآلثــار الصحيــة والبيئيــة المترتبــة علــى تلــوث التربــة متعــددة ومهمــة. وينتــج التلــوث 
بشــكل رئيســي عــن تصريــف الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة الــى االوديــة واألراضــي الزراعيــة، 
اضافــة الــى االســتخدامات المفرطــة للمبيــدات واالســمدة الكيماويــة وخاصــة فــي المناطــق 
التــي يقــل فيهــا معــدل ســقوط األمطــار عــن 200 ملــم ســنويا، حيــث يــؤدى ذلــك الــى تملــح 
فــي التربــة. باالضافــة الــى مخلفــات الكســارات وصناعــة الحجــر والرخــام مــن االغبــرة و الكمخــة 
والتــي تتســبب فــي إغــالق مســامات التربــة وتدميــر الغطــاء النباتــي. جغرافيــا تعتبــر المناطــق 
التــي تســتخدم فيهــا الزراعــة المكثفــة مــن أكثــر المناطــق العرضــة لتلــوث التربــة، باالضافــة الى 

المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص فــي ادارة النفايــات والميــاه العادمــة بشــكل ســليم.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع يتبيــن أن هــذه القضيــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل والتحديــات 
والفجــوات مــن اهمهــا: 

االزدياد المستمر لرقعة التصحر لالراضي وتعريتها وخاصة في السفوح الشرقية.

تلــوث التربــة الناتــج عــن ســوء إدارة نســبة كبيــرة مــن المخلفات الســائلة والصلبة مــن مصادرها 
المختلفة.

انجراف التربة الطبيعي وغير المضبوط في العديد من المناطق.

والقصــف  غــزة(  علــى  االســرائيلية  الحــروب  )وخاصــة  العســكرية  العمليــات  نتيجــة  التلــوث 
ووجــود معســكرات اســرائيلية، حيــث تعــد المواقــع العســكرية ومواقــع التدريــب العســكري 

االســرائيلي مــن أكثــر المواقــع تلوثــا. 

عدم وجود تدخالت على نطاق واسع لوقف زحف التصحر وتدهور التربة وانجرافها.

8.3.2. المشهد الجمالي
تتميــز الضفــة الغربيــة بمشــهد طبيعــي جبلي يعترضه ســهول زراعيــة ومناطق حضرية ويصنف 
مناخهــا بأنــه جــاف أو شــبه جــاف. وبالتالــي فــإن المناطــق الحرجيــة والحيــاة النباتيــة المحــدودة 
والتشــكالت  والتربــة،  الطبوغرافيــه،  وبضمنهــا  المميــزة  خصائصــه  المشــهد  هــذا  تعطــي 
الصخريــة، والعناصــر الطبيعيــة. وتعطــي أشــجار الزيتــون المزروعــة منــذ القــدم مشــهد الضفــة 
ــى المشــهد الطبيعــي الــذي يشــكله البحــر الميــت. امــا  ــز. باالضافــة ال الغربيــة طابعــه الممي
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فــي قطــاع غــزة فيبــرز المشــهد الطبيعــي بوجــود الســاحل البحــري الــذي يمتــد حوالــي 42 كــم. 
هــذه العناصــر مجتمعــه مــن حيــث الشــكل والتكويــن أعطــت مشــهد فلســطين ذلــك الطابــع 

األصيــل والجديــر بالحمايــة. 

 ومــن خــالل تحليــل الواقــع فــي هــذا المجــال يتبين أنــه يواجه العديد من المشــاكل والتحديات 
والفجــوات من اهمها: 

التشــويه المتعمــد للمشــهد الجمالــي الفلســطيني نتيجــة إنشــاء جــدار الضــم والتوســع 	 
الــذي أدى أيضــا إلــى ضــرب الحيــاة البريــة وتدهورهــا وعــدم القــدرة علــى حمايــة العناصــر 

البيئيــة الفلســطينية فــي المناطــق المجــاورة لهــذا الجــدار.
التخلص العشوائي من النفايات وحرقها األمر الذي يسبب تلوث البيئة المنظورة.	 
انتشار المحاجر والكسارات غير المنظم في الضفة الغربية.	 
حفريات كثبان الرمل الطبيعية وتلوث الشاطئ في  قطاع غزة.	 
هياكل السيارات واإلطارات المتناثرة في كل مكان.	 
النفايــات الملقــاة فــي المناطــق الطبيعيــة وعلــى جوانــب الشــوارع، مثــل األكيــاس والعلب 	 

البالســتيكية وغيرها.
مخلفــات البنــاء والهــدم التــي يتــم التخلــص منهــا علــى جوانــب الطــرق وفــي األماكــن 	 

المفتوحــة فــي الطبيعــة بشــكل غيــر صحيــح.
رواسب مناشير الحجر والكسارات التي يتم التخلص منها عشوائيا.	 
المياه العادمة غير المعالجة والتي تطرح الى الطبيعة المفتوحة.	 
عدم االلتزام الواضح في مخططات استعماالت األراضي وانماطها المتوفرة.	 
عــدم وجــود نظــام لتوحيــد أو تجميــل او تحديــد اماكــن الفتــات العــرض واالعالنــات وغيرها 	 

التــي تنتشــر فــي كل مــكان ال ســيما فــي المــدن الرئيســية وتســبب ازعاجــا فــي منظرهــا.

التوسع العمراني المتزايد والذي يكون عشوائي في بعض الحاالت.	 

8.3.2. تغير المناخ
ــة  ــات التنمي ــي تواجــه البشــرية وعملي ــات  الت ــر المناخــي مــن أهــم التحدي ــر ظاهــرة التغي تعتب
الشــتمالها علــى تحديــات خطيــرة وطويلــة األمــد تؤثــر علــى مختلــف مناطــق الكــرة األرضيــة. 
فتغيــر المنــاخ يتوقــع لــه أن يــؤدي إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة ســطح األرض وإلــى تغيــرات فــي 
أنمــاط هطــول األمطــار وتوزيعهــا. ويتوقــع أن ينتــج عــن ذلــك ارتفــاع فــي مســتوى ســطح 
البحــر نتيجــة ذوبــان الكتــل واألنهــار الجليديــة وتمــدد الميــاه بفعــل ارتفــاع درجــة حرارتهــا 
ممــا قــد يؤثــر علــى المناطــق الســاحلية )بغمرهــا(، إضافــة إلــى زيــادة وتيــرة وحــدة األحــداث  
المناخيــة المتطرفــة، مــن جفــاف وفيضانــات وموجــات حــر. وســيكون لــكل ذلــك انعكاســات 

اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وصحيــة خطيــرة.
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التنميــة  مســيرة  علــى  اآلثــار  تلــك  وخطــورة  لحجــم  وتقديــرا  التحديــات   لتلــك  إســتجابة 
بقطاعاتهــا المختلفــة فقــد ســعت فلســطين إلــى اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات الهامــة للحــد 
مــن اآلثــار الســلبية لظاهــرة التغيــر المناخــي وكذلــك لمشــاركة المجتمــع الدولــي فــي التعامــل 
انبعاثــات  مــن  الحــد  المناخيــة وكذلــك  التغيــرات  مــع  التكيــف  فــي مجالــي  الظاهــرة  مــع 
ــد مــن  االجــراءات فــي  كافــة النواحــي القانونيــة  غــازات الدفيئــة وعليــه فقــد اتخــذت العدي
ــورد فيمــا يلــي الخطــوات المهمــة علــى  ــاء القــدرات، حيــث ن والمؤسســية والتخطيطيــة وبن

هــذا الطريــق:

إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ )2010(.. 1
بــدأت فلســطين فــي المشــاركة فــي كافــة مؤتمــرات األطــراف التفاقيــة االمــم المتحــدة . 2

اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ منــذ العــام 2009.
تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي العــام 2010 بقــرار صــادر عــن مجلــس . 3

الــوزراء حيــث ضــم الفريــق جميــع الشــركاء ذوي العالقــة فــي هــذا الجانــب حيــث اشــتمات 
ــر الحكوميــة ومنهــا مؤسســات البحــث  علــى ممثليــن عــن المؤسســات الحكوميــة و غي

العلمــي و ممثليــن عــن القطــاع االخــاص و عــن المنظمــات األهليــة.
فلســطين . 4 النضمــام  الرســمية  الوثيقــة  المتحــدة   لألمــم  العــام  األميــن  تســليم  تــم 

إلتفاقيــة األمــم المتحــدة األطاريــة لتغيــر المنــاخ  أثنــاء انعقــاد مؤتمــر األطــراف الواحــد 
والعشــرين لالتفاقيــة الــذي عقــد فــي باريــس بتاريــخ 13 ديســمبر 2015.

تــم االعــالن عــن االنضمــام الرســمى لدولــة فلســطين كطــرف فــي االتفاقيــة األطاريــة . 5
ــخ 17 مــارس 2016. بتاري

فــي . 6 المناخــي  التغيــر  حــول  باريــس  اتفاقيــة  علــى  والمصادقــة  توقيــع فلســطين  تــم 
22/4/2016 مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني فــي حفــل التوقيــع الــذي عقــد فــي مدينــة 
نيويــورك وقــد كانــت فلســطين مــن أوائــل الــدول التــي وقعــت وصادقــت علــى االتفاقيــة.

تم دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ بتاريخ  4/11/2016. . 7
تــم تســليم االمانــة التنفيــذي إلتفاقــة االمــم المتحــدة االطاريــة لتغيــر المنــاخ  تقريــر . 8

البــالغ الوطنــي األول حــول التغيــر المناخــي وكذلــك الخطــة الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ بتاريــخ 11 نوفمبــر 2016 وذلــك خــالل فتــرة لــم تتجــاوز ثمانيــة أشــهر مــن انضمــام 
فلســطين لإلتفاقيــة كطــرف فيهــا وذلــك فــي وقــت قياســي. وكانــت دولــة فلســطين 
الدولــة السادســة علــى مســتوى العالــم التــي ســلمت الخطــة الوطنيــة للتكيــف حســب 

توجيهــات لجنــة الخبــراء للــدول األقــل نمــوا.
تــم إعــداد تقريــر المســاهمات المعــد وطنيــا )NDC ( والــذي تــم اعتمــاده بقــرار مــن . 9

مجلــس الــوزراء الموقــر والــذي  يشــير الــى االجــراءات  التــي  تنــوي  فلســطين  أن تقــوم 
بهــا فــي مجــال التخفيــف والتكيــف مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي وقــد تــم تســليم التقريــر 

وملحقاتــه لالتفاقيــة بتاريــخ 22 أغســطس 2017.
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فــي . 10 المنــاخ  وتغيــر  البيئــة  إدمــاج  مجــال  فــي  القــدرات  تطويــر  مشــروع  تنفيــذ  تــم 
الوطنيــة. االســتراتيجيات 

تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات الوطنيــة الهادفــة الــى بنــاء القــدرات وتطوير . 11
ــر التــي  ــي فــي هــذا المجــال واعــداد خطــط العمــل والتقاري االطــار المؤسســي والقانون

تعــزز القــدرة علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة والتكيــف معهــا.
تــم االنتهــاء مــن مشــروع: دعــم وإســناد التحضيــرات للجهــة المعينــة وطنيــا لصنــدوق . 12

المنــاخ االخضــر  بتمويــل مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر وبتنفيــذ مــن قبــل برنامــج األمــم 
المتحــدة االنمائــي.

تــم االنتهــاء مــن مشــروع خارطــة الطريــق لتكنولوجيــا المنــاخ بتمويــل مــن صنــدوق المنــاخ . 13
األخضــر وتنفيــذ شــبكة ومركــز تكنولوجيــا المنــاخ.

تــم االنتهــاء مــن اعــداد خطــة العمــل للمســاهمات المحــددة وطنيــا فــي قطاعــي الزراعــة . 14
والطاقــة بتمويــل مــن الحومــة البلجيكيــة وتنفيــذ شــركة ريــكاردو البريطانيــة.

تــم الحصــول علــى الموافقــة األوليــة مــن مرفــق اجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــا . 15
الدوليــة  الزراعــة و وكالــة األغذيــة والزراعــة  لتمويــل مشــروع مقــدم مــن قبــل وزراة 

وبقيمــة 15 مليــون يــورو.
تــم الحصــول علــى موافقــة صنــدوق المنــاخ األخضــر لتقديــم منحــة بقيمــة 24 مليــون . 16

يــورو لمشــروع مقــدم مــن قبــل ســلطة الميــاه الفلســطينية والوكالــة الفرنســية للتنميــة 
وذلــك كجــزء مــن قيمــة المشــروع البالغــة 45 مليــون يــورو.

  يتــم العمــل حاليــا مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة والوطنيــة ذات العالقــة إلعــداد . 17
مقترحــات لمشــاريع تغيــر المنــاخ فــي مجالــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة وتقديمهــا للصناديــق المختلفــة التــي تدعــم مواجهــة هــذه 

الظاهــرة.
مــا زال العمــل جــاري فــي فلســطين مــن أجــل تعزيــز القــدرات علــى التكيــف مــع هــذه . 18

الظاهــرة وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات الهادفــة لذلــك.

أما على صعيد التحديات واالحتياجات في هذا االطار فيمكن ادراج ما يلي:

المطلــوب مــن المؤسســات ككل أن تدمــج هــذا البعــد فــي اســتراتيجاتها وخططهــا مــن 	 
ــز القــدرة علــى التكيــف مــع هــذه الظاهــرة، خاصــة وأن هــذه الظاهــرة تتقاطــع  أجــل تعزي

وتؤثــر علــى كافــة المجــاالت دون اســتثناء.

ــل 	  ــد واضافــي للتموي ــاخ فرصــة هامــة جــدا كمصــدر جدي ــر المن ــر تمويــل مشــاريع تغي يعتب
وخصوصــا فــي ظــل االنخفــاض المتواصــل لمصــادر الدعــم والتمويــل الدوليــة وخصوصــا ان 

العديــد مــن الجهــات المانحــة اعتمــدت مشــاريع تغيــر المنــاخ ذات أولويــة.
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هنــاك حاجــة لتنفيــذ المزيــد مــن برامــج بنــاء القــدرات والتمكيــن للجهــات ذات العالقــة 	 
والشــركاء فــي هــذا المجــال.

هنــاك حاجــة واضحــة لتطويــر القــدرات الراميــة الــى تطويــر مقترحــات المشــاريع التــي تقــدم 	 
للصناديــق الدوليــة فــي هــذا المجــال مــن أجــل تجنيــد المزيــد مــن التمويــل الــالزم لتنفيــذ 

المشــاريع.

التكيــف مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي بــات ضروريــا وملحــا لــذا البــد مــن ايــالء ذلــك اهتمامــا 	 
كبيــرا وتنفيــذ مشــاريع تراعــي هــذا األمــر.

االستمرار في تطوير االطار القانوني والمؤسسي المتعلق بهذا األمر.	 

9.3.2. البيئة الهوائية
تلــوث الهــواء: تعانــي فلســطين ال ســيما فــي مراكــز المــدن مــن تلــوث الهــواء المحيــط األمــر 
المرتبــط مباشــرة بالزيــادة الســكانية والنمــو الصناعــي والملوثــات العابــرة للحــدود. ال يوجــد 
حتــى االن محطــات رصــد ومراقبــة ثابتــة أو متحركــة لقيــاس جــودة الهــواء المحيــط أو لقيــاس 
مــدى تراكيــز االنبعاثــات التــي تصــدر عــن المصــادر الثابتــة أو المتحركــة على حد ســواء، باســتثناء 
محطتيــن تعــودان الــى احــد منظمــات غيــر الحكوميــة )معهــد أريــج( واحــدة منهمــا فــي جنــوب 
الضفــة الغربيــة واألخــرى فــي شــمالها. يحــدث التغييــر فــي خــواص الهــواء بســبب االنبعاثــات 
المختلفــة التــي تنطلــق الــى الهــواء مــن مصــادر مختلفــة قــد تكــون طبيعيــة كالبراكيــن والمياه 
المعدنيــة وغبــار العواصــف وحبيبــات اللقــاح والميكروبــات المختلفــة واالشــعاعات الطبيعيــة 
مثــل الــرادون، أو غيــر طبيعيــة وهــي التــي تنتــج عــن األنشــطة البشــرية وتعــد األخطــر واألكثــر 
تأثيــرا علــى البيئــة. وتختلــف أضــرار الملوثــات العالقــة حســب حجمهــا وطبيعتهــا، حيــث انــه مــن 
أخطرهــا علــى اإلنســان والبيئــة الكيماويــات الزراعيــة ومنهــا المبيــدات بأنواعهــا، بعــض أنــواع 
الهيدروكربونــات )البنزوبايريــن(، أليــاف االسبســت، والمعــادن الثقيلــة المصاحبــة للجســيمات 
ــار والدقائــق الناتجــة  الهوائيــة. ويعتبــر قطــاع النقــل والمواصــالت والقطــاع الصناعــي والغب
عــن المحاجــر والكســارات المنتشــرة بكثــرة فــي الضفــة الغربيــة و صناعــة الفحــم خاصــة فــي 
ــوث اإلشــعاعي  ــى ، والتل ــوث الهــواء، هــذا باالضافــة ال ــن مــن أهــم مصــادر تل محافظــة جني
بنوعيــه المؤيــن و غيــر المؤيــن الناتــج عــن مصــادر صناعيــة. تعتبــر مراكــز المــدن مــن أكثــر 
المناطــق التــي تتدنــى فيهــا جــودة الهــواء نظــرا لالختناقــات المروريــة والتواجــد المكثــف 
لوســائل النقــل فيهــا، وبالتالــي فــان حلــوال مطلوبــة للتخفيــف مــن تلــك االزدحامــات وكذلــك 
ــة أو تلــك التــي تعمــل  ــي لوســائل النقــل كالســيارات الهجين ــل للشــكل الحال اســتخدام البدائ
بالكهربــاء أو بالطاقــة الشمســية وغيرهــا. كمــا أن تعزيــز اســتخدام النقــل العــام يعتبــر مــن 

ضمــن تلــك األدوات التــي تفيــد فــي هــذا االتجــاه.

فــي  االســرائيلية  المســتوطنات  داخــل  الموجــودة  والمصانــع  الصناعيــة  المناطــق  وتعتبــر 
الضفــة الغربيــة مصــادر رئيســة للتلــوث الهوائــي. ومــن جانــب اخــر فــان التلــوث العابــر للحــدود 
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والقــادم مــن اســرائيل، وبحكــم الموقــع واتجــاه الريــاح والطبيعــة الطبوغرافيــة فــان تأثيــر هــذا 
المصــدر واضــح وملحــوظ. كتوزيــع جغرافــي فــأن الملوثــات الغازيــة التــي تعبــر الحــدود مــع 
الريــاح الســائدة والتــي يكــون مصدرهــا مــن داخــل الخــط األخضــر يزيــد تأثيرهــا علــى المناطــق 
الحدوديــة بالــذات، حيــث أن هنــاك العديــد مــن المصانع االســرائيلية التي تــم نقلها من الداخل 
المحتــل الــى المناطــق الحدوديــة والتــي تشــكل خطــرا واضحــا علــى المناطــق التــي تتواجــد 
بالقــرب منهــا كمــا هــو الحــال فــي منطقــة طولكــرم مــن جــراء مجموعــة مصانــع جيشــوري. 
المســتعمرات  فــي  االحتــالل  مصانــع  تهددهــا  التــي  المناطــق  بعــض  هنــاك  فــان  كذلــك 

االســرائيلية كمــا هــو الحــال فــي منطقــة ســلفيت وقلقيليــة والقــدس.

ومــن الجديــر بالذكــر تلــوث الهــواء الناتــج عــن ســوء إدارة النفايــات الصلبــة حيــث يتجلــى ذلــك 
فــي الغــازات الناتجــة مــن مكبــات النفايــات ســواء العشــوائية او حتــى فــي المكبــات الصحيــة 
ــة لجمــع تلــك الغــازات أومعالجتهــا. ومــن جانــب  ــا هــذا نظــام والي حيــث ال يوجــد حتــى يومن
اخــر فــإن حــرق النفايــات الصلبــة بأنواعهــا ســواء فــي المكبــات العشــوائية أو فــي مواقــع 
انتــاج تلــك النفايــات كالزراعيــة مثــال يــؤدي إلــى تلــوث فــي الهــواء وانبعــاث الكثيــر مــن المــواد 
ــوث  ــاه. كمــا أن تل ــة، والهــواء، والمي ــى صحــة اإلنســان، والترب الخطــرة والســامة والضــارة عل
الهــواء قــد ينشــأ مــن محطــات معالجــة الميــاه العادمــة فــي حالــة عــدم ضبــط المعالجــة فيهــا 
بطريقــة ســليمة، ومــن أهــم الغــازات الناتجــة مــن محطــات المعالجــة غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن 

وغــاز الميثــان. 

والتدفئــة  المعطــرات  واســتخدام  والطهــي  الحــرق  عمليــات  تــؤدي  ذلــك،  الــى  إضافــة 
المختلفــة والتدخيــن فــي المنشــآت والبيــوت الــى تلــوث الهــواء. وبهــذا الخصــوص وضعــت  
وزارة العمــل بعــض المعاييــر ألماكــن العمــل، إال انــه ال يتــم قيــاس هــذه الملوثــات. لقــد تــم 
اصــدار مواصفتيــن بالخصــوص، األولــى حــول تراكيــز االنبعاثــات مــن المصــادر الثابتــة والثانيــة 

حــول جــودة الهــواء المحيــط. 

مــن جانــب آخــر تعــد االســلحة غيــر التقليديــة والغــازات الســامة التــي تســخدم مــن قبــل 
جيــش االحتــالل ســواء الحــروب التــي تشــنها مــن وقــت آلخــر علــى قطــاع غــزة أو حتــى فــي 
المواجهــات واالعتــداءات فــي الضفــة الغربيــة واحــدا مــن المصــادر الهامــة فــي تلــوث الهــواء.

ــر قطــاع االنشــاءات وقطــاع المواصــالت وقطــاع الصناعــة مــن أهــم مصــادر  ــج: يعتب الضجي
هــذا النــوع مــن التلــوث باألضافــة الــى العمليــات العســكرية اإلســرائيلية. ال يوجــد اي دراســة 
أو بحــث شــامل يحــدد مالمــح هــذا النــوع مــن التلــوث، علمــًا بــأن هنــاك مواصفــة فلســطينية 

صــدرت بالخصــوص.

ومــن خــالل تحليــل الواقــع فــي هــذا المجــال يتبيــن أنــه يواجه العديــد من المشــاكل والتحديات 
والفجــوات من اهمها: 

ال يــزال موضــوع تلــوث الهــواء مــن المواضيــع البيئيــة التــي لــم تأخــذ حظهــا مــن االهتمــام 
والعنايــة.
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اليوجد ضبط للتلوث الهوائي من مصادره المختلفة.	 
ال يوجد متابعة وتقييم نوعي أو كمي للتلوث الهوائي. 	 
ال يوجــد تقييــم للتلــوث الهوائــي العابــر للحــدود ومــن المناطــق الصناعيــة االســرائيلية 	 

والمســتوطنات بالضفــة الغربيــة.
ال يوجد قياس للملوثات داخل األبنية سواء كانت سكنية / عامة أو صناعية.	 
يوجــد مســتويات عاليــة مــن الضجيــج فــي مراكــز المــدن ناتجــة عــن وســائط النقــل ومــن 	 

ــات. ــر المنظمــة فــي مناطــق البلدي ــة غي المناطــق الصناعي
اليوجــد تقييــم فعلــي لمســتوى الضجيــج وتاثيراتــه الصحيــة والنفســية علــى االنســان فــي 	 

فلسطين.
النظم والتشريعات لمراقبة جودة الهواء والحد من التلوث غير كافية وغير مفعلة.	 
غيــاب التعليمــات والمقاييــس واإلجــراءات لمنــع اســتخدام الغــازات الــي تســتنزف طبقــة 	 

األوزون رغــم وجــود نــص فــي قانــون البيئــة حــول ذلــك.

9.3.2. البيئة البحرية والساحل
يعانــي الســاحل والبيئــة البحريــة فــي قطــاع غــزة مــن العديــد مــن المشــاكل البيئيــة التــي مــن 
أهمهــا مشــكلة التلــوث. ويعتبــر تصريــف الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة علــى طــول الشــاطئ 
فــي منطقــة الشــمال والوســط وجنــوب غــزة المصــدر الرئيــس لهــذا التلــوث. وقــد نجــم عــن 
هــذا التلــوث مشــاكل صحيــة كبيــرة للمســتجمين وللحيــاة البحريــة كذلــك إضافــة الــى تأثــر 

جــودة الســمك بهــذا التلــوث الســاحلي. 

المســاحات  وتعتبــر  جــدًا،  حرجــة  ظــروف  مــن  غــزة  فــي  الســمكية  الثــروة  قطــاع  ويعانــي 
الســيطرة  بســبب  وذلــك  الدوليــة  المعاييــر  مــع  مقارنــة  جــدًا  قليلــة  لذلــك  المخصصــة 
ــرة  ــروة الســمكية تســتنفذ بســرعة كبي ــى أن الث ــدل المؤشــرات عل ــه. حيــث ت االســرائيلية علي
كمــا أن عــدد الصياديــن قــد انخفــض مــن حوالــي 10,000 صيــاد فــي عــام 2000 إلــى 3,500 
صيــاد فقــط فــي عــام 2013، ويتلقــى حوالــي 95٪ منهــم المســاعدات الدوليــة. وفــي ضــوء 
ذلــك تدهــورت بشــدة قــدرة الســكان فــي قطــاع غــزة علــى كســب العيــش مــن قطــاع الصيــد 
نتيجــة للقيــود التــي يفرضهــا االحتــالل بعــد أن تــم تقليــص المســافة التــي يمكــن الصيــد فيهــا 
مــن 15 ميــل بحــري الــى 3 أميــال بحريــة فقــط22. بالمناســبة فــان هــذه المســافة المتاحــة 

للصيــد غيــر ثابتــة، فهــي عرضــة للزيــادة والنقصــان طبقــا الجــراءات االحتــالل.

ومــن ناحيــة أخــرى تشــكل أماكــن إلقــاء النفايــات الصلبــة مشــكلة تلــوث حقيقيــة أخرى للســاحل 
وميــاه البحــر، كمــا زاد مــن تفاقمهــا الحــروب االســرائيلية المتعاقبــة علــى غــزة خــالل الســنوات 

الماضيــة ممــا أدى الــى تدميــر البنيــة التحتيــة وتعطيــل خدمــات إدارة النفايــات الصلبــة.

22   تقرير خاص حول: اإلعتداءات اإلسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2013
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ومــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا الســاحل البحــري مشــكلة التعريــة التــي نجمــت بالدرجــة 
االولــى عــن تشــييد العديــد مــن المنشــات مثــل الموانــئ واالرصفــة وحواجــز االمــواج والطــرق 
وغيرهــا. وقــد تســببت تلــك المنشــات فــي حــدوث تــآكل للرمــال وحــدوث خلــل فــي عمليــات 

الترســيب الطبيعــي.

أمــا المشــاكل البيئيــة اإلقليميــة فــي هــذه المنطقــة مــن حــوض المتوســط فتتعلــق بتســريب 
الزيــوت مــن الســفن أو محطــات رســوها والتلــوث البحــري، بعــد حــدوث كارثــة معينــة، أو 
تدفــق الملوثــات مــن المناطــق المجــاورة منهــا علــى ســبيل المثــال القمامــة البحريــة. وإن 
التلــوث عــن طريــق تســريب الزيــوت فــي غــزة يرجــع بشــكل أساســي إلــى عمليــة نقــل الزيــوت 

مــن قنــاة الســويس إلــى مينــاء أســدود.  

ولعــل مــن اهــم المشــاكل التــي تهــدد المناطــق الســاحلية فــي الوقــت الحاضــر هــي مشــكلة 
التغيــرات المناخيــة التــي تنــذر بحــدوث العديــد مــن المشــاكل البيئيــة مــن اهمهــا ارتفــاع 
منســوب ميــاه البحــر. حيــث يتوقــع ان يرتفــع منســوب ميــاه البحــر المتوســط بحوالــي 35 ســم 

وذلــك بحلــول عــام 2100.

ــة، حيــث أن  ــة البحري ــز قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة فيمــا يخــص تدهــور البيئ ــا يتمي جغرافي
ــاه  ــى هــذه النتيجــة الســيما ضعــف ادارة المي ــؤدي ال ــي ت ــد مــن المهــددات الت ــاك العدي هن
العادمــة والنفايــات الصلبــة، باالضافــة الــى الممارســات التــي تتــم بحق الشــواطيء والمناطق 
ــة أيضــا  ــد العالي ــة للبحــر كاســتخراج الرمــال وغيرهــا. مــن جانــب آخــر فــان كثافــة الصي المحاذي
مقارنــة مــع صغــر المســاحة المتاحــة للصياديــن تشــكل تهديــدا علــى الثــروة الســمكية وعلــى 

البيئــة البحريــة ككل.

البحــر الميــت: يعــد البحــر الميــت احــد المعالــم الطبيعيــة الفريــدة فــي العالــم حيــث يقــع فــي 
منطقــة التقــاء قــارات ثــالث ويحتــوي علــى أربــع مناطــق جغرافيــة حيويــة فريــدة وهــي النظــام 
الحيــوي النهــري، النظــام الحيــوي فــي الوديــان، المناطق الموحلة والســبخات وأخيرًا المناطق  

الجبليــة واألجــراف، ويمثــل قيمــة عاليــة جــدًا لمســتقبل االقتصــاد والبيئــة الفلســطينية.

ــغ هــذا  ــوط بشــكل تدريجــي حيــث بل ــاه البحــر الميــت بالهب ــدأ منســوب مي ــذ عــام 1930 ب من
الهبــوط ذروتــه خــالل العشــرين عامــا الســابقة ووصــل معــدل الهبــوط الــى 80–100 ســم 
ســنويا. ويعــزى هــذا الهبــوط الــى عــدة اســباب منهــا: اســتمرار الســيطرة والنهــب لميــاه 
نهــر األردن حيــث اســتمرت إســرائيل بمنعنــا  مــن الحصــول علــى حقوقنــا  المائيــة مــن نهــر 
األردن والتــي تقــدر بحوالــي 250 مليــون متــر مكعــب ســنويا وفــق خطــة الميــاه الموحــدة 
لنهــر األردن المعروفــة بخطــة جونســتون. وهــي تقــوم باجــراءات تــؤدي إلــى نضــوب ميــاه نهــر 
ــر بالطبيعــة البيئيــة والنظــام البيئــي  ــرات بيئيــة ضــارة تغي األردن ممــا يــؤدي إلــى إحــداث تأثي
فــي تلــك المنطقــة، وهــي تقــوم أيضــا بإلقــاء المخلفــات الصناعيــة والزراعيــة علــى امتــداد 
الجــزء الجنوبــي مــن النهــر23. إضافــة الــى المشــروع الــذي نفذتــه الحكومــة اإلســرائيلية عــام 

23   تقرير سلطة جودة البيئة –حالة البيئة في اإلراضي الفلسطينية المحتلة –مقدم الى السيد مكارم ويبسون المقرر الخاص لحالة اإلنسان في اإلراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ عام 1967 
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ــاه مجــرى نهــر االردن إلــى مناطــق فــي  ــر مــن مي ــه تحويــل جــزء كبي 1964 والــذي تــم بموجب
صحــراء النقــب، وكذلــك كميــة التبخــر العاليــة والتــي تصــل الــى 1200 ملــم ســنويا، باالضافــة 
الــى ضــخ مــا معدلــه 200 مليــون.م3 ســنويا مــن البحــر الــى بــرك التبخيــر وذلــك الســتغاللها 

ألغــراض اســتخراج األمــالح24. 

