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Definitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry:  Ministry of Local Government (MoLG) 

Minister: Minster of Local Government 

General Assembly: Chairpersons of LGU members or whomever 

authorized by the LGU Council. 

Board of Directors: Council members elected by the General Assembly 

and permanent members to manage the Joint 

Services Council. 

Council Chairperson: The chairperson of the Board of Directors elected 

as per this Bylaw.  

Executive Director The person appointed by a decision of the Board 

of Directors, and approved by the Minister of 

Labor, to act in the capacity director of the Joint 

Services Council.   
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Organization chart for JSCs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General assembly 

Board of director  

Executive director and employees  
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Steps to establish new JSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation of 
a preparatory 

committee  

  Attachments for the Request to 
establish a new Joint Services Council  

  agreement between the LGUs to establish 
new jsc for specific service 

 
Minutes of meeting  singed by all 
participant LGUs   

  

  
  
  
  

Preliminary agreement between numbers of LGUs to establish 
new jsc for specific service 

Ensure the completion of the requirements for the 
establishment of the Services Council  

Ensure the completion of the requirements for the establishment of 
the Services Council 

MoLG branch 

To transfer the request with recommendations to the General 
Directorate of the Joint Councils in the Ministry 

Meet the requirements 

Director General of the Joint Councils to study 
the request with the Legal Department in the 

Ministry 

Meet the requirements 

The higher authorities for approval 

Doesn’t meet the requirements 
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Elections of the BOD: 

1 - A meeting for LGUs members  

2. The election of the administrative body shall take place through a meeting of the General Assembly. 

The Election of the Chairperson and Vice-chairperson of the Board of Directors 

1. The Board of Directors shall elect a chair and deputy chair by secret ballot under the supervision of 

the Ministry. 

2. The Minister shall approve the election of the members, chair and deputy chair of the Board.  

3. The Minister shall be addressed by the members of the administrative body, explaining the position 

of the Chairperson and the vice Chairperson, and mentioning the local bodies of the representative 

members. 

Financial Committee 

The Board of Directors shall form a financial committee composed of the Chair, Executive Directors, 

Accountant and any other person whose signature is deemed necessary by the Ministry. Notwithstanding, 

this committee shall be ratified by a decision from the Minister.  

Responsibilities and Role of the Board of Directors  

1. Monitor the enforcement of the Minister's Decision on the establishment of the joint service 

council, the development of the joint service council objectives, and the council compliance with 

the relevant laws; 

2. Review the strategies and policies of the joint service council as well as the annual action plans to 

implement them, discuss them with the council staff, furnish them to the General Assembly for 

ratification, and monitor their implementation on the ground;    

3. Approve the internal regulations of the joint service council; 

4. Review the budget of the council and present it to the General Assembly to be presented to the 

Minister for approval; 

5. Determine the operational and capital expenses imposed on the members and present them to the 

General Assembly for ratification, provided that the expenses shall be calculated on a full cost 

recovery basis; 

6. Determine the legal amount of cash reserves that may be retained 
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Responsibilities and role of the Board chairperson and executive director. 

chairperson Executive director. 

Represent the Council before official and non-

official authorities 

Execute decisions requesting regular and 

extraordinary meetings of the General Assembly 

and the Board of Directors, shall ensure that 

appropriate actions are duly fulfilled for the 

meetings to take place 

Sign loan, mortgage, rent or dispute resolution 

agreements, tender documents, pledges, 

contracts and obligations as well as sell or 

purchase on behalf of the council per established 

regulations 

Record the minutes of meetings of the General 

Assembly and the Board of Directors, including the 

attendees, absentees, agenda, and the decisions 

made during the meeting 

Draw up the agenda of Board and General 

Assembly meetings and invite the members to 

attend periodic and extraordinary meetings 

Monitor in coordination with the chair, the 

execution of decisions taken by the General 

Assembly and the Council, and determine any 

factors that may impede the execution of these 

decisions 

The executive director shall supervise the council 

staff 

Ensure overall administrative supervision for all 

staff members and work flow, and give orders, 

instructions and make necessary announcements 

to organize and distribute the workloads 

Submit the financial and administrative annual 

report of the council to the Board per the strategic 

plan 

Propose executive plans and present them to the 

Board of Directors to decide upon 

Monitor the revenues received from members Sign delivery receipts for materials, resources, 

machines, equipment and spare parts after 

examination and ensure that they conform to the 

approved specifications, and monitor their 

installation 
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Monitor the enforcement of the decisions of the 

Board of Directors 

Monitor all the necessary maintenance work to 

buildings, constructions, equipment and machines 

owned by the Council 

Ensure and defend the rights and interests of the 

council through all possible legal means 

Propose projects and development plans for 

enhancing the partnership with the private sector 

and maximizing the utilization of resources 

Issue the bylaws, orders and instructions required 

to administer and manage the activity of the 

Council 

Develop coordinate and monitor the training 

plans for the staff and the chair 

Dispatch staff on scholarships, workshops and 

seminars 

Provide the competent supervisory bodies  of all 

delegated members  of with information, data and 

documents regarding the actions of the Council, 

and provide related reports to the chair 

Coordinate with the Council’s accountant during 

budgeting and the collection of operational 

revenues 

Carry out any other decisions, tasks or 

responsibilities assigned by the Council or 

stipulated in the employment contract 
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General Assembly meeting   

Members shall be informed of the date time of meetings at least 
one week before convention.  

Agenda of the meeting should be attached with the invitation   

Before the meeting   

A meeting of the General Assembly shall not be considered valid 
unless attended by two-thirds of members or 51 percent of votes. 
Should the quorum not be established over two consecutive 
meetings; the third meeting shall be legal unless the attendants are 
less than two-thirds of members 

 Only the unanimously approved items on agenda shall be 
discussed. Furthermore, the meeting shall not be convened without 
a quorum of two thirds of the General Assembly members   

During the meeting   

The General Assembly shall take its decision through direct and open 
elections  

The number of votes each member may have shall be stipulated in 
the establishment decision and internal bylaws, provided that it shall 
not exceed 40 percent of votes and shall be made by majority. 

Take a decision on a recommendation put forward by the two thirds 
of the General Assembly to consider a motion to no confidence in 
the Board of Directors 

   

Decisions  

We recommend to invite MoLG for general assembly meeting  
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BOD meeting   

Members shall be informed of the date time of meetings at least 
three days before convention.  

Agenda of the meeting should be attached with the invitation   

Before the meeting   

half plus -oneMeetings of the Board of Directors shall be valid with 
present of the total number of the Members one 

No additions to the agenda may be made without unanimous 

approval on the change or addition. 

The Chair shall preside at all the meetings of the Board. Should the 

chair be absent, the deputy shall preside. Should the deputy be 

absent the most senior member of the board shall preside at the 

meeting 

No delegates or representatives shall be permitted for attending 

attend Board meetings 

NOTE :If the JSC sent invitation two time and no one attended the 

meeting the third meeting shall be legal, unless the quorum is less 

than the third of the members. 

During the meeting   

Decisions shall be taken by the majority of those present, and 

in case of tie in the votes, the chair shall have the casting vote   

Decisions  

We recommend to invite MoLG for some BOD eeting  
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- Board Member Vacancy 

Reasons Board Member Vacancy Resignation 

A final judicial decision requires the disposition of 

chair or a board member from office; 

Three consecutive absences from the board meetings 

without a cogent reason; 

LGU representative vacancy 

Necessary legal procedure The LGU shall initiate the necessary legal procedure by 

naming and appointing a representative member in 

the Council within a period of one month from the 

date of vacancy. 

2. For the chairman vacancy case the deputy chair 

shall undertake the presidency of the Board for 

a period not exceeding one month, during which 

a new chair shall be elected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 13 Administrative Guidance Manual                 

Disciplinary Procedures 

 

Executive director 

 

The services of the Director shall be terminated 

by a decision from the Board of Directors and 

with the approval of the General Assembly: 

 The services of the Director shall only be 

terminated after the submission of 

entrusted materials, documents, stamps 

and cash. 

 The procedures and termination reasons 

shall be established to rescind the 

contract. 

The Council Accountant the accountant may not be dismissed and the 

resignation may not be accepted except by a 

decision from the Board of Directors 

Disciplinary Procedures 

 

 The provisions of Labor Law and the 

internal regulations of the Council as 

stipulated in the job contract; 

 The disciplined staff member shall be 

notified by the LGU member, or the 

Council may file a complaint against the 

LGU whose delegated member is to be 

disciplined, who in turn, shall take the 

necessary disciplinary action against its 

delegate; 

 The termination of a staff member as a 

matter of disciplinary action shall be 

approved by the Board of Directors in 

coordination with the delegated LGU 

member 
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Staff Recruitment 

Internally   In filling the various posts required to 

undertake the Council’s work, priority 

shall be given to the qualified staff 

working at LGU members of the General 

Assembly by means of delegation or 

secondment. Staff shall be paid monthly 

by the LGU from which the staff member 

is delegated or seconded, or from the 

Council Fund. A detailed agreement shall 

be executed between the Council and 

the delegating LGU on this concern. 

 In the first instance clearance shall be 

conducted each month between the cost 

of salaries and financial liabilities 

incurred by the LGU to the Council fund 

Externally   If necessary, staff or employees may be 

recruited from outside the administrative 

structures of member LGUs to the General 

Assembly by a Board decision.  

 Legal procedures shall be followed for the 

advertisement of vacant positions and the 

terms of recruitment. Individual 

employment contract rules shall be 

applied to this group of staff and 

employees according to the provisions of 

Labor Law. 

 Provisions and regulations pertaining to 

staff and worker placement stated in the 

Civil Service Law or any other law or rules 

shall not apply to staff and employees of 
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individual employment contracts at the 

council. 

 Each council shall ensure the health and 

safety conditions for its staff, including, 

the appropriate uniforms and health 

insurance.  

 

 

Annual SWM Plan Form 

 

1. Purpose of JSC Activities 

 1-1. Principles 

 1-2. Goal of this year 

  ①Institutional aspect 

  ②Collection aspect 

  ③Landfill site management aspect 

  ④Management and administration aspect 

 

2. Service 

 2-1. Target waste 

 2-2. Target area (Target LGU) 

 2-3. Population in this area 

 2-4. Target collection amount and collection ratio 

 2-5. ① Exsisting landfill site to be used 

   ② Waste flow design 
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  ③ Existing collection vehicle (Type and number) 

  ④ Number of trips 

  ⑤ Collection capacity per day with existing plan 

  ⑥ Collection working hour 

  ⑦ Existing staff number 

  ⑧ Staff number (Recruitment plan) 

 

3. Existing Organization Chart and Existing Staff Allocation 

 

4. O & M (Collection, TS, LFS)  

 

5. Technical Activity 

 ① Purchase of equipment and containers 

 ② Transfer station 

 ③ Close the dumping 

 ④ Survey of T & M 

 ⑤ O & M 

 

6. Public Activity 

 

7. Staff Training 

 

8. SWOT Analysis 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Action Plan 

 

Financial Plan 

 

Revenue Details 

②  Fee Collection  

② Subsidy  

③  Other revenue  

Total  

 

Expenditure 

1. Administrative ＆management 
① Management cost 
②  Equipment & Stationay 
③ Salary 
④ Other 

 

2. Collection 

① Collection cost 

② O & M cost 

③ Salary 

④ Other 
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3. Transportation 

① Transportation cost 

②  O & M cost 
③ Salary 

④ Other 

  

4. Landfill Site 

① Landfill Site 

② O & M 

③ Salary 
④ Other 

 

5. Depreciation Activity 

① Collection 

② Transportation 

③ Landfill site 

 

6. Technical Matter 

① Purchase of equipment 
② Construction of transfer station 
③ Safety closing of landfill site 
④ Survey of T&M 
⑤ O&M 
⑥ Other survey 

 

7. Public Relation 
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 ① Activity cost 

② Salary 

 

8. Staff training 

① Activity cost 

 ② Salary 

 

9, SWOT analysis 

 

10, Satisfaction (repayment) 

 

11, Reserve fund 

 

11, Others 
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Data Book 
Solid Waste Management 
of Joint Services Councils 

West Bank
This Data Book Presents JSC Data 

for the year 2016 in West Bank, Palestine

Issued by Ministry of Local Government - 
Department of Joint Services Councils 

November, 2017
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Deputy Minister’s Message
The Availability of accurate data for decision makers, organizations and any 
interested parties in a specific field is a key element in forming wise decisions, 
especially for decisions related to investment. The Ministry of Local Government 
is dealing with the issue of solid wastes according to a new policy; which treats 
solid waste as an opportunity, and not as obstacles or burden. There is a need 
for this Data Book as a reference, so they can compare the performance and 
efficiency of the main activities. Having this Data Book will enable the Joint 
Services Councils working in the field of Solid Waste Management to compare 
their status and operation with other JSCs working in the same field. On the 
other hand, organizations of the private sector need specific and correct data 
to decide whether it is feasible to invest in the solid waste management sector. 
This Data Book provides them with useful and helpful information about 
quantities, dumping destinations, transfer information, and even the cost of 
the solid waste management in each governorate by the designated Joint 
Services Councils.

This important document will be updated on annual basis, so all stakeholders 
will be able to find suitable, necessary, and updated data about this sector.

Mohammad Hasan Jabareen
Deputy Minster, Ministry of Local Government
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Preface
Issues of waste management occur inevitably accompanying city growth and increasing 
population concentration. Recently, waste management is treated as a social issue: how to 
recycle and treat wastes, it is getting more complicated year by year.

Under such circumstances, it is required to know the actual waste management situation as 
accurately as possible, and to estimate the expected quantity and quality of future wastes in 
order to establish a precise policy on waste management in addition to a facility construction 
plan.

This Data Book is a summary of examined data collected from 12 Joint Service Councils 
(hereinafter referred to as “JSC”), and published by the Ministry of Local Government 
(hereinafter referred to as “MoLG”) as an official document.

The following basis form the main features adopted in the preparation of this Data Book:

1. One of the main issues of collecting data is how to obtain accurate data that handling this 
issue. A questionnaire was prepared for each JSC, and all answers were then summarized. 
These answers were based on measurable values; however, they still look somewhat less 
accurate. Accuracy remains a future issue.

2. Another point is visualizing the data. This Data Book does not only provide raw data, but it 
has also organized the collected data in meaningful ways, such as comparisons among the 
different JSCs, which facilitates the understanding of the data.

3. Finally, this Data Book was made to show the essence of waste management work. It is 
expected to be utilized for developing the ability to perceive sensuously the underlying 
waste issues.

Obviously, it is difficult to organize data in the manner mentioned above; however, it is expected 
to pursue the collection of essential and accurate data in the future.

It is also expected to collect data related to waste quality, as well as waste quantity, in the 
future. Waste composition analysis, estimation of calorific values and other quality data 
analysis will be helpful to develop the future strategy of waste management, and to discuss 
waste management service in detail.

This Data Book has been developed as a part of “the Technical Assistance in Solid Waste 
Management in Palestine” Project supported by Japan International Cooperation Agency (JICA). 

Finally, we would like to express our deepest appreciation to the MoLG and all JSCs’ for their 
cooperation.

Akio Ishii

Consultant Team Leader, Yachiyo Engineering Co., Ltd.
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1. Introduction
1.1 Solid Waste Management in the West Bank

1.1.1 Current Status

Currently, the process of establishing a proper and comprehensive solid waste management (SWM) in Palestine 
is facing many challenges at different levels; legal, organizational, technical, and cultural levels, in addition to the 
difficulties imposed by the complicated political situation resulting in limited access and control of Palestinian 
authorities and organizations over the land and resources.

Poor public awareness on the importance of keeping the environment safe and clean, or on the necessity 
of continuing to pay the fees related to waste management service will only result in more pollution and 
deterioration of natural resources (soil, water, and air).

Solid waste management has become a critical issue due to its environmental, economic and social impacts. 
The Palestinian Authorities have exerted many efforts in studying and seeking to solve this issue, and they have 
issued several laws related to the management of solid waste (e.g. Local Authorities bylaw No (1), Environmental 
Law No (7), Public Health Law for the year (2004), Solid Waste Management Bylaw, Joint Service Council Bylaw 
for the year (2016), and the Guidelines for Solid Waste Management Tariff). There have also been many other 
achievements during the past six years, including the construction of a regional sanitary landfill in the southern 
area of West Bank (Al Menya), the closure of 52 open dumpsites since 2010, and the rehabilitation of some 
closed dumpsites in the northern areas and in the areas of the Jordan Valley. These achievements have made a 
significant contribution in reducing the environmental and health impacts of open dumpsites. The Ministry of 
Local Government (MoLG) continues its support to the Joint Service Councils (JSCs) toward the achievement of 
appropriate and safe waste disposal in many communities.      

1.1.2 Waste Generation and Fraction

In the West Bank, municipal solid waste generation is estimated at 2,190 tons/day (799,350 tons/year), and 
the per capita generation rate is 0.73 kg/day. Around 48.5% of the generated municipal waste (1,062 tons/
day) is collected by the JSCs, and the collection of the remaining quantities is under the responsibility of Local 
Governmental Units (LGUs). Organic elements form up 50% of the total municipal waste (see Figure  1.1).

50.0%	

12.5%	

14.6%	

1.9%	
2.4%	

18.6%	

SW	Composi*on	in	the	West	Bank	

Organic	

Paper	&	Cardboard	

Plas=c	

Glass	

Metal	

Others	

Figure  1.1: Solid Waste Composition in the West Bank 1

1.1.3 Transfer Stations in the West Bank

There are 11 transfer stations (TS) in the West Bank; six TSs are managed by JSCs, four TSs by LGUs, and one (Al 
Abdali TS) is controlled by the Israeli side. Table  1.1 below shows the transfer stations existing in the West Bank.

1  This figure was developed based on the data available at the existing sanitary landfills in the West Bank. 
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Table  1.1: List of Transfer Stations in the West Bank

Area Name of TS
Transferred 

Quantity
(tons/day)

Transferring 
Distance

(km)
Final Disposal

Management
Responsibility

Jenin Western Jenin 50 35 Zahret Al Fenjan Jenin JSC
Tubas Tubas 36 35 Zahret Al Fenjan Tubas JSC

Nablus Al Sayrafi 180 40 Zahret Al Fenjan
Nablus

Municipality
Tulkarem Tulkarem 120 35 Zahret Al Fenjan Tulkarem JSC
Qalqelia Qalqelia 85 80 Zahret Al Fenjan Qalqelia JSC

Salfit No Transfer Station; wastes are sent directly to random dumpsites.

Jericho
No Transfer Station; wastes are sent directly to Jericho sanitary LF. A small part of the 
collected waste (Avg. 2.1 tons/day) is sent to Zahret Al Fenjan Sanitary LF through the TS of 
Nablus (Al Sayrafi).

Ramallah
Ramallah 130 120 Zahret Al Fenjan Ramallah 

Municipality

Al Bireh 130 120 Zahret Al Fenjan Al Bireh 
Municipality

Northeast 
and Southeast 
Jerusalem

Al Abdaly 100 25 Al Menya Israeli Side

Al Ram 40 50 --- Al Ram 
Municipality

North and 
Northwest 
Jerusalem

No Transfer Station; wastes are sent directly to random dumpsites

Bethlehem No Transfer Station; wastes are sent directly to Al Menya sanitary LF. 

Hebron

Tarqumia 100 39 Al Menya
Hebron & 

Bethlehem 
Higher Council

Al Fahs 350 33 Al Menya
Hebron & 

Bethlehem 
Higher Council

1.1.4 Sanitary Landfills in the West Bank 

There are three operating sanitary landfill (LF) in the West Bank: Zhret Al Fenjan Sanitary LF serving the northern 
part of the West Bank, Al Menya Sanitary LF serving the southern part of the West Bank, and Jericho Sanitary 
LF serving Jericho area. There is another proposed sanitary landfill, which is Rammun Sanitary LF, which will be 
established to serve the middle part of the West Bank. However, this LF has not been constructed yet due to 
many political obstacles. In the meantime, some of the middle area are sending their waste to Zahret Al Fenjan 
or Al Menya LF, while many other areas are sending their wastes to random dumpsites.
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Table  1.2: List of Sanitary Landfills in the West Bank

Sanitary Landfill Location Targeted Area Served Area
Received 

Quantity (tons/
day)

Management 
Responsibility

Zahret Al Fenjan Jenin 
Governorate

North of West 
Bank

Jenin Area
Tubas Area

Tulkarem Area
Qalqelia Area
Nablus Area

Parts of 
Ramallah Area 
(Ramallah City, 

Al Bireh City, and 
Bitunia City)

1000 Jenin JSC

Jericho Jericho 
Governorate

Jericho 
Governorate Jericho Area 35 Jericho JSC

Al Menya Bethlehem 
Governorate

South of West 
Bank

Hebron Area
Bethlehem Area
NE&SE Jer. Area

900
Bethlehem & 

Hebron Higher 
Council

Rammun
Ramallah 
& Al Bireh 

governorate

Middle of West 
Bank

Not established 
yet --- Ramallah JSC

1.2 JSCs for SWM
There are 13 JSCs (including a higher council) responsible for solid waste management in the West Bank. Twelve 
of the 13 JSCs are responsible for solid waste collection; nine of them are responsible for waste collection and 
transfer only, and three of them (Jenin JSC, Jericho JSC and Ramallah JSC) are responsible for managing the landfill 
sites in addition to waste collection. Hebron and Bethlehem Higher Council (H&B HC) is responsible for managing 
Al Menya Sanitary LF, including its waste composting and sorting facilities, in addition to one medical waste 
treatment facility and two transfer stations, but it is not responsible for waste collection. Table  1.3 summarizes 
the responsibilities of the 13 JSCs.

Table  1.3: Responsibilities of the JSC

No. JSC Collection
Transferring 

waste to TS or 
directly to LF

Transfer 
Station

Transferring 
waste to LF 
through TS

Landfill Site

1 Hebron JSC Yes Yes
No

(H&B HC)
No

(H&B HC)
No

(H&B HC)

2 Bethlehem JSC Yes Yes
No

(H&B HC)
No

(H&B HC)
No

(H&B HC)
3 Jericho JSC Yes Yes No No Yes

4 Ramallah JSC /Ramun LF
Yes

(In the 
future)

Yes
(In the future)

Yes
(In the future)

Yes
(In the future)

Yes
(In the future)

5 North and Northwest 
Jerusalem JSC Yes Yes No No No

6 Northeast and Southeast 
Jerusalem JSC Yes Yes Yes

No
(H&B HC)

No
(H&B HC)

7 Salfit JSC Yes Yes No No Controlled 
Dumpsite
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No. JSC Collection
Transferring 

waste to TS or 
directly to LF

Transfer 
Station

Transferring 
waste to LF 
through TS

Landfill Site

8 Jenin JSC /Zahrat Al 
Fenjan LF Yes Yes Yes Yes Yes

9 Nablus JSC Yes Yes Yes Yes
No 

(Jenin JSC)

10 Tubas JSC Yes Yes Yes No (Jenin JSC)
No 

(Jenin JSC)

11 Qalqelia JSC Yes Yes Yes Yes
No 

(Jenin JSC)

12 Tulkarem JSC Yes Yes Yes Yes
No 

(Jenin JSC)

13
Hebron & Bethlehem 
Higher Council (H&B HC) 
/Al Menya LF

No No Yes Yes Yes

The 12 JSCs cover 63% of the total LGUs in the West Bank, and 55% of the total population, while the remaining 
areas are served by the LGUs.

1.3 About the Data Book
This Data Book consists of five chapters, as follows:

Chapter One provides a background about the current status of solid waste management in the West Bank and 
the responsibility of the JSCs.

Chapter Two describes the methodology used for data collection and for the production of this Data Book. 

Chapter Three presents the data of the 12 JSCs who are responsible for the collection of solid waste. The 
presented data for each JSC includes:

• Population and served area

• Solid Waste quantities

• Collection system: Types of collection system, available instruments, transfer stations, and performance 
indicators of the collection system

• Disposal system

• Cost of SWM

• Tariff system

• Organizational data

Chapter Four provides comparisons between the 12 JSCs that are responsible for waste collection in their area.

Chapter Five includes the conclusion and the recommendations.



2. Methodology and Data Notes
Methodology:

A questionnaire was developed to collect all required data and was sent by email for each targeted JSC. After 
receiving the filled questionnaires, the JSCs were contacted by phone and, in some cases, interviewed face-to-
face to verify the filled data. 

Notes:

• The reference year for the collected data is 2016. Some updates have occurred on the collected data during 
2017, especially for N&NW Jerusalem JSC and NE&SE Jerusalem JSC because they are in the establishment 
period. However, those changes were not considered in this Data Book.

• This Data Book focuses on that data related to solid waste that belongs to the JSC. Therefore, LGU’s data was 
not considered.
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3. JSCs Data
3.1 Jenin JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGUs in Jenin JSC is 93, with a total population of 314,010. Jenin JSC provides the collection 
service for 91 LGUs (Table  3.1).

Table  3.1: Population and Served LGUs in Jenin Area

No. Item
No. of 

Targeted 
LGUs

No. of Served 
LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)

1 No. of 
Municipalities 19 17        89% 172,015 145,515 85%

2 No. of Village 
Councils 74 74 100% 129,305 129,305 100%

Total No. of LGUs 93 91 98% 314,010 274,820 88%

Solid Waste Collection System:

Two collection systems are used currently in Jenin area; Fixed-Time Fixed-Place (FTFP) collection system, which 
covers 70% of Jenin area using 32, 25, 10, 4 and 1.1 m3 containers and 360 L and 240 L bins, and House-to-
House (HtH) collection system, using different sizes of small bins. Large containers (32 and 25 m3) are used for 
commercial and industrial activities. 

Jenin JSC has 35 vehicles; 32 of them are compactor trucks with different size as shown in Table  3.2, 2 of them 
are dumpster trucks, and one of them is a double trailer truck. The total number of collection workers (including 
drivers) is 110, and the number of management staff is 15.2

Table  3.2: Collection Vehicles at Jenin JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year

No. of 
Vehicles

Status (v. good, good, bad2/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 12 2011 3 Good
2 Compactor Truck/ Volvo 8 2010 1 Good
3 Compactor Truck/ Volvo 5 2009 3 Good
4 Compactor Truck/ Iveco 5 2009 1 Good
5 Compactor Truck/ Volvo 18 2008 2 Good
6 Compactor Truck/ Man 19 2005 1 Bad
7 Compactor Truck/ Iveco 12 2004 4 Bad
8 Compactor Truck/ Man 19 2002 1 Bad/ Not Working
9 Compactor Truck/ Isuzu 5 2000 10 Bad
10 Compactor Truck/ DAF 5 2000 1 Bad/ Not Working
11 Compactor Truck/ Volvo 9 1999 5 Bad
12 Dumpster Truck 25 2004 2 Bad
13 Double Trailer Truck --- 2009 1 Good

2  V. good means that the vehicle is not repaired currently, good means that few repairs occur in the vehicle and bad means major repairs occur in the 
vehicle. 
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The collection frequency ranges between 6 times/ week in the cities, and 3 times/week in the villages. The total 
collected quantity of waste by Jenin JSC is 235 tons/day and all collected wastes are sent to Zahret Al Fenjan 
sanitary LF. Fifty tons of the daily collected quantities are sent to the LF through a transfer station (35 km away 
from the LF). This transfer station serves the western villages of Jenin area and is managed by Jenin JSC. 

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Jenin JSC area is 135 NIS/ton. The collection cost is 75 NIS/ton, 
transfer cost is 30 NIS/ton, and the landfilling cost is 30 NIS/ton. The collection tariff that the JSC imposed on the 
LGUs is 170 NIS/ton. The cost recovery percentage at Jenin JSC is 82%. The tariff system imposed on residents is 
different from one LGU to another. The monthly fee is 15-18 New Israeli Shekels (NIS) per household (HH), and 
is collected with the electricity bill in most LGUs using a prepayment meter.