ومــن خــالل تحليــل الواقــع فــي هــذا المجــال يتبيــن أنــه يواجه العديــد من المشــاكل والتحديات 
والفجــوات من اهمها: 

ال يوجد تقييم نوعي )زماني ومكاني( للبيئة البحرية.. 1
ال يوجد تقييم لكمية المخلفات التي تصرف الى مياه البحر االبيض المتوسط.. 2
ال يوجد تقييم نوعي وكمي لقطاع الثروة السمكية وتنظيمه في قطاع غزة.. 3
ال يوجد تقييم لتأثير تلوث مياه البحر على الثروة السمكية.. 4
ال يوجد تقييم لتأثير تلوث مياه البحر على السياحة.. 5
الزحف العمراني وتهديده للساحل البحري.. 6
تغيير معالم خط الشاطيء بسبب النشاطات البشرية والطبيعية المختلفة.. 7
هنالــك تناقــص شــديد فــي مســتوى ميــاه البحــر الميــت وانحســار لمســاحته ممــا يشــكل . 8

تهديــدا لوجــوده وللبيئــة االيكولوجيــة المحيطــة بــه. 
الســيطرة الكاملــة لالحتــالل علــى البحــر الميــت وبالتالــي عــدم القــدرة الفلســطينية علــى . 9

الوصــول اليــه أو تنفيــذ ايــة دراســة أو تحليــل أو مشــروع أو اســتغالله لالســتجمام أو 
للســياحة أو لتنميــة المصــادر.

التحكــم االســرائيلي فــي روافــد نهــر االردن وبالتالــي كميــات الميــاه التــي تصــل الــى البحــر . 10
الميــت والتــي تــكاد تكــون معدومــة.

 استغالل االحتالل الجائر للمعادن واألمالح في البحر الميت بشكل غير مستدام.. 11

10.3.2. التداخالت البيئية القطاعية
هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن قطــاع البيئــة والقطاعــات التنمويــة المختلفــة، ســواء كانــت اقتصادية 
أو اجتماعيــة أو سياســية، وينخــرط قطــاع البيئــة مــع القطاعــات األخــرى مشــكاًل أداة للتنميــة 
المســتدامة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وضمــان مواصلــة التنميــة فــي القطاعــات 

األخــرى، ويدعــم مفهــوم االســتدامة.

لقــد تــم إجــراء مراجعــة لعــدد مــن الخطــط القطاعيــة الســابقة وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء 
والــدروس  الفجــوات  البيئيــة وتحديــد  والقضايــا  بيــن قطاعــات محــددة  التقاطعــات  علــى 
المســتفادة مــن العمليــة التخطيطيــة الســابقة. وبنــاء علــى هــذه المراجعــة، نعــرض هنــا أمثلــة 

24  جفاف البحر الميت وقناة البحرين )اإلحمر – الميت(– ابراهيم محمود حبيب، و رضوان جهاد الكيالني، 2007
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للتداخــالت بيــن البيئــة وبعــض القطاعــات الرئيســية، مــع العلــم أن اعتبــار البيئــة موضوعــا عبــر 
قطاعــي يســتدعي توســيع هــذه األمثلــة الــى كافــة القطاعــات التنمويــة، وهــو األمــر الــذي 

يتطلــب إدراجــه ضمــن االســتراتيجيات المخصصــة لــكل قطــاع.

قطاع الطاقة
يرتبط مســتوى اســتهالك الطاقة وزيادة اســتخدامها بشــكل كبير في األراضي الفلســطينية 
بمعــدالت النمــو الســكاني ومســتوى التطــور االقتصــادي. فلســطين، شــأنها شــأن الــدول 
اســتخدام  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  المختلفــة،  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  فــي  الناميــة 
الكهربــاء والوقــود االحفــوري، بكافــة أشــكاله، لالســتعماالت المنزليــة والصناعيــة والنقــل 

.)ARIJ  2007( والمواصــالت، باإلضافــة إلــى اســتخدام الفحــم والطاقــة الشمســية

الكهربــاء: تعتبــر الكهربــاء مــن األشــكال الرئيســية للطاقــة فــي فلســطين، حيــث يتم اســتيرادها 
فــي معظمهــا مــن إســرائيل وتســتخدم فــي األغــراض المنزليــة والصناعيــة وغيرهــا، حيــث 
بلغــت النســبة المشــتراة مــن اســرائيل  92.59 % والمشــتراة مــن األردن 1.52 % والمشــتراة 
مــن مصــر 0.62 % مــن اجمالــي كميــات الكهربــاء المشــتراة مــن مصــادر غيــر فلســطينية25. 
الجــدول التالــي رقــم )1( يبيــن كميــة الطاقــة المشــتراة فــي المناطــق الفلســطينية ومصدرهــا 
)2013 – 2015(26 وهــو مــا يشــير الــى أن معظــم الطاقــة المســتهلكة فــي فلســطين هــي 

مــن مصــادر خارجيــة.

جدول رقم )1(: كمية الطاقة المشتراة في المناطق الفلسطينية ومصدرها )2013 – 2015(27

مجموع 
االراضي 

الفلسطينية

مجموع 
استهالك 

الضفة الغربية

مجموع 
استهالك 
قطاع غزة

الدول المجاورة محطة 
توليد غزة

اسرائيل السنة

Gwh Gwh Gwh االردن مصر الضفة 
الغربية

قطاع غزة

Gwh Gwh Gwh Gwh Gwh

4474.1 3407 1,067.10 41.4 217 266.1 3365.6 901.8 2013

4878.7 3653.3 1,225.40 34.3 202.8 311.2 3619 965.1 2014

5328.2 3896.4 1431.8 41.4 190.2 355 3855 886.6 2015

25  تقرير المراجعة النصفي الجندة السياسات الوطنية 2019
26  اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في فلسطين )2017–2022 (
27  اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في فلسطين )2017–2022 (
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وتعتبــر أســعار الكهربــاء المشــتراة فــي األراضــي الفلســطينية األغلــى ثمنــًا مقارنــة مــع الــدول 
األوروبيــة والــدول العربيــة المجــاورة، حيــث بلــغ معــدل ســعر )الكيلــو واط ســاعة( الواحــد 

ــاع للمســتهلك النهائــي فــي العــام 2018 حوالــي 0.53 شــيقل غيــر شــامل الضريبــة28. المب

مشــتقات النفــط: النفــط بمشــتقاته المختلفــة مــن البنزيــن والســوالر والــكاز والغــاز المســال 
ــة بأنواعهــا كوقــود لوســائل  يتــم شــراؤه مــن إســرائيل، وتســتخدم هــذه المشــتقات النفطي
النقــل والمواصــالت والحصــول منهــا علــى الطاقــة المســتخدمة لألغــراض المنزليــة وفــي 
الصناعــة. ومــن المالحــظ ان هنــاك تناســب طــردي بيــن زيــادة االســتخدام والطلــب علــى 

مشــتقات النفــط المختلفــة وبيــن الزيــادة الســكانية.

لقــد تــم مؤخــرا اكتشــاف حقليــن للغــاز الطبيعــي تحــت ميــاه البحــر المتوســط فــي قطــاع 
غــزة، حيــث تفيــد الدراســات الــى ان هنــاك كميــات كبيــرة مــن الغــاز تقــدر بحوالــي 1500 مليــار 
قــدم مكعــب و150 مليــار قــدم مكعــب مــن الحقليــن علــى التوالــي. علمــا بــأن هــذه الكميــات 

تغطــي وتزيــد عــن حاجــة الســوق المحلــي فــي حــال تــم اســتغاللها بشــكل مناســب29.

الطاقــة المتجــددة: حتــى بدايــات العــام 2012 اقتصــرت الطاقــة المتجــددة المســتخدمة 
تســخين  فــي  بشــكل اساســي  تســتخدم  والتــي  الشمســية  الطاقــة  علــى  فــي فلســطين 
الميــاه باســتخدام الســخانات الشمســية علــى مســتوى منزلــي الــى جانــب الطاقــة الناتجــة 
عــن حــرق الحطــب والفحــم والجفــت30، وتقــدر هــذه الكميــة مــن الطاقــة المتجــددة )الحراريــة( 
المســتغلة بحوالــي 18 % مــن مجمــل اســتهالك الطاقــة فــي فلســطين، ويبلــغ معــدل النمــو 
الســنوي الســتخدام الطاقــة الشمســية حوالــي 1 %. بعــد ذلــك بــدأ االهتمــام بقطــاع الطاقــة 
المتجــددة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع اســتغالل الطاقــة المتجــددة والتــي تتــراوح 
بيــن مشــاريع ومبــادرات صغيــرة امــا منزليــة أو علــى مســتوى تجمعــات صغيــرة وبيــن مشــاريع 
ــزان الطاقــة الوطنــي. حتــى اآلن  ــات تشــكل نســب واضحــة فــي مي ــاج كمي واعــدة يمكــن انت
المتجــددة صغيــرة جــدا  المنتجــة مــن الطاقــة  الكهربائيــة  المئويــة للطاقــة  النســبة  تعتبــر 
مقارنــة مــع الفــرص المتاحــة والطموحــات، حيــث بلغــت تلــك النســبة فــي العــام 2018 حوالــي 
ــا حوالــي  ــي الطاقــة المنتجــة محلي 0.88 %، كمــا بلغــت نســبة الطاقــة المتجــددة مــن اجمال
14.4 %31. مــن الجديــر بالذكــر، أنــه قــد  تــم إقــرار مجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات الثانويــة 
ــون الطاقــة  ــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة، ومــن أهمهــا اصــدار قان ــر وتعزي الناظمــة لتطوي
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة بتاريــخ 19/5/2015. هــذا القانــون الــذي ينظــم ويحكــم ويشــجع 
ــة االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة، كمــا يجــدر االشــارة إلــى وجــود  عملي
ــر  ــل مشــاريع التغي ــق تموي ــل لمشــاريع الطاقــة مــن صنادي ــى تموي فــرص هامــة للحصــول عل

المناخــي.

28  تقرير المراجعة النصفي الجندة السياسات الوطنية 2019
29  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 2010.

30   اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في فلسطين )2017–2022 (
31  تقرير المراجعة النصفي الجندة السياسات الوطنية 2019
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وعليه فان هذا القطاع يواجه المشاكل والفجوات التالية:

محدودية عدد المبادرات الهادفة النتاج واستغالل الطاقة المتجددة.. 1

عدم استغالل غاز الميثان في مكبات النفايات إلنتاج طاقة متجددة حتى االن.  . 2

ال توجد شبكة قطرية للطاقة الكهربائية في فلسطين.. 3

ضعف البرامج الموجهة لترشيد استخدام الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة.. 4

ضعف البنية التحتية للتخزين االستراتيجي للنفط والغاز.. 5

عــدم االهتمــام حتــى االن بادخــال الطاقــة النظيفــة لوســائل النقــل التــي تعمــل بالكهربــاء . 6
والطاقــة الشمســية وغيرهــا.

تواضــع االســتثمار فــي قطــاع الطاقــة ال ســيما الطاقــة المتجــددة علــى مســتوى واســع . 7
ــادرات والمشــاريع التجريبيــة فــي هــذا المجــال والتــي  علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المب

مازالــت بحاجــة الــى تطويــر وتوســيع.

قطاع الصناعة
تعتبــر الصناعــة مــن الركائــز الرئيســية لالقتصــاد وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقبلية، 
إال أن هــذا القطــاع فــي فلســطين بســيط نســبيًا إذا مــا قــورن مــع الــدول المجــاورة، ويواجــه 
هــذا القطــاع العديــد مــن المصاعــب والتحديــات المختلفــة مــن اهمهــا الوضــع السياســي 
لفلســطين ومــا يتبعــه مــن محــددات لكميــة ونــوع وســهولة حركــة االســتيراد والتصديــر، كمــا 
ويرتبــط ازدهــار وتطــور هــذا القطــاع بتوفــر المــوارد األساســية المختلفــة مــن مدخــالت االنتــاج 
الــى جانــب مصــادر الميــاه والطاقــة، ووضــع الخطــط والبرامــج التنمويــة وقدرتــه علــى مواكبــة 

التطــور االقتصــادي العالمــي.
هنــاك عــدة أنــواع للصناعــات فــي فلســطين وهــي فــي معظمهــا صناعــات تقليديــة وخفيفــة 
ومنهــا الصناعــات الكيميائيــة والدوائيــة، وصناعــة دباغــة الجلــود، وصناعــة النســيج والمالبــس، 
وصناعــة  للمعــادن،  الكهربائــي  الطلــي  وصناعــة  الفحــم،  وصناعــة  الحجريــة  والصناعــات 

األغذيــة32.
فــي  البيئــي  التلــوث  مصــادر  مــن  مصــدرًا  يشــكل  الصناعــة  قطــاع  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا 
فلســطين بإشــكاله المختلفــة، حيــث ينتــج عــن ذلــك القطــاع الملوثــات الصناعيــة الكيميائيــة 
الخطــرة والنفايــات الصلبــة والســائلة والغازيــة، الــى جانــب العالقــة مــا بيــن نمــو هــذا القطــاع 

واســتغالل المصــادر الطبيعيــة التــي تقــوم عليهــا الصناعــات المختلفــة. 
مــن منظــور جغرافــي فــان الصناعــات تنتشــر تقريبــا فــي معظــم المحافظــات اال أنهــا تتمركــز 
فــي بعــض المحافظــات بشــكل أكثــر مــن غيرهــا، وبالتالــي فــان وجــود مثــل تلــك الصناعــات امــا 

32  وزارة شؤون البيئة 2001
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بشــكل عشــوائي ال يميــز بيــن اســتخدامات األراضــي حيــث تتداخــل االســتعماالت بيــن صناعــي 
وزراعــي وســكني وتجــاري وغيــره، هــذا بالتأكيــد يعتبــر عــبء علــى البيئــة والصحــة العامــة، وامــا 
فــي مــدن صناعيــة مخصصــة لهــذا الغــرض. المــدن الصناعيــة تعتبــر الحــل األمثــل لمثــل هــذه 
الحــاالت حيــث مــن المفتــرض نقــل تلــك الصناعــات وبشــكل تدريجــي ضمــن خطــط مدروســة 
الــى تلــك المــدن. المــدن الصناعيــة مــا زالــت قليلــة مقارنــة مــع عــدد المنشــآت الصناعيــة 
ــة  المنتشــرة كمــا هــو الحــال فــي أريحــا والخليــل وبيــت لحــم، الــى جانــب وجــود مــدن صناعي
مخطــط القامتهــا. بعــض المناطــق الصناعيــة فــي بعــض المحافظــات تحتــاج الــى عنايــة خاصــة 
لضبــط حالــة التلــوث الحاصــل وادارتــه بشــكل بيئــي ســليم كمــا هــو الحــال فــي مدينــة الخليــل.

وعليه فان هذا القطاع يواجه المشاكل والفجوات التالية:

ضعف االطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم هذا القطاع وعالقته بحماية البيئة.. 1

ضعف االلتزام بالقوانين والتشريعات والمواصفات والتعليمات البيئية ذات العالقة. . 2

ضعف في الرقابة الرسمية على هذا القطاع وخاصة البيئية منها.. 3

ضعــف فــي نظــام الرقابــة الذاتــي علــى المــواد المســتخدمة وســميتها والنفايــات الناتجــة . 4
عــن العمليــات الصناعيــة وطريقــة التخلــص منهــا.

وعــدم . 5 المناطــق  كافــة  فــي  بشــكل عشــوائي ومشــتت  الصناعيــة  المنشــآت  انتشــار 
تركيزهــا فــي مناطــق صناعيــة متخصصــة ممــا يعيــق عمليــات الرقابــة والتفتيــش عليهــا 

ويتعــارض مــع نمــط اســتخدامات األراضــي المعتمــد.

عــدم االلتــزام بالمعالجــة األوليــة للميــاه العادمــة الصناعيــة الخارجــة مــن المصانــع ممــا . 6
يشــكل تهديــدا علــى شــبكات ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة البلديــة.

عــدم فــرز وجمــع النفايــات الصلبــة الخطــرة الناتجــة عــن المصانــع بشــكل مســتقل وانمــا . 7
يتــم جمعهــا مــع النفايــات المنزليــة بشــكل مختلــط.

ضعف في تبني ودعم تطوير مفاهيم الصناعة النظيفة والصديقة للبيئة.. 8

الصناعــات . 9 المســتدام فــي  االنتــاج واالســتهالك  بتطبيــق مفهــوم  ضعــف االهتمــام 
األخضــر. االقتصــاد  مفاهيــم  وكذلــك  الفلســطينية 

فــي . 10 الصناعــة  فــي قطــاع  والخضــراء  البيئيــة  والجــودة  االدارة  بأنظمــة  االلتــزام  قلــة 
. فلســطين

قطاع النقل والمواصالت 
ال تقــل أهميــة قطــاع النقــل والمواصــالت عــن القطاعــات األخــرى فــي تحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة ورفاهيــة المجتمــع، كمــا أنــه يلعــب دورا كبيــرا فــي تحقيــق التواصــل الجغرافــي 

داخــل المجتمــع الفلســطيني وتســهيل الحركــة واالنتقــال.
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البــري  النقــل  النقــل والمواصــالت فــي فلســطين باألســاس علــى وســائل   تعتمــد حركــة 
للتنقــل بيــن محافظــات الوطــن، وتشــكل وســائل النقــل العامــة مثــل الباصــات وســيارات النقــل 
العمومــي واألجــرة والمركبــات التجاريــة باإلضافــة إلــى المركبــات الخاصــة الوســائل الرئيســية 

فــي عمليــة التنقــل.

ان اســتخدام وســائط النقــل التقليديــة الحاليــة فــي قطــاع النقــل والمواصــالت يعتبــر مصــدرا 
مــن مصــادر التلــوث البيئــي لمــا ينتــج عنــه مــن انبعاثــات غازيــة ناتجــة عــن احتــراق الوقــود 
فــي تلــك المركبــات مثــل أكاســيد الكبريــت وأكاســيد النيتروجيــن وأول أوكســيد الكربــون 
والمــواد العالقــة وغيرهــا. كمــا يعتبــر أحــد المصــادر األساســية فــي زيــادة مســتويات الضجيــج 
الحيــة مــن أماكــن تواجدهــا، ممــا يعكــس نفســه وتأثيــره علــى الصحــة  الكائنــات  وهجــرة 
والبيئــة والمجتمــع. كمــا ان تلبيــة المتطلبــات المصاحبــة لزيــادة عــدد وســائط النقــل مــن شــق 
شــبكات طــرق جديــدة، يــؤدي فــي واقــع الحــال الــى ضغــط اخــر علــى البيئــة الفلســطينية مــن 
خــالل تغييــر نمــط اســتخدام األراضــي المســتغلة لذلــك الغــرض، علمــا بــان نســبة األراضــي 
المســتخدمة لقطــاع النقــل والمواصــالت )الطــرق( تبلــغ 7.42 % مــن المناطــق المأهولــة، 

ــة33. ــي تقــارب 3.73 % مــن مجمــوع أراضــي الضفــة الغربي والت

وعليه فان هذا القطاع يواجه المشاكل والفجوات التالية:

عدم دعم وتفعيل قطاع النقل العام بما يحقق شروط حماية البيئة.. 1

 عدم وجود مبادرات ومشاريع لتشجيع استخدام المواصالت الصديقة للبيئة.. 2

وجــود نســبة عاليــة مــن وســائط النقــل القديمــة والتــي ال تحــوي وســائل التخفيــف مــن . 3
االنبعاثــات.

ضعــف االجــراءات الخاصــة بتقليــل االنبعاثــات مــن وســائط النقــل وضبطهــا خــالل عمليــات . 4
الترخيص.

ضعف الرقابة والتفتيش الدوري على االنبعاثات من وسائط النقل.. 5

ضعــف التنســيق بيــن المؤسســات ذات العالقــة فــي مجــال ضبــط االنبعاثــات من وســائط . 6
النقل.

مــا زالــت هيــاكل الســيارات التالفــة والمتهالكــة تشــكل عبئــا علــى البيئــة وهــي بحاجــة الــى . 7
حــل جــذري للكميــات المتراكمــة حاليــا فــي كافــة أنحــاء البــالد، وكذلــك وضــع ترتيبــات 

وأنظمــة لضبــط هــذا االمــر علــى المــدى البعيــد.

ازدواجيــة انشــاء شــبكات الطــرق داخــل الضفــة الغربيــة وهــو مــا يزيــد مــن اســتهالك . 8
األراضــي وفــرض حقائــق علــى األرض، والمقصــود هنــا الطــرق االســتعمارية التــي تقــام 

لصالــح المســتوطنين. 

33 معهد األبحاث التطبيقية – أريج 2007
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات هــو قطــاع واعــد وآخــذ فــي التطور واالنتشــار مما 
يســتدعي توســيع خدمــات وشــبكات البنيــة التحتيــة المطلوبــة مــن محطــات للبــث الخلــوي 
والبــث االذاعــي والتلفــاز وغيرهــا، حيــث ينتــج عــن ذلــك كلــه اشــعاعات غيــر مؤينــة، األمــر الــذي 
يحتــاج الــى ضبــط ومراقبــة مــن أجــل ضمــان عــدم تأثيــره علــى االنســان والمحيــط الحيــوي. مــن 
جانــب آخــر فــان مــا ينتــج عــن هــذا القطــاع مــن نفايــات هــي فــي معظمهــا نفايــات الكترونيــة 
تصنــف علــى أنهــا نفايــات خطــرة، وهــي نفايــات تحتــاج الــى معالجــة وادارة خاصــة ومســتقلة 
عــن النفايــات المنزليــة، وهــو مالــم يتــم اتباعــه وتطبيقــه حتــى االن، األمــر الــذي يحتــاج الــى 

االهتمــام والمتابعــة.

وعليه فان هذا القطاع يواجه المشاكل والفجوات التالية:

التعامل غير السليم مع منتجات هذا القطاع من نفايات الكترونية خطرة.. 1
ــات االتــالف لالجهــزة والمعــدات . 2 ــة فــي عملي عــدم وجــود نظــام يراعــي الشــروط البيئي

االلكترونيــة والكهربائيــة الصــادرة عــن المؤسســات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة.

بيــن . 3 البيئــي  الوعــي  لترويــج  المتاحــة فيــه  القطــاع لالمكانيــات  عــدم  اســتغالل هــذا 
الجمهــور.

عدم ضبط عملية استيراد وبيع وصيانة اجهزة الخليوي من منظور بيئي.. 4

انتشــار محطــات البــث الخليــوي لشــركات االتصــاالت االســرائيلية، حيــث ان تلــك الشــركات . 5
ال تحصــل علــى أي ترخيــص للعمــل فــي األراضــي الفلســطينية و ال تخضــع محطاتهــا و 
أبــراج البــث التابعــة لهــا ألي نــوع مــن الرقابــة و ال يمكــن الجــزم بالتزامهــا أو عــدم التزامهــا 
بأيــة قوانيــن و خصوصــا فيمــا يتعلــق بقيمــة و مســتوى اإلشــعاع الــذي يســتخدم للبــث 

الصــادر عنهــا.

قطاع الزراعة
ــة حيــث يســهم فــي مــا يعــادل 7.4 %  ــر قطــاع الزراعــة أحــد أهــم القطاعــات االقتصادي يعتب
مــن الناتــج المحلــي االجمالــي فــي العــام 2018 34. و يتقاطــع هــذا القطــاع بشــكل كبيــر 
مــع البيئــة حيــث أن لألنمــاط الزراعيــة المســتخدمة، وكميــات وطــرق اســتخدام األســمدة 
والمبيــدات، وكميــات الميــاه الالزمــة لهــذا القطــاع، واألمــراض المســتجدة بيــن الحيوانــات 
تأثيــر كبيــر وواضــح علــى العناصــر البيئيــة، ال ســيما علــى التنــوع الحيــوي وتلــوث أو تملــح التربــة، 
ــه أن  ــة وغيرهــا. وممــا ال شــك في ــاه الجوفي ــوث المي واســتخدامات األراضــي، والتصحــر، وتل
ــر المهــم علــى التنميــة البيئيــة المســتدامة،  لتطويــر هــذا القطــاع وادارتــه بشــكل ســليم األث
اذ ان لزيــادة مســاحة الرقعــة الخضــراء، وتحســين وادارة المراعــي، وتطويــر وســائل وســبل 

34  الحسابات القومية /جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني2019
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الحصــاد المائــي، وتحقيــق األمــن الغذائــي، وتطويــر أنمــاط وأســاليب الزراعــة األثــر الكبيــر فــي 
حمايــة البيئــة ومصادرهــا. ومــن الجديــر بالذكــر الممارســات االحتالليــة الهادفــة الــى تقويــض 
قطــاع الزراعــة مــن خــالل اقتــالع األشــجار وشــق الطــرق ومصــادرة األراضــي الزراعيــة ومصــادر 
الميــاه وتجريــف التربــة وبنــاء جــدار الضــم والتوســع العنصــري وبنــاء المســتوطنات، له أثرســلبي 

كبيــر علــى هــذا القطــاع وبالتالــي تأثيــر واضــح علــى البيئــة أيضــا.

وعليه فان هذا القطاع يواجه المشاكل والفجوات التالية:

ضعف في ضبط األسمدة والمبيدات الزراعية المستخدمة.. 1
ضعــف فــي التوعيــة واالرشــاد للمزارعيــن فيمــا يخــص اســتخدام المبيــدات واألســمدة . 2

ــة المســتخدمة. ــة واألنمــاط الزراعي الزراعي
ضعــف فــي تقييــم الممارســات واألســاليب الزراعيــة المســتخدمة علــى عناصــر البيئــة . 3

المختلفــة. 
االبــار . 4 وحفــر  الزراعيــة  الميــاه  مصــادر  اســتغالل  مجــال  فــي  القانــون  تطبيــق  ضعــف 

الزراعيــة. واالســمدة  المبيــدات  واســتخدامات  الينابيــع  واســتغالل 
عدم وجود ادارة سليمة للنفايات الزراعية ال سيما الخطرة منها.. 5
ضعف في تشجيع الزراعة العضوية ودعمها.. 6
ضعف في ادارة وتطوير المراعي ومراقبة ومنع الرعي الجائر.. 7

ضعف في تطبيق قانون الصيد.. 8

ضعــف فــي تطبيــق مفاهيــم االنتــاج واالســتهالك المســتدام فــي قطــاع الزراعــة، خاصــة . 9
وأن قطــاع الزراعــة مــن أهــم القطاعــات التــي يمكنهــا تطبيــق هــذا المفهــوم.

تأثير عمليات استصالح األراضي التقليدية على البيئة من منظور التنوع الحيوي.. 10

عــدم االســتغالل األمثــل لمصــادر الميــاه غيــر التقليديــة المتاحــة فــي الزراعــة كالميــاه . 11
العادمــة المعالجــة وميــاه األمطــار )الحصــاد المائــي(.

قطاع السياحة
ــب قطــاع الزراعــة، فقــد  ــى جان ــة ال ــر القطــاع الســياحي مــن أهــم القطاعــات االقتصادي يعتب
وصلــت قيمــة االنتــاج فــي مختلف األنشــطة الســياحية عام 2018 نحــو1,312.8 مليون دوالر 
أمريكــي حســب بيانــات الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني. األمــر الــذي شــجع العديــد مــن 
المؤسســات واألفــراد لإلســتثمار فــي هــذا القطــاع. غيــر أن هــذا االســثمار الــذي أدى الــى 
زيــادة المرافــق الســياحية، وتزايــد أعــداد الســياح، لــه تبعــات وآثــار لهــا عالقــة بالبيئــة، ولعــل 
أهــم األثــار المترتبــة علــى ذلــك زيــادة الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة، وزيــادة المخلفــات 
الناتجــة عــن النشــاطات الســياحية والتــي تشــكل مصــدرًا مــن مصــادر التلــوث للبيئــة، وإحــداث 
التلــف ببعــض مواقــع اآلثــار لعــدم وجــود ضوابــط أو لتعامــل الســياح معهــا بشــكل غيــر الئــق.
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ومــن منطلــق التقليــل مــن اآلثــار الســلبية للســياحة التقليديــة علــى البيئــة ولكــي يكــون 
للســياحة دور إيجابــي فــي المحافظــة علــى المــوروث البيئــي والطبيعــي والثقافــي ولتحقيــق 
التــوازن بيــن الســياحة والبيئــة مــن ناحيــة وبينهــا وبيــن المصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن 
ناحيــة أخــرى، فقــد تــم اســتحداث شــكل جديــد للســياحة يعــرف بـــ »الســياحة البيئيــة« وهــي 
“الســفر إلــى مناطــق طبيعيــة لــم يلحــق بهــا التلــوث ولــم يتعــرض توازنهــا الطبيعــى إلــى الخلل، 
وذلــك لالســتمتاع بمناظرهــا ونباتاتهــا وحيواناتهــا البريــة وحضاراتهــا فــى الماضــى والحاضــر«.

والســياحة البيئيــة قائمــة علــى مبــدأ التنميــة المســتدامة، ممــا يعنــي اإلعتمــاد علــى المصــادر 
الطبيعيــة فــي الســياحة دون اإلضــرار بهــا مــع ضمــان حــق األجيــال القادمــة فــي االســتفادة 
منهــا. وذلــك يســتدعي الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي للمنطقــة وحمايــة التــراث الطبيعــي 

والثقافــي، وزيــادة الوعــي البيئــي لــدى المجتمــع واألفــراد وتعزيــز إرتبــاط االنســان بالبيئــة.

ويواجه هذا القطاع المشاكل والفجوات التالية:

وجــود المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر الشــرعية فــي مناطــق قريبــة مــن المواقــع األثريــة . 1
والطبيعيــة، وكذلــك الســيطرة اإلســرائيلية علــى معظــم المناطق »سياســيا وعســكريا«، 

والســيطرة االســرائيلية علــى منطقــة غــور االردن والبحــر الميــت.
ضعف في مفاهيم حماية الطبيعة من قبل المتنزهين وخاصة المتعلقة بالتلوث.. 2
قلة الوعي السياحي والبيئي بالمناطق الطبيعية واألثرية لدى الجمهور.. 3
االعتداءات المتكررة على المناطق األثرية والطبيعية.. 4
ضعــف البنيــة التحتيــة للســياحة البيئيــة، مــن خرائــط، ومســارات، وأدلــة بيئيــة، ومرشــدي . 5

ســياحة بيئيــة.
ضعــف الخدمــات فــي المناطــق الســياحية كخدمــات ادارة النفايــات والصــرف الصحــي . 6

وغيرهــا.
البيئيــة . 7 بالمبــاديء  وغيرهــا  والمطاعــم  كالفنــادق  الســياحية  المرافــق  التــزام  ضعــف 

الخضــراء. أو  البيئيــة  االدارة  وشــهادات  البيئيــة  الجــودة  كعالمــات 

اإلطار القانوني والمؤسسي

القوانين و التشريعات
لقــد اولــت دولــة فلســطين اهتمامــًا كبيــرا بالبيئــة نتيجــة لتنبههــا المبكــر لمســألة حمايــة البيئــة 
ــة مــن مختلــف اشــكال التلــوث باعتبارهــا حــق مــن حقــوق  ــى المصــادر الطبيعي والحفــاظ عل
االنســان وركيــزة اساســية للتنميــة المســتدامة فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث تــم اصــدار 
العديــد مــن التشــريعات المتعلقــة بهــذا الشــأن، ومــن هــذه التشــريعات: نــص المــادة 33 مــن 
القانــون األساســي المعــدل األســاس الدســتوري للتشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة فــي 
فلســطين ومــا يبنــى عليهــا مــن سياســات تشــريعية حيــث يعتبــر القانــون رقــم )7( لعــام 1999 
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بشــأن البيئــة وتعديالتــه لعــام 2013 اإلطــار القانونــي العــام الــذي ينظــم الحقــوق والواجبــات 
فــي حمايــة البيئــة، وحيــث انــه يعتبــر مــن القوانيــن الحديثــة نســبيا وينظــم قطاعــا يعتمــد 
باألســاس علــى مبــادئ علميــة وفنيــة وتقنيــة فــان إنفــاذ القانــون لــن يتــم إال بمجموعــة مــن 
االنظمــة التنفيذيــة والتعليمــات واإلشــتراطات الفنيــة، أضــف إلــى ذلــك شــمولية قانــون 
البيئــة وتقاطعــه مــع مجموعــة كبيــرة مــن التشــريعات األخــرى مثــل: قانــون الصحــة العامــة، 
وقانــون الزراعــة، وقانــون الصناعــة، وقانــون الميــاه، وقانــون المصــادر الطبيعيــة، وقانــون 

العمــل، وعــدد آخــر مــن القوانيــن والتشــريعات. 

فــي هــذا اإلطــار فــان سياســة التقييــم البيئــي تعتبــر النظــام التنفيــذي الوحيــد الــذي صــدر 
بنــاء علــى قانــون البيئــة باإلضافــة إلــى مجموعــة التعليمــات الخاصــة بالوقايــة مــن اإلشــعاع 
والتلــوث االشــعاعي للمــواد الغذائيــة، وإلــى حــد مــا فقــد تمــت المصادقــة علــى مجموعــة 
بــإدارة النفايــات الطبيــة، ونظــام ربــط المنشــآت بشــبكات الصــرف  مــن األنظمــة الخاصــة 
الصحــي. و كذلــك تــم  اإلنتهــاء مــن صياغــة أنظمــة خاصــة بــإدارة النفايــات الصلبــة والخطــرة، 

وإدارة الميــاه العادمــة، والمصــادر الطبيعيــة.  

وتشــترك  تتداخــل  ناظــم،  قانونــي  كإطــار  البيئــة  قانــون  الــى  باإلضافــة  األخــرى:  القوانيــن 
مجموعــة متعــددة مــن القوانيــن والتشــريعات فــي تنظيــم وتحديــد آليــات للتعامــل مــع قضايا 
بيئيــة فــي قطاعــات مختلفــة. مــن هــذه القوانيــن: قانــون الحكــم المحلــي 1/1997، وقانــون 
ــون  ــاه 2014/14، وقان ــون المي ــون الصحــة العامــة 20/2004،  وقان الزراعــة 2/2003،  وقان

الصناعــة 2011/10 وغيرهــا مــن القوانيــن. 

اإلتفاقيات الدولية و التعاون الدولي و المنظمات الدولية
اإلتفاقيــات الدوليــة: فــي 29/11/2012 أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قرارهــا 
رقــم 19/67 والقاضــي بالموافقــة علــى إعتبــار فلســطين دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي 
الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة. لقــد أدى هــذا القــرار واإلعتــراف الدولــي بفلســطين كدولــة 
غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة إلــى فتــح آفــاق واســعة لالنضمــام إلــى معاهــدات دوليــة تعــزز 
مكانــة فلســطين فــي المجتمــع الدولــي، وتخــدم نضــال الشــعب الفلســطيني نحــو الحريــة 
واإلســتقالل. تتنــوع هــذه المعاهــدات واإلتفاقيــات بيــن تلــك التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 
ظواهــر تغيــر المنــاخ ، وتخفيــض الغــازات المنبعثــة إلــى الجــو، والحفــاظ علــى طبقــة األوزون، 
والحــد مــن ظاهــرة اإلحتبــاس الحــراري، وارتفــاع درجــة حــرارة األرض، وكذلــك مكافحــة التصحــر 
والجفــاف، واإلتفاقيــات المتعلقــة بمراقبــة التلــوث وحركــة النفايــات الخطــرة، والمبيــدات 
واألســمدة،  والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي والبيئــة المائيــة والبحريــة، والتوعيــة والتثقيــف 

البيئــي وغيرهــا35.

35  اآلثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى االتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية–تيسير جرادات ود. عمر عوض الله.
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خالل الفترة الماضية قامت دولة فلسطين بتوقيع عدة إتفاقيات بيئية رئيسية، منها:

ــر الحــدود والتخلــص منهــا، . 1 ــازل بشــأن التحكــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة عب إتفاقيــة ب
حيــث انضمــت  فلســطين اليهــا فــي نيســان مــن العــام 2015. و تقــر إتفاقيــة بــازل حــق 
الــدول الســيادي فــي حظــر الدخــول أو التخلــص مــن النفايــات والمــواد الخطــرة، وتؤكــد 
علــى الحاجــة إلــى رقابــة صارمــة لحركــة ونقــل هــذه النفايــات. وتنــص هــذه اإلتفاقيــة 
كذلــك علــى التخلــص مــن النفايــات والمــواد الخطــرة المنتجــة فــي دولــة مــا داخــل الدولــة 
نفســها وبطريقــة ســليمة والتشــكل اي خطــر علــى البيئــة واإلنســان .حيــث تمكــن إتفاقية 
بــازل فلســطين مــن تطبيــق معاييــر عاليــة وملزمــة قانونــا أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي كان 
مــن الممكــن التوصــل إليهــا عبــر المفاوضــات الثنائيــة علــى طاولــة المفاوضــات عــدا عــن 

مالحقــة إســرائيل قانونيــًا اذا اســتوجب األمــر فــي حــال اإلخــالل بالتزاماتهــا القانونيــة.

للعــام1972: . 2 والطبيعــي  الثقافــي  العالمــي  التــراث  لحمايــة  اليونســكو  إتفاقيــة 
تســاهم هــذه اإلتفاقيــة  فــي تســجيل أماكــن التــراث الفلســطينية علــى الئحــة التــراث 
العالمــي بمــا فيهــا األماكــن الطبيعيــة، وهــو مــا يشــكل حمايــة لهــذه المواقــع، ومواردهــا 
ومصادرهــا وهــذا يســتدعي وجــود قانــون فلســطيني مــن اجــل تحديــد هــذه األماكــن 
ــر دوري حــول  والحفــاظ عليهــا ضمــن مؤسســات اليونســكو، باإلضافــة الــى تقديــم تقري

حالــة المواقــع الطبيعيــة.

اإلتفاقيــة األمميــة بشــأن التنــوع الحيــوي )CBD(، وتوقيــع بروتوكــول قرطاجنــة بشــأن . 3
الســالمة البيولوجيــة: وهــي معاهــدة متعــددة األطــراف تضــم ثالثــة أهــداف رئيســية 
العــادل  والتقاســم  لمكوناتــه،  المســتدام  واإلســتخدام  الحيــوي،  التنــوع  حفــظ  هــي: 
والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الجينيــة. تؤكــد هــذه اإلتفاقيــة علــى 
حــق الشــعوب  فــي التحكــم بمواردهــا الطبيعــة وســيادتهماعليها، وهــو مايســاهم فــي 
إطــالع العالــم علــى آثــار اإلحتــالل ومســتوطناته ومســتوطنيه وممارســاتهم ضــد التنــوع 
الحيــوي فــي فلســطين، كمــا تقــدم هــذه اإلتفاقيــة مســاعدات تقنيــة للعنايــة بالمناطــق 
المهــددة بيولوجيــا. كمــا أنهــا تحتــوي علــى آليــه خاصــة لحــل النزاعــات، باإلمــكان اللجــوء 
إليهــا لمســاءلة دولــة اإلحتــالل حــول ممارســاتها لتدميــر التنــوع الحيــوي فــي فلســطين. 
وفــي هــذا الســياق فــإن دولــة فلســطين ملزمــة تجــاه هــذه اإلتفاقيــة بوضــع خطــة 
وطنيــة للحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي وســن واعتمــاد قوانيــن تحافــظ علــى الطبيعــة، 

وتقديــم تقريــر دوري حــول الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي.

إتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار: دخلــت معاهــدة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار . 4
لعــام 1982 حيــز التنفيــذ فــي 16 تشــرين ثانــي 1994، وهــي إتفاقيــة دوليــة توفــر إطــار 
قانونــي متكامــل ألليــة اإلنتفــاع بميــاه البحــار والمحيطــات فــي العالــم، وهــي تضمــن 
الحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة والبحريــة وكذلــك اإلنتفــاع العــادل لتلــك المــوارد. كمــا 
تعالــج المعاهــدة المســائل المتعلقــة بســيادة الــدول علــى البحــار والمحيطــات وحــق 
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ــة والحقــوق المتعلقــة بالمالحــة، وتنــص اإلتفاقيــة علــى  اإلنتفــاع فــي المناطــق البحري
عــدد مــن المفاهيــم مثــل: الميــاه اإلقليميــة، المنطقــة المتاخمــة والمنطقــة اإلقتصاديــة 
الخالصــة ، والجــرف القــاري. كمــا وتحــدد المبــادئ العامــة الســتغالل المــوارد البحريــة 
أيضــا  تحــت ســطح  األرض(، وتؤســس  الموجــودة  والمــوارد  والتربــة  الحيــة،  )المــوارد 
محكمــة دوليــة لقانــون البحــار »المختصــة فــي معرفــة قانــون النزاعــات فــي البحــر«. مــن 
ــى بحرهــا،  ــة فلســطين عل ــة  فــي فــرض ســيادة دول المتوقــع أن تســاعد هــذه اإلتفاقي
وعلــى الحــدود البحريــة بمــا فيهــا الميــاه اإلقليميــة، والمنطقــة اإلقتصاديــة الخالصــة. 
باإلضافــة الــى اعتبــار دخــول هــذه المناطــق دون إذن هــو انتهــاك وعــدوان. ويجســد 
التوقيــع علــى اإلتفاقيــة  الحــق فــي الحصــول علــى الحقــوق المائيــة والمــوارد الســمكية، 
وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة بمــا فيهــا الغــاز والنفــط حــال وجــوده، كمــا يوجــد فــي هــذه 

اإلتفاقيــة آليــة للتحكيــم وفــض النزاعــات.
إتفاقيــة . 5 اعتمــاد  تــم   :)UNFCCC( المنــاخ  لتغيــر  المتحــدة اإلطاريــة  األمــم  إتفاقيــة 

األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ فــي عــام  1992 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 
ــو  ــة. تالهــا بروتوكــول كيوت العــام 1994 حيــث صــادق عليهــا فــي حينــه 195 طرفا/دول
فــي عــام 1997 مــن أجــل تطبيــق اإلتفاقيــة، حيــث دخــل حّيــز التنفيــذ لفتــرة االلتــزام 
ــد مــن 2008 – 2012 فــي العــام 2005. و حــّدد البروتوكــول أهدافــا  ــى التــي تمت االول
تتمثــل فــي تقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة والحــد منهــا للبلــدان المتقدمــة والبلــدان 
ذات اإلقتصــاد اإلنتقالــي. وقــد وّقعــت فلســطين طلــب اإلنضمــام لالتفاقيــة خــالل 
مؤتمــر األطــراف الــذي عقــد فــي باريــس نهايــة عــام 2015، وأصبحــت دولــة فلســطين 
عضــوًا فــي هــذه اإلتفاقيــة فــي 17 اذار 2016. ووقعــت فلســطين وصادقــت علــى 
إتفاقيــة باريــس حــول تغيــر المنــاخ فــي 22–4–2016 ، حيــث تشــكل اإلتفاقيــة اإلطاريــة 
لتغيــر المنــاخ إطــارا عامــا للجهــود الدوليــة، فــي معالجــة القضايــا ذات الطابــع الكونــي 
واإلنســاني، باإلضافــة الــى أنهــا ستســاعد دولــة فلســطين فــي تعزيــز عمــل المؤسســات 
ــى الدعــم المخصــص  ــي، وتمكينهــا مــن الحصــول عل ــة، وتكريــس حضورهــا الدول الوطني

ــة، والمشــاريع الضخمــة ــدول فــي مجــاالت البيئ لل
ــي انضمــت اليهــا فلســطين . 6 ــة البحــر االبيــض المتوســط: والت ــة برشــلونة لحماي اتفاقي

ــة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات  ــون أول مــن العــام 2017، ومــن اهــداف االتفاقي ــخ 6 كان بتاري
الالزمــة مــن أجــل حمايــة و تحســين نوعيــة الوســط البحـــــري و تقليــص و تجنــب كل أســباب 
التلــوث بمنطقــة المتوســط، باالضافــة الــى حمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي فــي 
حــوض البحــر االبيــض وســواحله، هــذا الــى جانــب االدارة المســتدامة للمــوارد البحريــة 
والســاحلية، وتعزيــز التضامــن بيــن الــدول المطلــة علــى البحــر المتوســط والمســاهمة فــي 

تحســين نوعيــة الحيــاة. 
اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر: حيــث انضمــت اليهــا فلســطين بتاريــخ 6 . 7

ــر وتخفيــف  كانــون أول مــن العــام   2017، وتهــدف االتفاقيــة الــى  مكافحــة التصحُّ
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للتصّحــر  المتعــّددة  واآلثــار  األســباب  ومعالجــة  القاحلــة،  األراضــي  آثار الجفاف فــي 
متكاملــة ومســتدامة. بطريقــة  والجفــاف  األراضــي  وتدهــور 

اتفاقيــة . 8 اعتمــدت   :)POPs الثابتــة  العضويــة  للملوثــات  اســتوكهولم  )اتفاقيــة 
اســتكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة فــي مؤتمــر المفوضيــن المنعقــد فــي 
22 أيــار مــن العــام 2001  فــي اســتكهولم بالســويد. وقــد بــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة 
ــار 2004. وتعمــل اتفاقيــة اســتكهولم علــى  حمايــة الصحــة البشــرية والبيئــة  فــي 17 أي
مــن الملوثــات العضويــة الثابتــة مــن خــالل مجموعــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى الحــد مــن 

إطالقهــا وفــي نهايــة األمــر القضــاء عليهــا.
اتفاقيــة روتــردام: وهــي االتفاقيــة بشــأن إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم بالنســبة . 9

ــة.  ــة فــي التجــارة الدولي ــدات اآلفــات الخطــرة المتداول ــة  ومبي لبعــض المــواد الكيماوي
وتهــدف االتفاقيــة الــى تشــجيع المشــاركة فــي المســئولية والجهــود التعاونيــة فيمــا 
بيــن األطــراف فــي االّتجــار الدولــّي بمــواد كيميائيــة خطــرة معينــة بهــدف حمايــة صّحــة 
ــة والمســاهمة فــي إســتخدامها إســتخدامًا ســليمًا  ــة مــن األضــرار المحتمل البشــر والبيئ

ــًا وذلــك بتشــجيع وتيســير تبــادل المعلومــات عــن خواصهــا. بيئي
اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق: هــي معاهــدة دوليــة تهــدف إلــى حمايــة صحــة اإلنســان . 10

والبيئــة مــن انبعاثــات الزئبــق ومركباتــه وإطالقاتــه بشــرية المنشــأ. جــاءت هــذه االتفاقيــة 
نتيجــة 3 أعــوام مــن االجتماعــات والمفاوضــات والتــي تــم بعدهــا االتفــاق علــى نــص 
المعاهــدة مــن قبــل ممثلــي مايقــارب 140 دولــة بتاريــخ 19 كانــون ثانــي عــام 2013 فــي 
جنيــف واعتمــدت ووقعــت الحًقــا فــي 10 مــن تشــرين أول مــن العــام ذاتــه فــي مؤتمــر 
ــان  ســميت االتفاقيــة باســم مدينــة  دبلوماســي عقــد فــي مدينــة كوماموتــو فــي الياب
ميناماتــا اليابانيــة التــي حدثــت بهــا كارثــة تســمم بالزئبــق أودت بحيــاة المئــات مــن البشــر.  
ومــن المتوقــع خــالل العقــود المقبلــة أن تعــزز هــذه المعاهــدة الدوليــة الحــد مــن تلــوث 
ــات واإلطالقــات الرئيســية للزئبــق  ــج مــن األنشــطة المســؤولة عــن االنبعاث الزئبــق النات

إلــى البيئــة مباشــرة.
لقــد أثبــت توقيــع هــذه اإلتفاقيــات التــزام فلســطين بدعــم مبــادئ التعــاون المشــترك فــي 
ســبيل الحفــاظ علــى البيئــة، والرغبــة الصادقــة والحقيقيــة فــي اإلنضمــام للمجتمــع الدولــي 
بدولــه ومؤسســاته فــي الجهــود العالميــة الراميــة الــى تحســين الوضــع البيئــي لســكان كوكــب 
األرض وبالتالــي تحقيــق تنميــة مســتدامة تشــمل جميــع الشــعوب. إال أن اإلنضمــام الــى هــذه 
اإلتفاقيــات يســتلزم تطويــر البيئــة القانونيــة ومواءمــة التشــريعات والقوانيــن الفلســطينية 
ذات العالقــة بهــدف اإلنســجام مــع واإللتــزام بمتطلبــات اإلتفاقيــات الدولية. وتجدر االشــارة 
بالخصــوص إلــى أن ســلطة جــودة البيئــة رفعــت الــى مجلــس الــوزراء الموقــر مقترحــا لتعديــل 
قانــون البيئــة بمــا يهــدف لوضــع األســاس القانونــي للتعامــل مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي 
علــى المســتوى الوطنــي حيــث تــم االنتهــاء مــن القراءتيــن األولــى والثانيــة، حيــث يســهل ذلــك 
الحصــول علــى الدعــم المالــي والتكنولوجــي الضــروري لتنفيــذ أمثــل لاللتزامــات الوطنيــة 

المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة. 



 االستراتيجية القطاعية للبيئة58

التعــاون الدولــي والمنظمــات الدوليــة: إن تعاظــم وتزايــد األخطــار البيئيــة التــي تهــدد كوكب 
األرض دفــع الــدول وهيئــات المجتمــع الدولــي إلــى اإلهتمــام بقضايــا البيئــة وعــزز القناعــة 
بضــرورة تضافــر الجهــد الدولــي مــن أجــل الحــد مــن تدهــور البيئــة ممــا نتــج عنــه إنشــاء أجســام 
مجتمــع دولــي تولــي اهتمامــًا خاصــًا بالمشــاكل البيئيــة ومــن أهمهــا: برنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة، ومرفــق البيئــة العالمــي، والمنتــدى البيئــي الــوزاري العالمــي، وكذلــك مجلــس الــوزراء 
العــرب المســئولين عــن شــؤون البيئــة فــي جامعــة الــدول العربيــة، والمجلــس اإلقتصــادي 
اإلجتماعــي لغــرب اســيا، وتســتفيد فلســطين مــن عالقــات فعالــة وجيــدة مــع هــذه الهيئــات.
كمــا أن هنــاك العديــد مــن البرامــج والمشــاريع اإلقليميــة والدوليــة التــي تســتهدف قطــاع 
البيئــة والتــي تــم إنشــاؤها لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي فــي مجــال تطويــر البيئــة، كمــا 
ــاه،  ــة لمصــادر المي هــو الحــال بالنســبة لبرنامــج أفــق 2020، واإلدارة المســتدامة والمتكامل
وبرنامــج ســويتش ميــد، وبرنامــج كليمــا ســاوث، وسياســة الجــوار اإلوروبيــة، واإلتحــاد مــن 
أجــل المتوســط، وخطــة العمــل المتوســطية، حيــث تشــارك فلســطين فــي هــذه البرامــج 

والمشــاريع.

األدوار والمسؤوليات
باإلشــارة إلــى تعريــف البيئــة فــي المــادة األولــى مــن القانــون وإلــى نــص المــادة 33 مــن 
ــار حمايــة البيئــة مســؤولية وطنيــة، نجــد أن ســلطة جــودة  القانــون اإلساســي المعــدل باعتب
البيئــة بصفتهــا المســئولة عــن صيانــة البيئــة وحمايتهــا، والمحافظــة علــى صحــة اإلنســان، 
تفاقــم ظاهــرة  دون  والحيلولــة  التصحــر،  ومكافحــة  الطبيعيــة،  المصــادر  اســتنزاف  وكبــح 
التلــوث، وتعزيــز الوعــي البيئــي، وضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة، فإنهــا بهذه المســؤولية 
تشــترك مــع مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة. وقــد نجــد أن هــذه الشــراكة 
تخلــق نوعــا مــن التداخــل الــذي يشــمل مجموعــة مــن الجهــات فــي موضــوع واحــد، األمــر الذي 
ــازع بيــن المؤسســات فــي المهــام والمســؤوليات، وفــي  أدى فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تن
الواقــع العملــي فقــد كان لهــذا التداخــل األثــر الســلبي فــي عــدم تمكيــن ســلطة جــودة البيئــة 
مــن القيــام بالمهــام والمســؤوليات الموكلــة لهــا والتــي حددتهــا القوانيــن واإلســتراتيجيات 

الوطنيــة الســابقة.

4.2 التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع
لقــد عانــت البيئــة الفلســطينية خــالل العقــود الماضيــة مــن التدميــر والتجاهــل المتعمــد 
ــه، حيــث أدت إجــراءات اإلحتــالل وسياســاته  نتيجــة لسياســات اإلحتــالل اإلســرائيلي وإجراءات
الممنهجــة إلــى تدهــور كبيــر فــي البيئــة الفلســطينية، األمــر الــذي وضــع علــى عاتــق الحكومــة 
الفلســطينية عبئــًا كبيــرًا فــي محاولــة لوقــف التدهــور الحاصــل مــن جهــة، ومحاولــة الحفــاظ 
علــى المصــادر الطبيعيــة مــن جهــة ثانيــة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا 
الحكومــة الفلســطينية مــن خــالل ســلطة جــودة البيئــة والمؤسســات الشــريكة األخــرى، إال 
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أن مــا تعرضــت وتتعــرض لــه البيئــة الفلســطينية، والتحديــات الجّمــة التــي تواجــه المصــادر 
والعناصــر البيئيــة المختلفــة، مــازال يســتدعي تكثيــف الجهــود، وتضافرهــا بهــدف المحافظــة 

ــة والقادمــة. ــال الحالي ــة الفلســطينية لألجي ــى البيئ عل

ولعــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه البيئــة الــى جانــب التحــدي األساســي المتمثــل باالحتــالل، هو 
غيــاب قــوة التنفيــذ والتشــريعات، وقلــة الوعــي البيئــي لــدى المواطــن الفلســطيني، وضعــف 
الســلوك الــذي يقــدر ويحتــرم البيئــة ويحافــظ عليهــا. إضافــة إلــى التشــابك والتداخل–وأحيانــًا 
ــة  ــن الجهــات ذات العالقــة )الحكومي ــات بي التعــارض– فــي األدوار والمســؤوليات والصالحي
وغيــر الحكوميــة(، ممــا أدى فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تنــازع بيــن المؤسســات فــي المهــام 
والمســؤوليات، وخلــق حالــة مــن التنافــس بــداًل مــن التكامــل والتنســيق. ولعــل مــن أهــم 
ــن الناظمــة مــن جهــة وتداخــل  ــك، عــدم الوضــوح فــي القواني ــى ذل ــؤدي إل ــي ت األســباب الت
المنظومــة  اكتمــال  عــدم  إلــى  إضافــة  أخــرى.  جهــة  مــن  القوانيــن  تلــك  بعــض  وتعــارض 
التشــريعية للقطــاع البيئــي بســبب حداثــة التشــريعات البيئيــة، وعــدم اكتمــال صــدور اللوائــح 
التنفيذيــة واالشــتراطات واإلجــراءات الهادفــة إلــى الترجمــة العمليــة للقوانيــن والسياســات. 

ــز التواصــل والتنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع  مــن جانــب آخــر، مازالــت الحاجــة ملحــة لتعزي
المدنــي، وبيــن الجهــات الحكوميــة، وكذلــك تحســين التــوازن بيــن حاجــات وأولويــات القطــاع 
الخــاص، والمســتثمرين مــن ناحيــة، وبيــن المعاييــر والمواصفــات البيئيــة مــن ناحيــة أخــرى. 
وعلــى الرغــم مــن تزايــد اإلهتمــام الحكومــي بالبيئــة، إال أن هــذا اإلهتمــام يفتقــد حتــى االن 
ــة دور ســلطة جــودة  ــز وتقوي ــى أن تعزي ــك، وبحاجــة إل ــق ذل ــى األدوات الالزمــة فــي تحقي ال
البيئــة، ورفدهــا بالمــوارد الماليــة والفنيــة واإلداريــة، إضافــة إلــى تعزيــز موقعهــا بيــن الجهــات 
ــن  ــر وضــع المؤسســة خــالل الســنوات الســابقة بي ــة األخــرى. حيــث أن تأرجــح وتغيي الحكومي
وضــع »وزارة« إلــى وضــع »ســلطة«، أدى إلــى إربــاك العمــل فــي المؤسســة وكذلــك أمــام 
المؤسســات الشــريكة، ونــأى بالبيئــة عــن دائــرة صنــع القــرار فــي مجلــس الــوزراء، ممــا أثــر ســلبًا 
علــى مقــدرة المؤسســة فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار، وتوجيــه ورســم السياســات، وإدراج 
السياســات المرتبطــة بالبيئــة علــى مســتوى مجلــس الــوزراء، وخاصــة تلــك المتعلقــة بتحســين 
المركــز المالــي للمؤسســة، وترتيــب الصالحيــات واألدوار، والتأكــد مــن مراعــاة المعاييــر البيئيــة 

فــي الخطــط والقــرارات الحكوميــة.

للبيئــة دون  المخصصــة  الحكوميــة  الموازنــات  مازالــت  الماليــة،  المخصصــات  علــى صعيــد 
المســتوى المطلــوب. حيــث أن نســبة المخصصــات الماليــة للبيئــة وحمايــة المصــادر الطبيعيــة 
فــي الخطــط الوطنيــة المختلفــة ال تتجــاوز الـــ 3 %. فــي حيــن بلغــت نســبة اإلنفــاق علــى البيئــة 
فــي عــام 2014 أقــل مــن 1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني36، وهــي مخصصــات 

قليلــة ال تتناســب مــع أهميــة البيئــة واإلحتياجــات الخاصــة بالحفــاظ عليهــا وتطويرهــا.

36   معدل اإلنفاق الحكومي العام، جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، 2015.
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مــن جانــب آخــر فــان انســجام وتفاعــل القطاعــات المختلفــة مــع قطــاع البيئــة ســواء فــي 
عمليــة التخطيــط أو التنفيــذ أو المتابعــة الالحقــة مــا زال دون المســتوى المطلــوب، حيــث أن 
النظــرة الســائدة مــا زالــت نحــو البيئــة علــى أنهــا مــن الكماليــات وتأتــي فــي نهايــة القائمــة لــدى 
ــة خاصــة وأن  ــي تواجــه قطــاع البيئ ــات الت ــر مــن أهــم التحدي ــد مــن الشــركاء. هــذا يعتب العدي
البيئــة تعتبــر مــن المواضيــع التــي تتقاطــع مــع كافــة القطاعــات التنمويــة األخــرى والبــد مــن 
دمجهــا فــي تلــك القطاعــات كــي تكتمــل الصــورة وتتكامــل، بدليــل التوجــه األخيــر للحكومــة 
الفلســطينية باعتبــار البيئــة وقضاياهــا وتأثيراتهــا أولويــة عبــر قطاعيــة، األمــر الــذي يؤكــد علــى 
األهميــة التــي توليهــا الحكومــة لحمايــة وصيانــة البيئــة بعناصرهــا المختلفــة، وذلــك انســجاما 
مــع األولويــات التــي تــم تحديدهــا فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022–2017، وكذلــك مع 
أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 والتــي التزمــت فلســطين كغيرهــا مــن الــدول بالعمــل علــى 
تحقيقهــا. ان ذلــك كلــه يتطلــب تكثيــف العمــل المشــترك وتعزيــز التنســيق، بيــن ســلطة جــودة 

البيئــة مــن جهــة، وبيــن القطاعــات التنمويــة مــن جهــة أخــرى.

5.2 الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق
مــن ســياق الشــرح الســابق عــن نطــاق العمــل فــي القطــاع فانــه يتضــح مــدى ســعة ومجــال 
هــذا النطــاق، وبالتالــي فــان الحديــث عــن الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا للمواطنيــن فــي 
المناطــق المختلفــة ســيقودنا لذكــر مختلــف الخدمــات حتــى تلــك التــي ال يتــم تقديمهــا 
مــن خــالل ســلطة جــودة البيئــة مباشــرة وانمــا مــن خــالل الشــركاء فــي هــذا القطــاع والتــي 
قــد يكــون تــم ذكرهــا بشــكل تفصيلــي فــي االســتراتيجيات القطاعيــة األخــرى التــي تناولــت 

مختلــف القطاعــات التنمويــة. 