Organizational Aspect:

The number of general assembly (GA) members in Jenin JSC is 72, and the number of the board of directors (BD) 
members is 21. Jenin JSC has a basic plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational 
chart, which are prepared by the JSC staff. The number of the annual BD meetings is 12, GA meetings are not held 
regularly. In some years, a GA meeting was conducted once, but in other years no GA meeting were conducted. 

3.2 Tubas JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGUs in Tubas JSC is 10, with a total population of 57,321. Tubas JSC provides the service for 
all of the LGU members (Table  3.3). 

Table  3.3: Population and Served LGUs in Tubas Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of Served 
LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)

1 No. of 
Municipalities 3 3 100% 45,468 45,468 100%

2 No. of Village 
Council 7 7 100% 11,853 11,853 100%

Total No. of 
LGUs 10 10 100% 57,321 57,321 100%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 95% of Tubas area with 1.1 cubic meters containers and 240 liter bins. In the 
remaining areas, HtH collection system is used with 120 liter bins and different sizes of small bins. 

Tubas JSC has 4 collection vehicles. All of them are compactor trucks with different size as shown in Table  3.4. 
The total number of collection workers (including drivers) is 12, and the number of management staff is 2 (the 
executive director and the accountant).

Table  3.4: Collection Vehicles at Tubas JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of 
vehicles

Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 12 1999 1 Bad
2 Compactor Truck/ Volvo 8 1999 1 Bad
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2012 1 Good
4 Compactor Truck/ Isuzu 4 2000 1 Bad

The frequency of collection ranges between 7 times/week in the cities and 2 times/week in the villages. The total 
quantity of collected waste by Tubas JSC is 36 tons/day. All the collected quantities are sent to Tubas transfer 
station, and then transferred to Zahret Al Fenjan sanitary LF by Jenin JSC. The distance between the transfer 
station and the sanitary LF is 35 km.
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Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Tubas JSC area is 144 NIS/ton: 97 NIS for the collection, 17 NIS for 
the transferring, and 30 NIS as the landfill fee. The collection tariff that the JSC imposed on the LGUs is 133 NIS/
ton, which is less than the solid waste management cost mentioned above. It results in 92% of the cost recovery 
percentage at Tubas JSC. The tariff system imposed on residents is different from one LGU to another, which 
ranges from 17 to 22 NIS/household. It is collected with the electricity bill using a prepayment meter in most of 
the LGUs.

Organizational Aspect:

The number of GA members at Tubas JSC is 10, and the number of the BD members is 5. Tubas JSC have a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by the 
executive manager and the accountant of the JSC. The BD meeting is held 6 times per year, while there are no 
GA meetings conducted.

3.3 Nablus JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGUs in Nablus JSC is 58, with a total population of 255,332. Nablus JSC provides the service 
for 21 LGU members (Table  3.5). The biggest LGU, Nablus City, is partially served by the JSC (35% of the population 
are served by the JSC). 

Table  3.5: Population and Served LGUs in Nablus Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)
1 No. of Municipalities 7 1 14% 250,802 75,000 30%
2 No. of Village Council 51 20 39% 141,589 60,137 42%

Total No. of LGUs 58 21 36% 392,391 135,137 34%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 85% of Nablus area with 1.1 m3 containers, 240 L bins, and 120 L bins. The 
remaining areas are covered by HtH collection system using 80 L bins, 20 L bins or using plastic bags (without 
bins). 

Nablus JSC has 5 collection vehicles; all of them are compactor trucks with different size as shown in Table  3.6. 
The total number of collection workers (including drivers) is 30, and the number of management staff is 8.

Table  3.6: Collection Vehicles at Nablus JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year

No. of 
vehicles

Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Iveco 12 2009 2 Bad
2 Compactor Truck/ Iveco 8 1999 1 Bad
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2011 2 Good

The collection frequency ranges between 7 times/week in the cities and 3-5 times/week in the villages. The total 
collected quantity of waste by Nablus JSC is 84 ton/day. 74 tons of the daily collected waste are sent to Al Sayrafi 
transfer station, and then transferred to Zahret Al Fenjan LF by Nablus JSC. The distance between the transfer 
station and the sanitary LF is 40 km. Seven tons of the daily collected waste is sent to dumpsites, and three tons 
are recycled.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Nablus JSC area is 125 NIS/ton; 60.5 NIS for the collection, 39.5 
NIS for transfer, and 25 NIS as landfill fee. The collection tariff that the JSC imposed on the LGUs is 125 NIS/ton, 
and the cost recovery percentage at Nablus JSC is 92%. The tariff imposed on residents is about 15 NIS/HH per 
month. It is collected with the electricity bill in most of the LGU areas.
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Organizational Aspect:

The number of GA members in Nablus JSC is 58, and the number of the BD members is 8. Nablus JSC has a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by the 
executive manager and the financial manager of the JSC. The number of BD meetings conducted each year is 12 
meetings, while no GA meetings were conducted during 2016.

3.4 Tulkarem JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Tulkarem JSC is 27, with a total population of 75,000. Tulkarem JSC provides 
the service for 22 LGUs (Table  3.7). Tulkarem City is partially served by the JSC; where 40% of the waste is 
collected by the JSC (the remaining quantity is collected by Tulkarem Municipality), but all the collected quantity 
from Tulkarem City is transferred by the JSC.

Table 3.7: Population and Served LGUs in Tulkarem Area

No. Item No. of Targeted 
LGU

No. of Served 
LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)
Total No. of LGUs: 27 22 81% 185,200 75,000 40%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in the whole JSC area with 4 m3 and 1.1 m3 containers, and 240 L bins. Tulkarem 
JSC has 11 collection vehicles. All of them are compactor trucks with different sizes, as shown in Table  3.8. The 
total number of collection workers (including drivers) is 30, and the number of management staff is 6.

Table 3.8: Collection Vehicles at Tulkarem JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of 
vehicles

Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Iveco 12 2009 6 Good
2 Compactor Truck/ Volvo 5 2009 2 Good
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 1 Good
4 Compactor Truck/ Volvo 13 2009 2 Good

The collection frequency ranges between 7 times/week in the cities and 2-7 times/week in the villages. The total 
collected quantity of waste by Tulkarem JSC is 60 tons/day. 98% of the collected quantities are sent to Tulkarem 
transfer station, and then transferred to Zahret Al Fenjan sanitary LF by Tulkarem JSC. The distance between the 
transfer station and the sanitary landfill is 35 km. 1% of the waste is collected separately as organic matter and 
sent to a compost plant and 1% for recycling (papers and cardboards).

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Tulkarem JSC area is 165 NIS/ton: 95 NIS for the collection, 37 
NIS for the transferring and 33 NIS as landfill fee. The collection tariff that the JSC imposed on the LGUs ranges 
between 133- 173 NIS/ton. The cost recovery percentage at Tulkarem JSC is 98%. The tariff system imposed on 
residents differs from one LGU to another, ranging from 15 to 17 NIS/HH per month, and it is collected with the 
electricity bill using prepayment meters in most of the LGU areas.

Organizational Aspect:

The number of GA members in Tulkarem JSC is 27, and the number of the BD members is 7. Tulkarem JSC has 
a basic plan, an annual plan, an internal bylaw and an organizational chart, but does not have a financial plan. 
Instead, the financial budget is included within the annual plan. The number of annual BD meetings are 7, while 
only one GA meeting is held annually.
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3.5 Qalqilia JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Qalqelia JSC is 29, with a total population of 109,713. Qalqelia JSC provides 
the service for all of the LGU members. One LGU has not joined the JSC yet and is not served by the JSC which is 
Sannerya Village, and there are some Bedouin communities not served by the JSC (Al Ramadin and Abu Farda), 
because their location is behind the Israeli separation wall (Table  3.9). 

Table  3.9: Population and Served LGUs in Qalqelia Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)
Total No. of LGUs 30 29 97% 113,594 109,713 97%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 96% of Qalqelia area with 1.1 m3 containers and 360 L bins. HtH collection 
system covers the remaining area with different size of small bins. 

Qalqelia JSC has 12 collection vehicles. All of them are compactor trucks with different size as shown in Table 
 3.10. The total number of collection workers (including drivers) is 48, and the number of management staff is 6.

Table  3.10: Collection Vehicles at Qalqelia JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 

Working or not working)
1 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 4 Bad
2 Compactor Truck/ Iveco 8 1999 2 Bad
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2012 3 Good
4 Compactor Truck/ Volvo 6 2012 1 Good
5 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 1 Good
6 Compactor Truck/ Isuzu 3 2000 1 Bad

The collection frequency ranges between 6 times/week in the cities and 3 times/week in the villages. The total 
collected quantity of waste by Qalqelia JSC is 85 tons/day. All of the collected quantities are sent to Qalqelia 
transfer station, and then transferred to Zahret Al Fenjan sanitary LF by Qalqelia JSC. The distance between the 
transfer station and the sanitary landfill is 80 km.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Qalqelia JSC area is 123.5 NIS/ton: 47.5 NIS for collection, 43 NIS for 
transfer, and 33 NIS as landfill fee. The collection tariff that the JSC imposed on the LGUs is 3.7 NIS/person per 
month. The LGUs at the JSC area are committed to pay the solid waste management fee, so the cost recovery 
percentage is 100%. The tariff system imposed on residents differs from one LGU to another, ranging from 15 
to 20 NIS/HH per month, and it is collected with the electricity bill using prepayment meter in most of the LGU 
areas.

Organizational Aspect:

The number of GA members in Qalqelia JSC is 29, and the number of the BD members is 7. Qalqelia JSC has a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw (draft) and an organizational chart which are prepared by 
the executive manager and the accountant of the JSC. The number of BD meeting conducted annually is 7, while 
only one GA meeting was conducted in 2016.

3.6 Salfit JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Salfit JSC is 19, with a total population of 70,000. Salfit JSC provides its 
services for all of the LGU members (Table  3.11). 
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Table   3.11: Population and Served LGUs in Salfit Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population 

basis)

Total No. of LGUs: 19 19 100% 70,000 70,000 100%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 90% of Salfit area with 1.1 m3 containers, and HtH collection system is used in 
the remaining areas with small bins of different sizes. 

Salfit JSC has 8 collection vehicles. All of them are compactor trucks with different size as shown in Table  3.12. 
The total number of collection workers (including drivers) is 25, and the number of management staff is 4.

Table  3.12: Collection Vehicles at Salfit JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 

Working or not working)

1 Compactor Truck/ Iveko
12 

(8 ton)
2009 3 Good

2 Compactor Truck/ Volvo
12 

(8 ton)
2009 2 Bad

3 Compactor Truck/ Volvo
9 

(6 ton)
2016 2 V. Good

4 Compactor Truck/ Volvo
18

 (12 ton)
2016 1 V. Good

The collection frequency ranges between 7 times/week in the cities and 3 times/week in the villages. The total 
quantity of collected waste by Salfit JSC is 66 tons/day, and all is sent to random dumpsites.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Salfit JSC area is 60 NIS/ton. The entire amount is for the collection, 
and there is no transfer or landfill fee for the waste. The collection tariff that the JSC imposed on the LGUs is 10 
NIS/HH per month. The tariff system imposed on residents is different from one LGU to another, ranging from 12 
to 15 NIS/HH per month, and it is collected with the electricity bill, the water bill or using separate bill. 

Organizational Aspect:

The number of GA members in Salfit JSC is 19, and the number of the BD members is 9. Salfit JSC has a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by the 
executive manager and the accountant of the JSC. BD meetings are held 12 times per year, compared to 2 GA 
meetings.

3.7 Jericho JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Jericho JSC is 17, with a total population of 48,095. Jericho JSC provides the 
service for 14 of the LGU members (Table  3.13). 
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Table  3.13: Population and Served LGUs in Jericho Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities: 2 2 100% 28,434 28,434 100%

2 No. of Village 
Council: 15 12 80% 19,661 11,890 60.5%

3 Refugee 
Camps: --- --- --- 13,081 13,081 100%

Total No. of 
LGUs: 17 14 82% 61,176 53,405 87.3%

Solid Waste Collection System:

The main collection system in Jericho JSC area is the FTFP collection system (99% of the area) with 1.1 m3, and 
there are some 4, 8 and 10 m3 containers that serve some institutions and commercial areas. The remaining 
small areas (1% of the total area) are covered by HtH collection system with 120 L bins. 

Jericho JSC has 16 collection vehicles: 13 of them are compactor trucks with different size (2 of them are very old 
and malfunction), 2 of the collection vehicles are dumpster truck, and one is a grapple truck, as shown in Table 
 3.14.  The total number of collection workers (including drivers) is 24, and the number of management staff is 11. 

Table  3.14: Collection Vehicles at Jericho JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck 13 2016 2 V. Good

2 Compactor Truck 12 2009 3 Good

3 Compactor Truck 8 2016 2 V. Good

4 Compactor Truck 8 2009 1 Bad

5 Compactor Truck 6 2015 2 V. Good

6 Compactor Truck 5 1999 1 Bad

7 Compactor Truck 5 1999 2 Not Working

8 Dumpster Truck 2 2016 1 V. Good

9 Dumpster Truck 2 2009 1 Good

10 Grapple Truck 18 2009 1 Good

The collection frequency ranges between 6 times/week in the citiy and 2 times/week in the villages. The total 
collected quantity of waste by Jericho JSC is 37 tons/day. 34.9 tons of the daily collected wastes are sent directly to 
Jericho sanitary LF. 2.1 tons are sent to Al Sayrafi transfer station that belongs to Nablus JSC, and then transferred 
to Zahret Al Fenjan sanitary LF.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management starting from the collection to landfilling at Jericho sanitary LF is 172 
NIS/ton: 145 NIS for collection, 8 NIS for the transfer from the collection area to the LF, and 19 NIS for landfilling. 
The fee of Al Sairafi TS for transferring and landfilling is 65 NIS/ton. The total cost of solid waste management in 
Jericho JSC area is 174 NIS/ton.
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The JSC charges Jericho municipality a fixed amount for collection, while the collection tariff is 22 NIS/month for 
a single household, and 32 NIS/month for combined households in other LGUs. The cost recovery percentage at 
Jericho JSC is 100%. The tariff system imposed on residents differs from one LGU to another, ranging from 17 to 
22 NIS/household per month, and it is collected with the electricity bill, water bill or using a separate bill. 

Organizational Aspect:

The number of GA members in Jericho JSC is 17, and the number of the BD members is 5. Jericho JSC has a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by the 
JSC staff. The number of BD meetings conducted per year is 4, in addition to 2 GA meetings.

3.8 Ramallah JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Ramallah JSC is 68, with a total population of 370,000 (Table  3.15). The 
JSC does not provide the service for any of the LGUs. The initiation of the service is linked to the construction of 
Rammun LF (a proposed sanitary LF which will serve the middle area of the West Bank). 

Table  3.15: Population and Served LGUs in Ramallah JSC Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities 18 0 0% 208,000 0 0%

2 No. of Village 
Council 50 0 0% 162,000 0 0%

Total No. of LGUs 68 0 0% 370,000 0 0%

Solid Waste Collection System:

Ramallah JSC have 13 collection vehicles. 11 of them are compactor trucks with different size, and two of them 
are tractors with trailer, as shown in Table  3.16. The total number of management staff in the JSC is 6.

Table  3.16: Collection Vehicles at Ramallah JSC

No. Types of vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of 
vehicles

Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 13 2012 3 V. Good
2 Compactor Truck/ Volvo 8 2012 7 V. Good
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 1 V. Good
4 Tractor with Trailer --- 2007 2 V. Good

According to the collected data, 42 of the LGUs are using the collection vehicles of Ramallah JSC to provide 
collection service for 163,000 people. The total collected quantity of waste by the LGUs using Ramallah JSC 
vehicles is 110 tons/day. All the collected quantities are sent to random dumpsites. The collection frequency in 
Ramallah area ranges between 7 times/week in the cities and 2 times/week in the villages. 

Organizational Aspect:

The number of GA members in Ramallah JSC is 68, and the number of the BD members is 9. Ramallah JSC has a 
basic plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by 
the JSC staff. The number of BD meetings conducted annually is 12, while only one GA meeting was held in 2016.
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3.9 North East & South East Jerusalem JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in NE&SE Jerusalem JSC is 12, with a total population of 105,693. NE&SE 
Jerusalem JSC provides the service for 7 of the LGU members (Table  3.17). 

Table   3.17: Population and Served LGUs in NE&SE Jerusalem JSC Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities: 5 3 60% 93,182 23,049 24%

2 No. of Village 
Council: 7 4 57% 12,511 10,233 82%

Total No. of 
LGUs: 12 7 58% 105,693 33,282 31%

Solid Waste Collection System:

The whole area (100%) uses FTFP collection system with 1.1 m3 containers. NE&SE Jerusalem JSC has 4 compactor 
trucks in different size as shown in Table  3.18. The total number of collection workers (including drivers) is 12, 
and the number of management staff is 2. 

Table  3.18: Collection Vehicles at NE&SE Jerusalem JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 2 Good
2 Compactor Truck/ Volvo 8 1999 1 Good
3 Compactor Truck/ Isuzu 5 2000 1 Good

The collection frequency is 7 times/week in the cities, 3-7 times/week in the villages, and 2 times/week in the 
Bedouin areas. The total collected quantity of waste by NE&SE Jerusalem JSC is 36 ton/day. All the collected 
quantities are transferred to Al Menya sanitary LF through Al Abdaly Transfer Station (25 km away from the 
landfill). There is another transfer station in the JSC area, located in Al Ram area (50 km away from the landfill), 
but this transfer station is not used by the JSC since it needs some rehabilitation (currently it is used by Al Ram 
Municipality only).

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at NE&SE Jerusalem JSC area is 247.5 NIS/ton: 137 NIS for collection, 
60 NIS for transfer, and 50.5 NIS as landfill fee. The tariff imposed from the JSC to LGU is same as the collection 
cost (137 NIS/ton), where the transfer cost is covered by the Israeli side during 2016, and the landfill fees is 
paid directly from the LGUs to H&B HC. The tariff system imposed on residents differs from one LGU to another, 
ranging from 15 to 20 NIS/HH per month, and it is collected with the water bills.

Organizational Aspect:

The number of GA members in NE&SE Jerusalem JSC is 12, and the number of the BD members is 11. NE&SE 
Jerusalem JSC has a basic plan, annual plan, financial plan and an organizational chart which are prepared by the 
executive manager and the accountant of the JSC.  No internal bylaw is available at the JSC. The number of the 
annual BD meeting are 12, while 2 meetings were held for the GA.
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3.10 North & North West Jerusalem JSC
Population and Served LGUs:

The planned area for the N&NW JSC includes 16 LGUs, with a total population of 52,650. The total number of 
actual LGU members in N&NW JSC is 12, with a total population of 39,795. N&NW JSC provides the service for 
two of the LGU members.

Table  3.19: Population and Served LGUs in N&NW Jerusalem JSC Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of Served 
LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities: 5 1 20% 30,325 4,653 15%

2 No. of Village 
Council: 11 1 9% 22,325 3,708 17%

Total No. of 
LGUs: 16 2 13% 52,650 8,361 16%

Solid Waste Collection System:

75% of the area is covered by FTFP collection system with 1.1 m3 containers, and 25% of the area is covered by 
HtH collection system with 240 L bins. N&NW Jerusalem JSC has one compactor truck as shown in Table  3.20. 
The number of management staff is 2 (Executive director and accountant). 

Table  3.20: Collection Vehicles at N&NW Jerusalem JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 12 2012 1 Good

The collection frequency is 3 times/week in all served LGUs. The total estimated collected quantity of waste by 
N&NW Jerusalem JSC is 7 tons/day. All the collected quantities are sent to dumpsites. 

Cost and Tariff System:

There is no data available on the cost of solid waste management in N&NW Jerusalem JSC since the service was 
started recently and is partially provided by the JSC. The tariff system imposed on residents ranges from 15 to 
20 NIS/HH per month.

Organizational Aspect:

The number of GA members in N&NW Jerusalem JSC is 12, and the number of the BD members is 5. N&NW 
Jerusalem JSC has a basic plan, an annual plan, a financial plan and an organizational chart which are prepared by 
the executive manager and the accountant of the JSC. No internal bylaw is available. The number of BD meeting 
conducted annually is 20, while 5 GA meetings were held in 2016. The JSC is now under establishment, therefore, 
a high number of BD and GA meetings were held during 2016 compared to other JSCs. 

3.11 Bethlehem JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Bethlehem JSC is 36, with a total population of 205,572. Bethlehem JSC 
provides the service for 28 of the LGU members (Table  3.21). 
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Table  3.21: Population and Served LGUs in Bethlehem Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities: 11 7 64% 140,026 99,646 71%

2 No. of Village 
Council: 25 21 84% 65,546 42,047 64%

Total No. of 
LGUs: 36 28 78% 205,572 141,693 69%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 90% of Bethlehem area with 1.1 m3 and 4.4 m3 containers and 240 and 360 L 
bins. As for the used collection systems, 9% of the area is covered by HtH collection system with 240, 120 and 60 
L bins. In the remaining 1% of the area (industrial area) large containers are used (10 m3 containers). 

Bethlehem JSC has 25 collection vehicles: 18 compactor trucks of different size, 1 dumpster truck, 1 mini taber 
boxer, 1 front loader and 4 street sweepers, as shown in Table  3.22. The total number of collection workers 
(including drivers) is 49, and the number of management staff is 6.

Table  3.22: Collection Vehicles at Bethlehem JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year

No. of 
vehicles

Status (v. good, good, bad/ 
Working or not working)

1 Compactor Truck/ Volvo 5 2009 4 Good
2 Compactor Truck/ Iveco 8 2009 3 Good
3 Compactor Truck/ Iveco 12 2009 7 Good
4 Compactor Truck/ Volvo- Faun 16 2015 1 V. Good
5 Compactor Truck/ Volvo- Faun 20 2015 1 V. Good
6 Compactor Truck/ Volvo 21 2015 2 V. Good
7 Mini Taber boxer 4 2015 1 V. Good
8 Dumpster Truck 10 2015 1 V. Good
9 Street Sweepers/ Kako --- 2015 1 V. Good
10 Street Sweeper/ Volvo-Faun 6 2015 1 V. Good
11 Front Loader/ Cater Biller --- 2015 1 V. Good

The collection frequency ranges between 7 times/week in the cities and 1-3 times/week in villages. The total 
collected quantity of waste by Bethlehem JSC is 127.5 ton/day. All collected quantities are sent directly to Al 
Menya sanitary landfill.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Bethlehem JSC areas is 138 NIS/ton: 108 NIS for collection and 
transportation, and 30 NIS/ton as landfill fee. The collection tariff that the JSC imposes on the LGUs is 120 
NIS/ton. This amount is for collection only because the LGUs pay the landfill fees directly to H&B HC, which is 
responsible for operating the landfill. The tariff system imposed on residents differs from one LGU to another, 
ranging from 15 to 30 NIS/HH per month, and is collected with the electricity bill, the water bill or using a 
separate bill.

Organizational Aspect:

The number of GA members in Bethlehem JSC is 36, and the number of the BD members is 13. Bethlehem JSC 
has a basic plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart. The number of 
BD meeting conducted annually is 6, while 1-2 meetings were conducted for the GA.
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3.12 Hebron JSC
Population and Served LGUs:

The total number of LGU members in Hebron JSC is 24, with a total population of 690,836. Hebron JSC provides 
the service for 17 of the LGU members (Table  3.23). 

Table  3.23: Population and Served LGUs in Hebron Area

No. Item No. of 
Targeted LGU

No. of 
Served LGUs

Service % 
(LGU basis)

Targeted 
Population

Served 
Population

Service %
(population basis)

1 No. of 
Municipalities: 17 11 65% 618,984 437,411 70%

2 No. of Village 
Council: 7 6 86% 71,852 49,199 68%

Total No. of LGUs: 24 17 70% 690,836 486,610 70%

Solid Waste Collection System:

FTFP collection system is used in 70% of the served areas in Hebron using 4 m3 and 1.1 m3 containers, the 
remaining areas use HtH collection system with 240 L bins. 

Hebron JSC has 27 vehicles: 25 of them are compactor trucks with different size, and 2 are grapple trucks, 
as shown in Table  3.24. The total number of collection workers (including drivers) is 61, and the number of 
management staff is 10.

Table  3.24: Collection Vehicles at Hebron JSC

No. Types of Vehicles Size (m3) Manufacturing 
Year No. of vehicles Status (v. good, good, bad/ 

Working or not working)
1 Compactor Truck/ Volvo 8 2009 1 Good
2 Compactor Truck/ Iveco 13 2009 1 Good
3 Compactor Truck/ Volvo 8 2011 3 Good
4 Compactor Truck/ Volvo 13 2011 6 V. Good
5 Compactor Truck/ Iveco 13 2011 1 V. Good
6 Compactor Truck/ Iveco 21 2011 2 V. Good
7 Compactor Truck/ Volvo 21 2011 4 V. Good
8 Compactor Truck/ Volvo 8 2016 2 V. Good
9 Compactor Truck/ Volvo 13 2016 2 V. Good
10 Compactor Truck/ Volvo 21 2016 3 V. Good
11 Grapple Truck/ Volvo --- 2016 1 V. Good
12 Grapple Truck/ Volvo --- 2011 1 Good

The frequency of collection ranges between 7 times/week in the cities and 2-3 times/week in the villages. The 
total collected quantity of waste by Hebron JSC is 289 tons/day. All collected quantities are transferred to Al 
Menya sanitary LF, and 50% of the collected quantities are sent to the landfill via transfer stations. There are two 
transfer stations, Tarqumia transfer station (39 km away from the landfill), and Al Fahs transfer station (33 km 
away from the landfill). These two transfer stations are managed by H&B HC.

Cost and Tariff System:

The total cost of solid waste management at Hebron JSC area is 126.5 NIS/ton. The collection cost is 88 NIS/
ton, the cost of transfer through transfer stations is 17.5 NIS/ton, and the cost of landfilling is 30 NIS/ton. The 
collection tariff that the JSC imposed on the LGUs is 105 NIS/ ton. This amount is for collection and transportation, 
while the LGUs pay the landfill fees directly to the Higher Council. The tariff system imposed on residents differs 
from one LGU to another, ranging from 16 to 25 NIS/HH per month, and is collected with the electricity bill, water 
bill or using separate bill.
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Organizational Aspect:

The number of GA members in Tubas JSC is 24, and the number of the BD members is 7. Hebron JSC has a basic 
plan, an annual plan, a financial plan, an internal bylaw and an organizational chart which are prepared by the 
executive the JSC staff. No BD meeting or GA meetings are conducted.
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4. Data Comparison of the 12 JSCs
4.1 Service Coverage
This indicator shows the percentage of the served LGUs by each JSC compared to the total number of LGUs in 
that JSC. Moreover, it reflects the institutional and technical capacity of each JSC, i.e., high service coverage 
means a higher JSC capacity. However, low coverage does not always mean a weak capacity of the JSC. It may 
refer to the LGU’s lack of will or its weak understanding of the importance of the service provided by the JSC. 
Sometimes, it refers to the JSC’s will to cover wider area; the priority of the JSC may be to serve high density 
areas, while low density areas have less priority due to high service cost.

The service of the 12 JSCs covers 63% of the total number of LGUs in the West Bank, and 55% of the total 
population (Table  4.1 & Figure  4.1). Tubas JSC and Salfit JSC provide the service for all of their planned area. No 
service is provided by Ramallah JSC. Low service percentages were found in Nablus JSC, NE&SE Jerusalem JSC, 
and N&NW Jerusalem JSC. The low percentage of service coverage in Nablus JSC is the result of its weak service 
capability expansion due to the lack of collection vehicles; the available collection vehicles at the JSC are very 
aged, and work more than one shift per day. As for the low percentages in NE&SE Jerusalem JSC and N&NW 
Jerusalem JSC, they are due to the fact that those JSCs were newly established.
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4.2 Amount of Collected Waste
It is very important to link between the quantity of collected waste and the resources available at the JSC, e.g., 
number of workers, number of vehicles, working time, etc. This reflects the efficiency in using the available 
resources. It is also very important to compare per capita waste generation between the 12 JSCs. Based on this 
comparison; any JSC with high waste generation rate has to take actions to reduce these quantities.

The per capita daily waste generation can be known by dividing the amount of collected waste per day by the 
served population. The daily average generation of solid waste in the 12 JSC areas is 0.73 kg/capita (Table  4.2). 
The highest waste generation rate is in NE&SE Jerusalem JSC area, and the lowest rate is in Hebron JSC area 
(Figure  4.2).

0.00	

0.20	

0.40	

0.60	

0.80	

1.00	

1.20	

Jen
in	

Tu
ba
s	

Na
blu
s	

Tu
lka
rem

	

Qa
lqe
lia
	

Sa
lfit
	

Jer
ich
o	

Ra
ma
lla
h	

NE
&S
E	J
er.
	

N&
NW

	

Be
thl
eh
em
	

He
bro
n	

12
	JS
C	

kg
/c
ap

ita
/d
ay
	

Personal	Waste	Genera5on	

Figure  4.2: Per Capita Waste Generation Rate in the 12 JSC Areas
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4.3 Collection Vehicles Capacity
Depending on this indicator, the shortage in vehicles at each JSC can be assessed. It can also be used by the 12 
JSCs to exchange information on efficiency of collection vehicles. 

The capacity of the collection vehicles to handle the generated waste is measured by dividing the total weight 
capacity of all the collection vehicles used by each JSC by the daily collected quantity of waste. It was assumed 
that the weight capacity of the compactor truck is 0.65 of its volume, and for the dumpster trucks it was assumed 
to be 0.25. Table  4.3 shows that Nablus JSC has the lowest vehicle capacity to handle the generated waste. 
Therefore, Nablus JSC vehicles work two shifts per day to cover the whole serviced area. Jericho JSC has the 
highest vehicle capacity to handle the generated waste according to Table  4.3.

To assess the need for additional collection vehicles for each JSC, other factors shall be considered, these factors 
are:

1. The density of the area, so the truck can be filled and emptied more than one time per day in dense areas, 
while in low density areas, where the transportation of the waste takes long time, trucks may not be fully 
filled (this factor shall be considered in Jericho JSC area).

2. The operating status of the collection vehicles.
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1.4 Workers’ Performance
Based on this indicator, the 12 JSCs can calculate the appropriate number of workers required for the collection 
of the generated amount of waste, and they can determine if they are using their human resources efficiently.

Workers’ performance is measured by calculating the number of served population per worker and the amount 
of collected waste per worker. The average served population per worker in the 12 JSCs is 3,579 people/worker, 
and the average of daily collected waste per worker is 2.63 tons/day/worker. According to the results shown in 
Table  4.4, the best worker performance rate exists in Hebron JSC where each worker serves 7,977 people and 
collects 4.73 tons of waste per day. The lowest worker performance rate exists in Jericho JSC where each worker 
serves 2,225 people and collects 1.54 tons of waste per day, which is due to the fact that Jericho area is a wide 
and low density area and the transportation of waste takes long time.
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Figure  4.4: Served People/ Worker in the 12 JSC areas
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2.1 Transferred Quantities
There are 11 transfer stations in the West Bank ( Section 1.1.3). In the service area of the 12 JSCs, 46% of the 
collected waste by the 12 JSCs (486 ton/day) is transferred to sanitary landfills through transfer stations, the 
minimum transferring distance is 25 km, which exists in NE&SE Jerusalem area, and the maximum transferring 
distance is 80 km, which exist in Qalqelia (Table  4.5). 

4.5
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2.2 Disposal System
This indicator shows how the JSCs take the issue of environment into consideration in their disposal system. 92% 
of the collected waste by the 12 JSCs (979 tons/day) is sent to sanitary landfills, 7% (79 tons/day) are sent to 
random dumpsites, and only 1% (13 tons/day) are recycled. 
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2.3 Cost of SWM 
The average cost of SWM in the 12 JSC areas is 144 NIS/ton. The maximum cost is 248 NIS/ton at NE&SE Jerusalem 
JSC. This high cost is due to the high transfer cost and landfilling fee compared to other JSCs. The minimum cost 
is 60 NIS/ton at Salfit JSC, where there is no transfer or landfilling cost; the JSC sends the collected waste to 
dumpsites. The average cost of waste collection is 92 NIS/ton, with the maximum cost being at Jericho JSC, and 
the minimum cost at Qalqelia JSC. 
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2.4 Tariff System and Fee Collection Data
The tariff system used for SWM and waste collection is different from one JSC to another. The tariff system in 
some of the JSCs is based on the amount of collected waste, the population, or the number of served households. 
At Jericho JSC, Jericho municipality pays the JSC a fixed fee regardless the amount of the collected waste or 
the number of served population. The type of applied tariff system affects the waste reduction strategies; for 
example, when the tariff system is based on the weight of the collected wastes, it will be a priority for the LGUs 
to reduce the generated amount of waste, while the JSC will not be interested in such waste reduction.

The applied tariffs in all JSCs, except at Tubas JSC, is above the cost. Accordingly, the cost recovery in most of 
the JSCs is more than 100% (operational cost only). However, some of the JSCs suffer from financial deficiency 
because the percentage of fee collection from some of the LGUs is less than 100%. 

4.8
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2.5 Institutional Aspect
Each of the JSCs has its own basic plan, annual plan and financial plan, except for Tulkarem JSC (they don’t have 
a financial plan). The JSCs without internal bylaw are Tubas JSC, Qalqelia JSC, NE&SE Jerusalem JSC, and N&NW 
Jerusalem JSC. Many JSCs have a problem in conducting annual GA meetings. The JSC Bylaw of 2016 requires that 
at least two GA meetings are held per year. At Hebron JSC, Tubas JSC, Nablus JSC and Jenin JSC, no GA meetings 
were held during 2016. At Tulkarem JSC and Ramallah JSC, GA meetings was held only once during 2016, which 
is less than the minimum number required by the JSC Bylaw. There is also a problem in conducting BD meetings. 
The JSC Bylaw 2016 requires that BD members meet at least once per month, which means at least 12 times per 
year. However, at Hebron JSC, Bethlehem JSC, Jericho JSC, Tulkarem JSC and Tubas JSC BD meetings were held 
less than 12 times during 2016. 

4.9
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5. Conclusion and Recommendations

Today, in the year of 2017, and for the first time in Palestine – the West Bank, interested 
organizations and decision makers can have a clear picture about municipal solid waste 
in one document (this Data Book). This Data Book can be considered as guidance for all 
interested parties, as it provides important information about SWM in the West Bank’s 
JSCs, in addition to other related data, including institutional issues, vehicles, workers, 
generated and collected quantities, the designated landfill etc.

This Data Book enables planners and decision makers to develop their plans and make 
decisions depending on real facts. Moreover, it facilitates the evaluation processes 
conducted by the related stakeholders, including the comparisons between the different 
JSCs, especially the efficiency of service provision considering all dependent factors.

This Data Book is considered as a first version (Version No. 1), and it will be updated 
periodically by the JSC Department/ MoLG, and also the JSCs are requested to update 
their own data depending on the expected changes that might emerge during their work.

In the future, depending on the new activities that could be developed by the service 
providers or the research institutions, the composition of the municipal solid waste could 
be also included in this Data Book. 

Finally, and to guarantee the continuity of the exerted efforts, we would like to provide 
the below recommendations to be implemented by the different stakeholders:

1. JSC Department- MoLG in coordination with the JSCs, should update and publish the 
Data Book on regular basis (e.g., every two years). 

2. JSCs should publish their data for the public through their websites or social media 
and they should update that data every year.

Suleiman Abu Muferreh

Acting General Director, 

Department of Joint Service Councils, 

Ministry of Local Government
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  مقدمة

ة  الترحيلتعتبر محطات  ات الصل ة ادارة النفا مسار في  الهامة من المنشآتفي عمل

ات  ة و تهدف إلى تقليل تكلفة  ،بين مرحلة الجمع ومرحلة التخلص النفا ات الصل إدارة النفا

ات و عندما تكون  ات التخلص من النفا عيدة عن م لة النقل مسافة منطقة الجمع  وخاصة ، طو

اراتحين تكون  بيرة مما يزد في تكلفة الترحيل  عند الحجم  صغير الجمع س  .قطعها لمسافات 

ارات الجمع توفر الوقت الذ تحتاجه إضافة إلى ذلك، فإن محطات الترحيل  فتها س ام بوظ للق

ات ة وهي جمع النفا ن .االساس ات جيًدا محطات الترحيل توفر أن  ومن المم فرز فرصة لعمل

ات   . قبل التخلص منها خاصة في الحاالت التي ال يتم فيها الفصل من المصدر النفا

ار موقع محطات  مومة هذه المحطاتعتبر مهم جدًا ف الترحيلإن اخت تم و  ،ي نجاعة ود

ار الموقع في عادة  ان اخت ًا من م ات، جمع ط امنقرب نسب لكي يتحق الهدف النفا

عد مسافة الترحيل كلفة والوقتتوهو تقليل ال ،األساسي منها ة  يزد من ، وهذا الناتج من  احتمال

ًا من  محطات الترحيل أن تكون  ة نسب ةقر ن مة وجود يتطلب  الذو  ، المناط الس إدارة سل

ان المجاورن  لهذه المنشأت ة على الس ة سلب ة أو صح ون لها آثار بيئ   . لكي ال 

ة التي يجب أن تراعى في إدارة محطات  يهدف هذا الدليل إلى وضع األمور األساس

م وٕانشاء  ولم يتطرق هذا الدليل إلى، التشغيل اليومي لهاالترحيل و  ار الموقع وتصم ة اخت عمل

فترض أن تخضع .  المحطات والتي    لمجموعة من المعايير األخر
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  اإلطار القانوني 

ات التشغيل يجب أن  صح تجاوزه  ،ينظمهاطار قانوني تخضع إلإن عمل  ،ا حال وال 

ون عاًما أو تفصيلًا ن أن  م ة  ،إلى حد ما وهذا اإلطار  و يترك المجال في األمور التفصيل

قة ضًا مع الهدف العام من  للمشغلين الدق مع هدف وتنسجم ، اإلطار القانونيحيث تنسجم أ

  إنشاء محطة الترحيل. 

شتمل اإلطار القانوني الناظم لمحطات الترحيل على مجموعة من األنظمة والقوانين  و

  منها:

ة رقم (  - 1  1997م ) لعا1قانون الهيئات المحل

 . 1999لعام ) 7قانون البيئة رقم ( - 2

 م. 2004) لسنة 20قانون الصحة العامة رقم ( - 3

ة.  - 4 ات الصل  مسودة نظام إدارة النفا

هو مسودة نظام الترحيل إن اإلطار القانوني المتخصص الوحيد الذ تطرق إلى محطات 

ة ات الصل ) من 11وذلك في الفصل الخامس المادة ( قيد االقرار في مجلس الوزراء ،إدارة النفا

  - حيث تنص المادة على ما يلي: ،النظام

المعايير والمواصفات التي الترحيل يلتزم مقدمو الخدمة عند بناء أو تشغيل محطات 

  - تصدر عن سلطة جودة البيئة والجهات المختصة:

ون موقع المحطة  - 1 ة عن مناط التجمعات السعيًدا أن  ا تحدده السلطة لمووفًقا ان

 والجهات المختصة. 
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ون موقع محطة الترح - 2 اج. محاًطا يل أن   س

ة محطة الترحيل من مادة أن  - 3 ة غير نافذةتكون أرض لمنع تسرب العصارة إلى  صل

ار أثناء العمل.  اه ولعدم إثارة الغ ة تصرف الم  األرض ولض عمل

ات قبل مغادرتها المحطة.  - 4 ارات النفا ان مناسب لغسيل س  توفير م

ات التحتوفير المراف الخاصة والال - 5 ميل والتنزل والفرد زمة في محطة الترحيل لعمل

 والضغ والتوزن. 

ح.  - 6 م وصح ل سل ش  توفير المعدات واألدوات الالزمة لتشغيل المحطة 

افحة الحر - 7  لطوار ونظام لألمن والسالمة العامة. في حاالت ا توفير نظام لم

اه المطر وغيرها وف  - 8 اه غسيل وسائ النقل وم توفير أنظمة صرف للعصارة ولم

ص المقررة.   شرو الترخ

 تسهيل مهمة المراقبين والمختصين من سلطة جودة البيئة والجهات ذات العالقة.  - 9

ة دخول وخرو  - 10 ات منها وٕاليهاض عمل وعدم السماح لغير  ج وسائ نقل النفا

الدخول.  ًا لد المحطة (أو المصرح لها)  ارات المسجلة رسم  الس

الدخول والتي  - 11 ات المصرح لها  التأكد من أن ما تحمله وسائ النقل هو النفا

ام هذا النظام.   تنطب عليها أح

ات في محطة الترحيل ألكثر من  - 12 وث النفا  ساعة.  24عدم م

ا - 13 افة الب ات التي توثي وتسجيل  النفا تدخل وتغادر المحطة من نات المتعلقة 

دها  انات وتزو السجالت الخاصة بتلك الب ة والمصدر واالحتفا  ة والكم حيث النوع

م المحلي.   لوزارة الح
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  البناء المؤسساتي

في واضح  ال بد من وجود ة واضحة مع وصف وظ ل تشغيل  للطاقم المسؤول عن ه

وتبين النقا الواردة أدناه الحد األدنى للطاقم الفني الالزم لتشغيل  ،وٕادارة محطات الترحيل

الحد األدنى المطلوب من الطاقم الفني و   .يينواإلدار يينالماليموظفين ال اضافة الى ،حطةالم

  يتكون من التالي:

 مسؤول المحطة  - 1

اشر  افة وهو المسؤول الم ات عن   ،في المحطة و عن الطاقم الموجود التشغيل عمل

عيته للمدير الفني في المؤسسة أو المدير العام.    وتكون ت

ان2   . مسؤول الق

ة عن وهو المسؤول  عيته إما لمسؤول المحطة أو  األوزان، التوزن وتسجيلعمل وتكون ت

  للمدير المالي في المؤسسة. 

  المعدات يمشغلالمعدات /  يسائق. 3

ات التحميل والضغ والتشغيل للمعدات الموجودةع مسؤولون وهم ال  في المحطة، ن عمل

عيتهم لمسؤول المحطة.    وتكون ت

  شاحنات النقل  يسائق. 4

ادة عن  وهم المسؤولون  عة شاحنات النقلق عيتهم لمسؤول المحطة.  ،ومتا   وتكون ت

  . عمال النظافة 5
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عيتهم لمسؤول المحطة. و  ،عن أعمال النظافة في المحطة وهم المسؤولون    تكون ت

  . الحراس 6

عيتهم لمسؤول المحطة.  ،الدخول للموقععن و  الموقع حراسة عن  وهم المسؤولون    وتكون ت

ةو  ن أن يتم التعاقد مع جهات خارج انة  (قطاع خاص) من المم المعدات ألغراض ص

ات  ة  ووالشاحنات أوالحاو ما أن األمور المساندة األخر مثل األمور داخل مراف أ المحطة، 

ة  ة واإلدارة واالجتماع عة (المال )مثل متا او ن  الش من ضمن طاقم المحطة  أن تكون  م

ن أن تكون  م التعاون مع مسؤول المحطة.  و زة على مستو المؤسسة    مر

  التدرب 

في المحطة على مختلف ن مستمر لكافة العاملي ال بد من وجود برنامج تدربي 

ات ة.  انت سواء هم،مستو ة أو الصحة والسالمة المهن ة أو اإلدارة أو االجتماع   الفن

  تشغيل المحطة 

م هذه الخطة على  جب تعم ة تشغيل المحطة، و ال بد من وضع خطة عمل واضحة آلل

  الجهات ذات العالقة. وتشتمل الخطة على ما يلي:

ام وساعات التشغيل  . 1  أ

ام وساعات التشغيل يجب التنسي مع الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن  عند تحديد أ

ذلك ال ات و ات. تنسي مع مجمع النفا   ب النفا

ال الن . 2 ات استق  فا
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حيث تكون منسجمة مع األنظمة والقوانين  الها  استق ات المصرح  يجب تحديد قائمة النفا

ات التي  ب. وال بد من إعالم الجهات ذات العالقة المعمول بها، ومع قائمة النفا ستقبلها الم

  ، واإلعالن عنها من خالل وضعها على لوحة واضحة على مدخل المحطة.بهذه القائمة

ارات المصرح بدخولهاو  انت جب تحديد الس ة من  للمحطة سواء  ة أو الهيئات المحل أ

تم ذلك  ،جهات أخر مصرح بدخولها ات العالقة وخصوصًا سلطة التنسي مع الجهات ذو

  جودة البيئة. 

ات الواردة  . 3  فحص النفا

ارات عند  اتللمحطة المصرح لها دخول الس من خالل من  عد تفرغها ، يتم فحص النفا

ات أو جزء منها غير مصرح بدخولهان هناك  وفي حال  ،النظر والمعاينة  ،شك أن تلك النفا

ان مخصص ات في م جب و  ،إبالغ الجهات المختصة بذلكتم و  ،يتم فصل وعزل تلك النفا

ة التعامل معها. النقلها لحين أخذ  وأعدم ضغطها  ف   قرار من جهات االختصاص 

اتوز ت . 4  ن النفا

اتوز تيجب  ان معتمد تتم معاي من خالل عند دخولها للمحطة ن النفا ة قبل من  تهر ق شر

ل ارة، الجهة عد التوزن تمو . ثالثة أشهر متخصصة  إصدار وصل يوضح رقم ونوع الس

ارة ا ،المرسلة ات، وزن الس ، ومن ثم الوزن ةكلي ووزنها فارغلالتارخ والساعة، نوع النفا

ان ل من السائ وموظف الق ع  ما يجب أن يتم توق م وصل على الوصل،و  الصافي،  تم تسل

قى  ، ونسخة ت انإلى السائ ون  ،لد موظف الق فضل أن  خالل برنامج الوصل من و

ه محوسب  وفي حال حدوث عطل في . التقارر الالزمة المختلفةوٕاصدار تخزن المعلومات يتم ف
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ان يتم تسجيل قة في يدوًا  األوزان الق  يوم حيث يتم تقدير األوزان بناًء على معدل األوزان السا

  . مماثل

ات ات) التعامل مع النفا   داخل المحطة (إدارة النفا

ات وٕادارتها هو األساس إن   األنظمة والقوانين العامة اإللتزام في التعامل مع النفا

يجب و بيئي للهواء والماء والترة،  من أجل ضمان عدم حدوث أ تأثير ، وذلكةالبيئالمتعلقة 

  -ما يلي:اإللتزام على المشغل 

ات في المحطة لمدة تزد عن  . 1  ساعة.  24عدم تخزن النفا

ارات وتفرغها في األماكن المخصصة.  . 2  وجود نظام وخطة لدخول الس

اشر  . 3 س م من خالل أو وجود نظام وخطة لتحميل الصنادي إما من خالل م

 جرافات لتحميل الصنادي وضغطها. 

عة . 4 ات في الصنادي حسب الطرقة المت تكون األحمال متوازنة جب أن و  ،ضغ النفا

ارة الناقلة.  ه حسب نوع وحجم الس  ومنسجمة مع الحد المسموح 

ات المؤقت في حال عدم وجود صنادي أو  . 5 ان مغل مخصص لتخزن النفا وجود م

ان  س معطل. في حال   الم

ارات الجمع والنقل من وٕالى المحطة.  . 6  ضمان سهولة دخول وخروج س

ل دائموجود نظام لجمع ال . 7 ش عته  اه األمطار تتم متا من خالل  ، وذلكعصارة وم

ف انة الالزمةعمل و  هتنظ  . له الص

ان من خالل الحد  . 8 ات المتطايرة جمع ما هو من المحافظة على نظافة الم النفا

 . منها متطاير
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ب أو  . 9 ة إما من خالل نقلها إلى الم إلى معالجة العصارة حسب المعايير المتع

 لجة إن وجدت. محطات المعا

انة الالزمة للموقع  . 10 ،ضرورة عمل الص اج المح ذلك للمعدات داخل  وللس و

 المحطة وشاحنات النقل. 

ات من المحطة إلى موقع التخلص النهائي  ة نقل النفا   عمل

ات من المحطة . 1 خاصة خالل شاحنات من  إلى موقع التخلص النهائي يجب نقل النفا

مرخصين ومؤهلين للعمل حسب السائقون ذلك و الشاحنات تكون جب أن و  النقل،

 األنظمة والقوانين المعمول بها. 

ل جيد لمنع تطاير  . 2 ش ات أثناء السير أيجب أن تكون الصنادي مغطاة  وتساق النفا

 .  على الطر

انة الالزمة  ،تكون الصنادي غير مسرة للعصارةأن يجب  . 3  وعلى المشغل عمل الص

. صارة العمنع تسرب ل  أثناء السير على الطر

ل ملفت . 4 ش ات أو تسرب للعصارة  على المشغل  ،في حال حدوث أ تساق للنفا

نة.  السرعة المم  معالجة الموضوع 

ةيجب  . 5 ان ومحاولة سلوك طرق  ،مراعاة تجنب سير الشاحنات داخل التجمعات الس

ة  ة خارج ان انت المسافة عيدة عن المناط الس أطول نسبًا وضمن حتى لو 

ات المتاحة ان  . اإلم

ات ة إدارة النفا ات في عمل ة  داخل المحطة الجدول التالي يلخص المهام والمسؤول ذلك عمل  و

ات: نقل   النفا
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ة  المهمة   دورة المهمة  المسؤول

ات  ال وفحص النفا اً   مسؤول المحطة  استق   يوم

ات غير المصرح بها عة النفا   عند الحاجة  المحطةمسؤول   متا

ات وحف السجالتوز ت ان  ن النفا   يومًا  مسؤول الق

ات    يومًا  مشغل المعدات  ضغ النفا

عة أمن الموقع    يومًا  الحراس   متا

انة المعدات والشاحنات والموقع أو الفنيون /مسؤول المحطة   ص

  المتعاقدون الخارجيون 

  عند الحاجة

ة العمل/   مسؤول التدرب في المؤسسة   تدرب الطاقم  عند بدا

  عند الحاجة

ة   /أسبوعًا /يومًا  مسؤول المحطة  اإلدارة البيئ

ا   . شهًر

  

  

ة وخطة التخفيف    خطة اإلدارة البيئ

ة على يجب أن تشمل ة ومحاولة منع  الالزمة البرامج والخطوات خطة اإلدارة البيئ لتسجيل ومراق

ن أن  ةبيئ راأث التخفيف من أ وأ ات التشغيل المحطة نتيجة عن نشأ تمم ةلعمل    .اليوم

ة الروائح  - 1  والتخفيف منهامراق
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ة من إذا وخاصة  المشاكل السائدة في محطات الترحيل اهم الروائح منتعتبر  انت قر

ةاالتجمعات الس او  حيث تزداد ،ن ات أوالروائح عادة تنشأ و . سببها الش  عند تفرغ النفا

حة مثل طرقة غير صح لة أو إذا تم التعامل معها  ات  تخزنها لفترة طو ات في الحاو قاء النفا

لة. لالمفتوحة    مدة طو

ات القادمة  - أ  الروائح من النفا

ن  ،يتم التعامل معهاالتي  تعتبر هذه الظاهرة من أصعب األمور م وللحد من هذه الروائح 

اع ما يلي:   ات

  .ن ذلك ات مغلقة إن أم  أن تكون منطقة تفرغ النفا

 س المغل ي استعمال نظام الك ات المغلقة  حدها الى الروائح  خففاستخدام الحاو

 األدنى.

 .غطاء مناسب للحد من الروائح ات مفتوحة فيجب تغطيتها  انت الحاو  إذا 

  ات  نقل ل سرع. النفا ش ب    إلى الم

ات دا  -ب  خل المحطةالروائح من النفا

ن الحد  ان النظام مغلمن هذه الروائح م ان النظام مفتوح فيجب مراعاة  ،إذا  أما إذا 

  - ما يلي:

 ات  تفرغ ات المفتوحة النفا اشرة في الحاو ة(م ان هناك رم ) وعدم وضعها إذا 

 . على األرض
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  ان النظام عن طر التفرغ على األرض نة إذا  السرعة المم ات  تحميل النفا

 ومن ثم التحميل. 

  .ان ات قدر اإلم  عدم تحرك النفا

 الروائح الناتجة من العصارة   -ت

ة العصارة مفتوحة انت بر بير إذا  لذلك يجب مراعاة ما  ،وهذه الروائح تكون ذات أثر 

  - يلي:

 ع مغل ة التجم نة. عمل بر السرعة المم  قة وتفرغها 

  .ات ل دائم في حال حدوث سيالن للعصارة من النفا ش ع الساحات   غسل جم

  ل ش عض مخففات الروائح أثناء الغسيل أو   .دور استعمال 

ة العصارة والحد منها - 2  مراق

ات وتلك الناتجة عن   - أ فصل ما بين العصارة الناتجة من النفا يجب على المشغل أن 

اه  ل جهة على حدة.م حيث تتم معالجة   األمطار 

 . مغل تماًما لجمع العصارةضرورة وجود خزان   -ب

لة.  ىضرورة نقل العصارة إل  -ت ب أو محطة المعالجة وعدم تخزنها لفترة طو  الم

ع العصارة   -ث ات الناتجةعمل القنوات والمصارف الالزمة لتجم ام و  ،من النفا غسلها الق

 . جيًداومراقبتها 

العجالت  - 3  الحد والتخفيف من الطين الملتص 

العجالت للحد من    - يجب عل المشغل مراعاة ما يلي:الطين الملتص 

ل دائم. تعبيد الساحات وتزفيت  - أ ش انتها   ها وص
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 تعبيد الطر الواصل للمحطة.   -ب

 يجب غسل العجالت عند مغادرة الشاحنات للموقع.  ،في حال تعذر ذلك  -ت

ارالحد والتخفيف من ال - 4  غ

ار للحد من    - يجب على المشغل مراعاة ما يلي:الغ

ل دائم.   - أ ش انتها  مها وص  تعبيد الساحات وترم

 تعبيد الطر الواصل للمحطة.   -ب

 في حال تعذر ذلك يجب عمل ترطيب مستمر للساحات والشوارع.   -ت

ارات الداخلة  -ث  . أو الخارجة منها للمحطة يجب تحديد السرعة للس

ارات التي   - ج ن تفرغ الس ار في أماكن مغلقة. عن حمولتها أن ينشأ  م  غ

 الحد والتخفيف من الضجيج  - 5

  - يجب مراعاة ما يلي:الضجيج للحد من 

انات الالزمة للمعدات والشاحنات ومراف  - أ  . المحطة عمل الص

عمل   -ب ارات القادمة  ات والس انة إلزام البلد  الالزمة. الص

 ر داخل المحطة. منع استعمال الزامو   -ت

 محاولة جعل ساعات العمل في وقت معقول ال يتضارب مع ساعات النوم للمواطنين.   -ث

ات  - 6  الحد والتخفيف من تطاير النفا

ات للحد من   - يجب مراعاة ما يلي:تطاير النفا

ارات القادمة  - أ ات والس ات للمحطة إلزام البلد ة النفا ارات وذلك بتغط  الجمع في س

 المفتوحة. 
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اع النظام   -ب ان مغل ومحاولة ات ارات في م ان. امحاولة تفرغ الس  لمغل قدر اإلم

اج ثابت أو متحرك حسب الحاجة، وحسب اتجاه الرح  -ت جب أن  ،وضع س  ون و

اج  ارتفاع مناسب.  الس

ات المتطاي  -ث لما علىرة جمع النفا اج أو داخل المحطة   لزم األمر.  الس

 لصحة والسالمة العامة. الحد والتخفيف من مخاطر ا - 7

الصحة والسالمة العامة  على مخاطرالالحد والتخفيف من  ىإن هذا اإلجراء يهدف إل

ن التي و  ،الحشرات والطيور والقوارض والكالب الضالةعن الناتجة  ل  م تخوًفا لد  أن تش

اشر لها، وللحد والتخفيف من من من نقل األمراض أو سواء لمواطنين ا ذلك يجب الخطر الم

  - مراعاة ما يلي:

حد من وجود الحشرات   - أ ان مغل مما  اشرة أو في م ات م ات في الحاو وضع النفا

 أو القوارض أو الطيور أو الكالب الضالة. 