يحتاجهــا  التــي  الخدمــات  أهــم  مــن  الصحــي  الصــرف  ميــاه  ومعالجــة  جمــع  خدمــة  تعتبــر 
المواطــن فــي أي منطقــة مــن المناطــق، اال أن هــذه الخدمــة ال تصــل الــى المواطنيــن فــي 
كل المناطــق حيــث يمكــن القــول بــأن هــذه الخدمــة قــد تقتصــر علــى مراكــز المــدن بالدرجــة 
ــا وكذلــك الريــف اجمــاال الــى هــذه الخدمــة،  األولــى فــي حيــت تفتقــد ضواحــي المــدن أحيان

ــة. ــه فــي الضفــة الغربي ــر فــي قطــاع غــزة من كمــا أن هــذه الخدمــة تســجل تقدمــا أكب

كمــا تعتبــر خدمــة جمــع ونقــل والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة هــي الخدمــة التــي تلــي ميــاه 
الصــرف الصحــي، اال أن هــذه الخدمــة يتــم تقديمهــا بشــكل أفضــل مــن الصــرف الصحــي، حيــث 
ــد خدمــة  ــا تصلهــم هــذه الخدمــة وبالتحدي أن كافــة المواطنيــن وفــي كافــة المناطــق تقريب
الجمــع حيــث تــكاد تصــل النســبة الــى 100 % مــن الســكان. اال أن مســألة التخلــص اآلمــن مــن 
تلــك النفايــات ال يغطــي كافــة المواطنيــن أو كافــة المناطــق، حيــث أن هنــاك مناطــق ال 
يوجــد فيهــا مكبــات صحيــة تخدمهــا وبالتالــي يتــم االســتعانة مؤقتــا بالتخلــص فــي المكبــات 

العشــوائية الســيما فــي منطقــة وســط الضفــة الغربيــة.

مــن جانــب آخــر فــان خدمــة توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب بالكميــات والجــودة المطلوبــة 
تســجل خلــال ملحوظــا الســيما فــي قطــاع غــزة حيــث أن معظــم مــوارد الميــاه هنــاك غيــر 
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صالحــة للشــرب األمــر الــذي يتطلــب توفيــر مصــادر بديلــة لهــا كافيــة مــن حيــث الكميــة والنــوع. 
وفــي المقابــل تســجل هــذه الخدمــة تذبذبــا فــي الضفــة الغربيــة مــن حيــث الكميــة بحيــث أن 
حصــة الفــرد بالمعــدل تعتبــر قليلــة مقارنــة بمــا يلــزم وبمــا يوصــى بــه مــن قبــل منظمــة الصحــة 
العالميــة، كمــا أن هــذه الخدمــة تســجل انقطاعــا قــد يصــل أحيانــا الــى عــدة أيــام متتاليــة فــي 
بعــض المناطــق، األمــر الــذي يعــرض صحــة المواطنيــن الــى الخطــر ناهيــك عــن المشــاكل التــي 
قــد تلحــق بالشــبكات والمعــدات أيضــا. جــودة الميــاه فــي الضفــة الغربيــة أفضــل منهــا فــي 
قطــاع غــزة مــن حيــث صالحيتهــا للشــرب. وفــي الســياق ذاتــه فــان هنــاك نقصــا ملحوظــا 
أيضــا فــي كميــات الميــاه المطلوبــة للزراعــة الســيما فــي ظــل اســتهداف الزراعــة وتطويرهــا 

والنهــوض بهــا وفــي ظــل التخطيــط للعناقيــد الزراعيــة.

تعتبــر خدمــة متابعــة الشــكاوى البيئيــة المقدمــة مــن الجمهــور حــول قضايــا ومشــاكل بيئيــة 
واحــدة مــن الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا فــي هــذا القطــاع، ومــن المالحــظ أن هــذه الخدمــة 
تتحســن باســتمرار وتأخــذ طابعــا وشــكال ممأسســا ووفــق اجــراءات واضحــة ومحــددة، هــذا 
الــى جانــب أن جميــع الشــكاوى التــي تقــدم يتــم الــرد عليهــا ومتابعتهــا واعطــاء نتائــج حولهــا. 
مــن الجديــد بالذكــر أن أنشــطة الرقابــة والتفتيــش التــي تقــوم بهــا ســلطة جــودة البيئــة ســواء 
بنــاء علــى شــكاوى مقدمــة مــن الجمهــور أو بشــكل دوري ومخطــط تعتبــر مــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا المؤسســة للجمهــور، خاصــة وأن هــذه األنشــطة تســاعد الجمهــور فــي الحــد مــن 
العديــد مــن التجــاوزارت أو الخروقــات للقانــون، وتضبــط الكثيــر مــن االنتهــاكات والممارســات 
الخاطئــة بحــق البيئــة والتــي تؤثــر مباشــرة علــى المواطــن وفــي كافــة المناطــق. قــد يكــون 
هنــاك تبايــن فــي حجــم وعــدد هــذه المتابعــات مــن منطقــة ألخــرى حيــث يعــود ذلــك أحيانــا 
الــى االمكانيــات المتوفــرة لــدى المؤسســة فــي المتابعــة والوصــول الــى المواقــع المطلوبــة، 
ــا عديــدة يكــون الوضــع األمنــي وحريــة الوصــول لبعــض  أو نظــرا للــكادر المتوفــر، وفــي أحيان

المواقــع فــي المناطــق المســماة )ج( أحــد المعيقــات المباشــرة.

عــالوة علــى مــا ذكــر فــان هنــاك خدمــة أخــرى هامــة تقدمهــا المؤسســة مباشــرة للجمهــور 
الســيما للمســتثمرين وأصحــاب المشــاريع التطويريــة والمرافــق والمنشــآت الصناعيــة وغيرهــا 
وهــي خدمــة الموافقــة البيئيــة، حيــث تعتبــر هــذه الموافقــة متطلــب رئيســي وأصيــل للحصول 
علــى التراخيــص الالزمــة لتلــك المنشــآت أو المرافــق بموجــب قانــون البيئــة الــذي ينظــم هــذه 
العمليــة، هــذه الموافقــة تســتند الــى دراســات خاصــة بشــأن تلــك المرافــق وتهــدف فــي 
األســاس الــى ضمــان تقليــل أو الحــد مــن األثــر الــذي تحدثــه تلــك المرافــق أو المنشــآت علــى 
البيئــة. يتــم تقديــم هــذه الخدمــة علــى أكمــل وجــه، اال أن هنــاك حاجــة لمراجعــة بعــض القضايــا 
فــي تلــك العمليــة الســيما العالقــة مــع المؤسســات الشــريكة األخــرى ومــدى التــزام تلــك 
المؤســات بشــكل جــدي بهــذه العمليــة. كمــا أن هنــاك حاجــة الــى تعزيــز مســألة المتابعــة 
الالحقــة للتأكــد والتحقــق مــن مــدى تطبيــق الشــروط الــواردة فــي تلــك الموافقــات مــن قبــل 
أصحــاب المنشــآت والمرافــق تلــك، أو مــن قبــل بعــض المؤسســات الشــريكة التــي يكــون 
لهــا دور رقابــي أيضــا علــى بعــض الجوانــب. اضافــة لذلــك فــان ســلطة جــودة البيئــة تقــدم 

للمعنييــن مــن الجمهــور  خدمــة الموافقــه علــى اســتيراد المــواد الكيماويــة.
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ــة ومفاهيمهــا  ــا البيئي ــر معرفــة الجمهــور بالقضاي ــب آخــر فــان خدمــة تثقيــف وتطوي مــن جان
يمكــن اعتبــاره مــن ضمــن الخدمــات التــي يحتاجهــا الجمهــور فــي جميــع المناطــق، قــد يكــون 
اســتهداف الجمهــور فــي المناطــق المهمشــة والنائيــة أحــد الثغــرات فــي هــذا الســياق وهــو 
األمــر الــذي البــد مــن االنتبــاه لــه وأخــذه بعيــن االعتبــار، ان االمكانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه 
الخدمــة تعتبــر بشــكل عــام متواضعــة وبحاجــة الــى دعــم وتطويــر. كمــا أن طريقــة تقديــم 
هــذه الخدمــة بحيــث تقدمهــا المؤسســة مباشــرة أم تســتعين بالمؤسســات الشــريكة الســيما 
مؤسســات المجتمــع المدنــي بحاجــة الــى اعــادة دراســة ووضعهــا فــي الشــكل األنســب. 
توفيــر المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالبيئــة تعتبــر مــن الخدمــات الهامــة التــي يحتاجهــا 
نســبة هامــة مــن الجمهــور كالباحثيــن والخبــراء وأصحــاب القــرار وراســمي السياســات، حيــث مــا 
زال هــذا الموضــوع غيــر ناضــج ويحتــاج الــى مزيــد مــن الجهــود وينطــوي علــى ثغــرات كبيــرة.

6.2 األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017–2019

1.6.2 عرض األهداف والنتائج المتحققة
لقــد جــاءت األهــداف االســتراتيجية فــي خمســة أهــداف تغطــي تقريبــا كافــة مجــاالت ونطــاق 
العمــل فــي القطــاع، هــذا وقــد جــاءت العديــد مــن النتائــج فــي اطــار النتائــج االســتراتيجي 
لتحقيــق تلــك األهــداف، حيــث أن تلــك النتائــج هــي ليســت فقــط مــا يتعلق ويخص المؤسســة 
ــي تتقاطــع مــع هــذا القطــاع. ومــن  ــى القطاعــات األخــرى الت ــك ال ــة وانمــا يتعــدى ذل البيئي
ــرز أو  ــم تب ــه ورغــم ضــرورة دمــج البعــد البيئــي فــي القطاعــات األخــرى اال أنهــا ل المالحــظ أن
ــرز البعــد البيئــي  تدمــج هــذا البعــد بالشــكل المطلــوب، فبعضهــا أدرج بعــض النتائــج التــي تب
والكثيــر منهــا لــم يبــرز ذلــك. الجــدول التالــي يبيــن ماهيــة النتائــج التــي جــاءت فــي قطــاع البيئــة 

وفــي القطاعــات األخــرى ومــدى التقــدم الــذي أحــرز فيهــا.
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الجدول )2(: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.

خط مؤشرنتائج
أساس

قيمة 
محققة

قيمة استهداف
محققة

قيمة استهداف
محققة

جهة 
المسؤولية

201620172018201820192019

إدارة فاعلة 
وآمنة بيئيًا 

وصحيًا لخدمات 
النفايات الصلبة

1

نسبة النفايات 
الصلبة التي 
يتم طمرها 

بشكل صحي 
من إجمالي 

النفايات 
المنتجة

بيئة، حكم ––98 92% %–90.7 %
محلي

نسبة النفايات 
التي يتم 
تدويرها 

من إجمالي 
النفايات 
المنتجة

بيئة، حكم –6 1%–2 3% 1% %–
محلي

نسبة األسر 
التي تتلقى 

خدمات جمع 
ونقل النفايات

 % 95
)2015(

بيئة، حكم 97 96% 96% 96% 95% %
محلي

متوسط إنتاج 
الفرد اليومي 
من النفايات 

الصلبة

بيئة، حكم –0.730.740.744–0.744
محلي

إجراءات الرقابة 
والتفتيش 

البيئي معززة
2

عدد جوالت 
الرقابة 

والتفتيش 
البيئي المنفذة.

البيئة، 8671000107712001254–

عدد 
الموافقات 

البيئية الصادرة

البيئة226250330270263–

جميع 
المواطنين 

يتم تزويدهم 
بالمياه بطريقة 
مستدامة من 
مصادر موثوقة

3

النسبة المئوية 
للعينات 

التي تحقق 
المواصفة 

الفلسطينية 
على مستوى 
الضفة الغربية

سلطة المياه96.5 100% 96% 96% 95% 95% %

نسبة االسر 
المربوطة 

بالشبكة العامة 
للمياه

 93.3
)2015(

سلطة المياه–93.493.493.5–
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الجدول )2(: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.

خط مؤشرنتائج
أساس

قيمة 
محققة

قيمة استهداف
محققة

قيمة استهداف
محققة

جهة 
المسؤولية

201620172018201820192019

كفاءة أنظمة 
توزيع المياه 

مطورة
4

نسبة الفاقد 
على مستوى 
شبكات التوزيع

سلطة المياه–33.431.753331.232.5

مصادر المياه 
محمية 

من التلوث 
واالستنزاف

5

وجود منظومة 
رصد مطبقة 

لمختلف 
مصادر المياه 

كما ونوعا 
والتعديات 

عليها )نسبة 
مصادر المياه 

المراقبة(

سلطة المياه84 100% 80% 75% 75% 70% %

نسبة مصادر 
مياه الشرب 
الملوثة قبل 
التعقيم )ابار 

وينابيع(

سلطة المياه0 0% 13% 0% 15% 18% %

عدد حاالت 
التعديات على 

المصادر

سلطة المياه151911181114

انظمة مياه 
الصرف الصحي 
من جمع ونقل 
ومعالجة تعمل 

بكفاءة عالية
6

نسبة االسر 
الموصولة 

بالشبكة العامة 
للصرف الصحي

 % 31
ضفة

 % 75
غزة

 % 32.5
ضفة

 % 75.5
غزة

32 % ضفة
76 % غزة

 % 32
ضفة

76 % غزة

33 % ضفة
77 % غزة

 % 34
ضفة

 % 80
غزة

سلطة المياه

النسبة المئوية 
لكمية المياه 

المعالجة 
داخل االراضي 

الفلسطينية

سلطة المياه8 20% 6% 6% 5% 4% %

النسبة المئوية 
لمياه الصرف 

الصحي 
المعالجة 

التي تطابق 
المواصفة 
الفلسطينية

سلطة المياه87 95% 85% 83% 82% 80% %
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الجدول )2(: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.

خط مؤشرنتائج
أساس

قيمة 
محققة

قيمة استهداف
محققة

قيمة استهداف
محققة

جهة 
المسؤولية

201620172018201820192019

عدد محطات 
المعالجة 

التي تتوافق 
مخرجاتها مع 

المواصفة 
الفلسطينية

سلطة المياه101011111611

بيئة مرورية 
امنة

7

كثافة 
المركبات 
المسجلة 

والعاملة في 
الضفة الغربية 
)مركبة/1000 

نسمة(

النقل –100.1113115127123
والمواصالت

الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة محققاستهدافمحققاستهدافمحقق
المسؤولية

201620172018201820192019

الحفاظ 
على التنوع 

الحيوي 
وحماية 

مواقع التراث 
الطبيعي

8

عدد 
األصناف 
المهددة 
باالنقراض

البيئة334334334334334334نباتي

البيئة747474747474حيواني

عدد المحميات 
الطبيعية التي لها 

خطة إدارة معتمدة 
ومفعلة

 1
)2015(

البيئة1121–

نسبة مساحة 
المحميات الطبيعية 
إلى المساحة الكلية 

ألراضي الدولة

 % 9
)2015(

البيئة9 9% 9% 9% 9% %

عدد مواقع التراث 
الطبيعي التي تم 

تأهيلها.

البيئة––057–
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة محققاستهدافمحققاستهدافمحقق
المسؤولية

201620172018201820192019

كمية المياه 
المتاحة 

كما ونوعا 
)تقليدية وغير 
تقليدية( تم 

زيادتها 
9

كمية المياه المنتجة 
سنويا من المصادر 

التقليدية )مليون متر 
مكعب(

المياه–114116.8119124.5124

كمية المياه المنتجة 
من الحصاد المائي 
)مليون متر مكعب(

المياه، 1.52.52.5332.5
الزراعة

كمية المياه المحالة 
المتاحة سنويا )مليون 

متر مكعب(

المياه3.9484.288

كمية المياه المشتراة 
سنويا من شركة 

ميكروت )مليون متر 
مكعب(

79.1
المياه83.28381.58585

مساحة 
االراضي 

القابلة للري 
)المروية( من 
مصادر المياه 
المعالجة تم 

زيادتها
10

نسبة المياه العادمة 
المعالجة المعاد 

استخدامها في الري

المياه8 20% 5% 6% 4% 4% %

مساحة االراضي 
الزراعية المروية 

من المياه العادمة 
المعالجة )بالدونم(

الزراعة950+1300750+65032501600

كمية المياه 
المتاحة 

للمزارعين 
تزداد وكفاءة 

ادارتها 
تتحسن 

)التقليدية 
وغير 

التقليدية(
11

كمية المياه االضافية 
التي تم توفيرها 

لألغراض الزراعية )متر 
مكعب(

 145
مليون 

متر 
مكعب

+341,596

+635,930

+524,925

+37,380

الزراعة–
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الهدف االستراتيجي الثالث: اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث 
والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه.

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة محققاستهدافمحققاستهدافمحقق
لية و لمســؤ ا

201620172018201820192019

المساهمة في 
الحد من آثار 

التغير المناخي 
والتصحر

12

نسبة 
األراضي 
المهددة 
بالتصحر

البيئة16.516.516.516.516.516.5

حصة الفرد 
من انبعاثات 

غازات 
الدفيئة )طن 

مكافيء 
ثاني اكسيد 

الكربون(

البيئة––0.99–0.9640.964

مساحة 
االراضي 
المزروعة 

او التي تم 
حمايتها من 

التدهور/
التصحر تزداد 

سنويا
13

مساحة 
األراضي 

المستصلحة 
سنويا 
)دونم(

الزراعة–3800+3500+3638+2147+3788

القدرة للتعامل 
مع الكوارث 

البيئية، 
وتخفيف آثارها 

ُمعززة
14

عدد الكوادر 
المدربة 
للتعامل 

مع حاالت 
الكوارث 
البيئية.

البيئة–010010–
الدفاع 
المدني
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الهدف االستراتيجي الثالث: اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث 
والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه.

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة محققاستهدافمحققاستهدافمحقق
لية و لمســؤ ا

201620172018201820192019

زيادة كمية 
الطاقة 

الكهربائية 
المنتجة 

محليا/ زيادة 
كمية الطاقة 

الكهربائية 
المنتجة محليا 

من الطاقة 
المتجددة

15

نسبة الطاقة 
الكهربائية 
المنتجة 

من الطاقة 
المتجددة.

سلطة –2 0.88% 1% 0.67% 0.3% %
الطاقة

نسبة الطاقة 
المتجددة 

من اجمالي 
الطاقة 
المنتجة.

سلطة –15 14.4% 12% 11% 6%
الطاقة

معدل 
استهالك 
الفرد من 
الكهرباء 

)كيلوواط/ 
ساعة( 
سنويا.

سلطة –11601200133011931424
الطاقة

ثقافة تسديد 
ثمن الطاقة 
المستهلكة 

معززة، 
وقيمة الفاقد 

مخفضة.
16

نسبة الفاقد 
في نظام 

التوزيع 
)كفاءة 

نقل وتوزيع 
الكهرباء(

سلطة –20 20% 22% 23% 22% %
الطاقة



69  االستراتيجية القطاعية للبيئة

ن وكفؤ،  الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي ُمَمكَّ
ز والتعاون الدولي ُمَعزَّ

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة محققاستهدافمحققاستهدافمحقق
المسؤولية

201620172018201820192019

التشريعات 
البيئية محدثة 

ونافذة 
ومتوائمة مع 

االتفاقيات 
الدولية

17

عدد القضايا 
البيئية التي 
يتم فيها 

االحتكام الى 
قانون البيئة 
والقوانين 

ذات العالقة.

البيئة–20–1015–

عدد مذكرات 
التفاهم التي 
تم توقيعها 
مع شركاء 

دوليين 
ومحليين

البيئة، وزارة ––621–
الخارجية

االطار 
المؤسسي 

البيئي ممكن 
وكفؤ
18

عدد الكوادر 
التي تلقت 

التدريب 
المناسب

البيئة––101710–

األدوات 
المستخدمة 
في مواجهـة 

انتهاكات 
االحتالل للبيئة 
الفلسطينية 

مفعلة 
19

عدد ملفات 
االنتهاكات 

التي تم 
اعدادها

البيئة––123–

العمل في 
قطاع الطاقة 

منظم
20

أنظمة 
وتعليمات 

جديدة مقرة 
خاصة بترشيد 

استهالك 
الطاقة.

تم اصدار 2–0
مسودتين

سلطة ––
الطاقة



 االستراتيجية القطاعية للبيئة70

مة الهدف االستراتيجي الخامس: مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

قيمــة 
محققــة

قيمــة استهداف
محققــة

قيمــة استهداف
محققــة

جهــة 
لية و لمســؤ ا

201620172018201820192019

دور اإلعالم 
البيئي معزز 

ومفعل
21

عدد 
اإلعالميين 
الذين تلقوا 

تدريبًا.

البيئة–6010032150–

عدد االفالم 
الوثائقية 

البيئية التي 
تم اعدادها 

ونشرها.

البيئة–3435–

عدد 
المناسبات 
البيئية التي 
تم احياؤها 

وإصدار تقارير 
صحفية فيها.

البيئة1717171717–

المناهج 
التعليمية 
ُمطورة 

ومتضمنة 
المفاهيم البيئية

22

عدد المناهج 
الدراسية 

المطورة التي 
تم تضمين 

البعد البيئي 
فيها.

التربية –1434–
والتعليم، 

البيئة

رفع الوعي 
البيئي 

المجتمعي
23

 عدد البرامج 
البيئية 
المنفذة.

البيئة–1113–

عدد الحمالت 
البيئية 
المنفذة.

البيئة22232–

عدد االشخاص 
الذين تم 

تدريبهم على 
مواضيع 
بيئية من 

خالل حمالت 
التوعية 
المختلفة

البيئة1124012000200001400020000–
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2.6.2 تحليل النتائج المتحققة
 بالرجــوع الــى الجــدول رقــم )2( المبيــن فــي عــرض األهــداف والنتائــج المتحققــة فانــه البــد 

مــن االشــارة الــى مــا يلــي مــن المالحظــات:

ــر مكتمــل مــن حيــث القيــم المتحققــة الســيما فــي العــام 2019، والســبب 	  الجــدول غي
فــي ذلــك يكمــن فــي أن هــذا الجــدول قــد تــم اشــتقاقه مــن التقريــر النصفــي الطــار 
النتائــج االســتراتيجي والــذي لــم يكــن يشــمل القيــم الخاصــة بالعــام 2019 عنــد اطالقــه 

النــه أطلــق قبــل نهايــة ذلــك العــام.

لــم يتســنى للجهــة القائمــة علــى اعــداد التقريــر النصفــي أن تســتكمل القيــم المتحققــة 	 
للعــام 2019 بعــد اطــالق هــذا التقريــر بســبب االنتقــال مباشــرة الــى عمليــة التطويــر 
والتحديــث لالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، حيــث لــم يكن هناك وثيقة شــاملة 
لتحــوي تلــك القيــم فــي مــكان واحــد، وان عملــت بعــض القطاعــات علــى اســتكمال تلــك 

األرقــام والقيــم اال أنــه لــم يتــم تدويرهــا بيــن القطاعــات.

ــه 	  ــر النصفــي، وأن ــم اشــتقاقه مــن التقري ــة، فــان هــذا الجــدول ت فيمــا يخــص قطــاع البيئ
تــم البحــث عنــه المؤشــرات التــي تخــدم تحقيــق النتائــج البيئيــة. حتــى تلــك اللحظــة فــان 
هــذه النتائــج والمؤشــرات ليســت كل المطلــوب مــن منظــور دمــج البعــد البيئــي، حيــث 
أن هنــاك العديــد مــن النتائــج المفترضــة لضمــان دمــج البعــد البيئــي فــي االســتراتيجيات 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وهــو األمــر الــذي بــات واضحــا فــي الجــدول رقــم )3( والــذي 
يظهــر طيفــا أوســع مــن النتائــج المطلــوب تبنيهــا مــن قبــل القطاعــات المختلفــة وكذلــك 
مؤشــراتها. هــذه النتائــج نأمــل أن يتــم العمــل علــى تحقيقهــا بتدخــالت وأنشــطة مــن قبــل 

القطاعــات المختلفــة لتكــون حاضــرة وواضحــة فــي تقاريــر النتائــج واالنجــازات القادمــة.

فيمــا يتعلــق بقــراءة تلــك النتائــج وتحليلهــا فانــه البــد مــن ابــراز مــا يلــي ازاء كل هــدف مــن 	 
األهــاف االســتراتيجية والنتائــج المدرجــة تحــت كل هــدف مــن هــذه األهــداف:

أوال: الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة

النتيجة 1: ادارة فاعلة وآمنة بيئيا وصحيا لخدمات النفايات الصلبة

ــاك  ــى أن هن ــد مــن االشــارة ال ــه الب مــن خــالل المؤشــرات المتوفــرة حــول هــذه النتيجــة فان
تقدمــا فــي نســبة النفايــات الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا بطريقــة الطمــر الصحــي أي فــي 
المكبــات الصحيــة ممــا يعنــي االنخفــاض الواضــح فــي المقابــل فــي نســبة النفايــات الصلبــة 
التــي يتــم التخلــص منهــا فــي المكبــات العشــوائية وهــي الطريقــة غيــر الســليمة. وهــذا بحــد 
ذاتــه تطــور ايجابــي فــي هــذا االتجــاه، وفــي هــذا الســياق فانــه البــد مــن االشــارة الــى أن توزيــع 
المكبــات الصحيــة التــي يتــم اســتخدامها حاليــا تقــع فــي شــمال الضفــة الغربيــة )مكــب زهــرة 
الفنجــان– جنيــن( وفــي جنــوب الضفــة الغربيــة )مكــب المنيــا– بيــت لحــم( وفــي قطــاع غــزة 
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)مكــب الفخــاري(، اال أن وســط الضفــة الغربيــة مــا زال يعانــي مــن عــدم وجــود مكــب صحــي 
يخدمــه، حيــث يتــم توريــد جــزء مــن نفايــات الوســط الــى مكــب زهــرة الفنجــان الســيما مــن 
المــدن الرئيســية مثــل رام اللــه والبيــرة ونابلــس بينمــا تســتخدم باقــي الهيئــات المحليــة فــي 
ــات العشــوائية  ــى انتشــار المكب ــك المحافظــات طريقــة التخلــص العشــوائي ممــا يشــير ال تل

فــي هــذه المناطــق وهــو األمــر الــذي يحتــاج بالتأكيــد الــى حــل متوســط وطويــل المــدى.
أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــات التدويــر واعــادة االســتخدام للنفايــات الصلبــة فانــه مــن الواضــح أن 
هــذه العمليــة مــا زالــت تــراوح المــكان بقربهــا مــن الصفــر وال يوجــد تقــدم فــي هــذا االتجــاه 
حيــث لــم تتعــدى النســبة 1–2 % مــن كميــة النفايــات الكليــة وهــي نســبة منخفضــة جــدا 
مقارنــة بتلــك التــي كانــت مســتهدفة فــي العــام 2018 و 2019. علمــا بــأن االســتراتيجية 
الوطنيــة الدارة النفايــات الصلبــة كان اســتهدافها 30 % حتــى العــام 2022. ان تحقيــق نتائــج 
ــة مــن خــالل  ــات الصلب ــى ادارة النفاي ــا عل ملموســة فــي هــذا المؤشــر ســوف ينعكــس ايجاب
اســتغالل المــوارد الكامنــة فــي هــذه النفايــات مــن جانــب، وفــي تقليــل كميــات النفايــات 
ــات. ــة العمــر االفتراضــي لتلــك المكب ــي اطال ــة وبالتال ــات الصحي ــة التــي ســتورد للمكب الصلب

أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة األســر التــي تتلقــى خدمــات جمــع ونقــل النفايــات الصلبــة، فهــي 
نســبة تعتبــر عاليــة وزيادتهــا بالتالــي تكــون بوتيــرة قليلــة حيــث أن تلــك النســبة تــكاد تالمــس 

ال 100 % مــن األســر.

 مــن ناحيــة أخــرى فــان متوســط انتــاج الفــرد مــن التفايــات الصلبــة يوميــا يتــراوح منــذ العــام 
2015 حتــى االن حــول )0.74 كغم/فرد/يــوم( وهــو رقــم يعتبــر معقــوال مقارنــة بمواقع أخرى 
ــم، اال أن الطمــوح فــي تخفيضــه مــا زال قائمــا بالرغــم مــن أن ذلــك ليــس  شــبيهة فــي العال
باألمــر الســهل. ان تخفيــض هــذا المتوســط ينطــوي علــى فوائــد تعــود علــى المكبــات الصحيــة 
بالفائــدة باطالــة عمرهــا وكذلــك فــي تخفيــف العــبء علــى الهيئــات المحليــة والبلديــات. مــن 
الجديــر بالذكــر أن تخفيــض هــذا الرقــم يحتــاج الــى منظومــة كاملــة ومتكاملــة مــن األنشــطة 
والتدخــالت بــدءا مــن حمــالت الوعــي الجماهيــري الــى التغييــر فــي الســلوك االســتهالكي 
ــر التشــريعات لتــؤدي هــذا الغــرض الــى اعــادة النظــر  واالنتاجــي للمجمتــع الــى ضبــط وتطوي

فــي طريقــة االنتــاج والتغليــف وتوزيــع الســلع وعرضهــا.

النتيجة 2: اجراءات الرقابة والتفتيش البيئي معززة

مــن خــالل المؤشــرات المدرجــة فــي هــذه النتيجــة فانــه مــن الواضــح أن هنــاك تقدمــا ملحوظــا 
قــد جــرى، حيــث أن الزيــادة فــي عــدد جــوالت الرقابــة والتفتيــش كان الفتــا وقفــز مــن 867 
جولــة الــى 1077 جولــة خــالل عــام واحــد، هــذا يشــير بالطبــع الــى زيــادة االهتمــام بهــذا الجانــب 
والــى تطويــر متطلبــات هــذه المنظومــة بشــكل جــدي وفــي االتجــاه الصحيــح ممــا يأتــي بنتائج 
جيــدة. كمــا أن هنــاك مــا يؤشــر الــى زيــادة عــدد القضايــا التــي يتــم االحتــكام فيهــا الــى قانــون 
البيئــة والقوانيــن ذات العالقــة مــا يعكــس العمــل علــى تطبيــق وانفــاذ القانــون، اال أن الزيــادة 
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فــي هــذا االتجــاه تعتبــر بطيئــة وهــذا دليــل المعيقــات الموجــودة فــي تنفيــذ القانــون وكذلــك 
عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية وجهوزيتهــا وكذلــك عــدم اكتمــال المتطلبــات لذلــك 
لــدى المحاكــم وســلك القضــاء. المؤشــر اآلخــر المتعلــق بعــدد الموافقــات البيئيــة الصــادرة 
يشــير أيضــا الــى زيــادة فــي عــدد تلــك الموافقــات الممنوحــة، وهــذا يــدل علــى أن العمــل 
بتطبيــق الشسياســة الوطنيــة للتقييــم البيئــي البيئــي جــاري العمــل بــه وأن هنــاك التــزام مــن 
قبــل المســتثمرين بهــذه السياســة التــي تفــرض علــى كافــة مشــاريع البنيــة التحتيــة والمنشــآت 
الصناعيــة والتطويريــة أن تحصــل علــى تلــك الموافقــة كمتطلــب للترخيــص، حيــث أن هــذه 
الموافقــة تلــزم تلــك المنشــآت بمراعــاة تطبيــق االجــراءات التخفيفيــة الالزمــة للحفــاظ علــى 
ــك الموافقــات  ــر بالذكــر أن عــدد تل ــر الواقــع عليهــا. مــن الجدي ــل األث ــة وحمايتهــا وتقلي البيئ
ال يعتبــر وحــده كافيــا كمؤشــر علــى ضمــان ذلــك، حيــث انــه البــد مــن ادراج شــكل جديــد مــن 

المؤشــرات لضمــان االلتــزام بشــروط تلــك الموافقــات.