م ومراقب  -ب اج مح  الكالب الضالة.  دخول للحد من حول المحطة وجود س

عتبران   -ت من الحشرات د عنصرن أساسيين في الحالتنظيف الدائم والغسل الدائم 

 . لهابيئة حاضنة  ةأمنع والقوارض حيث يتم 

ن حفر أو قنوات  ةإزالة أ  -ث ل بيئة حاضنة.  م  أن تش

لة.   - ج  عدم تخزن اإلطارات لفترة طو

اف  - ح عة تلك استعمال المبيدات  أن ة أنواعها إذا اقتضى األمر مع مراعاة طب المبيدات 

إشراف أخصائيين في هذا تحت   أن يتم استخدامهاتكون مرخصة لالستعمال و 

 المجال.
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 الحد والتخفيف من الحرائ - 8

  - يجب مراعاة ما يلي:الحرائ للحد من 

لة.   - أ  عدم تخزن المواد القابلة لالشتعال لفترة طو

اعدة وفصل المواد لمسافات معقولة.   -ب  الم

عة وحجم المحطة وجود نظام إطفاء معتمد يتناسب مع   -ت عته وأن  طب انته ومتا تتم ص

 . ل دور  ش

ات) ات (فرز النفا   التقا وجمع النفا

ات في المحطة يجب مراعاة عدم ممارسة أ نوع  ،في حال عدم وجود فرز رسمي للنفا

  -وذلك من خالل:الفرز  أنواع من

الدخول.   - أ  عدم السماح لدخول أ شخص غير المرخص لهم 

ل دائم.   -ب ش اج  انة الس عة وص  متا

 ساعة.  24 ود حراسة للموقع على مداروج  -ت

ة   خطة الصحة والسالمة المهن

ة يجب مراعاة ما يلي:   - عند وضع خطة الصحة والسالمة المهن

ة.   - أ  التشرعات والقوانين والمعايير الوطن

ع إجراءات السال  -ب ة. جم  مة المهن

ات العمل.   -ت  العمل على التخفيف الدائم من حوادث وٕاصا
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م الالزمين.   -ث ع العاملين يجب أن يتلقوا التدرب والتعل  جم

ع األدوات والمعدات واللوازم لضمان جاهزتها الدائمة.   - ج عة جم ة ومتا  مراق

ة.   - ح  وجود شخص مسؤول في المؤسسة عن الصحة والسالمة المهن

ة:عن العمل والحوادث الناتجة وللحد من المخاطر    - يجب تطبي القواعد التال

ة.  تفقد  - أ ان من حيث النظافة وجاهزة منظومة السالمة المهن  الم

س  -ب عة العمل.  استخدام مال  مالئمة لطب

ع  -ت مات  العاملين إلزام جم اع التعل ةات الصحة والسالمة المهن  .المتعلقة 

أماكن الخروج في حاالت الطوار  شاملةالمعرفة ال  -ث ما يتعل  عة الموقع خاصة ف طب

 ومواقع وسائل اإلطفاء.

ة  ات الصحة والسالمة المهن   مسؤول

ة: الحوادث والجروحالحد من أثر   - أ   وذلك من خالل مراعة النقا التال

 د العا فوف عمل وتزو ة و س مناس مال ة خاصة وسماعات لألذنين ملين  مامات وأحذ

القرب من مصدر إزعاج عض العاملين  ان  مع ضرورة وجود خوذ عمل في  ،في حال 

 األماكن التي تقتضي ذلك. 

  .عض األماكن لغير المتخصصين  منع الدخول في 

  ارات عند التفرغ. منع  اقتراب العاملين من الس

  . ان مغل ة جيدة للموقع إذا   وجود تهو
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 اع المعايير والمواصفات م لتقليل المخاطر مثسالهند ات ل تقليل االرتفاعات ة في التصم

ة  اتوالميالن ات غير زلقة وعمل حما وتقليل الضجيج  تإن وجدلألدراج وعمل أرض

 وغيره. 

ةالحد من أثر    -ب ماو ة:التعرض للمواد الك  ، وذلك من خالل مراعة النقا التال

  .ة وفحص المواد الداخلة  مراق

 ة على  فاالمح ة المراف الشخص س والحمامات. ال مثلفعال  مغاسل وأماكن تغيير المال

  . ان النظام مغل ة فعال وخاصة إذا   وجود نظام تهو

  األكل أو الشرب  في األماكن المخصصة.  إالعدم السماح 

 :التعرض للعوامل الممرضة والحشراتالحد من أثر    -ت

ة لوجود عوامل ممرضة من  ة عال ات وخاصة في النفا اغيره وأتيرا هناك احتمال

ة التي تحتو على بيئة حاضنة لمثل تلك الممرضات. وللحد من ذلك يجب مراعاة ما  الصل

  - يلي:

  .العمل س واألدوات الخاصة   استعمال المال

  .ة والمراف العامة  الحفا على نظافة المراف الصح

  .ان ات قدر اإلم اشر مع النفا  محاولة عدم التعرض للتالمس الم

  .ة ة السرعة عند حدوث جرح أو إصا  اإلسعافات األول

  عد ذلك عمل عمل ع العاملين، وذلك قبل دخولهم وتعيينهم، و فحص طبي لجم

مات الجهات  لهم فحوصات دورة مات الالزمة حسب تعل ذلك عمل التطع و

 المختصة. 
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  ع الحاالتعمل ة نظام توثي لجم ات.  المرض  أو اإلصا

 ما يليتأكال مومة وجود معدات إسعاف أولي في الموقع مجهزة  م ز د على د

 لمعاجلة الحاالت السرعة والطارئة. 

انة    خطة الص

انة ا حيث تشمل لمعدات والشاحنات ومراف المحيجب على المشغل عمل خطة لص طة 

  - على ما يلي:

ان  - أ ة حيثما عمل الص  إما من خالل طاقم خاص أو تعاقد خارجي. ،لزمية الوقائ

الس  -ب انة الالزمة  نةعمل الص ص أو من خالل تعاقد إما من خالل طاقم خا ،رعة المم

 خارجي. 

انة.   -ت ع حاالت الص  عمل نظام توثي لجم

  

  

  

  خطة نظام المعلومات 

محطة الترحيل والتي  المعلومات توثي وتسجيل ليجب على المشغل عمل نظام  الخاصة 

  - تشتمل على:

 نظام تسجيل للموظفين العاملين في المحطة.   - أ
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المواد والمستهلكات.   -ب  نظام مستودع خاص 

س   -ت ة. وأدوات نظام تسجيل لمال  السالمة المهن

.   -ث انة للمعدات والشاحنات والمراف ات الص  نظام تسجيل لعمل

.   - ج او عة للش  نظام تسجيل ومتا

ات العمل. نظام تسجي  - ح  ل للحوادث وٕاصا

ار   - خ  ات الداخلة. نظام تسجيل لألوزان والس

ما يجب على المشغل عمل تقارر دورة ترسل للجهات المختصة ومن الضرور أن 

  - تشتمل:

شتمل على ما يليشهر التقرر ال  - أ  - :، و

  ات . الداخلة الكم ة أو الجهات األخر ل من الهيئات المحل  من 

  األحداث التي اقتضت سير ارات قائمة  ة نتيجة الس لحدوث طرق غير عاد

ر و  ،إغالقات أو حوادث ارة فيها ذ ان أو الزمان والمدة ورقم الس الم

 والمسافة المقطوعة. 

  .ل شاحنة خالل الشهر  المسافات التي قطعتها 

  ات. من حيث األعطال عتها وحدتها أل من الشاحنات أو اآلل  طب

  ة ات تحدث في المحطة. أ  أعمال فرز للنفا

 التقرر الرعي :  -ب

ز من المفترض  ة في المحطة هذا التقرر أن ير ة والتشغيل ومن على األمور البيئ

شتمل على:   - الضرور أن 
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 ة العصارة في خزان ة لعصارة أوا م  ب. إلى المتم نقلها التي  الكم

  .ات التي حدثت خالل الفترة  اإلصا

 لة. تعطال الكبيرة التي اقاأل ات أو الشاحنات لفترة طو  ضت تعطل اآلل

  .تدرب العاملين والموظفين 

  .ان  تقارر معايرة الق

  .عة موضوع التأمينات إن وجدت متا  التقارر الخاصة 

  .ات خالل تلك المدة  سجل األوزان والكم

  .ة من اآلخرن  حاالت دخول غير رسم

  .او الواردة خالل الفترة وحالتها  الش

:  - ج  التقرر السنو

املة.  غطي مدة سنة  ه للتقرر الرعي ولكن    هذا التقرر مشا

ة لحاالت الطوار    خطة االستجا

ة لحاالت الطوار في المحطة ن ،على المشغل وضع خطة لالستجا أن  والتي من المم

ل    - ، ومن أجل ذلك يجب عمل ما يلي:على سالمة العاملين على الموقع أو خطًرا تش

ة لحاالت الطوار   - أ ز لالستجا ون في موقع جيد ومحمي إيجاد مر حيث  نإن    ،أم

ون مزود بجهاز اتصال أرضي ومحم جب أن  النماذج والمعلومات و و ذلك  ل و

تب مسؤول المح ون م ن أن  ة، ومن المم طة أو وأرقام االتصال للجهات المعن

ان  اًنا غرفة الق  . مناسًا لهذا الغرضم
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 : وجود منس / شخص مسؤول  -ب

ون مسؤول المحطة أو أ شخص  ن أن  ة ومن المم يجب أن يوجد منس لهذه العمل

ون  حيث  فوضه مسؤول المحطة  اعها مدًرا آخر  اإلجراءات التي يجب ات ة تامة  وعلى درا

عة الخطر واإلجراءات  ة مثل من حيث طب الجهات المعن السرعة الالزمة ومراكز االتصال 

ات.    مراكز اإلطفاء واإلسعاف والشرطة والمستشف

 يجب أن يتم تدرب األشخاص على التعامل مع هذه الحاالت.   -ت

ة مستجدات.   -ث ل دور لتتالئم مع أ ش  يجب تحديث الخطة 

  

  

  

  

مراجعة وفهم األنظمة والقوانين واإلجراءات 

م   حطات الترحيلالخاصة 

ش)   ات (التنب   التقا وجمع النفا

  

  

    

في  ة واضحة مع وصف وظ ل وضع ه

ع العاملين في المحطة مع  واضح لجم

ة      خطة الصحة والسالمة المهن
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  برنامج تدرب واضح

  

  

  
    

شمل:   - تشغيل المحطة و

ام وساع . 1  ات التشغيل. أ

ات.  . 2 ال النفا  استق

ات الواردة. فحص  . 3  النفا

ات  . 4   وزن النفا

انة     خطة الص

  

  

  
    

  

التعامل  ات اإلجراءات الخاصة  مع النفا

  داخل المحطة. 

    

  خطة نظام المعلومات وحفظها

  

    

ات النقل من  عمل اإلجراءات الخاصة 

  المحطة إلى موقع التخلص النهائي

  

ة لحاالت الطوار      خطة االستجا

      

ة وخطة    التخفيف.خطة اإلدارة البيئ
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  مقدمة

اتتعتبر محطات  ة في الهامة من المنشآت  فرز النفا ات عمل ةإدارة النفا وتهدف  ،الصل

ات التي تصلإلى تقليل هذه المحطات  ة النفا بإلى  ا م ات وذلك من خالل  ،لم فرز النفا

رها ومن ثم  ر تدو ات أو إرسالها إلى منشآت تدو ات من العمل ة فرز النفا خاصة. وتعتبر عمل

ةإدارة المفضلة في هرم  ات الصل ة النفا ة واقتصاد على ، حيث أنها تحاف لما لها من فوائد بيئ

عةالخام البيئة من خالل تقليل االعتماد على المواد  في تقليل  تساهمو  المستخرجة من الطب

ات المخصصة للطمر االقتصاد الوطني من خالل تشغيل الكثير من تدعم ما أنها   ،النفا

  . تقليل االعتماد على المواد المستوردةومن خالل العاملة األيد 

ات ام يتلخص مبدأ عمل محطات فرز النفا ان مخصص،  الق ات في م ومن بتفرغ النفا

ة، ان استخدام طرق وأدوات م ل يدو أو  ش ن فرزه  م ات  ثم فرز ما  ن أن تكون النفا م و

عضها. حاجة إلى فرز إضافي أو مختلطة مع  عد فرز  الداخلة للمحطة مفروزة من المصدر و

ات، م النفا ر، أما المواد التي ال  ر إلى مراكز التدو ن تدوررها يتم إرسال المواد القابلة للتدو

  فيتم إرسالها إلى موقع التخلص النهائي. 

اع إن  اتات حة لمحطات فرز النفا مومة عمل إجراءات التشغيل الصح شجع هاو ضمن د

عة في محطات الفرز التشغيلوتعتبر إجراءات . في المناط المختلفة إنشائهاعلى تكرار   المت

عة ف مشابهة فضل أن . المنشآتارق الهدف من هذه محطات الترحيل مع فلإلجراءات المت و

ة تكون  ن نه أ ما، محطات الترحيل نشطةأ منجزًء الفرز عمل أماكن أخر في  هاؤ نشاإ م

ات. حدود فيأو منفصلة  ات النفا   م
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ار موقع محطات  مومة لجًدا عتبر مهم  الفرزاإن اخت  ،هذه المحطاتتشغيل نجاعة ود

ار الموقع في عادة تم و  ًا من ان ماخت ات قرب نسب محطات ما في   مناط جمع النفا

ات من مناط الجمع، ،الترحيل ة أن تكون  وذلك لتقليل تكلفة نقل النفا وهذا  يزد من احتمال

مة لهذه المنشآت   ة، مما يتطلب وجود إدارة سل ن ة نسبًا من المناط الس محطات الفرز قر

ة ألمنع  ة سلبأ آثار بيئ ان المجاورن.ة و صح   على الس

ان الجوانبيهدف هذا الدليل إلى  ة التي يجب  ب في إدارة محطات الفرز  مراعاتهااألساس

م وٕانشاء المحطات  ار الموقع وتصم ة اخت والتشغيل اليومي لها، ولم يتطرق هذا الدليل إلى عمل

 . فترض أن تخضع لمجموعة من المعايير األخر   والتي 

  

  وني اإلطار القان

أ حال،  صح تجاوزه   ات التشغيل يجب أن تخضع إلطار قانوني ينظمها، وال  إن عمل

ة  ترك المجال في األمور التفصيل ون عاًما أو تفصيلًا إلى حد ما، و ن أن  م وهذا اإلطار 

حيث تنسجم إجراءاتهم مع الهدف العام لإلطار القانوني، ومع هدف إنشاء  قة للمشغلين  الدق

  الفرز.  محطة

ة الناظمة   :األطر القانون

ة رقم ( - 1  1997) لسنة 1قانون الهيئات المحل

 . 1999لسنة ) 7قانون البيئة رقم ( - 2

 م. 2004) لسنة 20قانون الصحة العامة رقم ( - 3
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ة.  - 4 ات الصل  مسودة نظام إدارة النفا

اتالمتخصص الوحيد الذ تطرق إلى النظام إن  ة فرز النفا دارة هو مسودة نظام إ عمل

ة حيث  ات الصل ات إلى تطرق النفا ر النفا ة فرز وتدو ع عمل أو دون تفصيل لكن تشج

ما  ص. و ه بينأن تخص ) من 11المادة (فإن  ،محطات الترحيلمحطات الفرز و  هناك تشا

ةإدارة الفصل الخامس من مسودة نظام  ات الصل تنطب  التي تطرقت لمحطات الترحيل النفا

  - لمادة على ما يلي:اهذه تنص و  ،هنا

المعايير والمواصفات التي مة عند بناء أو تشغيل محطات الترحيلتزم مقدمو الخد يل 

  - تصدر عن سلطة جودة البيئة والجهات المختصة:

ون موقع المحطة  - 1 ة عن مناط التجمعات السعيًدا أن  لما تحدده السلطة ووفًقا ان

 والجهات المختصة. 

ون موقع محطة الت - 2 اج. محاًطا يل رحأن   س

ة محطة الترحيل من مادة أن  - 3 ة غير نافذةتكون أرض لمنع تسرب العصارة إلى  صل

ار أثناء العمل.  اه ولعدم إثارة الغ ة تصرف الم  األرض ولض عمل

ات قبل مغادرتها المحطة.  - 4 ارات النفا ان مناسب لغسيل س  توفير م

ات التحزمة في محطة اتوفير المراف الخاصة والال - 5 ميل والتنزل والفرد لترحيل لعمل

 والضغ والتوزن. 

ح.  - 6 م وصح ل سل ش  توفير المعدات واألدوات الالزمة لتشغيل المحطة 

افحة الحر - 7  في حاالت الطوار ونظام لألمن والسالمة العامة.  توفير نظام لم
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اه المطر وغي - 8 اه غسيل وسائ النقل وم رها وف توفير أنظمة صرف للعصارة ولم

ص المقررة.   شرو الترخ

 تسهيل مهمة المراقبين والمختصين من سلطة جودة البيئة والجهات ذات العالقة.  - 9

ة دخول وخرو  - 10 ات منها وٕاليهاض عمل وعدم السماح لغير  ج وسائ نقل النفا

الدخول.  ًا لد المحطة (أو المصرح لها)  ارات المسجلة رسم  الس

الدخول والتي التأكد من أن ما تحمله  - 11 ات المصرح لها  وسائ النقل هو النفا

ام هذا النظام.   تنطب عليها أح

ات في محطة الترحيل ألكثر من  - 12 وث النفا  ساعة.  24عدم م

ات التي  - 13 النفا انات المتعلقة  افة الب تدخل وتغادر المحطة من توثي وتسجيل 

السجالت الخ ة والمصدر واالحتفا  ة والكم دها حيث النوع انات وتزو اصة بتلك الب

م المحلي.   لوزارة الح

  

  البناء المؤسساتي

م  في واضح للطاقم يتضمن البناء المؤسساتي السل ة واضحة مع وصف وظ ل وجود ه

تكون الطاقم المشغل من مجموعة من الفنيين  المسؤول عن  تشغيل وٕادارة محطات الفرز، و

ة اإلضافة إلى الموظفين المالييين واإل الحد األدنى للطاقم الفني الالزم داريين، وتبين النقا التال

  لتشغيل المحطة والذ يتكون مما يلي:

 مسؤول المحطة.  - 1
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ات التشغيل في المحطة و عن الطاقم الموجود، وتكون  افة  عمل اشر عن  المسؤول الم

عيته للمدير الفني في المؤسسة أو المدير العام.    ت

ان2   . مسؤول الق

عيته إما لمسؤول المحطة أو ال ة التوزن وتسجيل األوزان، وتكون ت مسؤول عن عمل

  للمدير المالي في المؤسسة. 

  . سائقي المعدات/ مشغلي المعدات3

ات التحميل والضغ والتشغيل للمعدات الموجودة في المحطة، وتكون  المسؤولون عن عمل

عيتهم لمسؤول المحطة.    ت

   عمال الفرز. 4

ة الفرزعن لون المسؤو و  اشر، أو عمل ان الفرز اليدو الم عة المعدات ، سواء  متا

ة ان الفرز، الم عيتهم لمسؤول المحطة.   الخاصة    وتكون ت

  . عمال النظافة 5

عيتهم لمسؤول المحطة. و  ،عن أعمال النظافة في المحطة المسؤولون    تكون ت

  . الحراس 6

عيتهم لمسؤول المحطة. المسؤولون عن  حراسة الموقع وعن الد   خول للموقع، وتكون ت

انة المعدات  ة (قطاع خاص) ألغراض ص ن أن يتم التعاقد مع جهات خارج ومن المم

ما أن األمور المساندة األخر مثل األمور  ة مراف داخل المحطة،  ات والشاحنات أو أ والحاو
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م   ( او عة الش ة (مثل متا ة واإلدارة واالجتماع ن أن تكون من ضمن طاقم المحطة المال

التعاون مع مسؤول المحطة.  زة على مستو المؤسسة  ن أن تكون مر م   و

  التدرب 

اتهم، سواء  وجود برنامج تدربي مستمر لكافة العاملين في المحطة على مختلف مستو

ة.  ة أو الصحة والسالمة المهن ة أو اإلدارة أو االجتماع   انت الفن

  حطة تشغيل الم

م هذه الخطة على الجهات  جب تعم ة تشغيل المحطة، و وضع خطة عمل واضحة آلل

  ذات العالقة. وتشتمل الخطة على ما يلي:

ام وساعات التشغيل.  . 1  أ

ام وساعات التشغيل يجب التنسي مع الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن  عند تحديد أ

ذلك ال ات و ات. تنسي مع مجمع النفا   ب النفا

ال النا . 2 ات ستق  فا

حيث تكون منسجمة مع األنظمة على المشغل  الها  استق ات المصرح  تحديد قائمة النفا

ب. وال بد من إعالم الجهات  ستقبلها الم ات التي  والقوانين المعمول بها، ومع قائمة النفا

ذات العالقة بهذه القائمة، واإلعالن عنها من خالل وضعها على لوحة واضحة على 

  خل المحطة.مد
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ة اإلضافة إلى  ة أو أ انت من الهيئات المحل ارات المصرح بدخولها للمحطة سواء  تحديد الس

التنسي مع الجهات ذات العالقة وخصوصًا سلطة  تم ذلك  جهات أخر مصرح بدخولها، و

  جودة البيئة. 

ات الواردة  . 3  فحص النفا

ارات المصرح لها للمحطة، يتم فحص ا عد تفرغها من من خالل عند دخول الس ات  لنفا

ات أو جزء منها غير مصرح  ان هناك شك أن تلك النفا النظر والمعاينة، وفي حال  

تم إبالغ الجهات المختصة  ان مخصص، و ات في م بدخوله، يتم فصل وعزل تلك النفا

ة  ف جب عدم ضغطها أو نقلها لحين أخذ القرار من جهات االختصاص  بذلك، و

  ل معها. التعام

اتوز ت . 4  ن النفا

ان معتمد تتم معايرته من على المشغل  ات عند دخولها للمحطة من خالل ق توزن النفا

عد التوزن تم  ل ثالثة أشهر. و ة متخصصة  إصدار وصل يوضح رقم ونوع  قبل شر

ارة الكلي ووزنها فا ات، وزن الس ارة، الجهة المرسلة، التارخ والساعة، نوع النفا رغة، الس

ان على  ل من السائ وموظف الق ع  ما يجب أن يتم توق ومن ثم الوزن الصافي، 

ون  فضل أن  ان، و قى لد موظف الق ، ونسخة ت م وصل إلى السائ تم تسل الوصل،و

ه تخزن المعلومات وٕاصدار التقارر الالزمة  الوصل من خالل برنامج محوسب يتم ف

ان يتم تسجيل األوزان يدوًا حيث يتم تقدير  المختلفة. وفي حال حدوث عطل في الق

قة في  يوم مماثل.    األوزان بناًء على معدل األوزان السا
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ات) ات داخل المحطة (إدارة النفا  التعامل مع النفا

ة  ات اليدو ة فرز النفا ةأو وصف لعمل ان   الم

ات على الطرقة التي يتم من خاللها جم ة فرز النفا ات، تعتمد عمل هناك أن حيث ع النفا

ات    الفرز وهما:محطة الى إرسالها قبل طرقتين يتم من خاللهما جمع النفا

ات التي يتم فصلها في المصدر جمع  - 1 حيث يتم وضع  ،)أصًال (مواد مفروزة النفا

تين   ل نوعو  ،لوان مختلفةأأو أكثر حاو ات بوضع  من أنواع  قوم منتج النفا

ات ة النفا ل نوع،  في الحاو ل نوعالخاصة  ات وٕارسالها ثم يتم جمع   من أنواع النفا

ه. إلى محطة الفرز أو  س وحدة المعالجة الخاصة  ات في طرق إن أ فصل النفا

تين بلونين مختلفينالمصدر تكون  ات القابلة للفرز يتم  حيث ،بوجود حاو وضع النفا

ة ر في حاو ات غير القابلة للتدو  ،والتدو ة والنفا تم إرسال ر في الحاو ، و األخر

ر  ات القابلة للتدو ات الغير قابلة للفرز  فيتم إرسالها  ،الفرزإلى محطة النفا أما النفا

ات.  إلى ب النفا ات في ا تقدمً وهناك طرقة أكثر م وأكثر تعقيًدا لفصل النفا

ات متعددة المصدر، و  ل نوع أتكون بوضع حاو حيث يوضع  من لوان مختلفة 

ر  ة خاصةالمواد القابلة للتدو ة فيتم وضع  ،في حاو الكرتون والورق في حاو

ة والمعادن في  ك في حاو ة أخر والبالست ذا.حاو  وه

ل حيث يتم وضع  ،الجمع المختل - 2 ش ات و ع النفا ة واحدة توضع فيها جم حاو

ات وٕارسالها إلى محطة الفرز  التي  ،مختل فرز المواد ها فييتم ثم يتم جمع النفا

ر ر، القابلة للتدو التدو عد إلى المراكزالخاصة  ما  أما المواد التي ال  ليتم إرسالها ف

ن تدوررها فيتم إرسالها إلى مواقع التخلص النهائي.   م
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محطات الفرز ة المتعلقة  ار طرقة الجمع ال بد من مراعاة النقا التال   :عند اخت

ع حاالت - 1 انت فرز محطة ن وجود ال بد م الجمع في جم ة سواء  أو يدو

ة ان ات المتعددة وذلك لوجود شوائب تكون مختلطة نظام حتى في  ،م الحاو

 مع المواد المفروزة.

حاجة الفصل نظام إن  - 2 ةإلى في المصدر  ة جماهيرة عال ، خاصة إذا تم توع

ات المتعددة  .استخدام نظام الحاو

م عتمد  - 3 فاءة الفرز ،ة الجمعالفرز على طرقمحطة تصم اإلضافة إلى  ،وعلى 

اتضرورة مراعاة  ر النفا ات سوق تدو ة للمحطة والتكلفة ،متطل  .التشغيل

  الفرز اليدو 

ةتشتمل  ات المختلفة على المراحل التال ة الفرز اليدو للنفا     :عمل

  مساحة التفرغ -1

ات المختلط تفرغيتم حيث  تم، مساحةال هذه ة فيالنفا ذالك  ،ايدوً الكبيرة حجام األفرز  فيها و و

ة مثلة أزالة إ ات الخطرةأنواع عض  مواد غير مناس   .النفا

  قشا الفرز - 2

ات على قشا الفرز من خالل جرافة  ون هناك عمال على  ،رافعةو أحيث يتم وضع النفا و

فرز  قومون  ةأنواع جانبي القشا  ات المطلو ش ،النفا ل ذلك يتم    ل يدو .و

ةمعرفة  وتتطلب ات المراد فرزها، جيدة وتدرب مستمر للعاملينهذه العمل مع  حول أنواع النفا

ار موضوع الصحةخذ أضرورة  عين االعت ة    .والسالمة المهن
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ي  ان   الفرز الم

يتمر  ان ة الفرز الم ة  عبر مجموعة من المراحل يتم فيها عمل ان  استخدام معدات م

ي وتشتمل  فة، مختل ان ة للفرز الم   على ما يلي:المراحل األساس

 .تصغير الحجم - 1

 .الغرلة - 2

الهواء - 3  .التصنيف 

سي للحديد  - 4 اله. الفصل المغناط  أش

سي - 5  .فصل المعادن التي ال تستجيب للفصل المغناط

  تصغير الحجم

ع لتصغير حجميتم  ات استخدام ماكينة تقط ات ذات اوخاصة  النفا ألحجام في النفا

ع ،الكبيرة ن  ،وهناك أنواع مختلفة من ماكينات التقط صل حجم القطعة أن ومن المم

ع  ات  10إلى عد التقط انت النفا ن  ،المصدرمفصولة  في سم. في حال  ال أن  م

ان حجمإلى تحتاج  ع اذا  ة التقط ات عمل   ا.مناسً  النفا

  الغرلة

ات ا  ة الغرلة فرز النفا عتماًدا على حجمها، من خالل تمررها عبر غرال يتم في عمل

ات ذات الحجم األصغر من فتحات الغرال  حجم معين، فتسق النفا ذ فتحات 

ن أن تكون فتحات لألسفل م قى عالقة في الغرال. و بيرة الحجم فت ات  ، أما النفا

حسب حجمها إلى قسمين، أو تكون  ات  حيث يتم فرز النفا الفتحات  الغرال موحدة 

عد  ات إلى أكثر من قسم بناًء على أحجامها المختلفة. و عاد ليتم فرز النفا متعددة األ
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ة،  ات فرز إضاف ل قسم منها يخضع لعمل حسب حجمها فإن  ات  تصنيف النفا

ل  عة مختلفة مما  حجاممن أ حجموالهدف من هذا التصنيف هو أن  ات له طب النفا

ات الفرز الال   حقة.سهل من عمل

الهواء   التصنيف 

ه  ثافتهافصل المواد اعتمادً يتم ف قوة معينة على  ،ا على  وذلك من خالل تسل مجر هواء 

ة على قشا الفرز،  ات ذات الكثافة القليلة من موقع إلى آخر لتخضع المواد المتحر فتندفع النفا

ة الحًقا. ات فرز إضاف   لعمل

اله اش سي للحديد    الفصل المغناط

ة عن غيرها من المعادن ت س ة المغناط أو عتمد هذه الطرقة على فصل المعادن ذات الجاذب

، وذلك المواد  نقل المواد من موقع األخر ب في موقع مناسب و س ير   .آلخرمن خالل مغناط

سي   فصل المعادن التي ال تستجيب للفصل المغناط

استخدام تعتمد هذه الطرقة على فصل المعادن التي ال تستجيب  سي وذلك  للفصل المغناط

ا ار الدوامي تكنولوج ) من موقع األلمونيومحيث تنقل تلك المواد (مثل  ،)Eddy Current( الت

  .آلخر

  مالحظة:

ن  س أن من المم ة مثل استخدام المغناط ان عض المعدات الم شتمل الفرز اليدو على 

اله، لفصل الحديد  ما أش ي.  ان ه الم الفرز ش ة  استخدام القشا أن وعندها تسمى العمل

ي هو جزء  ان ة من أساسي الناقل في الفرز الم   .الفرز عمل
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  االجراءات الالزمة للتشغيل

ة الفرز اليدو  تقتضي يأو  عمل ان ات المختلطة  الم األنظمة للنفا والقوانين العامة اإللتزام 

بيئي للهواء والماء والترة، لذلك  من أجل ضمان عدم حدوث أ تأثيروذلك  ،ةالبيئالمتعلقة 

  - ما يلي:لتزام اإليجب على المشغل 

ات في المحطة لمدة تزد عن  . 1  ساعة.  24عدم تخزن النفا

ارات وتفرغها في األماكن المخصصة.  . 2  وجود نظام وخطة لدخول الس

اشر وجود نظام وخطة لتحميل الصنادي إما من خال . 3 س م من خالل أو ل م

ب جرافات لتحميل الصنادي وضغطها  . وذلك للمواد التي يجب ان ترسل للم

عة . 4 ات في الصنادي حسب الطرقة المت جب أن  ،ضغ النفا تكون األحمال متوازنة و

ارة الناقلة.  ه من األحمال حسب نوع وحجم الس  ومنسجمة مع الحد المسموح 

ةلحين تحميلها ألماكن ن المواد المفروزة وجود نظام وخطة لتخز . 5 ر النهائ  ،التدو

لةلفترات تخزنها يتم  ال حيث  اع جب و  ،طو مة في التخزن.اإلجراءات ات  السل

ات المؤقت في حال عدم وجود صنادي أو  . 6 ان مغل مخصص لتخزن النفا وجود م

ان  س معطل. في حال   الم

ارات ا . 7  لجمع والنقل من وٕالى المحطة. ضمان سهولة دخول وخروج س

ل دائم . 8 ش عته  اه األمطارتتم متا من خالل  ، وذلكوجود نظام لجمع العصارة وم

ف انة الالزمةعمل و  هتنظ  . له الص

ان من خالل الحد  . 9 ات المتطايرة وجمع ما هو من المحافظة على نظافة الم النفا

 متطاير. 
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ة إما م . 10 ب أو معالجة العصارة حسب المعايير المتع إلى ن خالل نقلها إلى الم

 محطات المعالجة إن وجدت. 

انة الالزمة للموقع  . 11 ، ضرورة عمل الص اج المح ذلك للمعدات داخل وللس و

 المحطة و شاحنات النقل. 

ات من المحطة إلى موقع التخلص النهائي  ة نقل النفا   عمل

ات من المحطة إلى موقع التخلص النهائي من خاللت . 1 النقل،  نقل النفا شاحنات خاصة 

ذلك السائقون مرخصين ومؤهلين للعمل حسب األنظمة  جب أن تكون الشاحنات و و

 والقوانين المعمول بها. 

ات أثناء السير على   . 2 ل جيد لمنع تطاير وتساق النفا ش تكون الصنادي مغطاة 

 .  الطر

انة ال ،تكون الصنادي غير مسرة للعصارة . 3  منع تسربلالزمة وعلى المشغل عمل الص

.  العصارة  أثناء السير على الطر

ل ملفت فعلى المشغل  . 4 ش ات أو تسرب للعصارة  في حال حدوث أ تساق للنفا

نة.  السرعة المم  معالجة الموضوع 

عيدة عن  . 5 ة  ة، ومحاولة سلوك طرق خارج ان تجنب سير الشاحنات داخل التجمعات الس

انت ال ة حتى لو  ان  مسافة أطول نسبًا. المناط الس

  

ة وخطة التخفيف    خطة اإلدارة البيئ
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ة ومحاولة منع أو  ة على البرامج والخطوات الالزمة لتسجيل ومراق تشمل خطة اإلدارة البيئ

ة.  ات التشغيل اليوم ن أن تنشأ عن المحطة نتيجة لعمل ة مم   التخفيف من أ أثار بيئ

ة الروائح  - 1  والتخفيف منهامراق

ة من إذا وخاصة  الفرزمحطات روائح من أهم المشاكل السائدة في تعتبر ال انت قر

ةاالتجمعات الس او  حيث تزداد ،ن ات أو الروائح عادة تنشأ و  . سببها الش عند تفرغ النفا

حة مث طرقة غير صح لة أو إذا تم التعامل معها  ات في  ل تخزنها لفترة طو قاء النفا

ات المفتوحة  لة. لالحاو   مدة طو

ات القادمة - أ  الروائح من النفا

ن  م تعتبر هذه الظاهرة من أصعب األمور التي يتم التعامل معها، وللحد من هذه الروائح 

اع ما يلي:   ات

  .ن ذلك ات مغلقة إن أم  أن تكون منطقة تفرغ النفا

 س المغل يخفف الروائح إلى حد استعمال نظام الك ات المغلقة  ها استخدام الحاو

 األدنى.

 .غطاء مناسب للحد من الروائح ات مفتوحة فيجب تغطيتها  انت الحاو  إذا 

  .ل سرع ش ب  ات إلى الم   نقل  النفا

ات داخل المحطة -ب  الروائح من النفا

ن الحد  ان النظام مغلمن هذه الروائح م ان النظام مفتوح فيجب مراعاة  ،إذا  أما إذا 

ات  ر الغير قابلة تحميل النفا نة للتدو ان التخلص النهائي.السرعة المم   وٕارسالها لم



2-16 Annex 

15 
 

 الروائح الناتجة من العصارة  -ت

ة العصارة مفتوحة لذلك يجب مراعاة ما  انت بر بير إذا  وهذه الروائح تكون ذات أثر 

  - يلي:

  .نة السرعة المم ع مغلقة وتفرغها  ة التجم  عمل بر

  ل دائم في حال حدو ش ع الساحات  ات. غسل جم  ث سيالن للعصارة من النفا

  ل ش عض مخففات الروائح أثناء الغسيل أو   .دور استعمال 

ة العصارة  - 2  والحد منهامراق

ات وتلك الناتجة عن  - أ فصل ما بين العصارة الناتجة من النفا يجب على المشغل أن 

ل جهة على حدة. حيث تتم معالجة  اه األمطار   م

 لجمع العصارة.  ضرورة وجود خزان مغل تماًما -ب

لة.  ىضرورة نقل العصارة إل -ت ب أو محطة المعالجة وعدم تخزنها لفترة طو  الم

ع العصارة  -ث ات الناتجةعمل القنوات والمصارف الالزمة لتجم ام و  ،من النفا غسلها الق

 . جيًداومراقبتها 

العجالت - 3  . الحد والتخفيف من الطين الملتص 

العجالللحد من    - يجب عل المشغل مراعاة ما يلي: ت الطين الملتص 

ل دائم. تعبيد الساحات وتزفيت - أ ش انتها   ها وص

 تعبيد الطر الواصل للمحطة.  -ب

 يجب غسل العجالت عند مغادرة الشاحنات للموقع.  ،في حال تعذر ذلك -ت

ار - 4  الحد والتخفيف من الغ
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ار للحد من    - يجب على المشغل مراعاة ما يلي:الغ

ل دائم. تعبيد الساحات وتر  - أ ش انتها  مها وص  م

 تعبيد الطر الواصل للمحطة.  -ب

 في حال تعذر ذلك يجب عمل ترطيب مستمر للساحات والشوارع.  -ت

ارات الداخلة  -ث  . للمحطة أو الخارجة منهايجب تحديد السرعة للس

ار في أماكن مغلقة.  - ج ن أن ينشأ عن حمولتها غ م ارات التي    تفرغ الس

 ضجيج الحد والتخفيف من ال - 5

  - يجب مراعاة ما يلي: الضجيجللحد من 

انات الالزمة للمعدات والشاحنات ومراف - أ  . المحطة عمل الص

عمل  -ب ارات القادمة  ات والس انة إلزام البلد  الالزمة. الص

 منع استعمال الزامور داخل المحطة.  -ت

 . محاولة جعل ساعات العمل في وقت معقول ال يتضارب مع ساعات النوم للمواطنين -ث

ات  - 6  الحد والتخفيف من تطاير النفا

ات للحد من   - يجب مراعاة ما يلي:تطاير النفا

ارات القادمة - أ ات والس ات القادمة  للمحطة إلزام البلد ة النفا اراتوذلك بتغط  الجمع في س

 المفتوحة. 

اع النظام  -ب ان مغل ومحاولة ات ارات في م ان. امحاولة تفرغ الس  لمغل قدر اإلم

اج ثابت أو متحرك حسب الحاجة، وحسب اتجاه الرحوضع  -ت ون  ،س جب أن  و

اج   ارتفاع مناسب. الس
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ات المتطاي -ث لماجمع النفا اج أو داخل المحطة   لزم األمر.  رة عند الس

 الحد والتخفيف من مخاطر الصحة والسالمة العامة.  - 7

والسالمة العامة  الصحةعلى مخاطر الالحد والتخفيف من  ىإن هذا اإلجراء يهدف إل

ل  ،الحشرات والطيور والقوارض والكالب الضالةعن الناتجة  ن أن تش تخوًفا لد  التي من المم

اشر لها، وللحد والتخفيف من ذلك يجب من من نقل األمراض أو سواء لمواطنين ا الخطر الم

  - مراعاة ما يلي:

حد - أ ان مغل مما  اشرة أو في م ات م ات في الحاو من وجود الحشرات  وضع النفا

 أو القوارض أو الطيور أو الكالب الضالة. 

م ومراقب -ب اج مح  الكالب الضالة.  دخول للحد من حول المحطة وجود س

عتبران عنصرن أساسيين في الحد من الحشرات  -ت التنظيف الدائم والغسل الدائم 

ة بيئة حاضنة لها.   والقوارض حيث يتم منع أ

ن حفر أو قنوات  ةإزالة أ -ث ل بيئة حاضنة.  م  أن تش

لة.  - ج  عدم تخزن اإلطارات لفترة طو

اف - ح عة تلك استعمال المبيدات  أنة أنواعها إذا اقتضى األمر مع مراعاة طب  المبيدات 

إشراف أخصائيين في هذا وأن يتم استخدامها  تحت تكون مرخصة لالستعمال 

 المجال.

 الحد والتخفيف من الحرائ - 8

  - ب مراعاة ما يلي:يجالحرائ للحد من 

لة.  - أ  عدم تخزن المواد القابلة لالشتعال لفترة طو
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اعدة وفصل المواد لمسافات معقولة.  -ب  الم

عة وحجم المحطة وأنوجود نظام إطفاء معتمد يتناسب مع  -ت عته  طب انته ومتا تتم ص

 . ل دور  ش

ة   خطة الصحة والسالمة المهن

ة يجب    - مراعاة ما يلي:عند وضع خطة الصحة والسالمة المهن

ة.  - أ  التشرعات والقوانين والمعايير الوطن

ع إجراءات السال -ب ة. جم  مة المهن

ات العمل.  -ت  العمل على التخفيف الدائم من حوادث وٕاصا

م الالزمين.  -ث ع العاملين يجب أن يتلقوا التدرب والتعل  جم

ع األدوات والمعدات واللوازم لضمان جاهزتها ال - ج عة جم ة ومتا  دائمة. مراق

ة.  - ح  وجود شخص مسؤول في المؤسسة عن الصحة والسالمة المهن

ة: عن العمل والحوادث الناتجةوللحد من المخاطر    - يجب تطبي القواعد التال

ة.  - أ ان من حيث النظافة وجاهزة منظومة السالمة المهن  تفقد الم

س  -ب عة العمل. استخدام مال  مالئمة لطب

اع  -ت ات ع العاملين  ة.إلزام جم الصحة والسالمة المهن مات المتعلقة   التعل

أماكن الخروج في حاالت الطوار ومواقع  ما يتعل  عة الموقع خاصة ف طب المعرفة الشاملة 

  وسائل اإلطفاء.

ة: ات الصحة والسالمة المهن   مسؤول
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ة:  - أ  الحد من أثر الحوادث والجروح وذلك من خالل مراعة النقا التال

 د العا فوف عمل وملين تزو ة و س مناس ة خاصة وسماعات لألذنين مال مامات وأحذ

القرب من مصدر إزعاج مع ضرورة وجود خوذ عمل في  عض العاملين  ان  في حال 

 األماكن التي تقتضي ذلك. 

  .عض األماكن لغير المتخصصين  منع الدخول في 

  ارات عند التفرغ. منع  اقتراب العاملين من الس

 ة جي . وجود تهو ان مغل  دة للموقع إذا 

  م لتقليل المخاطر مثل تقليل االرتفاعات ة في التصم اع المعايير والمواصفات الهندس ات

ة لألدراج إن وجدت وتقليل الضجيج  ات غير زلقة وعمل حما والميالنات وعمل أرض

 وغيره. 

 ة، وذلك من خالل مراعة النقا التال ماو ة ة:الحد من أثر التعرض للمواد الك مراق

 وفحص المواد الداخلة. 

  .س والحمامات ة مثل المغاسل وأماكن تغيير المال ة المراف الشخص  المحفا على فعال

  . ان النظام مغل ة فعال وخاصة إذا   وجود نظام تهو

  .األكل أو الشرب إّال في األماكن المخصصة  عدم السماح 

  ت:الحد من أثر التعرض للعوامل الممرضة والحشرا -ب

تيرا  ة لوجود عوامل ممرضة من  ة عال ات وخاصة في النفا اوغيرهأهناك احتمال

ة التي تحتو على بيئة حاضنة لمثل تلك الممرضات. وللحد من ذلك يجب مراعاة ما  الصل

  - يلي:
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  .العمل س واألدوات الخاصة   استعمال المال

  .ة والمراف العامة  الحفا على نظافة المراف الصح

 ان. م ات قدر اإلم اشر مع النفا  حاولة عدم التعرض للتالمس الم

  .ة ة السرعة عند حدوث جرح أو إصا  اإلسعافات األول

  عد ذلك عمل عمل ع العاملين، وذلك قبل دخولهم وتعيينهم، و فحص طبي لجم

مات الجهات  لهم فحوصات دورة مات الالزمة حسب تعل ذلك عمل التطع و

 المختصة. 

 ع الحاالتعمل نظ ة ام توثي لجم ات.  المرض  أو اإلصا

 ما يليتأكال مومة وجود معدات إسعاف أولي في الموقع مجهزة  م ز د على د

 لمعاجلة الحاالت السرعة والطارئة. 

انة    خطة الص

انة ا حيث تشمل على لمعدات والشاحنات ومراف المحعلى المشغل عمل خطة لص طة 

  - ما يلي:

انة الوق - أ ة حيثما عمل الص  إما من خالل طاقم خاص أو تعاقد خارجي. ،لزميائ

الس -ب انة الالزمة  نةعمل الص ص أو من خالل تعاقد إما من خالل طاقم خا ،رعة المم

 خارجي. 

انة.  -ت ع حاالت الص  عمل نظام توثي لجم
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  خطة نظام المعلومات 

محا توثي وتسجيلليجب على المشغل عمل نظام  والتي  الفرزطة لمعلومات الخاصة 

  - تشتمل على:

 نظام تسجيل للموظفين العاملين في المحطة.  - أ

المواد والمستهلكات.  -ب  نظام مستودع خاص 

س  -ت ة. وأدوات نظام تسجيل لمال  السالمة المهن

.  -ث انة للمعدات والشاحنات والمراف ات الص  نظام تسجيل لعمل

.  - ج او عة للش  نظام تسجيل ومتا

ات العمل. نظام تسجيل للحوادث وٕاص - ح  ا

ار  - خ  ات الداخلة. نظام تسجيل لألوزان والس

ات المرسلة  -د ذلك الكم ل نوع و نظام تسجيل لالوزان وذلك للمواد المفروزة حسب 

ب.  للم

ما يجب على المشغل عمل تقارر دورة ترسل للجهات المختصة ومن الضرور أن 

  - تشتمل:



2-16 Annex 

22 
 

شتمل على ما يليشهر التقرر ال - أ  - :، و

  ات . لداخلة االكم ة أو الجهات األخر ل من الهيئات المحل  من 

 ل نوع ات المفروزة من  ات الكم ب من أنواع النفا ات المرسلة للم  .والكم

 ار قائم األحداث التي اقتضت سير الس ة نتيجةة   لحدوث ات طرق غير عاد

ر و  ،إغالقات أو حوادث ارة فيها ذ ان أو الزمان والمدة ورقم الس الم

 افة المقطوعة. والمس

  .ل شاحنة خالل الشهر  المسافات التي قطعتها 

  عتها وحدتها أل من من حيث األعطال ات. المعدات و طب  الشاحنات أو اآلل

 التقرر الرعي: -ب

ز من المفترض ة في المحطة  هذا التقرر أن ير ة والتشغيل ومن على األمور البيئ

شتمل على:   - الضرور أن 

  ة العصارة في ة لعصارة أو ا خزانم  ب. إلى المتم نقلها التي الكم

  .ات التي حدثت خالل الفترة  اإلصا

 لة. المعدات و  ضت تعطلتاألعطال الكبيرة التي اق ات أو الشاحنات لفترة طو  اآلل

  .تدرب العاملين والموظفين 

  .ان  تقارر معايرة الق

  .عة موضوع التأمينات إن وجدت متا  التقارر الخاصة 

  .ات خالل تلك المدة  سجل األوزان والكم

  .ة من اآلخرن  حاالت دخول غير رسم
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  .او الواردة خالل الفترة وحالتها  الش

 :سنو التقرر ال  - ج

املة.  غطي مدة سنة  ه للتقرر الرعي ولكن    هذا التقرر مشا

  

  

ة لحاالت الطوار    خطة االستجا

ة لحاالت  ن أن على المشغل وضع خطة لالستجا الطوار في المحطة، والتي من المم

ل خطًرا على الموقع أو على سالمة العاملين ، ومن أجل ذلك يجب عمل ما يلي:   - تش

ة لحاالت الطوار  - أ ز لالستجا ون في موقع جيد ومحمي إيجاد مر حيث  نإن    ،أم

ون مزود بجهاز اتصال أرضي ومحم جب أن  النماذج والمعلومات و و ذلك  ل و

تب مسؤول المحطة أو وأ ون م ن أن  ة، ومن المم رقام االتصال للجهات المعن

ان  اًنا مناسًا لهذا الغرضغرفة الق  . م

 وجود منس / شخص مسؤول  -ب

ون مسؤول المحطة أو أ شخص  ن أن  ة ومن المم يجب أن يوجد منس لهذه العمل

ون  حيث  فوضه مسؤول المحطة  ة تمدًرا آخر  اعها وعلى درا اإلجراءات التي يجب ات امة 

ة مثل  الجهات المعن عة الخطر واإلجراءات السرعة الالزمة ومراكز االتصال  من حيث طب

ات.    مراكز اإلطفاء واإلسعاف والشرطة والمستشف
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 يجب أن يتم تدرب األشخاص على التعامل مع هذه الحاالت.  -ت

ة مست -ث ل دور لتتالئم مع أ ش  جدات. يجب تحديث الخطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2-16 Annex 

25 
 

واإلجراءات مراجعة وفهم األنظمة والقوانين 

محطات الفرز   الخاصة 

ات     فرز النفا

  

  

    

في  ة واضحة مع وصف وظ ل وضع ه

ع العاملين في المحطة مع  واضح لجم

  برنامج تدرب واضح

  

ة      خطة الصحة والسالمة المهن

  

  
    

شمل:   - تشغيل المحطة و

ام وساع . 1  التشغيل. ات أ

ات.  . 2 ال النفا  استق

ات الواردة. فحص  . 3  النفا

ات  . 4   وزن النفا

انة     خطة الص

  

  

  
    

  

التعامل  ات اإلجراءات الخاصة  مع النفا

ات الفرز   داخل المحطة وتشمل عمل

    

  خطة نظام المعلومات وحفظها
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ات النقل من  عمل اإلجراءات الخاصة 

  يالمحطة إلى موقع التخلص النهائ

  

ة لحاالت الطوار      خطة االستجا

      

ة وخطة التخفيف.   خطة اإلدارة البيئ
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 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
  (جايكا) 

  دولة فلسطين 
  وزارة الحكم المحلي

  
  
  
 

  

  مشروع المساعدة الفنية في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين
  
  

  

  

  

  دليل التشغيل

  
  الصحية النفايات مكبات

  
  
  
  
  
  2018 كانون ثاني،
  
  
  إعداد

  ، عبد الجبار أبو حالوةياسر الدويك
  فريق الخبراء المحليين أعضاء

  



3-16 Annex 

2 
 

ات  تو رس ا   ف

  الصفحة  املوضوع

  1  مقدمة

ناس ب ي االست   1  اإلطار القانو

ي   4  البناء املؤسسا

ب    6  التدر

  6    املكب شغيل

  7  التعامل مع النفايات داخل املكب (ادارة النفايات)

  8   العمليات واالجراءات داخل املكب

ية وخطة    16  التخفيف خطة اإلدارة البي

نية ة والسالمة امل   19  خطة ال

  21  خطة الصيانة 

  22  خطة نظام املعلومات 

االت الطوارى    24  خطة االستجابة 

عد اإلغالق     خطة ما 

ق رقم ( انة  ):1امل بفحص وص     منشآت ومراف الم

ق رقم ( ات داخل  ):2امل ات معالجة النفا ة لعمل عض اإلجراءات الفن

ب   الم
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ة  ات الصح ات النفا   م

  دليل إجراءات التشغيل

  مقدمة

ة والتي تهدف إلى التخلص  ات الصل ات من المنشآت المهمة في إدارة النفا ات النفا تعتبر م
ة في فلسطين  ات الصل ة إلدارة النفا ة الوطن ات, وقد حددت االستراتيج الصحي واآلمن للنفا

ات 2014-2010( اب ) اعتماد م قاء ال ار استراتيجي مع  خ ة  ة الصح ات الصل النفا
ا  افة التكنولوج ات إلى طاقة  ل النفا ر وتحو ارات أخر مثل التدو ة وجود خ ان مفتوحًا إلم

ة والمعتمدة.   المناس

ة نتيجة إغالق  بير في الحفا على البيئة الفلسطين ل  ش ة قد ساهم و ات صح إن وجود م
بير جداً  بيرًا للتلوث البيئي من خالل عدد  ل مصدرًا  انت تش ة التي  ات العشوائ  من الم

  تلوث الماء والهواء والترة.

ًا في  عتبر أساس ات  ات النفا ح لم ة فإن التشغيل الصح ة األراضي الفلسطين ونظرًا لمحدود
ار االستراتيجي حيث أن معظ ب ونجاح هذا الخ مومة عمل الم ات تكون استمرارة ود م الم

ة ة حدوث تأثير بيئي على تلك  قر ان ه من إم صاح ة مما  ان عض التجمعات الس ًا من  نسب
حة في التشغيل. اع اإلجراءات الصح   التجمعات إذا لم يتم ات

ب يومًا  ة التي يجب أن تراعى في إدارة وتشغيل الم يهدف هذا الدليل إلى وضع األمور األساس
م  بيوم حيث أن هذا ار الموقع والتصم ة اخت ات التشغيل فق أما عمل غطي عمل الدليل 

ست ضمن  واإلنشاء فمن المفترض أن تكون خضعت لمجموعة من المعايير األخر وهي ل
  الدليل.
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  اإلطار القانوني االستئناس 

حيث ال  ة  ات التشغيل يجب أن تكون ضمن وتحت إطار قانوني ناظم لهذه العمل إن عمل

ة يجب تجاوزها تحت  ن أن تكون عامة أو تفصيل أ ظرف من الظروف وهذه األطر من المم

ضًا مع  حيث تنسجم أ قة  ة الدق إلى حد ما ولكن يترك المجال مفتوحًا في األمور التفصيل

ذلك مع هدف إنشاء الهدف العام من األ ة، و اتطر القانون ب النفا   . م

ة الناظمة   ومن تلك األطر القانون

 . 1999) تمام 7قانون البيئة رقم ( - 1

 م. 2004) لسنة 20قانون الصحة العامة رقم ( - 2

ة.  - 3 ات الصل  مسودة نظام إدارة النفا

ات إن القانون / اإلطار القانوني المتخصص الوحيد الذ تطرق إلى  اتم هو  النفا

ة وذلك في الفصل الخامس المادة ( ات الصل ) والمادة 15والمادة ( )14مسودة نظام إدارة النفا

ب، إ) إلى 14، وقد تطرقت المادة (من النظام )16( ) 15تطرقت المادة (و جراءات إنشاء الم

ب، أما المادة ( ة للم ما ) فقد تطرقت إلى إجراءات إغالق 16إلى اإلجراءات التشغيل ب.  وف الم

  - :)14( نص المادةيلي 

اتيلتزم مقدمو الخدمة عند بناء أو تشغيل " ات النفا المعايير والمواصفات التي  م

  - تصدر عن سلطة جودة البيئة والجهات المختصة:

ص والموافقات الالزمة من الجهات المختصة . 1  .الحصول على التراخ

ة من . 2 قات مناس ط ب  ة وجوانب الم ة أرض ة و  تغط ع ة غير  \مواد طب أو صناع
ة. اه الجوف ة الم ات لحما  منفذة للعصارة الناتجة عن النفا
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ب. . 3 ة لجمع ومعالجة العصارة الناشئة من الم  وضع اجراءات فن

ب . 4 ة في منطقة الم اه الجوف ة الم ة لمراق ة وخاصة  وضع إجراءات فن ار مراق لحفر آ
اه بهذا الغ حسب تقدير سلطة الم ة.رض   الفلسطين

ب وٕاعادة تأهيله. . 5  وضع خطة إلغالق الم

طرق آمنة تواف عليها السلطة  . 6 ة لجمع الغاز أو التخلص منه  اتخاذ االجراءات العمل
 التنسي مع الجهات المختصة.

ة. . 7 وا اج مناسب و س  إحاطة الموقع 

ات . 8 عدم تطاير النفا  اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 

ب.اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  . 9  للحد من تواجد الطيور والحيوانات والقوارض من الم

ات ونقلها حسب  . 10 ات الخطرة التي قد تصل للموقع مختلطة مع النفا ة لجمع النفا إيجاد آل
 األصول إلى األماكن المخصصة لذلك.