النتيجة 3: جميع المواطنين يتم تزويدهم بالمياه بطريقة مستدامة من مصادر موثوقة:

رغــم شــح مصــادر الميــاه التــي يســيطر عليهــا الفلســطينيون اال أن المؤشــرات تــدل علــى 
أن نســبة األســر الفلســطينية المربوطــة بالشــبكة العامــة للميــاه ثابتــة تقريبــا علــى مــدار 
الســنوات الثالثــة الماضيــة، وهــذا مفــاده أن هنــاك توســيع مســتمر لنطــاق تلــك الشــبكات 
ــادة الســكانية المســتمرة للمواءمــة مــا  ــار الزي ــا باالعتب فــي التجمعــات الســكانية اذا مــا أخذن
بيــن هــذه الزيــادة وبيــن حاجتهــا لتوفيــر مصــادر ميــاه موثوقــة مــن خــالل الشــبكات. لــم تصــل 
هــذه النســبة الــى حــد 100 % بعــد وذلــك ألســباب عديــدة منهــا مــا يتعلــق ببعــض المناطــق 
النائيــة والمهمشــة، ومنهــا مــا يتعلــق بعــدم وجــود مصــدر للميــاه ومنهــا مــا يتعلــق بعــدم 
وجــود تمويــل ومنهــا مــا يتعلــق بعرقلــة االحتــالل واعاقتــه القامــة مثــل هــذه المشــاريع مــن 
البنيــة التحتيــة. رغــم ذلــك فــان المؤشــرات أيضــا تشــير الــى أن مــا يزيــد عــن 95 % مــن العينــات 
التــي يتــم فحصهــا مــن الميــاه فــي هــذه الشــبكات تتطابــق مــع المواصفــة الفلســطينية، 

وهــي نســبة مرضيــة رغــم الحاجــة الــى تحســينها ورفعهــا.

النتيجة 4: كفاءة أنظمة توزيع المياه مطورة:

ان تحقيــق هــذه النتيجــة مــن شــأنه ضمــان االســتخدام األمثــل لمصــادر الميــاه وادارتهــا بشــكل 
ســليم ومســتدام وذلــك مــن خــالل تقليــل الفاقــد الــى أقــل قــدر ممكــن. يشــير المؤشــر فــي 
هــذه النتيجــة الــى أن نســبة الفاقــد فــي شــبكات توزيــع الميــاه يتــراوح حــول 31–32 % وهــي 
نســبة تعتبــر متماشــية مــع المعــدل العــام لمثــل هــذا األمــر فــي العالــم، اال أنهــا فــي واقعنــا 
تعتبــر عاليــة نســبيا نظــرا لشــح المــوارد المائيــة وبالتالــي فهــي بحاجــة الــى عناية أكبــر لتخفيفها 
وبالتالــي توفيــر كميــات اضافيــة مــن الميــاه بــدال مــن ان تكــون علــى شــكل فاقــد. فــي الغالــب 

ان تقليــل هــذه النســبة يكــون بطيئــا جــدا ويحتــاج الــى امكانيــات فنيــة وماليــة كبيــرة.
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النتيجة 5: مصادر المياه محمية من التلوث واالستنزاف

يعتبــر المؤشــر األول علــى هــذه النتيجــة )نســبة مصــادر الميــاه المراقبــة( متدنــي وبحاجــة 

الــى اهتمــام كــي يرتفــع أكثــر، حيــث أن وجــود منظومــة رصــد مطبقــة علــى مختلــف مصــادر 
الميــاه مــن حيــث الكــم والنــوع والتعديــات عليهــا أيضــا مهمــا جــدا بــل غايــة فــي األهميــة، اذ 
أن مراقبــة مصــادر الميــاه مــن أهــم العوامــل التــي تضمــن جودتهــا واســتدامتها. مــا زال هــذا 
المؤشــر يــراوح القيمــة 70 % وبالتالــي فــان ثلــث مصــادر الميــاه فــي فلســطين تعتبــر غيــر 

مراقبــة وهــو أمــر جــدا خطيــر وبحاجــة لالهتمــام.

مــن جانــب آخــر، فــان هنــاك مــا يشــير فــي مؤشــر آخــر الــى أن هنــاك نســبة معقولــة )18–13 %( 
ــة وبحاجــة  ــر عالي ــم، وهــذه نســبة تعتب ــل التعقي ــة قب ــر ملوث ــاه للشــرب تعتب مــن مصــادر المي
الــى ايــالء االهتمــام والعنايــة، حيــث أن هنــاك مصــادر لتلــوث تلــك المصــادر البــد مــن ايقافهــا 
اوالحــد منهــا، هــذا االمــر بحاجــة الــى تظافــر الجهــود وتكامــل الخطــط الوطنيــة لتحقيقــه. 
طبعــا اذا مــا تــم الحديــث عــن الميــاه فــي قطــاع غــزة فــان النســبة هنــاك خياليــة مقارنــة مــع 

الضفــة الغربيــة. 

المؤشــر اآلخــر الخــاص بعــدد التعديــات علــى مصــادر الميــاه يفيــد بــأن هنــاك مــا زال هنــاك عــدد 
مــن التعديــات، وهــذا يكــون بأشــكال عــدة وبحاجــة الــى ضبــط وعــالج مــن أجــل ضمــان عــدم 

وجــود أي تهديــد أو تعــدي يضــر بتلــك المصــادر ويعرضهــا للخطــر.

النتيجة 6: انظمة مياه الصرف الصحي من جمع ونقل ومعالجة تعمل بكفاءة عالية:

يشــير المؤشــر األول )نســبة االســر الموصولــة بالشــبكة العامــة للصــرف الصحــي( علــى هــذه 
النتيجــة الــى أن مــا نســبته 32 % مــن األســر الفلســطينية موصولــة بالشــبكات العامــة للصــرف 
الصحــي فــي الضفــة العربيــة بينمــا يبلــغ حوالــي 75 % فــي قطــاع غــزة، هــذا المؤشــر مهــم 
جــدا وخطيــر فــي نفــس الوقــت، حيــث أن نســبة كبيــرة مــن ميــاه الصــرف الصحــي المنتجــة 
يتــم التخلــص منهــا فــي البيئــة المحيطــة اي الشــبكات العامــة وبطــرق غيــر ســليمة بالتأكيــد. 
تعتبــر ميــاه الصــرف الصحــي مــن أهــم مصــادر التلــوث للبيئــة الســيما لمصــادر الميــاه الجوفيــة 
والســطحية باالضافــة الــى ضررهــا الواضــح علــى األراضــي الزراعيــة. ان نســبة الوصــل المبينــة 
أعــاله تمثــل فــي معظمهــا مراكــز المــدن الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة، فــي حيــن أن أجــزاء مــن 
تلــك المــدن مــا زالــت غيــر موصولــة باالضافــة الــى غالبيــة مناطــق الريــف ال يوجــد فيهــا مثــل 
هــذه الخدمــة. لــذا فــان هنــاك حاجــة ماســة الــى االهتمــام بهــذا األمــر وتكثيــف العمــل علــى 
توســيع نطــاق خدمــة جمــع ميــاه الصــرف الصحــي فــي شــبكات مناســبة فــي الريــف والمدينــة 
علــى حــد ســواء وفــي كافــة أنحــاء فلســطين. ال شــك ان ممارســات االحتــالل بعرقلــة تنفيــذ 
مثــل هــذه الخدمــات الســيما فــي المناطــق  المســماة )ج(  يعتبــر مــن أهــم العقبــات أمــا 

تطويــر هــذا المؤشــر، باالضافــة الــى االحتياجــات الماليــة والفنيــة الكبيــرة الالزمــة ايضــا.
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مــن جانــب آخــر فــان المؤشــر الثانــي )النســبة المئويــة لكميــة الميــاه المعالجــة داخــل االراضــي 
الفلســطينية( هــو المؤشــر األخطــر، حيــث أن مــا نســبته 6 % فقــط مــن ميــاه الصــرف الصحــي 
التــي يتــم جمعهــا فــي الشــبكات تتــم معالجتهــا فــي األراضــي الفلســطينية، وهــذا يــدل 
علــى حجــم الميــاه العادمــة الكبيــر الــذي يتــم التخلــص منــه دون معالجــة ممــا يهــدد بالتأكيــد 
البيئــة وعناصرهــا المختلفــة بالتلــوث. هــذا المؤشــر غايــة فــي األهميــة، اذ البــد مــن التركيــز 
المباشــر علــى انشــاء محطــات معالجــة الميــاه العادمــة مــن أجــل اســتيعاب الكميــة األكبــر مــن 
تلــك الميــاه العادمــة ومعالجتهــا لتقليــل الخطــر المحــدق بالبيئــة. فــي معظــم الحــاالت فــان 
عرقلــة وممانعــة االحتــالل لبنــاء مثــل هــذه المحطــات هــو الســبب المباشــر فــي عــدم القــدرة 
علــى انشــاء هــذه المحطــات وذلــك لضــرورة وجــود هــذه المحطــات فــي الغالــب خــارج نطــاق 
التجمعــات الســكنية الســيما فــي المناطــق المســماة ج، كمــا أن انشــاء هــذه المحطــات 

ينطــوي علــى تكاليــف عاليــة.

المؤشــر اآلخــر )النســبة المئويــة لميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة التــي تطابــق المواصفــة 
الفلســطينية( يعطــي انطباعــا ايجابيــا حــول هــذه النتيجــة حيــث أن مــا نســبته حوالــي 85 % مــن 
ميــاه الصــرف الصحــي التــي تتــم معالجتهــا تكــون مطابقــة للمواصفــة الفلســطينية خاصــة وأن 
هــذه النســبة فــي ارتفــاع ملحــوظ منــذ ثــالث ســنوات حيــث كانــت حوالــي 80 % فــي العــام 
2016. مــن الجديــر بالذكــر أن المؤشــر )النســبة المئويــة لميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة التــي 
تطابــق المواصفــة الفلســطينية( يبلــغ 11 محطــة مــن مجمــل المحطــات الموجــودة ككل، 
ــع المحطــات للمواصفــة الفلســطينية  ــذل الجهــود مــن أجــل مطابقــة جمي ــد مــن ب حيــث الب
ــر مــا يلــزم لتحقيــق ذلــك. بالتأكيــد هنــاك حاجــة مســتمرة لتحســين هــذا المؤشــر مــن  وتوفي
أجــل الحصــول علــى نوعيــة مناســبة ومطابقــة للمواصفــة مــن الميــاه المعالجــة، وهــذا يحتــاج 
ــر  ــا المســتخدمة وتوفي ــات الالزمــة كتحســين التكنولوجي ــر االمكاني ــاء القــدرات وتوفي ــى بن ال

المختبــرات والكفــاءات البشــرية وتطويــر مســألة البحــث والتطويــر فــي هــذا المجــال.

النتيجة 7: بيئة مرورية امنة:

الشــك أن قطــاع النقــل والمواصــالت هــو أهــم مصــادر التلــوث الهوائــي فــي فلســطين وذلك 
مــن جــراء االنبعاثــات الصــادرة عــن هــذا القطــاع نتيجــة الحتــراق الوقــود وخــروج العــوادم. 
بالتأكيــد فــان هنــاك تناســب طــردي بيــن عــدد المركبــات التــي تســير علــى الشــوارع وبيــن مــا 
ينتــج مــن انبعاثــات منهــا اال اذا كان هنــاك اســتحداث لطــرق ووســائل وسياســات جديــدة 
لقلــب تلــك العالقــة. المؤشــر )كثافــة المركبــات المســجلة والعاملــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــذ العــام 2016 وحتــى االن  ــادة مســتمرة من ــاك زي ــدل علــى أن هن ــة/1000 نســمة(( ي )مركب
فــي تلــك الكثافــة حيــث ارتفعــت تلــك الكثافــة مــن حوالــي 100 مركبــة/1000 نســمة لتصــل 
الــى 127مركبــة/1000 نســمة، وهــي زيــادة كبيــرة ضمــن ثالثــة ســنوات. ربمــا لــم تصــل هــذه 
الكثافــة الــى مــا هــو موجــود فــي بعــض الــدول ولكنهــا تعتبــر عاليــة اذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار 
طبيعــة وظــروف الطــرق ونــوع المركبــات المســتخدمة وغيرهــا مــن العوامــل. مــن جانــب 



 االستراتيجية القطاعية للبيئة76

ــات  ــد المركب ــة وال تشــمل بالتأكي ــار فقــط الضفــة الغربي آخــر فــان هــذه الكثافــة تأخــذ باالعتب
غيــر المســجلة وتلــك غيــر القانونيــة. البــد مــن ضبــع هــذه الكثافــة ضمــن توجهــات مدروســة 
واحتياجــات حقيقيــة وسياســات تضمــن عــدم الزيــادة فــي االنبعاثــات من حيث الكميــة والنوع.

ثانيــا: الهــدف االســتراتيجي الثانــي: البيئــة الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي ُمصانــان وُمــداران بطريقــة 
مســتدامة

النتيجة 8: الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية مواقع التراث الطبيعي:

يعتبــر التنــوع الحيــوي بأشــكاله مــن أهــم القضايــا التــي تحافــظ علــى التــوازن البيئــي وتضمــن 
مســألة األمــن الغذائــي، وعليــه فــان حمايتــه باتــت مــن المســائل الملحــة والضروريــة الســيما 
فــي ظــل مــا يتهــدد هــذا التنــوع ليــس فقــط فــي فلســطين بــل علــى مســتوى  العالــم بشــكل 
عــام. المؤشــر األول )عــدد األصنــاف المهــددة باالنقــراض( يشــير الــى ثبــات فــي هــذا المؤشــر 
ــا الفلســطينية  منــذ أربــع ســنوات ســواء فــي األصنــاف النباتيــة أو تلــك الحيوانيــة، فــي حالتن
ربمــا يعتبــر الثبــات علــى قيمــة هــذا المؤشــر انجــازا رغــم أن هنــاك حاجــة الــى بــدء العد العكســي 
لهــذه األصنــاف أي ايــالء األصنــاف المهــددة االهتمــام وســحبها مــن تلــك القائمــة لتصبــح غير 
مهــددة، هــذا بالتأكيــد يتطلــب جهــودا وامكانيــات عاليــة جــدا، عــدا عــن المتطلــب األساســي 
وهــو الســيطرة الكاملــة علــى جميــع أراضــي دولــة فلســطين حيــث أن وجــود االحتــالل يعتبــر 

ســببا رئيســيا فــي تهديــد األصنــاف وفــي اعاقــة العمــل علــى حمايتهــا.

مــن جانــب آخــر فــان المحميــات الطبيعيــة وهــي موئل اساســي للتنوع الحيــوي وحمايتها تعتبر 
أساســية وغايــة فــي األهميــة لهــذا الجانــب ولجوانــب أخــرى قــد تتعــدى مســألة األصنــاف، 
حيــث أن حمايــة هــذه المحميــات واداراتهــا طبقــا ألصــول متعــارف عليهــا يعتبــر مــن القضايــا 
الملحــة والضروريــة، وفــي هــذا الســياق فــان تطويــر خطــط الدارة تلــك المحميــات كمــا فــي 
المؤشــر )عــدد المحميــات الطبيعيــة التــي لهــا خطــة إدارة معتمــدة ومفعلــة( يشــير الــى بــطء 
هــذا الفعــل حيــث أن الزيــادة فيــه ال تتعــدى الخطــة الواحــدة الــى خطتيــن فــي الســنة، وهــو 
أمــر يحتــاج الــى اهتمــام وعنايــة مــن أجــل تعزيــز العمــل فــي ادارة وحمايــة المحميــات الطبيعيــة 
طبقــا لخطــط مدروســة ومناســبة. مــن الجديــر بالذكــر أن المؤشــر )نســبة مســاحة المحميــات 
الطبيعيــة إلــى المســاحة الكليــة ألراضــي الدولــة( يعتبــر أيضــا ثابتــا عنــد النســبة 9 % منــذ العــام 
2015، حيــث أن الحفــاظ علــى هــذه النســبة فــي ظــل الوضــع الحالــي الفلســطيني مــن وجــود 
االحتــالل وممارســاته ضــد الطبيعــة والبيئــة يعتبــر ايضــا أمــرا غايــة فــي الصعوبــة. رغــم أن 
هنــاك متطلــب عالمــي بضــرورة زيــادة هــذه النســبة كدليــل علــى توســيع نطــاق الحمايــة 
لمســاحات جديــدة تســتحق وتحتــاج الحمايــة بنــاء علــى معاييــر ومعطيــات علميــة وضــرورات 
بيئيــة. اضافــة لمــا ذكــر فــان المحميــات الطبيعيــة تعتبــر جــزء أساســي مــن التــراث الطبيعــي 
وغالبــا مــا يكــون هنــاك عالقــة وثيقــة لهــا مــع التــراث الثقافــي، وعليــه فــان المؤشــر )عــدد 
مواقــع التــراث الطبيعــي التــي تــم تأهيلهــا( يشــير الــى تأهيــل عــدد مــن الحميــات الطبيعيــة 
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ولــو كان ذلــك بشــكل جزئــي، اال أن المخــاوف تنطــوي علــى عــدم اســتكمال العمــل بهــذا 
األمــر حيــث تــم تأهيــل مــا عــدده 7 مواقــع حتــى العــام 2018 فــي حيــن لــم يكــن هنــاك أيــا مــن 

التأهيــل ألي مــن المواقــع فــي العــام 2016.

النتيجة 9: كمية المياه المتاحة كما ونوعا )تقليدية وغير تقليدية( تم زيادتها:

كمــا ذكرنــا ســابقا فــان الميــاه هــي واحــدة مــن أهــم المصــادر الطبيعيــة الضروريــة لالنســان، 
الشــحيحة مــن منظــور  المصــادر  المصــدر يعتبــر مــن  الفلســطينية فــان هــذا  وفــي حالتنــا 
الســيطرة علــى تلــك تلــك المصــادر وليــس توفرهــا، بمعنــى أن هنــاك مصــادر مائيــة متوفــرة 
ولكــن ال يمكــن اســتغاللها بســب ســيطرة االحتــالل عليهــا والتحكم فيها وفــي مصيرها. حيث 
أن المؤشــر األول علــى هــذه النتيجــة )كميــة الميــاه المنتجــة ســنويا مــن المصــادر التقليديــة 
)مليــون متــر مكعــب( يشــير الــى زيــادة طفيفــة فــي تلــك الكميــات المنتجــة مــن المصــادر 
التقليديــة ونقصــد هنــا بالمصــادر الجوفيــة أو الينابــع، وهــذا عائــد الــى تحكــم االحتــالل بتلــك 
المصــادر وعــدم الســماح للفلســطينيين باســتخراج كميــات اضافيــة طبقــا لالحتيــاج والطلــب 
ــر  ــة بالتأكيــد ويهــدد مصي الفعلــي لهــم لكميــات اضافيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يعرقــل التنمي
الزراعــة والصناعــة وغيرهــا مــن القطاعــات الحيويــة األخــرى التــي تعتمــد باالســاس علــى 
ــاه المنتجــة مــن الحصــاد  ــاه. مــن جانــب آخــر فــان النظــر الــى المؤشــر التالــي )كميــة المي المي
المائــي )مليــون متــر مكعــب( يبيــن أن هــذا المصــدر مــن مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة يعتبــر 
متدنيــا مقارنــة بالفــرص المتاحــة والكميــات المتوفــرة والتــي يمكــن اســتغاللها، حيــث أن مــا 
مقــدراه 3 مليــون متــر مكعــب فقــط هــو مــا يتــم انتاجــه حاليــا مــن هــذه المصــادر مقارنــة 
مــع 1.5 مليــون متــر مكعــب فــي العــام 2016، فــي حيــن أن هنــاك امكانيــات وفــرص النتــاج 
كميــات أكبــر. بالطبــع فــان هــذا اســتغالل هــذا المصــدر مــن مصــادر الميــاه يعتبــر واحــد مــن 
التدخــالت الموصــى بهــا للتكيــف مــع ظاهــرة تغيــر المنــاخ كمــا انــه يعتبــر تدخــال مناســبا لزيــادة 
كميــات الميــاه لقطــاع الزراعــة. مــن الجديــر ذكــره أن بنــاء الســدود وآبــار جمــع ميــاه األمطــار 
واســتحداث ممارســات مناســبة فــي المــزارع يعتبــر مــن التدخــالت الممكنــة الســتغالل هــذا 

المصــدر.

باالضافــة لذلــك فــان هنــاك مصــدرا آخــر مــن مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة وهــو )كميــة الميــاه 
المحــالة المتاحــة ســنويا )مليــون متــر مكعــب(، حيــث أن واقــع هــذا المؤشــر )3.9 مليــون 
متــر مكعــب( فــي العــام 2016 يعتبــر قليــل مقارنــة مــع االســتهداف المعلــن )8 مليــون متــر 
مكعــب( فــي العــام 2019. الشــك أن هــذا النــوع مــن المصــادر يعتبــر مناســبا كبديــل للمصــادر 
التقليديــة فــي قطــاع غــزة التــي باتــت ملوثــة وغيــر قابلــة لالســتخدام، اال أن توفيــر هــذا 
النــوع مــن المصــدر يعتبــر مكلــف جــدا وينطــوي علــى تقنيــات وقــدرات معقــدة، هــذا عــدا 
ــى  ــي تعمــل عل ــك المحطــات الت ــل تل ــي مــن مصــادر الطاقــة الالزمــة لمث ــاج العال عــن االحتي
تحويــل ميــاه البحــر المالحــة الــى ميــاه صالحــة للشــرب. وربمــا تقــف هــذه المحاذيــر والعقبــات 
مجتمعــة أمــام بنــاء محطــة أو محطــات تحليــة مناســبة فــي طــاع غــزة أو فــي بعــض المواقــع 
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ــر  ــل لهــذا الســيناريو يعتب ــة لمث ــة واالعاقــة االحتاللي ــد أن العرقل ــة. بالتأكي فــي الضفــة الغربي
مــن االعاقــات الهامــة أيضــا التــي تمنــع التقــدم الســريع فــي تحقيــق ذلــك.

المؤشــر التالــي )كميــة الميــاه المشــتراة ســنويا مــن شــركة ميكــروت االســرائيلية )مليــون متــر 
مكعــب( يســتطيع أن يشــرح الســبب وراء ســيطرة االحتــالل علــى مصــادر الميــاه الفلســطينية، 
حيــث أن ســيطرة االحتــالل علــى تلــك المصــادر مــن أجــل أن تكــون ســلعة تبــاع للفلســطينيين 
هــو الهــدف االساســي، لذلــك فقــد زادت كميــة تلــك الميــاه مــن حوالــي 79 مليــون متــر 
مكعــب فــي العــام 2016 لتصــل الــى حوالــي 82 مليــون متــر مكعــب فــي العــام 2018، حيــث 
أن تلــك الكميــات المشــتراة هــي مــن مصــادر فلســطينية وحــق أصيــل للفلســطينيين فــي 
ــل  ــار لعــدم وجــود ســيناريو بدي مصــادر مياههــم، اال أن الفلســطينيين يلجــأون الــى هــذا الخي

لجســر الهــوة بيــن الحاجــة والوفــرة مــن الميــاه.

النتيجة 10: مساحة االراضي القابلة للري )المروية( من مصادر المياه المعالجة تم زيادتها

ذكرنــا فــي بعــض النتائــج الســابقة عــن وضــع ميــاه الصــرف الصحــي ونســبة مــا يتــم معالجتــه 
مــن تلــك الميــاه والتــي اعتبرنــا أنهــا مــا زالــت تعتبــر قليلــة، وفــي هــذه النتيجــة فاننــا نســتعرض 
مــدى اســتخدام تلــك الميــاه المعالجــة الســيما فــي مجــال الزراعــة، حيــث يشــير المؤشــر 
)نســبة الميــاه العادمــة المعالجــة المعــاد اســتخدامها فــي الــري( الــى تدنــي النســبة التــي 
ــاه العادمــة المعالجــة فــي الزراعــة، حيــث أن هــذه النســبة  ــم اعــادة اســتخدامها مــن المي يت
كانــت 4 % تقريبــا فــي العــام 2016 وارتفعــت الــى 5 % فــي العــام 2018 أي أنهــا متدنيــة 
ــر هــذه الميــاه كمــا شــرحنا ســابقا مصــدر مــن المصــادر  ــر بطيئــة. تعتب نوعــا مــا وزيادتهــا تعتب
غيــر التقليديــة التــي يمكــن التعويــل عليهــا واســتغالله فــي مجــاالت الزراعــة ومجــاالت أخــرى 
كالحقــن الجوفــي االصطناعــي مثــال. مــا زال هــذا األمــر بحاجــة الــى االهتمــام والــى توفيــر 
البنيــة التحتيــة الالزمــة لضمــان تنفيــذه بمســتوى ونطــاق أعلــى، كمــا أن هنــاك حاجــة أيضــا 
الــى تذليــل الصعوبــات التــي تقــف أمــام هــذا األمــر مــن قبــل المزارعيــن أنفســهم الذيــن فــي 

ــاه. الغالــب يعارضــون ويرفضــون اســتخدام مثــل هــذه المي

مــن جانــب آخــر فــان النظــر الــى المؤشــر التالــي )مســاحة االراضــي الزراعيــة المرويــة مــن الميــاه 
العادمــة المعالجــة )بالدونــم(( يبيــن أن اســتخدام النســبة الصغيــرة مــن الميــاه المعالجــة فــي 
الزراعــة قــد رفــع مســاحة األراضــي التــي تعتمــد علــى هــذا النــوع مــن الميــاه مــن 950 دونــم 
فــي العــام 2016 ليتضاعــف أو يزيــد عــن ذلــك فــي العــام 2018، ممــا يعنــي أن هنــاك فرصــة 
قائمــة يمكــن اســتتغاللها فــي زيــادة مســاحات األراضــي الزراعيــة المرويــة اعتمــادا علــى هــذا 
النــوع مــن الميــاه. هنــاك حاجــة ماســة الــى زيــادة االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن الميــاه والــى 
تطويــر الوســائل واالمكانيــات لتحقيــق ذلــك مــع مراعــاة االبعــاد الصحيــة والبيئيــة فــي هــذا 

االطــار.
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وغيــر   )التقليديــة  تتحســن  ادارتهــا  وكفــاءة  تــزداد  للمزارعيــن  المتاحــة  الميــاه  كميــة   :11 النتيجــة 
التقليديــة(

مــرة أخــرى يتــم تســليط الضــوء علــى الميــاه المخصصــة للمزارعيــن ومــدى زيادتهــا اســتجابة 
للحاجــة المتزايــدة علــى الميــاه للزراعــة، حيــث يشــير المؤشــر هنــا الــى الكميــات االضافيــة التــي 
تــم توفيرهــا الســتخدام المزارعيــن وذلــك مــن مصــادر متعــددة ســواء تقليديــة أو غيــر تقليديــة 
)كميــة الميــاه االضافيــة التــي تــم توفيرهــا لألغــراض الزراعيــة )متــر مكعــب(( حيــث يتبيــن مــن 
خــالل األرقــام المبينــة حــول المؤشــر أن هنــاك زيــادة طفيفــة تــم تحقيقهــا فــي هــذا االطــار 
حيــث تــم توفيــر كميــات اضافيــة تقــل قليــال عــن المليــون متــر مكعــب فــي العاميــن التالييــن 
للعــام 2016. مــرة أخــرى يلفــت هــذا المؤشــر وأشــباهه الــى ضــرورة االهتمــام أكثــر فــي توفيــر 
كميــات اضافيــة مــن الميــاه ألغــراض الزراعــة وذلــك نظــرا للحاجــة القائمــة والمتزايــدة لذلــك.

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: اإلجــراءات الالزمــة للتكيــف مــع آثــار ظاهــرة التغيــر المناخــي، 
وللحــد مــن التصحــر، ومواجهــة الكــوارث والطــواريء البيئيــة ُمتخــذة وُمتبنــاه.

النتيجة 12: المساهمة في الحد من آثار التغير المناخي والتصحر

البيئــي  التــي أصبحــت مســيطرة علــى المشــهد  التغيــر المناخــي هــو واحــد مــن الظواهــر 
ــاة كالزراعــة والصناعــة والســياحة  العالمــي نظــرا لعالقتهــا وتأثيرهــا علــى كافــة مناحــي الحي
والتجــارة وتأثيرهــا الواضــح علــى مصــادر الميــاه وعناصــر الحيــاة الطبيعيــة كالتنــوع الحيــوي 
والحيــاة تحــت المــاء أيضــا. المؤشــرات التــي ادرجــت فــي النســخة األول مــن االســتراتيجية عبــر 
القطاعيــة 2017–2022 لــم تكــن كافيــة لدرجــة وصــف هــذا التأثيــر الكبيــر والمتعــدد األطراف، 
االســتراتيجية  مــن  المحــدث  الشــكل  فــي  واوســع  أوضــح  ذلــك  يكــون  أن  المؤمــل  ومــن 
واالســتراتيجيات القطاعيــة ذات العالقــة. المؤشــر األول حــول هــذه النتيجــة هــو )نســبة 
ــر المناخــي وبيــن  ــر بيــن ظاهــرة التغي األراضــي المهــددة بالتصحــر( حيــث أن هنــاك ارتبــاط كبي
ظاهــرة التصحــر، اال أن الرقــم المتوفــر حــول هــذا المؤشــر هــو مــا نســبته 16.5 % مــن أراضــي 
الدولــة هــو رقــم ثابــت حتــى تاريخــه، ربمــا يكــون المحافظــة علــى ثبــات هــذا الرقــم وعــدم 
الزيــادة هــو انجــاز بحــد ذاتــه للســيطرة علــى عــدم توســع رقعــة التصحــر، فــي المقابــل نعتقــد 
أن ثمــة ســبب آخــر لثبــات هــذا الرقــم وهــو عــدم وجــود رقــم محــدث أكثــر دقــة بالخصــوص، مــا 
يتطلــب العمــل الجــاد علــى توفيــر أرقــام دوريــة حــول هــذا األمــر مــن أجــل امــكان وضــع الخطــط 

والتدخــالت الالزمــة لمكافحــة التصحــر والحــد منــه. 