ب. . 11 ات الموردة للم ة النفا م يب ميزان لتوثي   تر

ات القادم . 12 ة النفا ة وفحص نوع ة لمراق  ة والملوثات التي تسببها.وضع آل

ب. . 13 ات قبل مغادرة الم ان لغسل وسائ نقل النفا ص م  تخص

 توفير إجراءات السالمة العامة. . 14

المعدات واآلالت الالزمة . 15 ات مجهزًا  ان لفحص النفا ص موقع وم   ."تخص
  :)15المادة ( نص 

ها ع . 1 قل سم قة من التراب ال  ط ًا  ات وتغطيتها يوم سم وذلك  15ن أن يتم ضغ النفا
  - لضمان :

ات أو داخل    - أ ات الحشرات والقوارض المتجمعة على النفا م التقليل من 
  الفجوات.

ب.  -ب العمل داخل الم اشين غير المصرح لهم    منع الن
عثة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.  - ج   تقليل الروائح المن
ة.  -د ات الصل نة من النفا ة مم م عاب أكبر    است
ة االحتراق.اتخاذ   - ه   االجراءات الالزمة لمنع أو الحد من عمل

ل يتواف مع المعايير التي  . 2 ش ب  اجات تشغيل الم م احت ل متواصل بتقي ش ام  الق
  تحددها السلطة.

عد اغالقه. . 3 ب و ة البيئة خالل تشغيل الم ة لحما ص موارد مال   تخص
استمرار لمعرفة إن  . 4 ب  ة حول الم ار المراق اه آ ان هناك تسرب للعصارة فحص م

ب ورفع التقارر إلى الجهات المختصة.   الناتجة عن الم
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ة يجب  . 5 اه الجوف ب إلى الم في حال تثبت وجود تلوث ناتج عن تسرب العصارة من الم
اه لوقف ذلك وفي هذه الحالة  التنسي مع سلطة البيئة وسلطة الم اتخاذ إجراءات فورة 

اتخاذ اإلجراءات   الفورة لوقف هذا التلوث. لف المشغل 
ات  . 6 ة ومصدر النفا ة ونوع م ل يومي تبين  ش ب  عمل الم سجالت متعلقة  االحتفا 

ب. ب وسجالت تتعل بتكاليف تشغيل الم   الواردة إلى الم
انات الخاصة  . 7 ة تحتو على الب م المحلي تقارر شهرة وسنو أن يرسل إلى  وزارة الح

ب   عمل الم
ون ا . 8 قر بها يجب أن  قتها للمواصفات التي  ات ومطا لمشغل مسؤوًال عن استالم النفا

  المورد.
ب. . 9 الدخول إلى الم سمح لألشخاص من غير المفوضين    أن ال 

ع العصارة  أن . 10 ب وتجم عث من الم ة وتحليل الغاز المن ون مسؤوًال عن مراق
ضًا ومعالجتها قبل التصرف.   التي ترشح منه أ

ة إخطار الجهات  . 11 ة تكشفها إجراءات المراق ة سلب ة تأثيرات بيئ المختصة عن أ
ة التي يجب  ح عة وتوقيت اإلجراءات التصح شأن طب ع قرار سلطة البيئة  وأن يت

  اتخاذها.
عمل الفحوصات التي تطلبها سلطة البيئة . 12 ب    "التزام مشغل الم

  

  البناء المؤسساتي

ة واضحة مع وصف وظ ل ات في واضح في تشغيل وٕادارة يجب أن تكون هناك ه م

ات بالال الفني لطاقمالحد األدنى ل، وتبين النقا الواردة أدناه النفا مع العلم أن  ،زم لتشغيل الم

ة واإل الطاقم المساعد اآلخر شمل الطواقم المال ن أن  خر دارة األوالذ  كون من ضمن تمم

اآلتي: من الطاقم الفني أما الحد األدنى المطلوب  ،طاقم الجهة المشغلة   - فهو 

ب - 1  . مسؤول الم



3-16 Annex 

7 
 

ون مسؤوًال م بحيث  ات في الم افة العمل ون مسؤوًال عن الطاقم  اشرًا عن  و

عيته للمدير الفني في المؤسسة أو المدير العام.    الموجود وتكون ت

ة - 2 ة البيئ   مسؤول الرقا

ات  عتبر هذا المنصب مهمًا جدًا لضمان تنفيذ العمل عيته و حيث تكون ت حسب األصول 

ة وانسجامها مع  عة األعمال اليوم ة ومتا ون مسؤوالً عن مراق لمجلس اإلدارة وللمدير التنفيذ و

غطي المطلوب منه حسب النماذج التي أدرجت في  األنظمة والقوانين وقد تم إعداد دليل آخر 

  ذلك الدليل

ان - 3   مسؤول الق

ات التوز  ون مسؤوًال عن عمل عيته إما لمسؤول و بن والتسجيل وتكون ت أو للمدير  الم

  المالي في المؤسسة. 

  سائقي المعدات / مشغلي المعدات  - 4

ونوا مسؤولين ع ات التو عيتهم  فرغن عمل والضغ والتشغيل للمعدات الموجودة وتكون ت

  . بلمسؤول الم

  سائقي شاحنات النقل  - 5

عة  اقة ومتا ونوا مسؤولين عن س عيتهم لمسؤول المو   . بشاحنات النقل وتكون ت

  عمال النظافة  - 6

عيتهم لمسؤول الم بونوا مسؤولين عن أعمال النظافة في الم   . بتكون ت
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  الحراس  - 7

عيتهم لمسؤول الم ونوا مسؤولين عن أعمال الحراسة والدخول للموقع وتكون ت   . بو

ة - 8   عامل الرا

ات ة المر ه حر ون مسؤال عن توج ب وخصوصا في ساحة التفرغ و   داخل الم

ة أل ن أن يتم تعيين أو التعاقد مع جهات خارج انة للمعدات من المم غراض الص

بوالمراف في  والشاحنات ة واإلدارة الم ما أن األمور المساندة األخر مثل األمور المال  ،

زة على ن أن تكون مر او وغيرها مم عة الش ة مثل متا التعاون  واالجتماع مستو المؤسسة 

بمع مسؤول    أ منصب ذو عالقة.  أو الم

ب    التدر

ة تدرب مستمر لكافة العاملي بفي ن يجب ان تكون هناك عمل وعلى مختلف  الم

ة.  ة أو الصحة والسالمة المهن ة أو اإلدارة أو االجتماع ات سواء الفن   المستو

بتشغيل     الم

بعند تشغيل  حيث تشمل: الم   - يجب أن توضع خطة عمل واضحة ومعلن عنها 

ام وساعات التشغيل.  . 1  أ

ام وساعات التشغيل يجب مراعاة التنسي مع الهيئات والمؤسسات المسؤولة  عند تحديد أ

ذلك ال ات و ات.  محطات ترحيلتنسي مع عن جمع النفا   النفا



3-16 Annex 

9 
 

ال الن . 2 ات استق  فا

حيث اإلعالن عن قائمة ال و يجب تحديد الها  استق ات المصرح  على لوحة توضع نفا

ل  بواضح على مدخل ش الها يجب أن تكون  الم استق ات المصرح  مع العلم أن قائمة النفا

ذلك مع ما تمنسجمة مع األنظمة وال ات.  محطات ترحيلستقبله قوانين المعمول بها و   النفا

ات أو جهات أخر  ارات المصرح بدخولها والتي هي من البلد ما يجب تحديد الس

التنسي مع الجهات ذات العالقة وخصوصًا سلطة جودة البيئة.    مصرح بدخولها وذلك 

ات الواردة  . 3  فحص النفا

ب ارات للم يتم فحص  الدخول، والتي هي ضمن المصرح لها في حال تم دخول الس

ات  ات أو جزء منها غير مصرح من خالالنفا ل النظر والمعاينة وفي حال تم الشك أن تلك النفا

ان مخصص وٕابالغ الجهات المختصة بذلك وعدم  ات في م بدخوله يتم فصل وعزل تلك النفا

ة التعامل معها.  ف   ضغطها ونقلها لحين أخذ قرار من جهات االختصاص 

ات . 4  وزن النفا

ات من خالل ان معتمد حيث يجب أن تتم معاي يجب وزن النفا ة  تهر ق من خالل شر

ل ثالثة أشهر، و  ارة، تمتخصصة  ان يوضح رقم ونوع الس ة الوزن وٕاصدار وصل ق تم عمل

ارة االجهة المرسلة  ات، ووزن الس كلي، ووزنها فارغ، ومن ثم الوزن لالتارخ والساعة، نوع النفا

ل من السا ع  ما يجب أن يتم توق م وصل إلى الصافي،  حيث يتم تسل ان  ئ وموظف الق

ان و  قى لد موظف الق ، ونسخة ت ون خالل برنامج محوسب يالسائ هتم فضل أن  تخزن  ف
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ًا  ان يتم التسجيل يدو المعلومات وطلب التقارر الالزمة المختلفة، وفي حال حدوث عطل في الق

قة في مثل ذلك اليوم.    حيث يتم تقدير األوزان بناًء على معدل األوزان السا

ات في داخل  بالتعامل مع النفا ات) الم   (إدارة النفا

ات وٕادارتها ه  األنظمة والقوانين العامة إن االساس في التعامل مع النفا و االلتزام 

البيئ بيئي للهواء والماء والترة، لذلك يجب  ة من أجل ضمان عدم حدوث أ تأثيرالخاصة 

ما يلي:   -على المشغل االلتزام 

ارات وتفرغها في األماكن المخصصة.  . 1  وجود نظام وخطة لدخول الس

ات في  . 2 ب وتغطيتهاضغ النفا   الم

ارات الجمع والنقل من وٕالى  ضمان سهولة دخول . 3 بوخروج س  . الم

ل دائم من خالل  . 4 ش عته  حيث تتم متا اه األمطار  وجود نظام لجمع العصارة وم

انة الالزمة.   التنظيف والص

ات المتطايرة ومن ثم جمع  . 5 ان من خالل الحد وتقليل النفا المحافظة على نظافة الم

 وتنظيف ما هو متطاير. 

ة. معالجة العصارة ح . 6  سب المعايير المتع

ذلك للمعدات داخل  . 7 اج حيثما لزم و انة الالزمة للموقع والس بضرورة عمل الص  الم

ذلك الشاحنات   . و

  
  
  
  



3-16 Annex 

11 
 

ات واإل بالعمل   جراءات داخل الم

اع ما يلي : ورة على المشغل ات ة المذ ات حسب اآلل   - عد وزن النفا
ة  -1 اشرة في خل ارات للتفرغ م ه الس ة.توج   التفرغ اليوم
ل  -2 ش ة الواردة  عتمد على الكم عة عملها  ة وطب ة اليوم م مساحة الخل إن تصم

اب على  ة أل سبب من األس يومي وفي ساعة الذروة وٕاذا ما حدث أن زادت الكم
ات الواردة. عاب الكم اطي الست ل احت ش ة  ة يوم   المشغل عمل خل

ات بواسطة المعدات  -3 المجهزة لذلك وتكون عن طر فردها ومن ثم ضغ النفا
ور أدناه.   دحلها حسب ما هو مذ

ور أدناه. -4 ات حسب ما هو مذ ة النفا   تغط
  

ة الطمر   عمل
ة  ات، تغط ات، ضغ النفا ة، وضع النفا ة تشمل إنشاء الطرق الداخل إن هذه العمل

ة  ة وارتفاع الخل ة اليوم م ونمو الخل ات، تصم ة.النفا   اليوم
ة -1   الطرق الداخل

طين  قات الت حيث تكون فوق ط ات تفرغ  ة ورم أ. على المشغل إنشاء طرق داخل
قل عن  ارتفاع ال    سم.50األولى 

قة األولى  قات فوق الط ات تفرغ في الط ة ورم ب. على المشغل إنشاء طرق داخل
ارات إلى موقع التفرغ.   ضمن سهولة وصول الس

قة من التراب وٕان اقتضى ج. تكون هذ ات مع ط ونة من نفا ات م ه الطرق والرم
ات. ة واستقرار الطرق والرم   األمر من الحجارة متوسطة الحجم لضمان صال

ات ال تقل عن  ات تحت الطرق والرم   متر. 2ء. إن سماكة النفا
ات حيثما يلزم.   ه. ترطيب الطرق والرم

اطي من ال ة د. المحافظة على مخزون احت ة اليوم طمم في موقع قرب من الخل
افحة الحر ان وجد. ة وم أعمال التغط ام    وذلك للق
ة. ة اليوم ن من الخل ان مم   ز. التفرغ في أقرب م

ح. المحافظة على عدم وجود حفر وعمل ميالنات جيدة مع الجوانب. وذلك لضمان 
ل جيد.تص ش اه األمطار    رف م
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ارا ة الس ه حر ب تكون من خالل شخص معين لهذه الطرق . إن توج ت داخل الم
ة.   سمى رجل الرا

  
  

ات  قة األولى من النفا   عمل الط
عتبر مهمًا جدًا ألن أ خطأ في ذلك  ب  ات في الم قة األولى من النفا إن عمل الط

م التالي االضرار الجس طين و قة الت ن أن يؤد إلى إتالف ط ب، لذلك  ةم الم
قة األولى :على المشغ اع ما يلي حين عمل الط   - ل ات

ة اعتمادًا على مبدأ من األعلى الى االسفل. -1   إنشاء الطر الداخل
ة من التراب  -2 م ة الطر توضع  ارات. \في نها ة الس ساحة لحر   الطمم 
ارة -3 ة الطر الدائر وال يتم  /الس ارات األولى ستقوم بتفرغ حمولتها عند نها الس

ات.   ضغ أو دحل تلك النفا
ات ذات األحجام الكبيرة أو ذات  -4 ة من النفا ارات األولى خال يجب أن تكون الس

  الحواف الحادة.
ب -5 ة الم افة أرض ة  ة عند تغط ة الفعالة. \تنتهي هذه العمل   الخل
  

ات طرة على النفا غ والس   التفر
ان  -1 ارات إلى الم ه الس المناسب للتفرغ وذلك من خالل رجل على المشغل توج

ة.   الرا
الجرافة أو المدحلة. -2 ات إما    فرد النفا
ات -3   فحص نظر للنفا
  

ب   خطة تعبئة الم
ذلك التكلفة وهي تهدف إلى  ب و بير على إدارة الم ب لها أثر  إن خطة تعبئة الم

ارات وتصرف ب ودخول الس العصارة  تحقي أفضل دمج ما بين إنشاء وتطور الم
ب. ذلك خطة االغالق للم اه األمطار وسهولة نقل الطمم و   وم

حيث تحق النتائج  ه  لذلك على المشغل وضع خطة تنسجم مع الواقع الموجود لد
  المرجوة من ذلك.

  
ات ة النفا   تغط
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قات األخر وذلك على النحو التالي : الط قة األولى يتم البدء    عد تعبئة الط
ا -1 ارتفاع فرد النفا قات  ط الجرافة أو المدحلة المخصصة وذلك    سم. 60ت إما 
قة ذات ارتفاع  -2 عدها ط سم  30يتم دحلها بواسطة المدحلة ذات األظافر لينتج 

ات من  المدحلة فوق النفا . 4-3حيث يتم السير    أشوا
واقع  -3 ات مرة أخر و صل ارتف60يتم إضافة نفا ذا ل اع سم تدحل مرة أخر وه

ة إلى حوالي  ة اليوم   متر. 2الخل
قة من  -4 ط ة األولى  ة الخل عد تغط ة أخر  ة يوم عدها االنتقال إلى خل يتم 

سماكة حوالي  \التراب ة و   سم. 15مادة التغط
  
  

ة  ة اليوم عاد الخل   أ
عتمد على مجموعة-1 ة  ة اليوم عاد الخل ات  من إن تحديد أ ة النفا م العوامل منها 
ب، نوع المعدات المستخدمة، طر الطمر.ا   لقصو الداخلة للم

حدد -2 ة والذ  ة هو عرض هذه الخل ة اليوم عاد الخل إن أهم عنصر في تحديد أ
ن تفرغها في نفس الوقت. م ارات التي    من خالل عدد الس

ة الطمم الالزمة له-3 م حدد  ة  ة اليوم قة في الخل ة وسمك الط عاد الخل ا إن أ
التالي زادة  ة الطمم و م لما قلت  ة  ة اليوم ات في الخل قة النفا لما ازداد سمك ط ف

ب.   عمر الم
  

ة) ه النهائ ة المؤقتة (ش ة والتغط ة اليوم   التغط
ة- ة اليوم   التغط
قة من الطمم  -1 ط ات  ة النفا قوم بتغط ل يوم أن  ة  يجب على المشغل في نها

ة إلى حد ما.حيث تكون قليلة    النفاذ
قة من -2   سم. 20-15تكون سمك هذه الط
حيث تمرر  -3 ة تلك المواد معقولة  يجب على المشغل أن يراعي أن تكون نفاذ

ن أن تؤد إلى سيالن  خالف ذلك من المم قات التي فوقها و العصارة من الط
  جانبي للعصارة.

ة في ضيجب على المشغل تح - 4 ة الطمم المناس م ة العمل وقمير  ع قرب من خل
ة.   اليوم
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ة)- ه النهائ ة المؤقتة (ش   التغط
  ة ة العمل واالنتقال إلى خل ة عند االنتهاء الجزئي من خل تستخدم هذه التغط

ع. ضعة أساب ها تزد عن  حيث تكون مدة تر   أخر 
  اه االمطار إلى جسم قة هو التقليل من دخول م إن الهدف  من هذه الط

ة.  اإلضافة إلى األهداف األخر العامة للتغط ات    النفا
ة  ه عند عمل التغط ة على المشغل مراعاة ما يلي :ش   - النهائ

ة. -1 ة اليوم   تكون مواصفات الطمم مشابهة لتلك في التغط
ة حوالي -2   سم. 30 تكون سماكة التغط
ن للمشغل استعمال هذه الطمم المستعمل  -3 م ة مرة أخر  عند استعمال تلك الخل

قات الجديدة. ة وذلك للط ة اليوم مواد للتغط عد قشطه  ة المؤقتة    في التغط

ات) ات (فرز النفا   التقا وجمع النفا

ب يجب مراعاة عدم دخول  ات في الم وممارسة أ في حال عدم وجود فرز رسمي للنفا

  -نوع من الفرز وذلك من خالل:

الدخول.   - أ  عدم السماح لدخول أ شخص غير المرخص لهم 

ل دائم.   -ب ش اج  انة الس عة وص  متا

 ساعة.  24وجود حراسة للموقع على مدار   -ت

  

ة وخطة التخفيف    خطة اإلدارة البيئ

ة   ومحاولة منع والتخفيف من أإن هذه الخطة يجب أن تشمل البرامج والخطوات لتسجيل ومراق

ن أن ينشأ في  أثر ببيئي مم ة  الم ات اليوم   نتيجة العمل
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ة والتخفيف من الروائح  - 1  مراق

اتإن الروائح تعتبر من المشاكل السائدة والمهمة في  ة من  الم انت قر وخاصة اذا 

ة حيث تزداد ن او  التجمعات الس ون ناتج عن:. الش   ان مصدر الروائح 

ات الداخلةا -    لروائح من النفا
 . الحيوانات الميتة النافقة 

 .مخلفات المسالخ 

 . عة خاصة ات ذات طب ة نفا  أ

ة سرعة  ان هناك تغط تعتبر هذه الظاهرة من أصعب األمور لمعالجتها ولكن إذا 
طرة عليها ن ان يتم الس ات فمن المم  لتلك النفا

ب -  ات الموجودة في الم  الروائح من النفا

طرة عليها من خالل ن الس م  :وهذه عادة 

 . ة  التغط

 .قلل من إنتاج الروائح ات   الضغ الجيد للنفا

 مة والمغطاة ات القد  عدم تحرك النفا

ة العصارة -   الروائح من بر

ات وذلك لسببين : ة العصارة من أهم المصادر في انتاج الروائح في الم   - تعتبر بر
ة المفتوحةمساحال -1 ة. ة السطح   للبر
ب وللتخفيف من  -2 ة تبخير عن طر رش العصارة على سطح الم ة عمل ممارسة ا

  - حدة تلك الروائح يجب على المشغل مراعاة ما يلي :

  عي ة معالجة تختلف عن التبخير الطب اع نظام مغل للعصارة وعمل محاولة ات
ن.   إن أم

 ع نظام التبخير عن طر الرش فيجب على ال ة في حال ات عمل قوم  مشغل أن 
ة  ة وفي نها ن االتجاه المعاكس للتجمعات الس ان اتجاه الرح  الرش في حال 
ة  ون على سطح الخل فضل أن  ان الرش الذ  ة م قوم بتغط يوم العمل أن 

ة.   اليوم
  وفي حال استمرار وجود روائح فعلى المشغل استعمال نظام تخفيف الروائح من

  ة للروائح.خففم خالل مواد معطرة أو
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   اع اجراءات ا آخر فيجب على المشغل ضرورة ات وفي حال وجود تكنولوج
  التخفيف الخاصة بتلك الطرقة.

ب. -   الروائح الناتجة من غاز الم

ب مصدرًا مهمًا للروائح وللتقليل منها يجب على المشغل مراعاة ما  تعتبر غازات الم
  يلي :

  االستفادة منه.وجود نظام جمع للغاز وحرقه أو  -1
ل جيد. -2 ش ات    ضغ النفا
ل جيد. -3 ش ات  ة النفا   تغط
  

اه األمطار .   إدارة العصارة وم
اه األمطار ومن التحلل  ل أساسي من م ش ات ينتج  إن مصدر العصارة في الم

ات بواسطة المداحل  تم الحصول على العصارة نتيجة ضغ النفا ة و ات العضو للنفا
  ك.المخصصة لذل

  
ان ومن أجل عمل  طرة على العصارة هي التقليل منها قدر اإلم إن أفضل طرقة للس

  - ذلك على المشغل مراعاة ما يلي :
ل دائم على أسطح وقنوات تصرف جيدة. -1 ش   المحافظة 
سماكة ال تقل عن  -2 ل يومي و ش ة  ة اليوم ات للخل ة النفا سم من مادة 15تغط

ة. ة مناس   تغط
قة ال تقل عن أما ا -3 ط ا المؤقتة فيجب تغطيتها  ضًا 30لخال ة أ سم من مادة تغط

ة.   مناس
ا الفعالة وغير الفعالة.  -4 افة الخال ل دائم على  ش ة    عمل ميالنات مناس
ة عالي. -5 ات ذات محتو رطو ال النفا   محاولة عدم استق
أن تكون  -6 ات  ست  محاولة التأثير على مقدمي خدمة جمع النفا ات مغلقة ول الحاو

  مفتوحة.
ا يهدف منها إلى تقليل المساحات  -7 يجب على المشغل اعتماد خطة تعبئة جيدة للخال

اه األمطار.   التي تستقبل م
ب  -8 ة العصارة وٕانما تصرفها خارج الم اه األمطار إلى بر محاولة عدم تصرف م

  عد التأكد من عدم تلوثها.
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اع ما يلي :وإلدارة منظومة العصار  ل جيد على المشغل ات ش   - ة 

ل دائم وعمل ما يلزم حين ارتفاع المستو عن الحد  -1 ش اس مستو العصارة  ق
ه.   المسموح 

ل دائم وعمل ما يلزم حين ثبوت أ تسرب. -2 ش ة  ار المراق ة وفحص آ   مراق
ل ثالثة أشهر ) للعصارة لمعرفة التراكيب ال -3 ة عمل فحوصات دورة (  ائ م ك

ن المشغل من معرفة واقع العصارة وطرق معالجتها. م ة له مما    والفيزائ
  
  

ب :   إدارة غاز الم
اطه  ب الرت ة لتشغيل ناجح أل م ب تعتبر من األمور األساس إن إدارة غازات الم

اع ما يلي : الصحة والسالمة العامة. لذلك على المشغل ات   - الوثي 
اسات للغازات -1 مسافات حوالي ( عمل ق ل اسبوعي و مترًا) على سطح  40-30ش

ن أن يتم في  ة المخصصة للعصارة ومن المم ار المراق ذلك في آ ة الفعالة و الخل
ة الفعالة. ًا عن الخل عيدة نسب   أماكن 

يز الغازات ومنها على األقل غاز  -2 ة تر س نس ق إن الجهاز المستخدم هو أ جهاز 
CH4 ني أكسيد الكرون أول أكسيد الكرون.النيرجين, ثا  

ة  -3 ه فعلى المشغل إغالق الخل اسات أعلى من الحد المسموح  انت الق في حال 
يز  ة ذات التر ة أخر لمعالجة الوضع في الخل ل مؤقت واالنتقال إلى خل ش الفعالة 

  العالي.
انت موجودة تقليل التراكيز للغازات من خالل إما انشاء منظومة جمع وحرق أ -4 و إذا 

حها. اب العطل فيها وتصل   فيجب على المشغل فحصها ومعرفة أس
 ن ًا ومم ون أفق ن أن  اته ان نظام جمع الغاز مم ا ولكل ايجاب ون عمود  أن 

ثير من المراجع ذات الصلة. ن االطالع عليها في  م اته التي  ن  وسلب ومن المم
اشرة حيث يتم اطالة االنابيب  ان يتم انشاء نظام جمع الغاز م ب  مع انشاء الم

ار بواسطة معدات خاصة  ن ان يتم حفر اال ات او من المم لما ارتغعت النفا
ات  ن االطالع على ايجاب م والرتفاعات مححدة تنسجم مع المعدات الموجودة. و

ثير من المراجع ذات الصلة. ل طرقة في  ات   وسلب

 ات ) الم   ب.استقرار (توازن أو ث
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  ب حيث مومة الم عتبر مهمًا جدًا في نجاح ود ب  قات وميالنات الم ات ط إن ث
ة  خل آثار بيئ ن أن تؤثر على الصحة والسالمة العامة و ار مم ة انه أن أ عمل

بيرة. ضًا    أ
  ما ات غير مستقرة وغير موحدة  ة النفا ي إن هذا العامل مهم جدًا نظرًا لكون تر

ة التحلل الذ يؤد الى عدم االستقرار.أنها تتعرض    استمرار لعمل
  قات أو مواد ذات محتو متماسك ب يتعزز من خالل وجود ط ات في الم إن الث

ك ومواد أخر مشابهة حيث أن  أو تساعد على التماسك مثل الكرتون والبالست
ات واالستقرار. ساعد على عدم الث ابها    غ

  ات واستقرار ب وللحفا على ث   - المشغل مراعاة ما يلي : علىالم
ات  -1   ضغ جيد للنفا
ان. -2 ة ) قدر االم ات ومواد التغط ة موحدة للمواد ( النفا   المحافظة على نفاذ
ان. فظة على أنظمة تصرف جيدةالمحا -3   وموحدة قدر االم
ان. -4 ون متوازنًا قدر اإلم   رش العصارة يجب أن 
قل عن عمل ميالنات معقولة  -5 حد ال  ب و   3:  1لجوانب الم
ة الرخوة -6 ًا في األماكن ذات األرض   وضع حواجز حجرة مصممة هندس

 

ات ) ات ( معاملة النفا طرة على النفا   الس
ات  ب تعتبر من أهم العمل ات الداخلة والواردة إلى الم طرة على النفا ة الس إن عمل

ات المسوح والمصر  التالي ضمان عدم وجود وذلك لضمان دخول النفا ح بدخولها و
ه ولذلك على المشغل  طرة عل ن الس م أو حدوث أ مصادر للتلوث الذ ال 

  - مراعاة ما يلي :
ات المسموح بها . -1 أنواع النفا ب  ع الموردين إلى الم   إعالم جم
ارة أخر . -2 ارات المصرح بدخولها وعدم قبول أ س   إدخال فق الس
قته أخذ عينات  -3 ة لفحص محتواها والتأكد من مطا ارات عشوائ ة من س عشوائ

ه.   للمسموح 
ارات المغلقة (  -4 شوفة يتم الفحص النظر أما الس ارات م انت الس في حال 

ب وفحصها.   الضاغطات ) فيتم تفرغها في الم
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ات غير مسموحة يتم ارجاع الحمولة وابالغ الجهات ذات  -5 في حال وجود أ نفا
األمر.ال   عالقة 
في حال وجود أ شحنات مشبوهة إما من خالل رائحتها أو أ ظاهرة توحي  -6

قتها  ان منعزل وفحصها وعمل ما يلزم في حال عدم مطا بذلك فيتم تفرغها في م
ه.   للمسموح 

الحراسة  -7 ارات مزود  طه من خالل وجود مدخل واحد للس ل ذلك يتم ض
عة الالزمة   .الالزمة والمتا

  
  منع والتقليل من الطين

لة  ل مش ش عد تفرغها  ب  ارات الخارجة من الم عجالت الس إن الطين الملتص 
ضًا مصدرًا  ل أ ش ة. و اه الجوف ذلك على الم وذلك لتأثيره على المنظر العام و

ار عند جفافه.   للغ
اع ما يلي :   ولضمان ذلك على المشغل ات

ة -1 ع الطرق الداخل انة جم ب من خالل المحافظة على الميالنات  ص في الم
أن هذه الطرق يجب أن تكون من مواد غير  اه األمطار. علمًا  ذلك تصرف م و

ة.   طين
ة  -2 ه طين انت الطرق إل ان التفرغ إذا  ان إلى م ارات قدر االم تقليل دخول الس

ات.   واالعتماد على الجرافات لدفع ودحل النفا
مها.عمل وحدة لغسيل -3 ارات وتعق   عجالت الس
استخدام  -4 استمرار  في حال وجود أ طين على الطرقات على المشغل غسيلها 

  المعدات المخصصة لذلك.
  
  

ار   منع والتقليل من الغ
ة وأماكن الحفر وأماكن الطمم. وللتقليل  ًا ما ينتج من الطرق الداخل ار غال إن الغ

  - :ذلك فعلى المشغل مراعاة ما يلي   من 
ارات  -1 اعتماد أقصر مسار. فيتقليل مسافة مرور الس   الطرق غير المعبدة 
ما ال يزد عن  -2 س مع \م 20تحديد السرعة أثناء المسير مع تلك الطرقات 

  وضع اشارات تحديد السرعة حيثما لزم.
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اه و -3 الم وتيرة تعتمد على رش تلك الطرقات  ار و ترطيبها ومنع انتشار الغ
  عام في الموقع.الوضع ال

سارة حجارة يجب مراعاة االجراءات  -4 في حال تحميل الطمم أو الحفر أو وجود 
ار. قة للتقليل من الغ   السا

ه. -5 ار في مواقع مختلفة ومقارنتها مع الحد المسموح  اس للغ   يجب عمل ق
  

  منع والتقليل من الضجيج
اع يجب على المشغل ضمان منع والتقليل من الضجيج قدر اال ات ان وذلك  م

ة :   - االجراءات التال
حالة جيدة وغير مزعجة. -1 ضرورة أن تكون  ارات الداخلة  م على الس   التعم
واتم للصوت. -2 ب  د المعدات داخل الم   ضرورة تزو
انة دائمة للمعدات للحفا على عدم إصدارها للضجيج. -3   عمل ص
حيث  -4 اس للضجيج وذلك ألقرب متأثر  ون مستواه ضمن الحد عمل ق

ه.   المسموح 
ل إزعاجًا للمجاورن ( أوقات  -5 ب خالل األوقات التي ال تش محاول تشغيل الم

  الراحة والليل ).
ات (جمعها والتخلص منها ).   تقليل تطاير النفا

ن أن ينشأ أثناء تفرغ الشاحنات أو عند قدومها أو عند  ات مم إن تطاير النفا
س على المنظر العام فق وٕانما على الرعاة مغادرتها. وهو  بيرة ل لة  ل مش ش

طرة على ذلك يجب على المشغل مراعاة  ب، وللس واألغنام التي قد تكون مجاورة للم
  - ما يلي :

شوفة للدخول للموقع بدون غطاء جيد. -1 ارات الم   عدم السماح للس
اتجا -2 ون  اج متحرك يوضع في منطقة التفرغ و ة الراح  وضع س ه حر

صل من  ارتفاع مناسب    متر. 4 – 3و
اج والموقع من  -3 ل يوم عمل أو حتى عند الحاجة يجب تنظيف الس ة  في نها

ات المتطايرة.   هذه النفا
  
س فق داخل الموقع وٕانما في  -4 لما اقتضى األمر ل عمل حمالت تنظيف 

  األراضي واألماكن المجاورة.
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عض الس -5 انت  ًا يجب في حال  ثيرة نسب ارات تحتو على مواد متطايرة 
ه. طر عل ان مس   معاملتها معاملة خاصة وتفرغها في م

عد التفرغ لضمان  -6 ارة  ة الس ارات بتنظيف خلف ة مواد إلزام الس قاء أ عدم 
ن   أن تسق أثناء المسير. عالقة من المم

  
  التخفيف من مخاطر الصحة والسالمة العامة

ل مصدرًا إن هذه  المخاطر تنجم عن الحشرات والقوارض والكالب الضالة وهي تش
  وللحد من هذه االمور على المشغل مراعاة ما يلي: لإلزعاج وانتقال االمراض.

امل . -1 ل  ش ل يومي و ش ات  ة النفا   التأكد من تغط
م عدم وجود أ بيئة حاضنة للحشرات أو القوارض أو الكالب الضالة مثل أكوا -2

ات أو المواد المدورة أو االطارات .   من النفا
افحة هذه الظواهر -3 افة االساليب المتاحة لم اع  مثل استعمال المبيدات او  إت

ة طرقة معتمدة ومصرح بها من جهات االختصاص   .ا
عض  -4 افة االساليب المتاحة مثل استعمال  افحة الطيور إن وجدت من خالل  م

اني أو وعدم وجود أماكن للتوقف والهبو على  االصوات المنفرة لهم حواف الم
ن أن تطرد هذه أشرطة عاكسة أو ف عض الطيور التي من المم زاعات أو حتى 

  الطيور.

اج المح -5 ة للكالب الضالة يجب على المشغل التأكد التام من سالمة الس النس

اج  ة الحفر من تحت الس ان ل دائم مع فحص إم ش ب    والدخول للموقع.الم

 الحد والتخفيف من الحرائ

  - للحد من ذلك يجب مراعاة ما يلي:

لة.   - أ  عدم تخزن المواد القابلة لالشتعال لفترة طو

اعدة وفصل المواد لمسافات معقولة.   -ب  الم

ل   -ت ش عته  انته ومتا ك وان تتم ص وجود نظام إطفاء معتمد يتناسب مع الحالة لد

 .  دور
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ةخطة الصحة والسال   مة المهن

ة يجب مراعاة ما يلي:   - عند وضع خطة الصحة والسالمة المهن

ة.   - أ  التشرعات والقوانين والمعايير الوطن

ع عوامل وٕاجراءات السال  -ب ة. جم  مة المهن

ات العمل.   -ت  العمل على التخفيف الدائم من حوادث وٕاصا

م الالزمين.   -ث ع العاملين يجب أن يتلقوا التدرب والتعل  جم

ع األدوات والمعدات واللوازم لضمان جاهزتها الدائمة.   - ج عة جم ة ومتا  مراق

ة.   - ح  وجود شخص مسؤول في المؤسسة عن الصحة والسالمة المهن

ة:وللحد من المخاطر    - والحوادث الناتجة يجب تطبي القواعد التال

ان من حيث النظافة وجاهزة منظومة الس  - أ المة الوصول في الوقت المحدد وتفقد الم

ة.   المهن

عة العمل.   -ب س يجب أن تكون مالئمة لطب  المال

مات واألوامر بهذا الخصوص.  -ت اع التعل ات ع   إلزام الجم

 . ج واجهزة اإلطفاءالمعرفة الدائمة عن الموقع من حيث الخرو   -ث

ة  ات الصحة والسالمة المهن   مسؤول

حدث اثناء العملإن األثر المهم في الص ة  شمل على: حة والسالمة المهن   - و
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 الحوادث والجروح.   - أ

  - للحد من ذلك يجب مراعاة ما يلي:

 د العا فوف عمل وتزو ة و س مناس مال ة خاصة وسماعات لألذنين ملين  مامات وأحذ

القرب من مصدر إزعاج مع ضرورة وجود خوذ عمل في  عض العاملين  ان  في حال 

 األماكن التي تقتضي ذلك. 

 عض األما  كن لغير المتخصصين. منع الدخول في 

  ارات عند التفرغ. منع  اقتراب العاملين من الس

ة  -ب ماو  التعرض للمواد الك

  - للحد من ذلك يجب مراعاة ما يلي:

  .ة وفحص المواد الداخلة  مراق

  ة والحفا على فعاليتها من خالل وجود مغاسل وأماكن تغيير استعمال المراف الشخص

س والحمامات إن لزم.   المال

  .األكل أو الشرب إّال في األماكن المخصصة  عدم السماح 

 التعرض للعوامل الممرضة والحشرات   -ت

تيرا وغيره وخاصة في النفا ة لوجود العوامل الممرضة من  ة عال ات إن هناك احتمال

ة التي تحتو على بيئة   حاضنة لمثل تلك الممرضات.  الصل

  - وللحد من ذلك يجب مراعاة ما يلي:

 العمل. استع س واألدوات الخاصة   مال المال
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 ) ة وخاصة لـ ة صح ذلك Hepatisis Bعمل فحص طبي ومراق )، و

)tetanus .( 

  .ة والمراف العامة  الحفا على نظافة المراف الصح

  .ان ات قدر اإلم اشر مع النفا  محاولة عدم التعرض للتالمس الم

  ة السرعة عند حدوث جرح أو ة. اإلسعافات األول  إصا

  ع الحاالت يجب عمل ع العاملين، وذلك قبل دخولهم وتعيينهم، في جم فحص طبي لجم

مات الجهات  مات الالزمة حسب تعل ذلك عمل التطع عد ذلك عمل فحوصات دورة و و

 المختصة. 

  .ات ع الحاالت أو اإلصا ذلك يجب عمل نظام توثي لجم  و

  مومة وجود يتأكيتم اليجب أن ما يلد على د م ز معدات إسعاف أولي في الموقع مجهزة 

 لمعاجلة الحاالت السرعة والطارئة. 

انة    خطة الص

انة ا بلمعدات والشاحنات والمراف في يجب على المشغل عمل خطة لص حيث  الم

  - تشمل على ما يلي:

ة حيثما لزم إما من خالل طاقم خاص أو تعاقد خارجي.  - أ انة الوقائ  عمل الص

السعمل   -ب انة الالزمة  نة إما من خالل طاقم خاالص ص أو من خالل تعاقد رعة المم

 خارجي. 

انة.   -ت ع الحاالت في الص  عمل نظام توثي لجم



3-16 Annex 

25 
 

  خطة نظام المعلومات 

محطة الترحيل والتي  يجب على المشغل عمل نظام توثي وتسجيل للمعلومات الخاصة 

  - تشتمل على:

بي نظام تسجيل للموظفين العاملين ف  - أ  . الم

المواد والمستهلكات.   -ب  نظام مستودع خاص 

ة.   -ت س وادوات السالمة المهن  نظام تسجيل لمال

.   -ث انة للمعدات والشاحنات والمراف ات الص  نظام تسجيل لعمل

.   - ج او عة للش  نظام تسجيل ومتا

ات العمل.   - ح  نظام تسجيل للحوادث وٕاصا

ار   - خ  ات الداخلة. نظام تسجيل لألوزان والس

ةنظام ت  -د ار المراق  سجيل لفحص العينات وا

ما يجب على المشغل عمل تقارر دورة ترسل للجهات المختصة ومن الضرور أن 

  - تشتمل:

 - تقرر شهر يبين:  - أ

  . ة أو الجهات األخر ل من الهيئات المحل ات الواصلة من   الكم

 ات والمعدات  ساعات عمل االل

  .ات عتها وحدتها أل من الشاحنات أو اآلل  األعطال طب

 نتائج فحص الغاز  

 تقرر رعي يبين  -ب
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ة في  ة والتشغيل ز على األمور البيئ بهذا التقرر المفروض أن ير ومن الضرور  الم

شتمل على:   - أن 

  ة العصارة في ةم ة لعصارة ا بر ة) –خالل تلك الفترة (بدا  . نها

  اسات ذات عالقة.تفصيل عن نظام ة ق ة الغاز وا  تهو

  .ات التي حدثت خالل الفترة  اإلصا

 لة. تاألعطال الكبيرة التي اق ات أو الشاحنات لفترة طو  ضت تعطل اآلل

  .تدرب العاملين والموظفين 

  .ان  تقارر معايرة الق

  .عة موضوع التأمينات إن وجدت متا  التقارر الخاصة 

 ات خ  الل تلك المدة. سجل األوزان والكم

  .ة من اآلخرن  حاالت دخول غير رسم

  .او الواردة خالل الفترة وحالتها  الش

 يبين سنو تقرر   - ج

املة.  غطي مدة سنة  ه للتقرر الرعي ولكن    هذا التقرر مشا

ة لحاالت الطوارئ    خطة االستجا

ة لحاالت الطوار وذلك للحاالت التي تقضي ذلك  على المشغل وضع خطة لالستجا

ه في  بوالتي تجاوزت الحد المسموح  ن الم ل خطرًا على الموقع أو  والتي من المم أن تش

  - خرن، ومن أجل ذلك يجب عمل ما يلي:اآل
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ة لحاالت الطوار  - أ ز لالستجا ون في موقع جيد ومحمي اإيجاد مر حيث  ن  ن  أم

ون مزود بجهاز اتصال أرضي ومحم جب أن  النماذج والمعلومات و و ذلك  ل و

تب مسؤول  ون م ن أن  ة، ومن المم بوأرقام االتصال للجهات المعن أو غرفة  الم

ًا.  انًا مناس ان م  الق

 وجود منس / شخص مسؤول  -ب

ون مسؤول  ن أن  ة ومن المم أو أ شخص  بالميجب أن يوجد منس لهذه العمل

فوضه مسؤول  بآخر  اعها  الم اإلجراءات التي يجب ات ة تامة  ون مدرًا وعلى درا حيث 

ة مثل  الجهات المعن عة الخطر واإلجراءات السرعة الالزمة ومراكز االتصال  من حيث طب

ات.    مراكز اإلطفاء واإلسعاف والشرطة والمستشف

 ل مع هذه الحاالت. يجب أن يتم تدرب األشخاص على التعام -ت

ة مستجدات.  -ث ل دور لتتالئم مع أ ش  يجب تحديث الخطة 

  خطة ما بعد اإلغالق

سنة  25-  20في الغالب يتم تخطيط العمر اإلفتراضي للمكبات المركزية ما بين 
على األقل، ويرافق عملية إغالق المكب، عملية ترميم الموقع إلعداده لالستخدام 

مسبقاً. ويتم عمل التغطية النهائية بالتربة وذلك بناء على طبيعة حسب الخطة المعدة 
اإلستخدام ما بعد عملية اإلغالق، مع مراعاة متابعة عمليتي المراقبة والصيانة 

  للموقع.

وتبقى اآلثار البيئية السلبية قائمة ما بعد عملية إغالق المكبات، مثل مشاكل تلوث 
وتعرية التربة خصوصا في مناطق االنحدار  المياه الجوفية نتيجة لرشح العصارة،

والميالن، وتشكل األخاديد، واإلنزالقات األرضية، وتسرب الغازات، والروائح، 
وغيرها. ولذلك فإنه يجب إتخاذ كافة التدابير الالزمة لمنع التلوث وأية اخطار 

  أخرى محتملة.
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  :التغطية النهائية للمكب

  هداف التالية:يتم وضع الغطاء النهائي لتحقيق األ

  إعطاء مظهر جيد للمناطق المحيطة بالمكب. - 
 تحسين إمكانية اإلستخدام ما بعد اإلغالق النهائي للمكب. - 
 تقليل كمية العصارة الناتجة. - 
 تشجيع نمو األعشاب والشجيرات فوق سطح المكب. - 

      

ً لعوامل التعرية نتيجة لألمطار، ويجب أن و يكون ذو يجب أن يكون الغطاء النهائي مقاوما
نفاذية منخفضة، ومناسب لزراعة ولنمو األشجار والحشائش واألعشاب. ولذلك فإن التربة 
الطينية المحتوية على المغذيات العضوية هي األفضل. وفي حال استخدام مخلفات الحفريات 

  يجب التأكد من خلوها من المواد السامة والخطرة.

  وتكون سماكة الغطاء النهائي كما يلي:

الحاجة إلى نمو األعشاب والحشائش والشجيرات ذات اإلرتفاع المتدني: أكثر  في حال - 
  سم. 50من 

 م. 1في حال األشجار متوسطة وعالية اإلرتفاع: أكثر من  - 
  

، العناصر الهامة التي تحتاج إلى صيانة بعد إغالق المكب احدىصيانة غطاء التربة وتعتبر 
مستوى الغطاء، وبعض اإلنهيارات والثقوب من الطبيعي أن يحدث هناك هبوط في حيث أنه 

عدم ثباتية المكب نفسه والذي يشمل مناطق ، أو نتيجة لتحلل النفايات وتحولها للحالة الصلبة
وهذا يمكن أن يتسبب في حجز مياه االمطار، وتشكل تجمعات  اإلنحدار والميالن والهيكل العام.

تسرب الغاز، وتعرية طبقة التربة، واإلنزالقات المياه، وبالتالي زيادة كمية العصارة الناتجة، و
  األرضية والحرائق.

حدث هناك أية إنهيارات أو تشققات في غطاء التربة، فإن مياه األمطار سوف تصل في حال و
إلى طبقات النفايات السفلى من خالل هذه التشققات واإلنهيارات، وهذا سيؤدي إلى زيادة كمية 

لمقدرة. وعالوة على ذلك ستصبح هذه المناطق مواقع لخروج العصارة الناتجة عن الكمية ا
الغازات خاص في المكبات التي يتم فيها تصريف الغاز. ولذلك يجب فحص الغطاء النهائي 

  وحالة المزروعات وصيانته بشكل دوري.

  وتشمل طبقات الغطاء النهائي من الناحية الهندسية ما يلي:

مضغوط أو الجيوممبرين أو الطين اإلصطناعي، الطبقة المانعة: وتتكون من الطين ال - 
  وذلك بهدف تقليل رشح مياه األمطار من الدخول إلى طبقات النفايات وتسرب الغازات.

السطح العلوي يجب أن يكون مائالً بإتجاه االطراف من أجل تصريف مياه األمطار  - 
 بسرعة ووصولها إلى قنوات تصريف مياه األمطار خارج المكب.

الغاز: قد تكون مكونة من الحصى، الرمل، الجيوتكستايل، وغيرها من طبقة لجمع  - 
 المواد وذلك بهدف نقل الغازات إلى نقاط التجميع.
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في حال التخطيط لجمع الغاز، يتم استخدام الفتحات الموجودة كآبار لجمع الغاز وذلك  - 
 بالنسبة للمكبات شبه الهوائية.

ب ان تصمم بشكل جيد بحيث توضع قنوات تصريف االمطار داخل المكب والتي يج - 
 في اماكن مناسبة وبميالنات مناسبة وتصب في اماكن مناسبة ومصرح باستخدامها.

 
  

  إدارة العصارة والغاز

عند إكتمال تجهيز السطح النهائي للمكب، فإن كمية العصارة الناتجة سوف تقل. ويجب أن 
والعصارة وعمل الصيانة الالزمة لها تشمل خطة اإلدارة ما بعد اإلغالق متابعة شبكات الغاز 

حسب الحاجة. ويجب أيضا متابعة ومعالجة العصارة الناتجة طوال استمرار انتاج العصارة. 
ً التخطيط لجمع غاز الميثان مع األخذ بعين اإلعتبار الجدوى اإلقتصادية من جمع  ويمكن أيضا

  الغاز.

  

  ضبط الجريان السطحي للمياه

ة الجريان السطحي للمياه من المكب، يجب عمل الصيانة الالزمة من أجل الحفاظ على سالس
لسطح المكب بما يشمل الشقوق واألخاديد واإلنجرافات والتآكل في سطح المكب. ويجب أن 

  يستمر متابعة جريان المياه السطحية بشكل سلس ضمن خطة إدارة ما بعد اإلغالق.

المياه السطحية بالشكل الصحيح وعمل يجب المحافظة على استمرار عمل قنوات تصريف مياه 
الصيانة الالزمة لهذه القنوات وبشكل مستمر. وفي حال دعت الحاجة إلى إجراء بعض 

  التغييرات لبعض الخطوط، يجب القيام بذلك للحد من اآلثار البيئية السلبية المتوقعة.

  

  مراقبة المرافق األخرى

فق المكب األخرى خالل فترة ما بعد اإلغالق يجب القيام بعمليات التفقد المستمرة لكافة مرا
  وعمل الصيانة الالزمة لها.
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وانين واإلجراءات مراجعة وفهم األنظمة والق

ات ب النفا م   الخاصة 

حة في    اع االجراءات الصح ات

لضمان الحد والتخفيف من التشغيل 

ن ان  ة التي من المم االثار البيئ

  تنشا

  

  

    

في  ة واضحة مع وصف وظ ل وضع ه

ع العاملين في  بواضح لجم مع  الم

  برنامج تدرب واضح

  

ة      خطة الصحة والسالمة المهن

  

  
    

بتشغيل  شمل: الم   - و

ام وساع . 1  ات التشغيل. أ

ات.  . 2 ال النفا  استق

ات الواردة. فحص  . 3  النفا

ات  . 4   وزن النفا

انة     خطة الص

  

  

  
    

  

التعامل  ات اإلجراءات الخاصة  مع النفا

بداخل    . الم

    

  خطة نظام المعلومات وحفظها
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ات النقل من  عمل اإلجراءات الخاصة 

ب   إلى موقع التخلص النهائي الم

  

ة لحاالت الطوار      خطة االستجا

      

ة وخطة التخفيف.   خطة اإلدارة البيئ
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انة ): 1الملح رقم ( بفحص وص   منشآت ومراف الم
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 المكب مرافقفحص وصيانة منشآت و
  

إن عملية الفحص والصيانة لكافة منشآت ومرافق مكب النفايات وبشكل دوري 
المرافق بالعمل حسب ما هو مخطط لها. إذا  هضرورية للمحافظة على استمرار هذ

كانت كافة المنشآت والمرافق تعمل بالطريقة الصحيحة، فإن الهدف العام في 
المحافظة على البيئة سوف يتحقق. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم عمل هذه 
المنشآت والمرافق بالشكل الصحيح سوف يؤدي إلى اإلرباك في العمل، والتأثير 

ً على  البيئة. ومن هنا، فإن عملية فحص المنشآت والمرافق هام جداً من أجل سلبا
المحافظة على استمرار العمل في المكب بالشكل الصحيح. وتشمل المنشآت التي 

  يجب متابعة الفحص الدوري للتأكد من سالمتها ما يلي:

  

  نظام جمع وتصريف العصارة. . 1
 قنوات تصريف مياه األمطار. . 2
 غازات.نظام جمع أو تفريغ ال . 3
 بركة تجميع العصارة. . 4
 وحدة معالجة العصارة أو تدويرها (إن وجدت). . 5
 الطرق واألرصفة الداخلية. . 6
 أنظمة المراقبة. . 7
 مبنى اإلدارة والتشغيل. . 8
  المرافق األخرى مثل شبكات الكهرباء والمياه وغيرها. . 9
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  نظام جمع وتصريف العصارة . 1

المكب تحت طبقات النفايات، شبكة جمع وتصريف العصارة موجودة في أسفل 
وكذلك حول الجدران الداخلية للمكب في بعض األحيان، وذلك حسب طبوغرفية 
المكان، وتصميم المكب.  وتشمل البنود التي يجب فحصها وصياناتها بشكل دوري 

  ما يلي:

هناك إمكانية لكسر أو هبوط أنبابيب جمع العصار نتيجة لحركة المعدات  . أ
ك يجب أن ال تتحرك هذه المعدات فوق أنابيب جمع الثقيلة فوقها، ولذل

العصارة إال بعد تغطيتها بسماكة كافية من النفايات. ولذلك وعند امتالء 
المناطق المحيطة بأنابيب جمع العصارة بالنفايات، فإنه يتوجب العمل بحذر 

  لمنع تكسر أو هبوط هذه األنابيب.
ويجب التأكد  يجب فحص فعالية نظام جمع العصارة بشكل دوري. .ب

من أن مخرج أنبوب العصارة الرئيسي مفتوح بإستمرار، ويجب إزالة أية 
 أشياء عالقة إن وجدت.

يمنع تحت أي ظرف أن يكون مخرج األنبوب الرئيسي مغمور تحت مستوى  .ج
العصارة الناتجة، وفي حال كانت كمية العصارة كبيرة يجب ضخ كمية منها 

 تجميعها في بركة إضافية. وإعادة تدويرها فقط النفايات، أو
يجب فحص أنابيب جمع العصارة حول المكب (في حال وجودها حسب  .د

موقع المكب) بشكل دوري من خالل فتح المناهل والنظر بداخلها والتأكد من 
 انسياب العصارة بشكل سلس.

في حال اكتشاف أي كسر أو خراب في أي من خطوط جمع العصارة يجب  . ه
 إصالحه بشكل فوري.

  طرق فحص أنابيب جمع العصارة. 5.4ويبين الجدول 

  : طرق فحص أنابيب جمع العصارة.5.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

أنابيب فحص العصارة 
  حول المكب

الفحص من خالل النظر 
في المناهل والتأكد من 

  إنسياب العصارة فيها

  مرة واحدة / أسبوع

الفحص من خالل المناهل 
  أمطار قويةبعد هطول 

فقط بعد تساقط االمطار 
  الغزيرة

األنبوب الرئيسي لجمع 
  العصارة

الفحص عن طريق النظر 
فيما إذا كان هناك أي 

  هبوط أو انسداد

  مرة واحدة / شهر
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  شبكة تصريف مياه األمطار .2

يتم إنشاء شبكة تصريف مياه األمطار حول وداخل المكب من أن منع مياه األمطار 
إلى المكب واالختالط بالنفايات. إن فحص وصيانة شبكة تصريف مياه من الدخول 

  األمطار هام ويتم فحصها كما يلي:

من أجل منع انسداد قنوات تصريف مياه األمطار، والمحافظة على عملها  . أ
  بالطريقة الصحيحة، يجب القيام بتنظيف هذه القنوات بشكل دوري.

من عدم وجود أي  يجب فحص قنوات تصريف مياه االمطار والتأكد .ب
 تلف، أو كسر، أو هبوط، والعمل على إصالحه بشكل فوري (إن وجد).

ومن أجل المحافظة على كفاءة قنوات تصريف مياه األمطار، يجب القيام بما يلي 
  وبواقع مرة في األسبوع:

إزالة النفايات واألتربة من المناطق المفتوحة في القنوات، وبركة التجميع،  . أ
  جدت).والمناهل (إن و

 تنظيف األعشاب والجذور حول القنوات، وتسوية األرض حولها. .ب
اإلزالة الفورية ألية نفايات تتطاير أثناء عملية تفريغ النفايات، أو أية  .ت

 انهيارات للتربة على حواف القنوات.
يجب التأكد من سالسة وانسيابية مياه األمطار في القنوات، وذلك عن  .ث

لها. وفي حال وجود أية عوائق يجب إزالتها طريق فتح المناهل والنظر بداخ
 بشكل فوري.

  طرق فحص قنوات تصريف مياه األمطار. 6.4ويبين الجدول 

  : فحص قنوات تصريف مياه األمطار6.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

فحص بواسطة النظر   القنوات الرئيسية
لوجود أية أتربة، أكياس 
  بالستيكية، أوراق، ...إلخ.