المؤشــر اآلخــر المتوفــر حــول هــذه النتيجــة هومعــدل انبعاثــات غــازات الدفيئــة )طــن مكافــيء 
ثانــي اكســيد الكربــون(، حيــث أن هــذا المؤشــر هــو مــن المؤشــرات الدارجــة التــي يســتدل بهــا 
علــى مــدى المســاهمة فــي ظاهــرة تغيــر المنــاخ فكلمــا زاد هــذا الرقــم زادت المســاهمة فــي 
تعميــق تلــك الظاهــرة. هــذا الرقــم مــن الواضــح أنــه فــي ازديــاد فــي فلســطين بوتيــرة طفيفــة، 
وال نعتقــد أنــه ســيكون هنــاك قريبــا توقــف أو ثبــات لهــذا الرقــم، ال لشــيء وانمــا ألن هــذا 
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ــة  الرقــم البالــغ حوالــي 1 واحــد طــن مكافــيء مــن ثانــي أكســيد الكربــون يعتبــر األقــل مقارن
بمــا يتوفــر فــي دول المنطقــة أو فــي دول شــبيهة. وبمــا أن اهتمــام فلســطين كغيرهــا مــن 
ــر  ــر المناخــي أكث الــدول الناميــة أو الــدول األقــل نمــوا يكمــن فــي التكيــف مــع ظاهــرة التغي
منــه مــع الحــد تلــك الظاهــرة اال أنهــا تعمــل أيضــا بالتــوازي علــى اتخــاذ االجــراءات والسياســات 

والتدخــالت الهادفــة الــى الحــد مــن تلــك الظاهــرة.

النتيجة 13: مساحة االراضي المزروعة او التي تم حمايتها من التدهور/التصحر تزداد سنويا

هــذه النتيجــة ترتبــط بشــكل أو بآخــر بالنتيجــة الســابقة، حيــث تهتــم باألراضــي المســتصلحة 
للزراعــة كتدخــل مــن التدخــالت التــي تحــد مــن ظاهــرة التصحــر، حيــث يشــير المؤشــر )مســاحة 
األراضــي المســتصلحة ســنويا )دونــم(( الــى زيــادة تراكميــة فــي هــذا االتجــاه انطالقــا مــن مــا 
ــر مــن 10000  ــى مــا مســاحته أكث ــم فــي العــام 2016 ليصــل ال ــي 3800 دون مســاحته حوال
دونــم فــي العــام 2018، مــن الجديــر بالذكــر أنــه وان كانــت هــذه التدخــالت تهــدف الــى وقــف 
التصحــر والحــد منــه اال أن هنــاك اعتبــارات بيئيــة البــد مــن أخذهــا بالحســبان عنــد تنفيــذ هــذا 
النــوع مــن االســتصالح الســيما تلــك المتعلقــة بالتنــوع الحيــوي والحفــاظ عليــه، اذ ليــس مــن 

الحكمــة مكافحــة التصحــر علــى حســاب تخريــب التنــوع الحيــوي.

النتيجة 14: القدرة للتعامل مع الكوارث البيئية، وتخفيف آثارها ُمعززة

للتعامــل مــع حــاالت  المدربــة  الكــوادر  )عــدد  النتيجــة وهــو  المتوفــر حــول هــذه  المؤشــر 
الكــوارث البيئيــة( هــو مؤشــر متواضــع مقارنــة مــع مــا يجــب عملــه فــي ســبيل تحقيــق تلــك 
النتيجــة، حيــث نطمــح الــى ادراج مؤشــرات أخــرى اضافيــة الثــراء مراقبــة هــذه النتيجــة والتأكــد 
مــن الجهوزيــة لمواجهــة الكــوارث والطــواريء البيئيــة. االرقــام التــي تتوفــر حــول هــذا المؤشــر 
وهــي 10 أشــخاص مــن الكــوادر قــد تــم تدريبهــم يعتبــر مؤشــرا بســيطا ســواء فــي العــدد أو 
فــي مجــال التأثيــر، وعليــه فانــه البــد مــن ايــالء هــذا األمــر عنايــة واهتمــام خــاص مــن أجــل 
ــا نتحــدث  الوصــول الــى جهوزيــة مناســبة لمواجهــة الكــوارث والطــواريء البيئيــة، خاصــة وأنن

ــة كافــة المؤسســات ذات العالقــة وليــس مؤسســة بعينهــا دون األخــرى. عــن جهوزي

النتيجــة 15: زيــادة كميــة الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة محليــا/ زيــادة كميــة الطاقــة الكهربائيــة المنتجة  
محليــا مــن الطاقــة المتجددة

واحــد  يعتبــر  المســتخدمة  الطاقــات  بيــن مصــادر  مــن  المتجــددة  الطاقــة  علــى  االعتمــاد 
مــن التوجهــات التــي تتماشــى مــع حمايــة البيئــة وكذلــك مــع التكيــف والحــد مــن ظاهــرة 
التغيــر المناخــي باالضافــة الــى كونهــا مــن الســياناريوهات األكثــر اســتدامة فــي مجــال التــزود 
بالطاقــة. المؤشــر األول علــى هــذه النتيجــة )نســبة الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن الطاقــة 
المتجــددة( مــا زال متدنــي حيــث لــم يرتقــي الــى قيمــة الواحــد صحيــح بالمائــة، وبالتالــي فانــه 
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وفــي الحالــة الفلســطينية بالتحديــد البــد مــن االرتقــاء بهــذا المؤشــر والمضــي قدمــا فــي 
تعظيمــه وزيادتــه. هــذا الســيناريو هــو أحــد الســيناريوهات الهامــة التــي يمــن اتباعهــا مــن أجــل 
ــز فــك االرتبــاط عــن االحتــالل فــي مصــادر الطاقــة وفــي ايجــاد اســتقاللية وطنيــة فــي  تعزي

هــذا الجانــب. 
المؤشــر اآلخــر علــى هــذه النتيجــة وهــو )نســبة الطاقــة المتجــددة مــن اجمالــي الطاقــة 
المنتجــة( يعتبــر حالــه أفضــل مــن المؤشــر الســابق حيــث يبلــغ حوالــي 14 % أو يزيــد قليــال فــي 
العــام 2018 مقارنــة مــع 6 % فــي العــام 2016، وهــذا يدلــل علــى أن هنــاك كميــات مــن 
الطاقــة يتــم توليدهــا مــن مصــادر متجــددة اال أنهــا ال تســتخدم فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة. 
مــرة أخــرى البــد مــن تعزيــز وزيــادة قيمــة هــذا المؤشــر كمــا هــو الحــال فــي المؤشــر الســابق 
وذلــك لوفــرة المصــادر المتجــددة فــي فلســطين كالشــمس والريــاح والغــاز الحيــوي وغيرهــا، 
والبــد مــن تعظيــم االعتمــاد عليهــا فــي ســد الحاجــة الوطنيــة للطاقــة منهــا. بالتأكيــد هــذا 
التوجــه يحتــاج الــى تطويــر المنظومــة القانونيــة والمؤسســية الناظمــة، باالضافــة الــى ايجــاد 
نظــام التحفيــز والتشــجيع للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص أو لالفــراد المواطنيــن الراغبيــن 
فــي اللجــوء الــى مثــل هــذا الخيــار. االســتثمار الرأســمالي فــي هــذا المجــال عــال نوعــا مــا ممــا 

يشــكل عائقــا أمــام انتشــاره.

بمــا يرتبــط بالنتيجــة ذاتهــا والمؤشــرات أعــاله فــان المؤشــر المتعلــق بمعــدل اســتهالك الفــرد 
ــاء )كيلــوواط/ ســاعة/ ســنويا( يدلــل علــى  مــن الطاقــة )معــدل اســتهالك الفــرد مــن الكهرب
الزيــادة المســتمرة لهــذا المعــدل مــن االســتهالك حيــث كان قرابــة 1160 كيلوواط/ســاعة/
ســنويا للفــرد الواحــد بينمــا ارتفــع ليصبــح 1193 كيلوواط/ساعة/ســنويا، هــذه الزيــادة مــن 
االســتهالك تتطلــب بالتأكيــد مصــادر جديــدة مــن الطاقــة لتلبــي تلــك الحاجــة. مــن الجديــر 
ــار  بالذكــر أن فلســطين شــهدت هــذا العــام الســيما فــي فصــل الشــتاء انقطاعــا متكــررا للتي
الكهربائــي، وهــو األمــر الــذي أضــر باالقتصــاد وأربــك الحيــاة االجتماعيــة لــدى المواطنيــن 
وهــدد حياتهــم فــي بعــض المناطــق، لــذا فــان اجــراءات فوريــة وجــادة البــد مــن اتخاذهــا مــن 
أجــل التغلــب علــى هــذه المشــكلة وغيرهــا مــن المشــاكل المشــابهة للخــروج بحــل مناســب 

ــة المناســبتين. ــة والنوعي ــزود بالطاقــة وتوفــره بالكمي ومســتدام لمســألة الت

النتيجة 16: ثقافة تسديد ثمن الطاقة المستهلكة معززة، وقيمة الفاقد مخفضة

تعتبــر هــذه النتيجــة هامــة فــي ظــل الحديــث عــن شــح مــوارد الطاقــة المتوفــرة، اذ البــد مــن 
اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتقليــل الفاقــد فــي شــبكات التوزيــع الــى الحــد األدنــى الممكــن مــا 
مــن شــأنه أن يوفــر كميــات اضافيــة مــن الطاقــة، اذ يشــير المؤشــر علــى هــذه النتيجــة )نســبة 
الفاقــد فــي نظــام التوزيــع )كفــاءة نقــل وتوزيــع الكهربــاء( الــى ارتفــاع قيمــة هــذا المؤشــر 
حيــث بلــغ فــي العــام 2016 حوالــي 22 % وقــد انخفــض ليصــل الــى 20 % فــي العــام 2018، 
بالتالــي مــا زال هنــاك كميــة معقولــة مــن الفاقــد فــي شــبكات النقــل والتوزيــع مــا يحتــاج الــى 
اهتمــام واتخــاذ االجــراءات الضروريــة لتجســير وتقليــل هــذا الفاقــد. بالطبــع يرجــع هــذا الفاقــد 

الــى جــودة الشــبكات الناقلــة وشــبكات التوزيــع وطؤيقــة ادارتهــا وصيانتهــا وغيــر ذلــك.
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الهــدف االســتراتيجي الرابــع: المنظومــة التشــريعية البيئيــة محدثــة ومفعلــة ومتكاملــة، واإلطــار 
ز ــن وكفــؤ، والتعــاون الدولــي ُمَعــزَّ المؤسســي البيئــي ُمَمكَّ

النتيجة 17:التشريعات البيئية محدثة ونافذة ومتوائمة مع االتفاقيات الدولية

المؤشــر األول حــول هــذه النتيجــة وهــو )عــدد القضايــا البيئيــة التــي يتــم فيهــا االحتــكام الــى 
قانــون البيئــة والقوانيــن ذات العالقــة( يشــير الــى زيــادة معقولــة فــي عــدد تلــك القضايــا حيــث 
زادت تلــك الحــاالت مــن العــدد 10 فــي العــام 2017 لتصــل الــى قرابــة 15 حالــة فــي العــام 
2018، بالتأكيــد هــذا العــدد هــو ليــس الطمــوح ولكــن الزيــادة وان كانــت بطيئــة فهــي مؤشــر 
ايجابــي علــى تعزيــز تطبيــق القانــون البيئــي والقوانيــن األخــرى ذات العالقــة فــي المخالفــات 
الــى تعزيــز وتطويــر للمنظومــة القضائيــة فــي مجــال  البيئيــة. بالتأكيــد هــذا األمــر بحاجــة 
البيئــة بحيــث تصبــح البيئــة جــزء أصيــل مــن تلــك المنظومــة ويتــم التعاطــي مــع قانــون البيئــة 
والقوانيــن ذات العالقــة بنفــس الدرجــة واألهميــة التــي يتــم التعاطــي فيهــا مــع القوانيــن 

األخــرى.

مؤشــر آخــر وهــو )عــدد مذكــرات التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــع شــركاء دولييــن ومحلييــن( 
الــذي قــد يدلــل ويعــزز تلــك النتيجــة، حيــث بلغــت تلــك المذكــرات 6 مذكــرات فــي العــام 2017 
فــي حيــن أخــذت فــي التناقــص بعــد ذلــك حيــث لــم تســجل أي مذكــرة فــي العــام 2019، 
البــد مــن االهتمــام أكثــر بهــذا الجانــب مــن أجــل تعزيــز عالقــة فلســطين بالمؤسســات البيئيــة 

الدوليــة.

النتيجة 18: االطار المؤسسي البيئي ممكن وكفؤ

المؤشــر الــذي اعتمــد ليدلــل علــى هــذه النتيجــة كان )عــدد الكــوادر التــي تلقــت التدريــب 
المناســب( حيــث كان بواقــع 10 كــوادر فــي العــام 2017 ومثلهــا فــي العــام 2018. ربمــا ال 
يــؤدي هــذا المؤشــر الوحيــد الغــرض مــن رصــد مــدى تحقيــق هــذه النتيجــة، لــذا فــان مؤشــرات 

أخــرى اضافيــة ســيتم اعتبارهــا فــي هــذه النســخة المحدثــة مــن االســتراتيجية.

النتيجة 19: األدوات المستخدمة في مواجهـة انتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية مفعلة 

تعتبــر هــذه النتيجــة مــن النتائــج الهامــة فــي ســياق فضــح ممارســات االحتــالل فــي مجــال 
االنتهــاكات بحــق البيئــة الفلســطينية، حيــث أن المؤشــر )عــدد ملفــات االنتهــاكات التــي تــم 
اعدادهــا( يدلــل علــى عــدد الملفــات التــي يتــم اعدادهــا وطنيــا مــن أجــل اســتخدامها لتوثيــق 
الســيما  الدولــي  المجتمــع  أمــام  االحتــالل  ضــد  كأداة  ووضعهــا  االحتالليــة  االنتهــاكات 
منظمــات حقــوق االنســان والمفــوض الســامي لحقــوق االنســان. بلغــت هــذه الملفــات 4 
ــر  ــر لتطوي ــاك حاجــة واضحــة لتطوي ــن عامــي 2017 و 2018. هن ملفــات فــي مجملهــا مــا بي
وتعــزي القــدرة علــى اعــداد هــذه الملفــات بشــكل ممنهــج واحترافــي يرتقــي ليكــون دليــال 

فاصــال فــي أي شــكوى أو قضيــة أو انتهــاك.



83  االستراتيجية القطاعية للبيئة

النتيجة 20: العمل في قطاع الطاقة منظم 

يعتبــر تنظيــم العمــل فــي قطــاع الطاقــة مــن ضمــن تنظيــم قطــاع البيئــة نظــرا للعالقــة 
الوطيــدة بيــن القطاعيــن، المؤشــر )أنظمــة وتعليمــات جديــدة مقــرة خاصــة بترشــيد اســتهالك 
ترشــيد  يعتبــر  حيــث  القطــاع،  هــذا  لتنظيــم  الهامــة  المســائل  ضمــن  مــن  يعتبــر  الطاقــة( 
اســتهالك الطاقــة واالعتــدال فــي ذلــك مــن القضايــا الهامــة والوســائل الفعالــة فــي توفيــر 
مــوارد اضافيــة مــن الطاقــة. هــذا األمــر بالتأكيــد يحتــاج الــى أنظمــة وتعليمــات تعنــى بهــذا 
ــاك  ــد هن ــم اعــداد مســودتين مــن تلــك التعليمــات فــي العــام 2018. بالتأكي ــب، لقــد ت الجان
حاجــة العــداد المزيــد مــن التعليمــات واألنظمــة التــي تــؤدي وتضمــن تحقيــق هــذه النتيجــة.
ُمَعــّززة  البيئــي  والســلوك  والمعرفــة  الوعــي  مســتويات  الخامــس:  االســتراتيجي  الهــدف 

مــة ُمعمَّ و

النتيجة 21: دور اإلعالم البيئي معزز ومفعل

فــي ســياق الحديــث عــن مــدى تحقيــق هــذه النتيجــة فــان المؤشــر األول )عــدد اإلعالمييــن 
الذيــن تلقــوا تدريبــًا( والــذي يتعلــق باســتهداف االعالمييــن فــي مجــال البيئــة برفــع قدراتهــم 
وتدريبهــم حيــث يشــير هــذا المؤشــر الــى وجــود انجــاز فــي هــذا االتجــاه ولكنــه ليــس متصاعــدا، 
حيــث كان عــدد العالمييــن المســتهدفين فــي العــام 2017 60 اعالمــي بينمــا انخفــض العــدد 
الــى 32 فــي العــام 2018، ربمــا يحتــاج هــذا األمــر الــى مزيــد مــن االهتمــام والتركيــز كــون 

االعالمييــن هــم أداة مهمــة لحمــل وايصــال الرســالة البيئيــة. 

أمــا المؤشــر الثانــي والــذي يتنــاول األفــالم الوثائقيــة البيئيــة التــي يتــم اعدادهــا ونشــرها 
للجمهــور علــى اختــالف الفئــات المســتهدفة فانــه يشــير الــى أرقــام متواضعــة حيــث كان عــدد 
تلــك األفــالم فــي العــام 2017 هــو3 ثالثــة أفــالم وثائقيــة وهــو نفــس العــدد الــذي أنتــج 
فــي العــام 2018 أيضــا، هــذا األمــر غايــة فــي األهميــة حيــث تعتبــر هــذه األفــالم أداة هامــة 
لتوصيــل الفكــرة المطلوبــة والمعلومــة للفئــات المســتهدفة بســهولة. البــد مــن ايــالء هــذا 
األمــر اهتمامــا أكبــر وتطويــر القــدرات واالمكانيــات الالزمــة فــي هــذا الجانــب مــن أجــل اعــداد 

وانتــاج أفــالم وثائقيــة هادفــة ومناســبة وتلقــى اقبــاال مــن طــرف الجمهــور.

بخصــوص المناســبات البيئيــة التــي يتــم االحتفــال بهــا واحياؤهــا علــى مــدار الســنة فان المؤشــر 
)عــدد المناســبات البيئيــة التــي تــم احياؤهــا وإصــدار تقاريــر صحفيــة فيهــا( يشــير الــى وجــود 17 
مناســبة بيئيــة معروفــة وثابتــة يتــم االحتفــال بهــا ســنويا واحياؤهــا، هــذا باالضافــة الــى بعــض 
المناســبات التــي قــد تطــرأ مــن وقــت آلخــر حســب االنشــطة التــي تقــوم بهــا المؤسســة. ربمــا 
يحتــاج هذااألمــر الــى مزيــد مــن الترتيــب والتشــبيك والــى اشــراك مزيــد مــن ذوي العالقــة فــي 
احيــاء هــذه المناســبات. مــن جانــب آخــر قــد يكــون المؤشــر بهــذه الصيغــة غيــر كافــي للتدليــل 
علــى مــدى نجــاح احيــاء هــذه المناســبات أم ال وعلــى تحقيــق احيــاء هــذه المناســبات للغــرض 
المرجــو منهــا، وبالتالــي البــد مــن مراجعــة شــكل وفحــوى هــذه المؤشــرات مــن أجــل تطويرهــا. 
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النتيجة 22: المناهج التعليمية ُمطورة ومتضمنة المفاهيم البيئية

تعتبــر هــذه النتيجــة مــن أهــم األدوات الهادفــة الــى تحقيــق الهــدف المبيــن أعــاله، حيــث 
ــادة المعرفــة  ــر المناهــج التعليميــة المدرســية وســيلة ناجعــة جــدا فــي رفــع الوعــي وزي تعتب
لــدى الجمهــور الفلســطيني الســيما طــالب المــدارس الذيــن يشــكلون نســبة كبيــرة مــن 
ــن البعــد  ــم تضمي الشــعب،وبالتالي فــان المؤشــر )عــدد المناهــج الدراســية المطــورة التــي ت
البيئــي فيهــا( هــو أحــد المؤشــرات التــي تســتخدم للتدليــل علــى مــدى دمــج البيئــة فــي 
المنهــاج المدرســي الفلســطيني، حيــث يشــير الــى أنــه قــد تــم تضميــن البيئــة فــي عــدد 4 مــن 
المناهــج المدرســية فــي العــام 2018. مــن الجديــر بالذكــر أن عمليــة دمــج البيئــة فــي المناهــج 
المدرســية قــد انتقلــت مــن تخصيــص منهــاج محــدد للبيئــة والصحــة ســابقا الــى الطريقــة 
الجديــدة التــي تقــول بــأن تدمــج البيئــة ومفاهيمهــا فــي كل المناهــج، وهــي الطريقــة التــي 
تتماشــى الــى حــد كبيــر مــع المفهــوم عبــر القطاعــي الــذي يتــم التعامــل بــه مــع البيئــة بشــكل 
عــام. عمليــة تضميــن ودمــج البيئــة فــي هــذه المناهــج هــي عمليــة مســتمرة ودائمــة وتحتــاج 
الــى مراجعــة مســتمرة وتحتــاج الــى تقييــم لتحديــد فيمــا اذا كانــت فعــال تــؤدي الهــدف 
المنشــود منهــا وهــو رفــع الوعــي وزيــادة المعرفــة بالبيئــة لــدى هــذه الشــريحة الواســعة مــن 
المجتمــع الفلســطيني. قــد يحتــاج هــذا األمــر الــى تأهيــل المعلميــن وتدريبهــم وبنــاء قدراتهــم 
فــي هــذا االطــار مــن أجــل تمكينهــم مــن أداء األمــر وتوصيــل المفهــوم بشــكل أفضــل. هنــاك 
حاجــة أيضــا لتطويــر هــذه المؤشــرات والتفكيــر فــي مؤشــرات أخــرى ذات عالقــة بالتعليــم 

والتعليــم العالــي مــن أجــل التأكيــد أكثــر مــن مــدى تحقيــق هــذه النتيجــة.

النتيجة 23: رفع الوعي البيئي المجتمعي

الــى كافــة المواطنيــن الذيــن  نــرى حيــث يمكــن فيهــا االشــارة  هــذه نتيجــة واســعة كمــا 
)عــدد  المؤشــر  ولعــل  وأشــكالها،  أنواعهــا  اختــالف  علــى  بيئيــة  أنشــطة  فــي  اســتهدفوا 
ــة المختلفــة(  ــة مــن خــالل حمــالت التوعي ــع بيئي ــى مواضي ــم تدريبهــم عل ــن ت االشــخاص الذي
يشــير الــى ذلــك بوضــوح، حيــث بلــغ العــدد فــي العــام 2017 مــا يزيــد عــن 11000 شــخص 
بينمــا ارتفــع الــى مــا يقــارب 20000 شــخص فــي العــام 2018. التوجــه العــام فــي هــذا المؤشــر 
هــو الزيــادة المســتمرة نظــرا لالهتمــام المتزايــد مــن قبــل المؤسســة بهــذا األمــر مــن جانــب 
والــى عمليــة التشــبيك والتنســيق التــي باتــت تلجــأ لهــا المؤسســة لتفيــذ األنشــطة البيئيــة 
والحمــالت البيئيــة المختلفــة. بالتأكيــد فــان هــذه االعــداد تشــكل طيفــا متنوعــا مــن الجهــات 
واألشــخاص المســتهدفين، ســواء كانــوا مــن جمعيــات نســوية أو أنديــة شــبابية أو مؤسســات 
مجتمعيــة أو ربــات األســر أو كبــار الســن أو طــالب المــدارس والجامعــات وريــاض األطفــال 
أو جهــات رســمية. هنــاك حاجــة بالتأكيــد الــى تأطيــر هــذا العمــل بشــكل أكبــر، واالســتعانة 
فــي عمليــات التنفيــذ بالمنظمــات المجتمعيــة غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن األجســام مــن أجــل 
توســيع نطــاق االنتشــار لشــكل أكبــر ومــن أجــل تنويــع المعلومــة والمعــارف التــي تقــدم، الــى 

جانــب ضمــان نجــاح أكبــر لمثــل هــذه األنشــطة.



85  االستراتيجية القطاعية للبيئة

المؤشــرات األخــرى المســتخدمة فــي هــذه النتيجــة ســواء مــا يتعلــق بعــدد البرامــج البيئيــة 
المنفــذة أو عــدد الحمــالت البيئيــة المنفــذة مــا زالــت بحاجــة الــى اهتمــام أكبــر حيــث أن القيــم 
مــا زالــت متدنيــة مقارنــة مــع مــا يجــب فعلــه فــي هــذا االطــار، كمــا أن هــذه المؤشــرات ذاتهــا 
ربمــا بحاجــة الــى مراجعــة واعــادة صياغــة وتعريــف كــي تكــون أوضــح وقابلــة للقيــاس بشــكل 

أســهل الحقــا.





القسم الثالث

رؤية القطاع
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رؤية القطاع

1.3 بيان رؤية القطاع 
تنطلــق رؤيــة فلســطين البيئيــة مــن اإلدراك العميــق ألهميــة الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا 

فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية العتيــدة حيــث تتمثــل الرؤيــة فــي:

»بيئة محمية نظيفة مستدامة« 

2.3 رسالة المؤسسة 
صيانــة البيئــة وحمايتهــا والمحافظــة علــى صحــة االنســان وكبــح اســتنزاف المصــادر الطبيعيــة 
والتكيــف مــع والحــد مــن ظاهــرة تغيــر المنــاخ ومكافحــة التصحــر ومنــع التلــوث وتعزيــز الوعــي 
والتربيــة البيئيــة بمــا يكفــل تحقيــق التنميــة المســتدامة لضمــان حقــوق االجيــال الحاليــة 

والمســتقبلية فــي المصــادر بالشــراكة مــع المؤسســات األخــرى فــي القطــاع.

القسم الثالث



القسم الرابع

األهداف اإلستراتيجية والنتائج
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األهداف اإلستراتيجية والنتائج

لتحقيــق الرؤيــة اآلنفــة الذكــر، وتماشــيا مــع رســالة المؤسســة، واعتمــادًا علــى تحليــل الواقــع 
البيئــي، ومراجعــة لمــا تــم إنجــازه مــن إســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة فــي الفتــرة )2017–
وثيقــة »أجنــدة  التــي تضمنتهــا  الوطنيــة  والسياســات  األولويــات  مــع  وانســجاما   ،)2019
السياســات الوطنيــة 2022–2017«، فقــد تــم تحديــد خمســة أهــداف إلســتراتيجية البيئــة 

ــي: ــرة المحــددة )2022–2017(، وهــي كمــا يل ــة بحيــث تخــدم الفت ــر القطاعي عب

مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.. 1

البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة.. 2

اإلجــراءات الالزمــة للتكيــف مــع آثــار ظاهــرة التغيــر المناخــي وللتخفيــف مــن انبعاثــات . 3
غــازات الدفيئــة، وللحــد مــن التصحــر، ومواجهــة الكــوارث والطــواريء البيئيــة ُمتخــذة 

وُمتبنــاه.

المنظومــة التشــريعية البيئيــة محدثــة ومفعلــة ومتكاملــة، واإلطــار المؤسســي البيئــي . 4
ز. ــن وكفــؤ، والتعــاون الدولــي ُمَعــزَّ ُمَمكَّ

مة.. 5 مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

الجــدول التالــي رقــم )3( يبيــن النتائــج المرتبطــة بــكل هــدف مــن األهــداف المذكــورة أعــاله، 
كمــا يبيــن أيضــا المؤشــرات التــي ســيتم قيــاس كل مــن هــذه النتائــج مــن خاللهــا، باالضافــة 
ــدءا مــن العــام  ــة القادمــة ب الــى االســتهدافات التــي ســيتم تحقيقهــا خــالل الســنوات الثالث

 .2020

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الجــدول بمــا فيــه مــن نتائــج واســتهدافات ال يشــمل فقــط النتائــج 
التــي يعــول علــى ســلطة جــودة البيئــة تحقيقهــا، وانمــا يشــمل أيضــا النتائــج التــي علــى 
القطاعــات التنمويــة األخــرى تحقيقهــا مــن منطلــق تضميــن البعــد البيئــي فــي اســتراتيجياتها، 
حيــث البــد وأن تشــمل تلــك االســتراتيجيات القطاعيــة البعــد البيئــي بحكــم أن البيئــة هــي 

ــة. ــر قطاعي اســتراتيجية عب

القسم الرابع



91  االستراتيجية القطاعية للبيئة

الجدول )3(: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

إدارة فاعلة وآمنة بيئيًا 
وصحيًا لخدمات النفايات 

الصلبة

نسبة النفايات الصلبة التي يتم 
طمرها بشكل صحي من إجمالي 

النفايات المنتجة

بيئة، حكم 100 99% 98% 98% %
محلي

نسبة النفايات التي يتم تدويرها من 
إجمالي النفايات المنتجة

بيئة، حكم 10 8% 6% 1%–2 %
محلي

نسبة األسر التي تتلقى خدمات جمع 
ونقل النفايات

بيئة، حكم 99 98.5% 98% 97% %
محلي

متوسط إنتاج الفرد اليومي من 
النفايات الصلبة )كغم/فرد/يوم(

بيئة، حكم 0.7440.730.720.70
محلي

زيادة كمية النفايات الخطرة 
التي يتم جمعها ومعالجتها

نسبة النفايات الخطرة التي تتم 
معالجتها من اجمالي النفايات 

المنتجة

البيئة، الحكم 10 7% 5% 2% %
المحلي

عدد محالت صيانة األجهزة الخلوية 
التي تتخلص من نفاياتها االلكترونية 

بشكل سليم

االتصاالت 0204060
وتكنولوجيا 
المعلومات، 

البيئة

نسبة التقدم في انجاز نظام التخلص 
اآلمن من النفايات االلكترونية في 

المؤسسات الحكومية 

االتصاالت –50 50% 0% %
وتكنولوجيا 
المعلومات، 
البيئة، اللوازم 

العامة

إجراءات الرقابة والتفتيش 
البيئي معززة

عدد جوالت الرقابة والتفتيش البيئي 
المنفذة

البيئة، 1254150017002000

عدد الحاالت المخالفة التي يتم 
ضبطها وتصويب وضعها

البيئة، 15305070

البيئة،263300340400عدد الموافقات البيئية الممنوحة

زيادة كمية النفايات الطبية 
التي يتم جمعها ومعالجتها 

نسبة النفايات الطبية التي تتم 
معالجتها من كمية النفايات الطبية 

المتولدة

وزارة الصحة50 40% 30% 20% %

ربط األمراض مع مسبباتها 
من الملوثات البيئية

وجود نظام للربط بين المرض 
والمسبب من التلوث )نسبة التقدم 

في بناء النظام(

وزارة الصحة60 40% 20% 0% %
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الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

جميع المواطنين يتم 
تزويدهم بالمياه بطريقة 

مستدامة من مصادر 
موثوقة

النسبة المئوية للعينات التي تحقق 
المواصفة الفلسطينية على مستوى 

الضفة الغربية

% 96% 99

%
 99

سلطة المياه99.8 5%.

نسبة االسر المربوطة بالشبكة 
العامة للمياه

% 93.3% 94

%
 94

.5

سلطة المياه95 %

كفاءة أنظمة توزيع المياه 
مطورة

نسبة الفاقد على مستوى شبكات 
التوزيع

سلطة المياه30 30% 33% 35% %

مصادر المياه محمية من 
التلوث واالستنزاف

وجود منظومة رصد مطبقة 
لمختلف مصادر المياه كما ونوعا 
والتعديات عليها )نسبة مصادر 

المياه المراقبة(

سلطة المياه85 83% 80% 80% %

نسبة مصادر مياه الشرب الملوثة 
قبل التعقيم )ابار وينابيع(

سلطة المياه0 0% 0% 13% %

سلطة المياه181065 %عدد حاالت التعديات على المصادر

انظمة مياه الصرف الصحي 
من جمع ونقل ومعالجة 

تعمل بكفاءة عالية

نسبة االسر الموصولة بالشبكة 
العامة للصرف الصحي

 % 31
ضفة

 % 75
غزة

 % 33
ضفة

 % 80
غزة

 % 34
ضفة

 % 81
غزة

 % 35
ضفة

 % 81
غزة

سلطة المياه

النسبة المئوية لكمية المياه 
المعالجة داخل االراضي الفلسطينية

سلطة المياه20 15% 10% 6% %

النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي 
المعالجة التي تطابق المواصفة 

الفلسطينية

سلطة المياه90 85% 85% 80% %

عدد محطات المعالجة التي تتوافق 
مخرجاتها مع المواصفة الفلسطينية

سلطة المياه10101111

كثافة المركبات المسجلة والعاملة بيئة مرورية امنة
في الضفة الغربية )مركبة/1000 

نسمة(

 127
)2018(

النقل 130135140
والمواصالت
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الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

معدالت تلوث بيئية 
مضبوطة في قطاع النقل

عدد المشاريع المنفذة في قطاع 
النقل والتي ُتراعي اإلدارة البيئية.

النقل 468صفر
والمواصالت

عدد المركبات التي يتم رصد نسبة 
العوادم منها

13
00

00

14
00

00

15
00

00

16
00

00

النقل 
والمواصالت

عدد المركبات الصديقة للبيئة التي 
تم ترخيصها )الهجينة + الكهربائية(

النقل 4980100120
والمواصالت

المخلفات الزراعية مدارة 
بشكل سليم 

وجود نظام الدارة المخلفات الزراعية 
)نسبة التقدم في انجاز النظام(

وزارة الزراعة100 60% 30% 0% %

استخدام االسمدة 
والمبيدات الزراعية منظم

وجود نظام لضبط استخدام 
المبيدات واالسمدة الكيماوية 

ومخلفاتها )نسبة التقدم في انجاز 
النظام(

وزارة الزراعة100 60% 30% 0% %

زيادة عدد المنشآت 
الصناعية التي تطبق 

مفهوم االنتاج واالستهالك 
المستدام

عدد المنشآت الصناعية التي 
تطبق مفهوم االنتاج واالستهالك 

المستدام

االقتصاد 10152025
الوطني

عدد الكوادر الفنية التي تلقت تدريبا 
في هذا المفهوم

االقتصاد 20202020
الوطني، البيئة
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

الحفاظ على التنوع الحيوي 
وحماية مواقع التراث 

الطبيعي

عدد األصناف 
المهددة 
باالنقراض

البيئة334334334334نباتي

البيئة74747474حيواني

عدد المحميات الطبيعية التي لها 
خطة إدارة معتمدة ومفعلة

البيئة46810

نسبة مساحة المحميات الطبيعية 
إلى المساحة الكلية ألراضي الدولة

البيئة9 9% 9% 9% %

كمية المياه المتاحة كما 
ونوعا )تقليدية وغير 
تقليدية( تم زيادتها 

كمية المياه المنتجة سنويا من 
المصادر التقليدية )مليون متر مكب(

المياه124.5131140150

كمية المياه المنتجة من الحصاد 
المائي )مليون متر مكعب(

المياه، الزراعة2.55710

كمية المياه المحالة المتاحة سنويا 
)مليون متر مكعب(

المياه4.2105070

كمية المياه المشتراة سنويا من 
شركة ميكروت )مليون متر مكعب(

81.5
939498

المياه

النسبة المئوية لكمية المياه 
المعالجة داخل االراضي الفلسطينية 

المياه20 15% 10% 6% %

مساحة االراضي القابلة 
للري )المروية( من مصادر 
المياه المعالجة تم زيادتها

نسبة المياه العادمة المعالجة المعاد 
استخدامها في الري

المياه5 5% 5% 4% %

مساحة االراضي الزراعية المروية من 
المياه العادمة المعالجة )بالدونم(

الزراعة950105011001100

تطبيق أنماط الزراعة 
العضوية في ازدياد

نسبة مساحات األراضي المستغلة 
للزراعة العضوية من المساحات 

الزراعية الكلية

الزراعة4 3% 2% %–

عمليات الصيد والرعي 
الجائر مسيطر عليها

عدد المخالفات التي يتم فيها تطبيق 
قانون الصيد

الزراعة، البيئة202540–
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

مفهوم االنتاج 
واالستهالك المستدام 
مطبق في النشاطات 

الزراعية

عدد المشاريع/ األنشطة/ المزارع/ 
التي يتم فيها تطبيق مفهوم االنتاج 

واالستهالك المستدام

الزراعة203040–

السياحة البيئية مروجة 
كواحدة من السياحات 

البديلة

نسبة السياح )محليين وأجانب( الذين 
يرتادون مواقع السياحة البيئية

وزارة السياحة –
واآلثار

المرافق والمنشآت 
السياحية تراعي البعد 

البيئي

عدد المرافق / المنشآت السياحية 
التي تراعي البعد البيئي/ االنتاج 

واالستهالك المستدام

وزارة السياحة 555–
واآلثار

االستدامة البيئية مضمنة 
في أنظمة الشراء العام 

والعطاءات 

نظام الشراء للبنية التحتية )نظام 
العطاءات المركزية( يتضمن مفهوم 

االستدامة البيئية
)نسبة التقدم في تضمين ذلك(

األشغال 60 40% 20% 0% %
العامة 

واالسكان
مجلس الشراء 
العام، وزارة 
المالية، البيئة

نظام الشراء العام يتضمن مفهوم 
االستدامة البيئية

)نسبة التقدم في تضمين ذلك(

وزارة المالية، 40 20% 10% 0% %
مجلس الشراء 

العام، البيئة

الحوافز الضريبية والمالية 
تستهدف المشاريع 

والمبادرات الصديقة للبيئة

عدد الحوافز الضريبية والمالية 
لمدخالت تنفيذ المشاريع والمبادرات 

الصديقة للبيئة

وزارة المالية، –
هيئة تشجيع 
االستثمار، 

وزارة االقتصاد 
الوطني

الطاقة مستخدمة بشكل 
كفؤ وفعال في المنشآت 

والمرافق المختلفة

عدد المواقع/ المنشآت التي يتم 
فيها التدقيق الطاقي وتطبيق 
مفهوم كفاءة استخدام الطاقة

سلطة الطاقة–
االشغال 
العامة 

واالسكان
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الهدف االستراتيجي الثالث:  اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي وللتخفيف من انبعاثات 

غازات الدفيئة، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه 

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

المساهمة في الحد من 
آثار التغير المناخي والتكيف 

معه

مقدار التمويل ألنشطة التكيف مع 
تغير المناخ )مليون دوالر(

البيئة–
)الفريق 

الوطني المناخ(

حصة الفرد من انبعاثات غازات 
الدفيئة )طن مكافيء ثاني اكسيد 

الكربون(

البيئة، الفريق 0.990.990.990.99
الوطني للمناخ

مساحة االراضي المزروعة 
او التي تمت حمايتها من 

التدهور/التصحر تزداد سنويا

نسبة األراضي المهددة بالتصحر من 
أراضي الدولة

الزراعة، البيئة14 14% 15% 15% %

مساحة األراضي المستصلحة سنويا 
)دونم(

+2147
)2018(

الزراعة

القدرة للتعامل مع الكوارث 
البيئية، وتخفيف آثارها 

ُمعززة

خطة طوارئ بيئية معدة
)نسبة التقدم في انجاز الخطة(

البيئة، المجلس 100 40% 20% 0% %
االعلى للدفاع 
المدني، الفريق 
الوطني للحد 
من مخاطر 

الكوارث

عدد الكوادر المدربة للتعامل مع 
حاالت الكوارث البيئية

البيئة، المجلس 101515–
االعلى للدفاع 
المدني، الفريق 
الوطني للحد 
من مخاطر 

الكوارث

زيادة كمية الطاقة 
الكهربائية المنتجة محليا/ 

زيادة كمية الطاقة 
الكهربائية المنتجة محليا من 

الطاقة المتجددة

نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من 
الطاقة المتجددة

% 0.88
)2018(

سلطة الطاقة

نسبة الطاقة المتجددة من اجمالي 
الطاقة المنتجة محليا

 % 14.4
)2018( 

سلطة الطاقة

معدل استهالك الفرد من الكهرباء 
)كيلوواط/ ساعة( سنويا

 1193
)2018(

سلطة الطاقة

ثقافة تسديد ثمن الطاقة 
المستهلكة معززة، وقيمة 

الفاقد مخفضة.

نسبة الفاقد في نظام التوزيع 
)كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء(

 % 20
)2018(

سلطة الطاقة
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الهدف االستراتيجي الثالث:  اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي وللتخفيف من انبعاثات 

غازات الدفيئة، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه 

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

زيادة عدد المرافق 
والمنشآت التي تتبنى البناء 

األخضر

عدد المنشآت/ المرافق التي تطبق 
متطلبات البناء األخضر

التربية والتعليم5510–
التعليم العالي

األشغال 
العامة 

واالسكان
وزارة الصحة
هيئة المدن 

الصناعية
وزارة الحكم 

المحلي
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة استهداف
لية و لمســؤ ا

2019202120222023

التشريعات البيئية محدثة 
ونافذة ومتوائمة مع 

االتفاقيات الدولية

عدد القوانين واألنظمة التي تم 
تحديثها وإقرارها لتالئم االلتزامات 

الدولية

البيئة0111

عدد القوانين واللوائح التنظيمية/ 
األنظمة التي تم اعدادها وإقرارها

البيئة1122

عدد التعليمات والمعايير التي تم 
اعدادها وإقرارها

البيئة122–

عدد االتفاقيات البيئية الموقعة 
التي اصبحت فلسطين عضوًا فيها

البيئة، وزارة 8111
الخارجية

عدد القوائم التي تم اعدادها 
وإقرارها

البيئة1111

عدد مذكرات التفاهم التي تم 
توقيعها مع شركاء دوليين ومحليين

البيئة، وزارة 121–
الخارجية

االطار المؤسسي البيئي 
ممكن وكفؤ

عدد الكوادر التي تلقت التدريب 
المناسب

البيئة20202020

نسبة االنجاز في اعداد نظام 
للمعلومات البيئية 

البيئة100 60% 30% 10% %

نسبة التقدم في اعداد تقرير دوري 
عن حالة البيئة 

البيئة100 40% 20% 0% %

نسبة التقدم في اعداد الدراسة 
حول تقييم واقع البحث العلمي 

البيئة–100 50% 0% %

نسبة التقدم في اعداد خطة لتطوير 
البحث العلمي 

البيئة100 50% %–0 %

نسبة التحول الى نظام عمل 
مؤسسي مؤتمت

البيئة80 60% 40% 20% %
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة استهداف
لية و لمســؤ ا

2019202120222023

األدوات المستخدمة في 
مواجهـة انتهاكات االحتالل 
للبيئة الفلسطينية مفعلة 

عدد الملفات  التي تم اعدادها حول 
االنتهاكات البيئية االسرائلية

البيئة222–

عدد حاالت تهريب النفايات عبر 
الخط األخضر/ المستوطنات التي 

تم ضبطها

مرتبط –
بوجود 
حاالت 
تهريب

مرتبط 
بوجود 
حاالت 
تهريب

مرتبط 
بوجود 
حاالت 
تهريب

البيئة، الضابطة 
الجمركية، 

شرطة السياحة 
والبيئة

عدد الحاالت/القضايا البيئية التي 
يتم تقديمها ووضعها امام المجتمع 

الدولي ضد االحتالل

مرتبط –
بوجود 
حاالت 

مرتبط 
بوجود 
حاالت

مرتبط 
بوجود 
حاالت

البيئة، وزارة 
الخارجية

العمل في قطاع الطاقة 
منظم

أنظمة وتعليمات جديدة مقرة خاصة 
بترشيد استهالك الطاقة

 2
مسودة 
)2018(

سلطة الطاقة

االجراءات الالزمة لتوطين 
االستراتيجية العربية للصحة 

والبيئة متخذة

االستراتيجية العربية للصحة والبيئة 
موطنة ومنفذة

وزارة الصحة، 100 60% 30% 10% %
البيئة

البعد البيئي متخذ في 
اجراءات الترخيص للمنشآت 

الصناعية

عدد الرخص الممنوحة للمنشآت 
الصناعية/ جديدة ومجددة وتراعي 

الموافقة البيئية

االقتصاد 138150160170
الوطني

الشهادات الخضراء 
وشهادات االعتماد البيئية 
لدى المنشآت الصناعية 

في ازدياد 

عدد الصناعات الحاصلة على 
شهادات معتمدة خضراء / بيئية )بما 

فيها أيزو 14001(

االقتصاد 345–
الوطني، 

المواصفات 
والمقاييس

شروط السالمة العامة 
والبيئية متخذة في مواقع 

العمل

عدد مواقع العمل التي تلتزم 
بشروط السالمة العامة والبيئية

وزارة العمل، 204060–
الدفاع المدني

خطط االدارة البيئية مراعاة 
في قطاع االنشاءات 

واالسكان والبنية التحتية 
والمباني الحكومية

عدد المشاريع التي تراعي خطة 
االدارة البيئية أثناء التنفيذ/  أو عدد 
المشاريع التي تلتزم بتطبيق شروط 

دراسات تقييم األثر البيئي

وزارة االشغال 203040–
العامة 

واالسكان، 
وزارة الحكم 

المحلي، 
سلطة المياه، 

وزارة النقل 
والمواصالت، 

وزارة 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات، 

البيئة
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة استهداف
لية و لمســؤ ا

2019202120222023

البعد البيئي مستوفى 
في المخططات الهيكلية 

للهيئات المحلية

عدد المخططات الهيكلية التي 
استوفت البعد البيئي فيها

وزارة الحكم –
المحلي، 

مجلس التنظيم 
األعلى، البيئة

القوانين المتعلقة بحماية 
البيئة مطبقة

عدد القضايا التي يتم البت فيها 
استنادا للقوانين البيئية

)العدل وسيادة –
القانون(

وزارة العدل

عدد الكوادر القضائية التي تلقت 
تدريبا في مجال البيئة

البيئة، العدل 0202020

مة الهدف االستراتيجي الخامس: مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

خط مؤشرنتائج
أساس

جهة استهداف
المسؤولية

2019202120222023

دور اإلعالم البيئي معزز 
ومفعل

عدد اإلعالميين الذين تلقوا تدريبًا 
بيئيا

البيئة20203040

عدد البرامج االعالمية )المسموعة 
والمرئية( ذات المضمون البيئي التي 

تم تنفيذها)ساعة عرض(

البيئة223–

عدد االفالم الوثائقية البيئية التي 
تم اعدادها ونشرها

البيئة223–

عدد المناسبات البيئية التي تم 
احياؤها وإصدار تقارير صحفية فيها

البيئة17171717

رفع الوعي البيئي 
المجتمعي

عدد الحمالت / االنشطة البيئية 
المنفذة

البيئة101515–

عدد االشخاص الذين تم 
استهدافهم/ تدريبهم على مواضيع 

بيئية من خالل حمالت التوعية 
المختلفة

20
00

0

20
00

0

20
00

0

20
00

0

البيئة
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة استهداف
لية و لمســؤ ا

2019202120222023

دمج البيئة في مبادرات 
دعم الحماية االجتماعية 

)المشاريع الصغيرة، مشاريع 
التمكين االقتصادي، 

مشاريع التخرج من الفقر(

عدد المبادرات/ المشاريع التي تم 
دمج البيئة فيها

التنمية –
االجتماعية، 

البيئة

البيئة متضمنة في انشطة 
التعليم الصفية والالصفية

عدد األنشطة الصفية والالصفية 
التي تستهدف / تدمج البيئة

التربية –
والتعليم، البيئة

البيئة مستهدفة في خطط 
البحث العلمي والتطبيقي 

عدد األبحاث البيئية المنفذة/ 
المعدة

التعليم –
العالي، التربية 
والتعليم، البيئة

البيئة مدمجة في المناهج 
التعليمية المدرسية 

والجامعية

عدد المناهج المدرسية التي تدمج 
البعد البيئي فيها )تراكمي(

التربية 4567
والتعليم، البيئة

عدد المناهج الجامعية التي تدمج 
البعد البيئي فيها

التعليم العالي، –
البيئة

البعد البيئي حاضر في 
األنشطة والفعاليات 

الثقافية

عدد األنشطة الثقافية التي تدمج / 
تستهدف البعد البيئي

وزارة الثقافة، –
البيئة

البيئة مستهدفة في ادوات 
االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات

عدد الحمالت التي تنفذ من خالل 
أدوات االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات والبريد والتي تستهدف 
البيئة

–
وزارة 

االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات، 

البيئة

عدد الوظائف الخضراء المستحدثة الوظائف الخضراء في ازدياد
في سوق العمل

العمل، البيئة–
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

خــط مؤشرنتائج
س ســا أ

جهــة استهداف
لية و لمســؤ ا

2019202120222023

استهداف الشباب والمرأة 
في العمل البيئي في ازدياد

عدد المبادرات واالنشطة البيئية 
التي تستهدف الشباب

المجلس –
االعلى للشباب 
والرياضة، البيئة

عدد الشراكات البيئية التي تجمع 
الشباب الفلسطيني مع نظرائه في 

المحيط العربي والعالمي

المجلس –
األعلى للشباب 

والرياضة، 
سلطة جودة 

البيئة

عدد المبادرات واالنشطة البيئية 
التي تستهدف النساء

وزارة شؤون –
المرأة، البيئة

عدد الوثائق البيئية )خطط، 
سياسات، استراتيجيات، قوانين، الخ( 

الحساسة للنوع االجتماعي

وزارة شؤون 1111
المرأة، البيئة

البعد البيئي مستهدف 
في المشاريع والمبادرات 

النسوية

عدد المبادرات /المشاريع الريادية 
النسوية التي تستهدف البيئة
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التبعات البيئية المترتبة على توجه الحكومة للتنمية بالعناقيد

مــن منظــور بيئــي فــان التنميــة بالعناقيــد تــكاد تكــون ذاتهــا بغير العناقيد كما كانت ســابقا، اال 
أن مــا يتغيــر هــو تكثيــف العمــل بالمجــال العنقــودي فــي منطقــة جغرافيــة معينــة )محافظــة 
أو أكثــر(. بالتالــي فــان مــا يتــم القيــام بــه بيئيــا تجــاه العمل بالعناقيد ســواء الزراعــي أو الصناعي 

أو الســياحي أو غيــره سيســتمر كمــا كان ولكــن ضمــن االعتبــارات التاليــة أو التبعــات التاليــة:

حجــم المتابعــة البيئيــة للمشــاريع واألنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا فــي اطــار كل عنقــود 	 
مــن العناقيــد ســوف يــزداد ويتكثــف وذلــك بحكــم اتســاع نطــاق العمــل فــي كل عنقــود 

مــن العناقيــد، هــذا ســيتطلب بالتأكيــد كادر اضافــي للمؤسســة.

الــى جانــب ذلــك فانــه ســوف يلــزم تخصيــص وقــت اطــول مــن وقــت الــكادر الفنــي مقارنــة 	 
مــع الــذي يبــذل حاليــا لمتابعــة تلــك األنشــطة الســيما فــي مجــال الرقابــة والتفتيــش 

وضمــان تطبيــق شــروط الموافقــات البيئيــة واتســاع رقعــة التوعيــة البيئيــة.

باالعتمــاد علــى نــوع االنشــطة والتدخــالت التــي ســيتم تنفيذهــا فــي اطــار كل عنقــود قــد 	 
تبــرز الحاجــة الــى تطويــر أنظمــة أو تعليمــات فنيــة غيــر موجــودة حاليــا لســد فــراغ معيــن 

قــد يبــرز حــال البــدء بتنفيــذ العمــل بالعنقــود أيــا كان.

فيمــا يخــص العنقــود الزراعــي فانــه ســوف ينتــج عنــه عــبء اضافــي علــى البيئــة مــن خــالل 	 
انتــاج كميــات جديــدة مــن النفايــات الســيما النفايــات الزراعيــة خاصــة وأن العنقــود ســوف 
يضــم االنتــاج النباتــي والزراعــي، وبالتالــي فــان حلــوال مبتكــرة ومناســبة البــد مــن اتباعهــا 
لمواجهــة تلــك المشــكلة كــي يســتفاد مــن تلــك النفايــات كمصــدر وكــي تتــم ادارتهــا 

بشــكل ســليم كــي ال تشــكل عبئــا علــى البيئــة.

العنقــود الزراعــي والعنقــود الصناعــي ســوف ينتــج عنــه بالضــرورة كميــات اضافيــة مــن 	 
النفايــات الخطــرة وهــو مــا ســيزيد مــن التبعــات علــى البيئــة ويســتلزم جهــودا وامكانيــات 

اضافيــة للتعامــل مــع هــذا المســتجد.

العنقود الســياحي وخاصة اذا ما اشــتمل على عنصر الســياحة البديلة المتعلقة بالســياحة 	 
البيئيــة التــي تعتمــد علــى الطبيعــة قــد تخلــف آثــارا وتبعــات ســلبية علــى البيئــة الســيما 
علــى األصنــاف النباتيــة والحيوانيــة وقــد تعرضهــا للخطــر، وبالتالــي هناك متطلبــات جديدة 
مــن قبــل المؤسســة البــد وأن تقدمهــا فــي هــذا الســياق لضمــان تقليــل ذلــك األثــر والحــد 

منه.

القسم الخامس
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األراضــي، 	  المعتمــد الســتعماالت  النمــط  مــع  الزراعــي  بالعنقــود  العمــل  يتعــارض  قــد 
بمعنــى أن التوســع فــي الرقعــة الزراعيــة فــي مناطــق العنقــود الزراعــي قــد يعتــدي علــى 
بعــض أماكــن المحميــات الطبيعيــة أو مناطــق التنــوع الحيــوي، وبالتالــي فــان هــذا ســوف 

يخلــق عبئــا اضافيــا علــى البيئــة والبــد مــن مواجهتــه وتصحيحــه.

ان اســتصالح مســاحات جديــدة مــن األراضــي قــد يضــر بالبيئــة الســيما بالتنــوع الحيــوي 	 
القائــم فــي تلــك المناطــق وبالتالــي فــان اجــراءات احترازيــة جديــدة واضافيــة البــد مــن 

ــه. ــم التخفيــف مــن الضــرر المتوقــع والحــد من األخــذ بهــا كــي يت

قــد تســبب الزراعــة المكثفــة التــي ستســتخدم فــي العنقــود الزراعي في اســتخدام كميات 	 
اضافيــة كبيــرة مــن األســمدة الكيماويــة والمبيــدات الحشــرية وبالتالــي فــان ذلــك ســيكون 
لــه األثــر الكبيــر علــى جــودة التربــة ومصــادر الميــاه والحيــاة البريــة المتمثلــة بالحشــرات 

والنحــل والطيــور.

ان زيــادة اســتيراد المــواد كيماويــة ســواء فــي العنقــود الزراعــي أو الصناعــي تتطلــب 	 
موافقــات بيئيــة وهــذا عبــئ اضافــي علــى الــكادر البيئــي أيضــا. 

العنقــود الصناعــي ســينجم عنــه بالتأكيــد كميــات اضافيــة كبيــرة مــن الميــاه العادمــة 	 
الصناعيــة والتــي تحتــاج الــى عنايــة خاصــة ســواء كانــت ناتجــة عــن مــدن صناعيــة أو مناطــق 
صناعيــة أو صناعــات موزعــة بشــكل عشــوائي، وبالتالــي هنــاك أعبــاء اضافيــة علــى البيئــة 
مرتقبــة مــن هــذا األمــر مــا يحتــاج الــى عنايــة خاصــة وجهــود اضافيــة وبنيــة تحتيــة مالئمــة 

للتعامــل مــع هــذا األمــر المســتجد.





القسم السادس

التبعات البيئية المترتبة على خطة الضم 
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التبعات البيئية المترتبة على خطة الضم 

مصــادرة العديــد مــن المحميــات الطبيعيــة ومناطــق التنــوع الحيــوي الغنيــة ممــا ســيؤثر 	 

ســلبا علــى التــوازن البيئــي.

ــا علــى 	  ــذي ســيخلق ضغطــا اضافي ــة األمــر ال ــرة مــن المــوارد الطبيعي مصــادرة نســبة كبي
المــوارد الطبيعيــة المتاحــة ويهــدد اســتدامتها.

خلــق القيــود والعقبــات االضافيــة أمــام الوصــول الــى تلــك المناطــق ممــا يحــول دون 	 
تنفيــذ اجــراءات الرقابــة والتفتيــش وبســط القانــون.

تعزيــز عــدم التواصــل بيــن األراضــي الفلســطينية وتفتيتهــا ممــا ســيحول دون تحقيــق 	 
المطلــوب. بالشــكل  المســتدامة  التنميــة  عمليــة 

تدميــر العديــد مــن الموائــل الطبيعيــة للعديــد مــن األصنــاف النباتيــة والحيوانيــة ممــا 	 
ســيؤثر ســلبا علــى التنــوع الحيــوي ويعــزز اآلثــار الناجمــة عــن ذلــك كمــا هــو الحــال بالنســبة 

ــره. لالمــن الغذائــي وغي

عــدم القــدرة علــى الســيطرة والتحكــم بالمشــاريع واألنشــطة التــي قــد ينفذهــا االحتــالل 	 
فــي تلــك المناطــق والتــي قــد تكــون ذات أثــر بيئــي ســلبي عالــي مــن حيــث التلــوث وتدهور 

األراضي.

القسم السادس
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية 
وغايات التنمية المستدامة
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة

أجنــدة  وتطويــر  وتحديــث  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  االســتراتيجيات  تحديــث  إطــار  فــي 

للعمليــة  الجديــدة  والمدخــالت  الوطنيــة  التوجهــات  مــع  لتتماشــى  الوطنيــة  السياســات 
التنمويــة فــي الثــالث ســنوات القادمــة، تمــت اعــادة صياغــة مجموعــة التدخــالت السياســاتية 
ــة  ــدرج تحــت األولوي ــة( والتــي تن ــة السياســاتية ) ضمــان اســتدامة البيئ التــي تتعلــق باألولوي
الوطنيــة )مجتمــع قــادر علــى الصمــود( كواحــدة مــن أولويــات محــور التنميــة المســتدامة 
الــذي جــاء مــن بيــن المحــاور الثالثــة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة 

الــى جانــب الطريــق نحــو االســتقالل واالصــالح وتحســين جــودة الخدمــات العامــة.،  

ضبط معدالت التلوث والحد منها. 1

التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. 2

االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة. 3

التوسع في ادارة المياه العادمة ومعالجتها واعادة استخدامها. 4

الحيــوي . 5 التنــوع  االدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا، والمحافظــة علــى 
والمحميــات الطبيعيــة، وزيــادة رقعــة المســاحات الخضــراء

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. 6

إن األهــداف اإلســتراتيجية البيئيــة التــي تــم تحديدهــا فــي هــذه الوثيقــة منســجمة انســجامًا 
تامــًا مــع التدخــالت السياســاتية المتعلقــة بأولويــة ضمــان اســتدامة البيئــة. حيــث يوضــح 

الجــدول التالــي العالقــة بيــن األهــداف اإلســتراتيجية وأجنــدة السياســات الوطنيــة.

القسم السابع
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جدول )4(: استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة

التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة

ضبط معدالت التلوث والحد منها.	 

تعزيز االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.	 

التوسع في ادارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.	 

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.	 

هدف التنمية 
المستدامة ذو العالقة

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
12.1 تنفيــذ اإلطــار العشــري لبرامــج االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين، مــع قيــام جميــع البلــدان 
التنميــة  مســتوى  مراعــاة  مــع  الريــادة،  دور  النمــو  المتقدمــة  البلــدان  وتولــي  إجــراءات  باتخــاذ 

وقدراتهــا الناميــة  في البلــدان 
12.2 تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

12.4 تحقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــا للمــواد الكيميائيــة والنفايــات طــوال دورة عمرهــا، وفقــا لألطــر 
الدوليــة المتفــق عليهــا، والحــد بدرجــة كبيــرة مــن إطالقهــا فــي الهــواء والمــاء والتربــة مــن أجــل 

ــول عــام 2020 ــة، بحل ــى حــد مــن آثارهــا الضــارة علــى صحــة اإلنســان والبيئ ــى أدن ــل إل التقلي
12.5  الحــد بدرجــة كبيــرة مــن إنتــاج النفايــات، مــن خــالل المنــع والتخفيــض وإعــادة التدويــر وإعــادة 

االســتعمال، بحلــول عــام 2030
12.ج ترشــيد إعانــات الوقــود األحفــوري غيــر المتســمة بالكفــاءة والتــي تشــجع علــى االســتهالك 
المســرف، عــن طريــق القضــاء علــى تشــوهات األســواق، وفقــا للظــروف الوطنيــة، بما في ذلــك عــن 
طريــق إعــادة هيكلــة الضرائــب والتخلــص بالتدريــج مــن اإلعانــات الضــارة، حيثمــا وجــدت، إلظهــار آثارهــا 
البيئيــة، علــى أن تراعــى فــي تلــك السياســات علــى نحــو كامــل االحتياجــات والظــروف الخاصــة للبلــدان 
ــى نحــو يكفــل  ــال مــن تنميتهــا، وعل ــار الضــارة التــي قــد تن ــى حــد مــن اآلث ــى أدن ــل إل ــة، والتقلي النامي

حمايــة الفقــراء والمجتمعــات المحليــة المتضــررة
الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.
14.1   منــع التلــوث البحــري بجميــع أنواعــه والحــد منــه بدرجــة كبيــرة، وال ســيما مــن األنشــطة البريــة، 

بمــا فــي ذلــك الحطــام البحــري، وتلــوث المغذيــات، بحلــول عــام 2025
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة

االدارة المستدامة للموادر الطبيعية وحمايتها، ال سيما االرض والمياه والطاقة.
المحافظة على التنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء.

هدف التنمية 
المستدامة ذو العالقة

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
12.2 تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

التدويــر وإعــادة  المنــع والتخفيــض وإعــادة  النفايــات، مــن خــالل  إنتــاج  بدرجــة كبيــرة مــن  الحــد    12.5
عــام 2030 بحلــول  االســتعمال، 

الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة 
المستدامة

14.2 إدارة النظــم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية علــى نحــو مســتدام وحمايتهــا، مــن أجــل تجنــب حــدوث 
آثــار ســلبية كبيــرة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن 

أجــل تحقيــق الصحــة واإلنتاجيــة للمحيطــات، بحلــول عــام 2020
14.4 تنظيــم الصيــد علــى نحــو فعــال، وإنهــاء الصيــد المفــرط والصيــد غيــر القانونــي وغير المبلــغ عنــه 
وغير المنظــم وممارســات الصيــد المدمــرة، وتنفيــذ خطــط إدارة قائمــة علــى العلــم، مــن أجــل إعــادة 
األرصــدة الســمكية إلــى ما كانــت عليــه فــي أقــرب وقــت ممكــن، لتصــل علــى األقــل إلــى المســتويات التــي 
يمكــن أن تتيــح إنتــاج أقصــى غلــة مســتدامة وفقــا لما تحــدده خصائصهــا البيولوجيــة، بحلــول عــام 2020
14.5 حفــظ 10 في المائــة علــى األقــل مــن المناطــق الســاحلية والبحريــة، بما يتســق مــع القانــون الوطنــي 

والدولــي واســتنادا إلــى أفضــل المعلومــات العلميــة المتاحــة، بحلــول عــام 2020
14.أ  زيــادة المعــارف العلميــة، وتطويــر قــدرات البحــث، ونقــل التكنولوجيــا البحريــة، مــع مراعــاة معاييــر 
اللجنــة األوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة ومبادئهــا التوجيهيــة المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا البحريــة، مــن 
أجــل تحســين صحــة المحيطــات، وتعزيــز إســهام التنــوع البيولوجــي البحــري فــي تنميــة البلــدان الناميــة، وال 

ســيما الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا
14.ب حشــد مــوارد كبيــرة مــن جميــع المصــادر وعلــى جميــع المســتويات بغــرض تمويــل اإلدارة المســتدامة 
للغابــات وتوفيــر مــا يكفــي مــن الحوافــز للبلــدان الناميــة لتعزيــز تلــك اإلدارة، بما فــي ذلــك حفــظ الغابــات 

وإعــادة زرع الغابــات
نحــو  علــى  اســتخدامها  وتعزيــز  حالتهــا  إلــى  وإعادتهــا  البّريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  حمايــة   :15 الهــدف 
األراضــي وعكــس  تدهــور  التصحــر، ووقــف  نحــو مســتدام، ومكافحــة  علــى  الغابــات  وإدارة  مســتدام، 

البيولوجــي التنــوع  فقــدان  ووقــف  مســاره، 
15.1 ضمــان حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجيــة البريــة والنظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة 
وخدماتهــا، وال ســيما الغابــات واألراضــي الرطبــة والجبــال واألراضــي الجافــة، وضمــان اســتخدامها علــى 

نحــو مســتدام، وذلــك وفقــا لاللتزامــات بموجــب االتفاقــات الدوليــة، بحلــول عــام 2020
15.2 تعزيــز تنفيــذ اإلدارة المســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة الغابــات، وترميــم الغابــات 
المتدهــورة وتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي نســبة زرع الغابــات وإعــادة زرع الغابــات علــى الصعيــد العالمــي، 

عــام 2020 بحلــول 
15.5 اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مــن تدهــور الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقدان التنــوع البيولوجي، 

دة ومنــع انقراضها والقيــام، بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهدَّ
15.7 اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوقــف الصيــد غيــر المشــروع لألنــواع المحميــة مــن النباتــات والحيوانــات 
واالتجــار فيهــا، والتصــدي لمنتجــات األحيــاء البريــة غيــر المشــروعة، علــى مســتويي العــرض والطلــب علــى 

الســواء
15.8 اتخــاذ تدابيــر لمنــع إدخــال األنــواع الغريبــة الغازيــة إلــى النظــم اإليكولوجيــة لألراضــي والميــاه وتقليــل 

أثــر ذلــك إلــى حــد كبيــر، ومراقبــة األنــواع ذات األولويــة أو القضــاء عليهــا، بحلــول عــام 2020
15.9 إدمــاج قيــم النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي فــي عمليــات التخطيــط الوطنــي والمحلــي، 

والعمليــات اإلنمائيــة، واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، والحســابات، بحلــول عــام 2020
15.أ  حشــد المــوارد الماليــة مــن جميــع المصــادر وزيادتهــا زيــادة كبيــرة بغــرض حفــظ التنــوع البيولوجــي 

والنظــم اإليكولوجيــة واســتخدامها اســتخدامًا مســتدامًا
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الهدف االستراتيجي الثالث: اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي وللتخفيف من انبعاثات 

غازات الدفيئة، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه

التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة

ضبط معدالت التلوث والحد منها.	 

التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.	 

تعزيز االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.	 

التوسع في ادارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.	 

المحافظة على التنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء.	 

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.	 

هدف التنمية 
المستدامة ذو العالقة

الهدف 13 :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
13.1 تعزيــز المرونــة والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة األخطــار المرتبطــة بالمنــاخ والكــوارث 

الطبيعيــة فــي جميــع البلــدان، وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف مــع تلــك األخطــار
علــى  السياســات واالســتراتيجيات والتخطيــط  فــي  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  التدابيــر  إدمــاج   13.2

الوطنــي الصعيــد 
ــاخ،  ــر المن 13.3 تحســين التعليــم وإذكاء الوعــي والقــدرات البشــرية والمؤسســية للتخفيــف مــن تغي

والتكيــف معــه، والحــد مــن أثــره واإلنــذار المبكــر بــه
ــز اســتخدامها علــى نحــو  الهــدف 15: حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البّريــة وإعادتهــا إلــى حالتهــا وتعزي
مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي وعكــس 

مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي
15.3 مكافحــة التصحــر، وترميــم األراضــي والتربــة  المتدهــورة، بمــا فــي ذلــك األراضــي المتضــررة مــن 
التصحــر والجفــاف والفيضانــات، والســعي إلــى تحقيــق عالــٍم خــاٍل مــن ظاهــرة تدهــور األراضــي، بحلــول 

عــام 2030
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الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز. ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة

ضبط معدالت التلوث والحد منها.	 

التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.	 

تعزيز االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.	 

التوسع في ادارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.	 

االدارة المستدامة للموادر الطبيعية وحمايتها، ال سيما االرض والمياه والطاقة.	 

المحافظة على التنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء.	 

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.	 

هدف التنمية 
المستدامة ذو العالقة

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
12.ج ترشــيد إعانــات الوقــود األحفــوري غيــر المتســمة بالكفــاءة والتــي تشــجع علــى االســتهالك 
المســرف، عــن طريــق القضــاء علــى تشــوهات األســواق، وفقــا للظــروف الوطنيــة، بما في ذلــك عــن 
طريــق إعــادة هيكلــة الضرائــب والتخلــص بالتدريــج مــن اإلعانــات الضــارة، حيثمــا وجــدت، إلظهــار آثارهــا 
البيئيــة، علــى أن تراعــى فــي تلــك السياســات علــى نحــو كامــل االحتياجــات والظــروف الخاصــة للبلــدان 
ــى نحــو يكفــل  ــال مــن تنميتهــا، وعل ــار الضــارة التــي قــد تن ــى حــد مــن اآلث ــى أدن ــل إل ــة، والتقلي النامي

حمايــة الفقــراء والمجتمعــات المحليــة المتضــررة
الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة
14.4 تنظيــم الصيــد علــى نحــو فعــال، وإنهــاء الصيــد المفــرط والصيــد غيــر القانونــي وغير المبلــغ عنــه 
وغير المنظــم وممارســات الصيــد المدمــرة، وتنفيــذ خطــط إدارة قائمــة علــى العلــم، مــن أجــل إعــادة 
األرصــدة الســمكية إلــى ما كانــت عليــه فــي أقــرب وقــت ممكــن، لتصــل علــى األقــل إلــى المســتويات 
ــول  ــة، بحل ــة مســتدامة وفقــا لما تحــدده خصائصهــا البيولوجي ــاج أقصــى غل ــح إنت ــي يمكــن أن تتي الت

عــام 2020
14.ب  توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

ــز اســتخدامها علــى نحــو  الهــدف 15: حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البّريــة وإعادتهــا إلــى حالتهــا وتعزي
مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي وعكــس 

مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي
15.أ  حشــد المــوارد الماليــة مــن جميــع المصــادر وزيادتهــا زيــادة كبيــرة بغــرض حفــظ التنــوع البيولوجــي 

والنظم اإليكولوجية واســتخدامها اســتخدامًا مســتدامًا
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مة. الهدف االستراتيجي الخامس: مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة

ضبط معدالت التلوث والحد منها.	 

التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.	 

تعزيز االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.	 

التوسع في ادارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.	 

المحافظة على التنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء.	 

هدف التنمية 
المستدامة ذو العالقة

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
12.8 ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة 

وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
الهدف 13 :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

13.3 تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، 
والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 
التنمية المستدامة

14.أ  زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير 
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، 

من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان 
النامية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا





القسم الثامن

برامج الموازنة
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برامج الموازنة

ومراكــز  البيئــة  جــودة  بســلطة  الخاصــة  الموازنــة  برامــج  يــدرج   )5( رقــم  التالــي  الجــدول 
المســؤولية األخــرى التــي تســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية مــن خــالل تحقيــق 

النتائــج المدرجــة تحــت كل واحــد مــن هــذه األهــداف. 

الجدول )5(: برامج الموازنة مقابل األهداف االستراتيجية والنتائج

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة 

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجي التي 

يدعمها هدف البرنامج 

اسم المؤسسة 
المسؤولة

ضبط التلوث 3612
البيئي

ضمان زيادة 
تطبيق القوانين 

واألنظمة 
والتعليمات 

البيئية بشكل 
كامل على 
المنشآت 
الصناعية، 
والمشاريع 
التطويرية، 
ومكبات 
النفايات، 
ومحطات 

معالجة المياه 
العادمة، 

ومحطات البث 
الخلوي بنسبة 
15 % عن كل 
سنة سابقة 

حتى نهاية العام 
.2020

ضمان تطبيق 
القوانين واألنظمة 
والتعليمات البيئية 

على 4500 من 
المنشآت الصناعية، 

والمشاريع 
التطويرية، ومكبات 
النفايات، ومحطات 

معالجة المياه 
العادمة، ومحطات 
البث الخلوي مع 
نهاية العام 2020.

متابعة جميع 
الشكاوي البيئية 
الواردة وإتخاذ 

اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحق 

المخالفين مع نهاية 
العام 2020.

ادارة فاعلة وامنة 
بيئيا وصحيا لخدمات 

النفايات الصلبة
اجراءات الرقابة 

والتفتيش البيئي معززة
المساهمة في الحد 

من آثار التغير المناخي 
والتكيف معه

القدرة للتعامل 
مع الكوارث البيئية 
وتخفيف اثارها معززة

االجراءات الالزمة 
لتوطين االستراتيجية 
العربية للصحة والبيئة 

متخذة

سلطة جودة 
البيئة

القسم الثامن
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الجدول )5(: برامج الموازنة مقابل األهداف االستراتيجية والنتائج

الهدف االستراتيجي األول: مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة 

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجي التي 

يدعمها هدف البرنامج 

اسم المؤسسة 
المسؤولة

)الزام 150 
منشأة صناعية 
و45 مشروعا 
تطويريا وما 

نسبته 6 % من 
المجموع الكلي 
لمحطات البث 
الخلوي بتطبيق 

االشتراطات 
والمعايير البيئية 

وضمان ما 
نسبته 100 % 
من المكبات 

العشوائية التي 
يتم اغالقها 
انها مطابقة 
لالشتراطات 
البيئية حتى 
نهاية العام 

2023

زيادة الوعي البيئي لـ 
13000 شخص من 
كافة فئات المجتمع 
المختلفة مع نهاية 

العام 2020.
معالجة بدل التنقل

خطط االدارة البيئية 
مراعاة في قطاع 

االنشاءات واالسكان 
والبنية التحتية

رفع الوعي البيئي 
المجتمعي

دور االعالم البيئي 
معزز ومفعل

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

صون البيئة 3610
الطبيعية

المساهمة في 
الحفاظ على 

التنوع الحيوي 
واألصناف 
المهددة 

باإلنقراض من 
خالل رفع عدد 

المحميات 
المعلنة الى 3 
محميات حتى 
عام 2020. 

رفع الجاهزية 
لـ 10 اشخاص 

من كادر سلطة 
البيئة للتعامل 

مع حاالت 
الكوارث البيئية 
حتى عام2020. 

رفع الجاهزية 
لـ 5 مؤسسات 

حكومية 
للتعامل مع 
ظاهرة التغير 

المناخي بحلول 
عام 2020.

المساهمة في 
الحد من ظاهرة 
التصحر لكي ال 
تزيد عن 40 % 
من األراضي 
الفلسطينية 

حتى عام 2020.

اعداد خطة االدارة 
المتكاملة الدارة 

وحماية البيئة 
البحرية ومناطق 

الساحل والمناطق 
االقتصادية 

الخالصة وضمان 
تنفيذها بنهاية 
الثالث سنوات 
2022–2020

استكمال االجراءات 
الخاصة باصدار 

قوائم لالصناف 
النباتية والحيوانية 
واعالن المحميات 
وتطبيق القوانين 
واالنظمة عليها 
بنهاية الثالث 

سنوات القادمة 
2022–2020

اعداد خطة عمل 
وطنية للحد 
والتكيف مع 
ظاهرة التغير 

المناخي ومكافحة 
التصحر وتخفيف اثار 
الكوارث والطواريء 

البيئية وضمان 
التزام المؤسسات 
بها بنهاية الثالث 
سنوات القادمة 

2022–2020
معالجة بدل التنقل

الحفاظ على التنوع 
الحيوي وحماية مواقع 

التراث الطبيعي

المساهمة في الحد 
من اثار التغير المناخي 

والتكيف معه

القدرة للتعامل 
مع الكوارث البيئية 
وتخفيف اثارها معززة

رفع الوعي البيئي 
المجتمعي

دور االعالم البيئي 
معزز ومفعل

سلطة جودة 
البيئة
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الهدف االستراتيجي الثاني: البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ُمصانان وُمداران بطريقة مستدامة

استكمال ادماج 
البعد البيئي 

في السياسات 
واالستراتيجيات 

والخطط القطاعية 
لتحقيق التنمية 

المستدامة لجميع 
المؤسسات 
الحكومية 

بنهاية الثالث 
سنوات القادمة 

2022–2020
زيادة الوعي البيئي 
للعديد من فئات 
المجتمع بنهاية 
الثالث سنوات 

القادمة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع 
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الهدف االستراتيجي الثالث: اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي وللتخفيف من انبعاثات 

غازات الدفيئة، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه.

صون البيئة 3610
الطبيعية

المساهمة 
في الحفاظ 
على التنوع 

الحيوي 
واألصناف 
المهددة 
باإلنقراض 
من خالل 
رفع عدد 
المحميات 

المعلنة الى 3 
محميات حتى 
عام 2020. 

رفع الجاهزية 
لـ 10 اشخاص 

من كادر 
سلطة البيئة 

للتعامل 
مع حاالت 
الكوارث 

البيئية حتى 
عام2020. 

رفع 
الجاهزية لـ 5 
مؤسسات 
حكومية 

للتعامل مع 
ظاهرة التغير 

المناخي 
بحلول عام 

.2020

 اعداد خطة االدارة 
المتكاملة الدارة وحماية 
البيئة البحرية ومناطق 

الساحل والمناطق 
االقتصادية الخالصة 

وضمان تنفيذها 
بنهاية الثالث سنوات 

2022–2020
استكمال االجراءات 

الخاصة باصدار قوائم 
لالصناف النباتية 

والحيوانية واعالن 
المحميات وتطبيق 

القوانين واالنظمة عليها 
بنهاية الثالث سنوات 
القادمة 2020–2022

اعداد خطة عمل وطنية 
للحد والتكيف مع ظاهرة 
التغير المناخي ومكافحة 

التصحر وتخفيف اثار 
الكوارث والطواريء 
البيئية وضمان التزام 

المؤسسات بها بنهاية 
الثالث سنوات القادمة 

2022–2020
استكمال ادماج البعد 
البيئي في السياسات 

واالستراتيجيات والخطط 
القطاعية لتحقيق التنمية 

المستدامة لجميع 
المؤسسات الحكومية 
بنهاية الثالث سنوات 
القادمة 2020–2022

الحفاظ على التنوع الحيوي 
وحماية مواقع التراث الطبيعي

المساهمة في الحد من اثار التغير 
المناخي والتكيف معه

القدرة للتعامل مع الكوارث 
البيئية وتخفيف اثارها معززة

رفع الوعي البيئي المجتمعي

دور االعالم البيئي معزز ومفعل

سلطة جودة البيئة
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الهدف االستراتيجي الثالث: اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي وللتخفيف من انبعاثات 

غازات الدفيئة، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البيئية ُمتخذة وُمتبناه.

المساهمة 
في الحد من 

ظاهرة التصحر 
لكي ال تزيد 
عن 40 % 

من األراضي 
الفلسطينية 

حتى عام 
.2020

زيادة الوعي البيئي 
للعديد من فئات 

المجتمع بنهاية الثالث 
سنوات القادمة

معالجة بدل التنقل

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

الهدف االستراتيجي الرابع: المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار المؤسسي البيئي 

ز. ن وكفؤ، والتعاون الدولي ُمَعزَّ ُمَمكَّ

انظمة االداري3609
ادارة حديثة 

وفعالة وذات 
شفافية 
ومساءلة 

حديثة تعمل 
بحلول نهاية 

عام 2022

ادارة المؤسسة لتعمل 
وفقا لالجراءات المتبعة 

والمعمول بها
اصدار التقارير الشهرية 
لالنتهاكات االسرائيلية 
بحق البيئة الفلسطينية
اصدار تقارير االنتهاكات 
االسرائيلية بحق البيئة 

الفلسطينية
معالجة بدل التنقل

التشريعات البيئية 
محدثة ونافذة 
ومتوائمة مع 

االتفاقيات الدولية

االطار المؤسسي 
البيئي ممكن وكفؤ

االدوات المستخدمة 
في مواجهة االحتالل 

مفعلة

سلطة 
جودة 
البيئة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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مة الهدف االستراتيجي الخامس: مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي ُمَعّززة وُمعمَّ

انظمة االداري3609
ادارة حديثة 

وفعالة وذات 
شفافية 
ومساءلة 

حديثة تعمل 
بحلول نهاية 

عام 2022

ادارة المؤسسة لتعمل 
وفقا لالجراءات المتبعة 

والمعمول بها
اصدار التقارير الشهرية 
لالنتهاكات االسرائيلية 
بحق البيئة الفلسطينية
اصدار تقارير االنتهاكات 
االسرائيلية بحق البيئة 

الفلسطينية
معالجة بدل التنقل

البيئة مدمجة في 
المناهج التعليمية 

المدرسية والجامعية

البيئة متضمنة في 
انشطة التعليم الصفية 

والالصفية

البيئة مستهدفة في 
خطط البحث العلمي 

والتطبيقي

رفع الوعي البيئي 
المجتمعي

دور االعالم البيئي 
معزز ومفعل

سلطة 
جودة 
البيئة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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الجدول )6(: الموارد المالية المتاحة للقطاع البيئي لألعوام 2020–2022   )بالشيقل(

مالحظات2020202120222023االجهة

حكومة 

موازنة المؤسسة 
القائدة للقطاع
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المالحق

الملحق 1: مصفوفة السياسات البيئية الخاصة بكل القطاعات

جهة المسؤوليةالسياسات  البيئية المقترحة في القطاعالقطاع التنموي

التمكيــن الحماية االجتماعية ومشــاريع  والتطوعيــة  االجتماعيــة  المبــادرات  ودعــم  تشــجيع 
االقتصــادي المحفــزة للبيئــة المســتدامة والمشــجعة للوظائــف الخضــراء وخاصــة 

والشــباب. المــرأة  تســتهدف  التــي  تلــك 

وزارة التنمية 
االجتماعية

البيئــة، ورفــع مســتوى المعرفــة التعليم الــى ســلوك يحافــظ علــى  تحويــل المعرفــة 
والالصفيــة. الصفيــة  التعليــم  أنشــطة  فــي  البيئيــة  بالقضايــا  والوعــي 

االهتمام بالبحث العلمي والتطبيقي في مجال البيئة.
بطريقــة  والجامعــات  المــدارس  فــي  الدراســية  المناهــج  فــي  البيئــة  إدمــاج 

ومنظمــة. متكاملــة 
تشجيع البناء األخضر في المرافق والمنشآت التعليمية.

وزارة التربية والتعليم

إنفــاذ القوانيــن واالجــراءات الخاصــة بــإدارة النفايــات الطبيــة والخطــرة والصلبــة، الصحة
والتشــريعات الخاصــة باإلشــعاعات.

تطوير وتطبيق إجراءات الربط بين األمراض ومسبباتها من الملوثات البيئية.
تشجيع البناء األخضر في المستشفيات والمرافق الصحية.

تنفيذ االستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وزارة الصحة

تعزيز قيم وعناصر التراث الطبيعي.الثقافة والتراث
تعزيز الثقافة البيئية لدى المجتمع.

تضمين البعد البيئي في األنشطة والفعاليات الثقافية.
والبلــدات  المــدن  داخــل  التاريخيــة  الثقافيــة  المواقــع  علــى  الحفــاظ  تشــجيع 

البيئيــة. المعاييــر  يراعــي  بشــكل  تأهيلهــا  وإعــادة  الفلســطينية 

وزارة الثقافة

تنمية االقتصاد 
الوطني

تطبيــق القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بترخيــص المنشــآت الصناعيــة واالقتصاديــة 
بمــا ينســجم مــع المعاييــر والشــروط البيئيــة.

تعزيز تطبيق مفهوم االنتاج واالستهالك المستدام في المنشآت الصناعية.
االدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ــاء المســتدام فــي إنشــاء المــدن  ــاء األخضــر والبن ــر الخاصــة بالبن . مراعــاة المعايي
الصناعيــة.

لألســواق  للوصــول  المحليــة  للصناعــات  الخضــراء  الشــهادات  اصــدار  تشــجيع 
الخضــراء بالصناعــات  تعنــى  التــي  العالميــة 

وزارة االقتصاد 
الوطني

القسم التاسع
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جهة المسؤوليةالسياسات  البيئية المقترحة في القطاعالقطاع التنموي

ترشيد وتعزيز كفاءة المياه المتاحة للزراعة.الزراعة
تكثيف استخدام الزراعة العضوية.

مكافحة التصحر وتحسين ممارسات استصالح األراضي من ناحية بيئية.
تنظيــم اســتخدام المبيــدات واألســمدة والتخلــص الســليم مــن النفايــات الناتجــة 

عــن العمليــات الزراعيــة.
ــر فــي إطــار  . تطبيــق اإلجــراءات الهادفــة الــى تنظيــم الصيــد ومنــع الرعــي الجائ

الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي.
مراعاة وتنفيذ المعايير واالجراءات الخاصة بالسالمة االحيائية.

تعزيز اجراءات التكيف مع التغير المناخي المتعلقة بالنشاطات الزراعية.
تعزيز تطبيق مفهوم االنتاج واالستهالك المستدام في النشاطات الزراعية.

وزارة الزراعة

تنمية السياحة 
واالثار

تشــجيع الســياحة البيئيــة وتوفيراالمكانيــات وتهيئــة الكــوادر الفنيــة والمرافــق 
ــا. المناســبة بيئي

إدارة المرافق والمنشآت السياحية بما يتالءم مع البيئة.
تعزيــز تطبيــق مفهــوم االنتــاج واالســتهالك المســتدام فــي قطــاع الســياحة 

الســيما الســياحة البيئيــة.

وزارة السياحة واآلثار

االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

الراديــو والمايكروويــف حســب  أمــواج  بــث  الخاصــة بضبــط  مراعــاة االجــراءات 
البيئيــة. المعاييــر 

الترويج لقضايا البيئة من خالل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
االتصــاالت  بأجهــزة  الخاصــة  المواصفــات  اعتمــاد  توحيــد  نحــو  التوجــه  دعــم 

اإللكترونيــة.  النفايــات  تقليــل  بهــدف  االخــرى  اإللكترونيــة  واالجهــزة 

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

فــي مواقــع التشغيل العامــة والبيئيــة  الســالمة  االلتــزام بشــروط  الرقابــة علــى  تعزيــز 
العمــل.

تشجيع الوظائف الخضراء في سوق العمل.

وزارة العمل

والمبانــي االسكان االســكان  مشــاريع  فــي  األخضــر  البنــاء  وتقنيــات  متطلبــات  مراعــاة 
الحكوميــة.

والمبانــي  االســكان،  مشــاريع  فــي  األمطــار  ميــاه  واســتغالل  جمــع  تشــجيع 
التحتيــة. والبنيــة  الحكوميــة، 

االدارة الســليمة للمــواد األوليــة المســتخدمة فــي مشــاريع االســكان والمبانــي 
الحكوميــة ولمخلفــات البنــاء والهــدم الناجمــة عنهــا.

مراعــاة خطــط اإلدارة البيئيــة فــي قطــاع اإلنشــاءات واإلســكان والبنيــة التحتيــة 
والمبانــي الحكوميــة.

ــز تطبيــق مفهــوم االنتــاج واالســتهالك المســتدام فــي قطــاع اإلنشــاءات  تعزي
ــة التحتيــة والمبانــي الحكوميــة. واإلســكان والبني

وزارة األشغال العامة 
واالسكان
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النظيفــة الطاقة الطاقــة  اســتخدام  تشــجع  التــي  والمبــادرات  التشــريعات  تبنــي 
لمتجــددة. وا

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
مراعــاة المعاييــر والشــروط البيئيــة فــي عمليــات استكشــاف واســتغالل مصــادر 

الطاقــة وتوليدهــا ونقلهــا والتخلــص مــن مخلفاتهــا.

سلطة الطاقة

تطويــر وتبنــي التشــريعات والمبــادرات التــي تشــجع اســتخدام الطاقــة النظيفــة النقل والمواصالت
والمتجــددة فــي وســائل النقــل والمواصــالت.

تعزيز الضبط والرقابة على انبعاثات عوادم المركبات.
تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.

للنقــل  التحتيــة  البنيــة  وإدارة  إنشــاء  فــي  البيئيــة  والشــروط  المعاييــر  مراعــاة 
والمواصــالت.

اتخاذ التدابير واالجراءات الالزمة للحد من التلوث  الناتج عن النقل البحري 

وزارة النقل 
والمواصالت

ادارة المياه والمياه 
العادمة

ضمان حماية وادارة المصادر المائية بشكل مستدام.
إدارة الصرف الصحي وفقا ألسس بيئية واقتصادية سليمة.

التكيــف  )اســتراتيجية  وإنفــاذ  المناخــي،  التغيــر  مــع  التكيــف  اجــراءات  تعزيــز 
المعتمــدة. المناخــي( 

تشجيع اعادة استخدام المياه المعالجة واالستفادة منها.
اإلدارة المتكاملة  للمسطحات المائية.

سلطة المياه

العدل وسيادة 
القانون

إنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة.
تمكين وتطوير اإلطار المؤسسي المتعلق بادارة البيئة.

المساهمة في تعزيز المفاهيم البيئية المرتبطة بمبادئ حقوق االنسان.

وزارة العدل

الدوليــة العالقات الدولية واالتفاقيــات  والمحافــل  األجســام  فــي  فلســطين  تمثيــل  تعزيــز 
منهــا. واالســتفادة  بالبيئــة،  الخاصــة  واالقليميــة 

تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي المحافــل الدوليــة لحمايــة الحقــوق 
البيئيــة الفلســطينية وفضــح االنتهــاكات االســرائيلية فــي هــذا المجــال.

وزارة الخارجية

تحقيق األمن البيئي لفلسطين بما يتواءم مع القانون الدولي اإلنساني.األمن
تعزيز القدرات الخاصة بالتعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث.

وزارة الداخلية
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الحكم المحلي 
واالداري

تطويــر وتحســين نظــم ادارة النفايــات الصلبــة، والصــرف الصحــي، بمــا فــي ذلــك 
التدويــر واعــادة االســتخدام.

 تنظيــم اســتعماالت األراضــي ضمــن المخطــط الوطنــي المكانــي بشــكل يحافــظ 
علــى البيئــة.

تعزيــز الرقابــة علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة والتطويريــة بمــا يتــواءم مــع سياســة 
تقييــم األثــر البيئــي.

إدمــاج وتطبيــق المعاييــر البيئيــة فــي إجــراءات التخطيــط الفيزيائــي والتنظيــم 
والبنــاء ومشــاريع البنيــة التحتيــة.

وزارة الحكم المحلي

ادارة المال العام 
والسياسات 

النقدية والمصرفية 
والتمويلية

منح حوافز مالية وضريبية للمبادرات والمشاريع الصديقة للبيئة .
مراعاة المعايير البيئية في العطاءات والمشتريات العامة.

وزارة المالية 
والتخطيط

االستراتيجيات عبر القطاعية

المبــادرات الشباب فــي  مشــاركتهم  وتشــجيع  الشــباب  لــدى  البيئــي  الوعــي  رفــع 
البيئيــة. واألنشــطة 

بناء ودعم شراكات بيئية شبابية مع المحيط العربي والعالمي.

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

المســاهمة فــي تمكيــن المــرأة مــن خــالل المشــاركة فــي الفعاليــات واألنشــطة النوع االجتماعي
البيئيــة.

تبني ودعم  مشاريع ومبادرات نسوية بيئية

وزارة شؤون المرأة