  مرة واحدة / يوم

المصارف والمزاريب 
  والوصالت

فحص بواسطة النظر 
للتأكد من عدم وجود تلف 
في الوصالت والمزاريب 

  والوصالت

  مرة واحدة / أسبوع

فحص المناهل من خالل   بركة تجميع مياه األمطار
النظر بداخلها والتأكد من 
إنسيابية مياه األمطار 

  مرة واحدة / أسبوع
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  بسالسة.

  

  شبكة تفريغ / تجميع الغازات .3

إن شبكة تصريف الغاز في المكبات شبه الهوائية، وشبكة تجميع وتصريف الغازات 
أو تخزينها في نظام المكبات الالهوائية مهمة للغاية، وذلك لمنع تراكم الغازات في 
داخل المكب والتسبب في حدوث حريق أو انفجاز عند زيادة ضغط الغاز. وتختلف 

م وإنشاء الغازات في كل من المكبات الالهوائية وشبه الهوائية. لكن طرق تصمي
قواعد الرقابة متشابهة ما بين الصنفين. وفيما يلي توضيح لكيفية فحص هذه 

  األنظمة:

أثناء عمل المعدات الثقيلة في الموقع، من الممكن أن تسبب في كسر أو  . أ
بحدز في المناطيق إتالف شبكات تصريف / تجميع الغاز. ولذلك يجب العمل 

  القريبة من هذه الشبكات.
 يجب فحص فعالية عمل نظام تصريف / تجميع الغاز بشكل دوري. .ب
في حال وجود أي تلف في أي جزء من اجزاء شبكة تصريف /  .ت

 تجميع الغاز يجب إصالحه بشكل فوري.
يجب فحص محيط أنابيب شبكة تصريف / تجميع الغاز بعد هطول  .ث

 األمطار الغزيرة.
  طرق فحص قنوات تصريف مياه األمطار. 7.4ويبين الجدول 

  فحص شبكة تصريف / تجميع الغاز 7.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

الخلية المستخدمة / محيط 
أنابيب تصريف / تجميع 

  الغاز

فحص أي تلف في 
  األنابيب بالنظر

  مرة واحدة / يوم

فحص شبكة تصريف / 
خاليا تجميع الغاز في كافة 

  المكب

  مرة واحدة / شهر  فحص بالنظر
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  بركة تجميع العصارة .4

  فيما يلي شرح لطرق فحص وصيانة بركة تجميع العصارة:

  فحص بالنظر لثباتية قاعدة وجدران بركة تجميع العصارة. . أ
يجب فحص القاعدة والجدران اإلسمنتية للتأكد من عدم وجود أي  .ب

 تلف فيها.
حال وجودها خصوصا في الجزء السفلي فحص الشقوق والثقوب في  .ت

 من البركة تحت مستوى االنبوب الرئيسي.
 يجب إصالح أي تلف في بركة تجميع العصارة بشكل فوري. .ث

  

من أجل المحافظة على فعالية بركة العصارة، يجب تنظيف الرواسب في قاع 
  البركة مرة كل سنة على األقل.

  

  العصارة.طرق فحص بركة تجميع  8.4ويبين الجدول 

  

  : فحص بركة تجميع العصارة8.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

مالحظة وجود أي شقوق   الحواف
أو ثقوب في حواف بركة 

  تجميع العصارة

  مرة واحدة / يوم

  مرة واحدة / أسبوع  فحص بالنظر  بقية أجزاء البركة
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  وحدة معالجة العصارة و/أو تدويرها .5

معالجة العصارة حسب تركيز الملوثات في العصارة الناتجة، ولكن تخنلف أنظمة 
معظم األنظمة المستخدمة تستند إلى: إما إعادة تدوير العصارة مرة أخرى فوق 
طبقات النفايات، أو معالجتها بالطرق التقليدية من حيث تحريك الهواء (التهوئة) 

نظمة معالجة العصارة والترسيب والفلترة. وفيما يلي شرح لبنود عمليات فحص أ
  و/أو تدويرها:

فحص فعالية محركات الهواء داخل برك التهوئة، الترسيب، مضخات  . أ
  الهواء، شبكات الهواء، وغيرها من أجزاء وحدة المعالجة.

يجب القيام بفحص دوري لكل أجزاء وحدة المعالجة لمنع حودث أي  .ب
 ا.خلل أو توقف للوحدة، وبالتالي تلويث البيئة واإلضرار به

 في حال اكتشاف أي تلف في أي جزء يجب إصالحه بشكل فوري. .ت
  

  طرق فحص وحدة معالجة و/أو تدوير العصارة. 9.4ويبين الجدول 

  

  طرق فحص وحدة معالجة و/أو تدوير العصارة 9.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

التهوية ومرافق إعادة 
تدوير العصارة لخاليا 

  المكب

التشغيل فحص ظروف 
لوحدة معالجة العصارة 
(أنابيب التهوية، 

  الموزاعات، ...الخ)

  بإستمرار

منفاخ الهواء، المضخات،   المعدات الميكانيكية
وغيرها من المعدات 
المكانيكية يجب فحصها 
بشكل يومي وخاصة 

  الزيوت والتشحيم.

  مرة واحدة / يوم

وحدات الهضم / تحليل 
  المركبات العضوية

لتأكد من فحص بالنظر ل
عدم وجود مشكلة في 
أجزاء الوحدة، ارتخاء في 
المرابط، تشقق في البناء، 

  مرة واحدة / أسبوع



3-16 Annex 

39 
 

  ...إلخ

  الطرق واألرصفة الداخلية .6

  فيما يلي شرح لبنود فحص الطرق واألرصفة الداخلية في موقع المكب الصحي:

على  من أجل ضمان السالمة والسالسة في الحركة، ومنع أية آثار سلبية . أ
يام بتنظيف وصيانة الطرق واألرصفة قالبيئة المحيطة، فإن من الواجب ال

  الداخلية بشكل دوري.
لمنع حدوث أية إرباكات في عملية الدخول والخروج لمركبات تفريغ  .ب

النفايات، فإنه يجب العمل على فحص الطرق واألرصفة والمنصات من أجل 
 الكشف عن أي تلف ومعالجته بشكل فوري.

لطرق الفرعية والتي يتم استخدامها في بعض األحيان ضروري فحص ا .ج
أيضا وعلى مدار العمل لمنع أي تعطل في عملية تشغيل المكب عند الحاجة 
إليها. ويجب إعطاء اهتمام خاص لفحص هذه الطرق في األجواء الماطرة 

 نتيجة للضعف العالي في بنية هذه الطرق في مثل هذه األجواء.
تلف يجب معالجته وعمل الصيانة الالزمة بشكل  في حال إكتشاف أي .د

 فوري.
ومن أجل التاكد من سالسة الحركة داخل الموقع، وتقليل اآلثار البيئة إلى أقصى حد 

  ممكن، يجب القيام بما يلي:

تنظيف النفايات واألتربة الموجود على الطرق واألرصفة والمنصات  . أ
  الداخلية.

رق والمنصات الفرعية والناتج تعبئة وتسوية اإلنخفاضات والحفر الط .ب
 عن حركة اآلليات والمعدات.

  فحص الطرق واألرصفة والمنصات الداخلية. قطر 10.4الجدول  بينوي

  : طرق فحص الطرق واالرصفة الداخلية10.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

الطرق الرئيسة والمنصات 
  الدائمة

الفحص البصري لوجود 
أية حفر، أو هبوط 
للمستوى في بعض 
المواقع، وجود تشققات، 

  ...إلخ

  مرة واحدة / أسبوع

الطرق والمنصات الفرعية 
  والمؤقتة

فحص بالنظر لوجود أي 
هبوط بالمستوى، حفر، 

  مرة واحدة / يوم
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  حقر تجمع مياه، ...إلخ.

  

  منشآت المراقبة .7

يجب القيام بفحص أنظمة المراقبة في كافة مرافق المكب بشكل دوري للكشف عن 
أي خلل ناتج سواء بشكل طبيعي أو نتيجة العبث من أفراد الطاقم. ويوضح الجدول 

  طرق فحص آبار المراقبة والمنشآت األخرى. 11.4

  

  : طرق فحص منشآت المراقبة11.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

الفحص البصري لوجود   آبار المراقبة
أي تلف في البئر، فوهة 

  البئر، األطراف، ...إلخ.

  مرة واحدة / أسبوعين

فحص دوري للمنشآت   منشآت المراقبة األخرى
األخرى مثل: فحص 
الهواء، فحص تسرب 
الغاز، فحوصات المياه 
  العادمة والعصارة، ...إلخ.

  مرة واحدة / أسبوعين

  

  منشآت اإلدارة / التشغيل .8

  

  نستعرض فيما يلي بنود اإلشراف على المنشآت اإلدارية / التشغيلية:

يجب عمل الصيانة والتطوير الدائم للمنشآت اإلدارية / التشغيلية وذلك من  . أ
أجل منع تدمير وتلف هذه المنشآت والمحافظة عليها بالصورة الالزمة للقيام 

  بأعمال تشغيل وإدارة المكب.
في حال اكتشاف أي تلف يجب العمل على صيانته وإصالحه بشكل  .ب

 فوري.
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ومن أجل منع تلف وضمان الفعالية المطلوبة لهذه المنشآت يجب القيام بأعمال 
  التنظيف اآلتية:

  تنظيف المناطق المحيطة بالميزان. . أ
 تنظيف المناطق حول منشأة الحركة والصيانة. .ب
 قة غسيل إطارات السيارات.تنظيف وتفريغ وتغيير المياه في منط .ت
 تنظيف المكاتب اإلدارية. .ث
 تنظيف ورشة الصيانة. .ج

  

  طرق فحص ميزان الشاحنات. 12.4ويوضح الجدول 

  

  : طرق فحص ميزان الشاحنات12.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

فحص فعالية تشغيل كل   ميزان الشاحنات
خلية من خاليا الميزان، 

النظام جهاز قراءة األوزان، 
  المحوسب، والكمبيوتر.

  مرة واحدة / يوم

فحص بصري للتأكد من   أرضية الميزان اإلسمنتية
عدم وجود تلف أو تآكل، أو 
ارتخاء في المرابط ما بين 
القاعدة اإلسمنتية والميزان، 

  ...إلخ

  مرة واحدة / أسبوع

  

  المنشآت األخرى ذات العالقة. 9

  

كنظام اإلنارة، والبوابات، والسياج، وغيرها عمل متابعة وفحص المنشآت األخرى 
ضروري للمحافظة على توفير المتابعة وسالسة العمل والحماية لمنشآت المكب. 

  وفيما يلي سرد للبنود المتعلقة بهذه المنشآت:
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يجب القيام بأعمال الفحص الدوري لهذا المنشآت للتأكد من سالمتها، وعدم  . أ
أي حوادث أو آثار بيئية ممكن  تعرضها ألي تلف أو خراب وذلك لمنع

  حدوثها.
يجب التأكد من أن كافة وحدات اإلنارة الموجودة دخل المكب بجميع  .ب

 مرافقه تعمل بالشكل المعتاد.
يجب تفقد الشيك حول موقع المكب، وكذلك البوابات وخصوصاً  .ت

 البوابات الفرعية إن وجدت.
ه يجب فحص شبكات الكهرباء الداخلية، وكذلك شبكات الميا .ث

 والصرف الصحي.
في وجود أي تلف أو خلل في أي من هذه المنشآت يجب معالجته بشكل  .ج

 فوري.
  

ومن أجل ضمان استمرار عمل هذه المنشآت بالشكل المخطط له، يجب القيام 
  بأعمال التنظيف التالية:

 تفريغ المياه الملوثة في حفرة غسيل إطارات السيارات بشكل يومي. . أ
  ي الحفرة مرة واحدة كل أسبوع على األقل.إزالة الوحل المتراكم ف .ب
تنظيف السياج والبوابات وغيرها من المرافق مرة واحد كل أسبوع،  .ت

 وعمل أعمال الدهان للبوابات واألجزاء القابلة للصدأ مرة كل سنة.
تنظيف الحمامات وغرف االستحمام بشكل يومي وكلما دعت الحاجة  .ث

 لذلك.
 يومي. تنظيف غرف الحراسة والمراقبة بشكل .ج

  طرق الفحص لهذه للمنشآت التي تم ذكرها سابقاً. 413.ويوضح الجدول 

  

  : طرف فحص المنشآت األخرى ذات العالقة13.4جدول 

  دورية الفحص  طريقة الفحص  البند

كافة المنشآت األخرى 
  داخل المكب

الفحص البصري لمالحظة 
وجود أي تلف أو خراب في 

  أي من هذه المنشآت.

  أسبوعمرة واحدة / 
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ة ل): 2الملح رقم ( بعض اإلجراءات الفن ات داخل الم ات معالجة النفا   عمل
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ات ة لعمل ات معالجة عض اإلجراءات الفن ب داخل النفا   الم

  عملية تحلل النفايات العضوية. 1

غير تم التخلص منها، وال سيما المحتوى ييتطلب تحلل النفايات الصلبة التي 
هوائية أو ال ظروفسواء تحت ال تتحللفالمادة العضوية  أما. طويال العضوي وقتا

ُ نظراً  ،أو شبه الهوائية الهوائيةال ويعتبر التحلل الالهوائي هو األكثر شيوعا
  لألصوات الداعية إلستغالل غاز الميثان وتحويله إلى طاقة.

  
ض الغازات وبع والماء غاز الميثانالتحلل الالهوائي للمادة العضوية وينتج عن 

كمية العصارة طيء وولكن التحلل الالهوائي ب، األخرى مثل ثاني أكسيد الكبريت
ة، ونسبة تلوثها عالية جداً وتحتاج إلى أنظمة معقدة من أجل معالجتها كبيرالناتجة 

من و. خصوصاً إذا كانت كميات النفايات العضوية التي يستقبلها مكب النفايات عالية
سريع وينتج عنه لمواد العضوية لالهوائية تحت الظروف حلل التفإن  ناحية أخرى،

يتطلب ضخ كميات كبيرة من األكسجين التحلل لكن ني أكسيد الكربون والماء. ثا
  من حيث البناء والتشغيل. نظام مكلفالهذا والمكب. داخل طبقات النفايات في 

  
في المكب ضوية نظراً ألن عملية تحلل النفايات العوأما في المكب شبه الهوائي 

 70 – 50ما بين  لحرارة في طبقات النفاياتدرجة اتؤدي إلى إرتفاع  الصحي
وبمجرد تحرك العصارة في نظام المكب الصحي شبه الهوائي،  ففي. درجة مئوية

أنابيب جمع العصارة بإتجاه بركة تجميع العصارة، فإن الهواء يدخل إلى داخل 
الغازات وأنابيب تفريغ العصارة مما يخلق نظام طبقات النفايات عبر أنابيب تفريغ 

شبه هوائي بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى تسريع عملية تحلل النفايات العضوية، 
ورفع جودة العصارة الناتجة بشكل سريع، وهذا ما يسمى بنظام التهوية الذاتية 

  المستمر.

  

من عمليتي  مقارنة ما بين اإليجابيات والسلبيات لكل )2(ويعرض الجدول رقم 

  التحلل الالهوائية والشبه هوائية.

  

  ) إيجابيات وسلبيات عمليتي التحلل الالهوائية والشبة هوائية.2جدول (
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  التحلل شبه الهوائي  التحلل الالهوائي

 . السلبيات:1

عملية التحلل الالهوائي بطيئة  -
وتحتاج إلى عدة سنوات من أجل 
تثبيت النفايات (انتهاء عملية 

  داخل المكب.التحلل) 
ينتج عن عملية التحلل الالهوائي  -

روائح كريهة، كما أن وجود غاز 
الميثان بكميات عالية قد يحدث 

 الحرائق أو اإلنفجار.
تلوث المياه الجوفية والسطحية  -

نتيجة ألن العصارة الناتجة عالية 
التلوث بسبب الفترة الطويلة 

 لتالمس النفايات مع العصارة.
 . اإليجابيات:2

 تشغيل المكب سهل. -
النظام الالهوائي ال يحتاج إلى  -

 متابعة خاصة.
يمكن جمع غاز الميثان  -

واستخدامه كوقود أو لتوليد 
  الطاقة الكهربائية.

 . السلبيات:1

عملية جمع غاز الميثان في  -
 المكبات شبه الهوائية صعبة.

ال يمكن االستفادة من غاز الميثان  -
 لتوليد الطاقة الكهربائية.

 اإليجابيات. 2

عملية التحلل شبه الهوائي أسرع  -
من عملية التحلل الالهوائي، 
ولذلك فإن الوقت الالزم لتثبيت 

  النفايات في المكب سريعة.
الروائح الكريهة واحتمالية وقوع  -

الحرائق قليلة نظراً لتفريغ غاز 
 الميئان ونظام التهوية الذاتية.

تفريغ العصارة بشكل سريع يقلل  -
رشحها للمياه  من إحتمالية

 الجوفية.
في  BODو  CODكمية  -

العصارة الناتجة أقل بكثير من 
 التحلل الالهوائي.

نسبة تلوث المياه الجوفية  -
 والسطحية أقل بكثير.

انتاج غاز ثاني أكسيد الكربون  -
بدال من غاز الميثان الذي يسبب 
  زيادة ظاهرة االحتباس الحراري.

  

  

  

  النفاياتطمر  .2

  مبدأ الطمر
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هذا  ،المبدأ الذي يجب إتباعه في عملية طمر النفايات هو مبدأ الخلية اليوميةإن 
المبدأ هو الشائع عالمياً في إدارة التخلص من النفايات في المكبات الصحية كما هو 

. ومبدأ العمل هو كمية من النفايات المضغوطة مغطاة بطبقة 1.5موضح في الشكل 
جم الخلية اليومية بناء على كمية النفايات من التربة بشكل يومي. ويتم تحديد ح

الموردة إلى الموقع. ونظراُ ألن كل خلية يومية تعتبر كمكب بحد ذاته، فإنه هذا 
وبما أن كل خلية يومية تكون  إلنتشار الحرائق حال حدوثها.يشكل فاصالً ومانعا 

ً تعمل على منع تطاير النفايات، وإنتشار ال روائح، مغطاة بالتربة، فإنها أيضا
  وعمليات تكاثر الحشرات وناقالت األمراض.

  

  

  طمر النفايات بطريقة الخاليا اليومية :1.5شكل 

  

  تشكيل الخلية اليومية 

  

يجب أن يتم تشكيل الخلية اليومية بحيث تستوعب كافة النفايات اليومية الموردة 
ويجب أن ، الناتجةالعصارة  ويجب أن ال تكون الخلية كبيرة للحد من كمية، للموقع

متر، وأن ال تزيد سماكة طبقة النفايات عند  2اليومية عن  ارتفاع الخليةال يزيد 

يكون أن ويجب ، إعطاء الفرصة لمزيد من الضغطأجل من  سم 60وضعها عن 

سيارات بالتفريغ في نفس الوقت  5- 4لما بين بحيث يسمح عرض الخلية كافي 

على طبيعة كل مكب وعلى كمية النفايات  م)، وتعتمد هذه األبعاد 15(حوالي 

  الموردة إليه.
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  كيفية إحتساب حجم الخلية:ل مثالوفي ما يلي 

لديك البيانات التالية حول كمية النفايات الموردة ونسبة الضغط، صمم خلية العمل  
  اليومية؟

  طن/يوم. 600كمية النفايات اليومية حوالي  -
 .3طن/م  0.8 كثافة النفايات بعد الضغط بالمعدات -
 م. 3عمق الخلية  -
 .1عدد الخاليا:  -

  

  بناء على المعلومات أعاله فإن مساحة الخلية المطلوبة هي: الحل:

  *)3*0.8*1) / (600مساحة الخلية المطلوبة = (

  2م 250=  2.4/  600=              

  وذلك حسب طبيعة الموقع. 13*19أو  25*10إذن أبعاد الخلية المطلوبة: 

  

  

  النفايات وضغطهافرد 

  

طريقة  ،تتم عملية فرد وضغط النفايات التي تقوم مركبات الجمع بتفريغها بطريقتين
 Area( الدفع لألعلىطريقة أو  )Ramp Method( الدفع باتجاه األسفل

Method ( كما توجد طريقة ثالثة وهي اقل شيوعا  .3.5في الشكل مبين كما هو

  )Trench Methodوتسمي بطريقة االخدود (
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  توزيع وضغط النفايات من األعلى لألسفل ومن األسفل لألعلى 3.5شكل 

  

في حال دفع النفايات بإتجاه األسفل فإنه من الصعب نشر النفايات بنفس السماكة. 
وسيكون الجزء األسفل أكثر سماكة من الجزء األعلى. وكذلك فإن عملية مزج 

فإن  الدفع لالعلى يساعد على  وضغط النفايات تكون صعبة. وعلى عكس ذلك،
  عمل طبقة بنفس السماكة، كما أن كفاءة الضغط تكون أفضل.

  

وفي حال الحاجة إلى أن تتم عملية الضغط بسرعة، فإن طريقة الدفع بإتجاه األعلى 
هي األفضل. وفي األيام الماطرة، وعندما يكون مكب النفايات غارقاً بمياه األمطار 

والتي تعتبر عصارة، فإن طريقة الدفع إلى األعلى تصبح صعبة لطة بالنفايات تالمخ
في مثل هذه الحالة، وبناء على ذلك فإن طريقة الدفع بإتجاه األسفل في األجواء 

  الماطرة أفضل من الدفع بإتجاه األعلى.

  

إن عملية فرد النفايات الموردة للمكب وضغطها لها تأثير كبير على سعة المكب، 
، واإلستخدام للموقع ما بعد عملية إغالق المكب، باإلضافة إلى وتثبيت النفايات

  الحفاظ على البيئة. وفيما يلي شرح لكيفية فرد وضغط النفايات في المكبات:

  

بشكل عام، يتم استخدام طريقة الدفع بإتجاه األسفل لفرد وضغط النفايات  -
على عندما تكون المنصات والطرق الفرعية أعلى من مستوى النفايات، و

العكس من ذلك، فإن طريقة الدفع بإتجاه األعلى تستخدم عندما تكون 
  المنصات والطرق الفرعية تحت مستوي خلية العمل اليومية.

 يتم استخدام طريقة الدفع بإتجاه األسفل في األيام الماطرة. -



3-16 Annex 

49 
 

على حواف ومحيط خلية النفايات اليومية، يجب أن يكون الميالن  -
 .0 18.5اوية حادة بدرجة (أفقي)، وبز 3(عمودي):1

مرات بعد  5- 3يكون عدد مرات الضغط بواسطة المعدات الثقيلة ما بين  -
 عملية فرد النفايات.

  

عمليات فرد وضغط النفايات بطرقتي الدفع بإتجاه  5.5و  .54ويوضح الشكالن 

  األعلى والدفع بإتجاه األسفل.

  

  

  فرد وضغط النفايات بطريقة الدفع بإتجاه األعلى :4.5الشكل 
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  فرد وضغط النفايات بطريقة الدفع بإتجاه األسفل :5.5الشكل 

  

وتتم عملية تفريغ النفايات في العادة من خالل الطرق أو المنصات، وعادة ما يتم 
استخدام المنصات في حاالت القاطرات المقطورة والقالبات والونشات، أما بالنسبة 
للضاغطات الصغيرة فإنه باإلمكان التفريغ مباشرة من خالل الطرق الفرعية. وتقوم 
جرافات الجنزير بعد ذلك بعملية فرد وضغط النفايات بطريقة الدفع بإتجاه األسفل 
حتى وصول مستوى المنصات أو الطرق، وبعد ذلك يتم استخدام كل من طريقة 

حسب الحالة. ويتوجب إنشاء شبكة طرق  الدفع بإتجاه األعلى والدفع بإتجاه األسفل
فرعية فوق خاليا النفايات، وذلك لتمكين مركبات النفايات من الصعود وتفريغ 

 الحمولة في المواقع اليومية المحددة للعمل.

  )Trench Method( طريقة االخدود

في هذه الطريقة يتم حفر اخدود بابعاد مناسبة ويتم القاء النفايات داخلها ومن ثم 
وهذه الطريقة اقل شيوعا نتيجة لوجود مشاكل في نظام ادارة غطى بالتربة. ت

  العصارة ومياه االمطار وكذلك ارتفاع التكلفة.
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  وضع وصيانة غطاء التربة .3

يتم فرد غطاء التربة بشكل منتظم ومضغوط بإستخدام المعدات المعدة لهذا العمل، 
  ونوعية الغطاء المستخدم.والتي تعتمد على سماكة الطبقة والمساحة 

وبشكل خاص، فإن تثبيت التربة على المنطاق المنحدرة يتطلب بعض الوقت، كذلك 
يجب أخذ الحيطة والحذر لمنع تعرية التربة نتيجة لألمطار. ولذلك يفضل أن يكون 

  .0 15الميالن في مناطق اإلنحدار بزاوية 

  غطاء التربة. الطريقة المثلى لفرد وضغط 7.5و  6.5ويوضح الشكالن 

  

  د وضغط التربة بطربقة اإلتجاه الى األعلى: فر6.5الشكل 
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  : فرد وضغط التربة بطريقة اإلتجاه الى األسفل7.5الشكل 

  

  

  منطقة تخزين التربة

  

يجب تخزين المواد الالزمة ألعمال التغطية اليومية والنهائية في مساحات 
. ويجب توفير هذه المواد بشكل مخصصة لهذا الغرض داخل موقع مكب النفايات

  مستمر وحسب الحاجة والقدرة التخزينية.

  

  دفن النفايات والتغطية بالتربة على الحواف المائلة

. ويجب أن يتم إنشاء هذه جداإن عملية إنشاء الميالن على األطراف والحواف مهمة 
والخيوط ويمكن األسطح المائلة باإلستعانة بالعالمات من خالل استخدام األعمدة 

استخدام األجهزة الحديثة لوضع العالمات في حال توفرها. ويجب ان يتم متابعة 
مستوى الميالن أو اإلنحدار بشكل مستمر للتأكد من دفن النفايات وتغطيتها بالتربة 

ان نسبة الميالن المثلى لضمان استقرار المكب وعدم  حسب المخطط والعالمات.
عمودي في حال كان االرتفاع العمودي  1افقي مقابل  3حدوث حاالت انهيار هي 

. يمكن تقليل مترا بعدها يتم انشاء الطريق الدائري داخل المكب 12ال يزيد عن 

عمودي ولكن بشرط ان يتم تقليل االرتفاع  1افقي مقابل  2.5نسبة الميالن لتصبح 

  متر بحيث توضع الطريق الدائري. 8الى  6العمودي ليصبح من 
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  تصريف مياه األمطار حول الطرق الداخلية .4

يجب أن يتم إنشاء الطرق الداخلية بالطرق الصحيحة، وأن يتم تجهزيها بقنوات 
لتصريف مياه األمطار ومنع تراكمها ودخولها للمكب. ويجب أن يتم اختيار المواد 

جودة الالزمة إلنشاء الطرق والقنوات بمواصفات عالية، وأن تتم عملية اإلنشاء ب
عالية أيضاً وذلك من أجل منع أي هبوط أو تشكل للحفر وتجمع مياه األمطار فيها، 
والذي قد يتسبب بإغالق الطرق، والحاق الضرر بمركبات جمع النفايات الداخلة 
والخارجة من المكب بشكل يومي. كذلك من الضروري عمل الميالن بالطرق 

كب، وإنما في اإلتجاه المعاكس للحد الصحيحة، ويجب أن ال يكون بإتجاه خاليا الم
  .11.5من دخول المياه إلى خاليا المكب وتحولها إلى عصارة. انظر الشكل 

  

  

  

وفي حال تدفق مياه األمطار على غطاء التربة الموجود على السطح المائل، سيؤدي 
ذلك إلى تشكل األخاديد على السطح المائل، وسيكون من السهل دخول كمية من مياه 

مطار إلى طبقات النفايات عبر هذه األخاديد، وكذلك دفع أجزاء من غطاء التربة األ
  12.5كما في الشكل 
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  قنوات التصريف المؤقتة .5

  

قنوات تصريف مياه األمطار المؤقتة يتم إنشاؤها بغرض تصريف المياه من خالل 
في بركة  النفايات قيد االستخدام. ويجب تجميع المياه القادمة من هذا القنوات

العصارة، أو بركة أخرى خاصة بذلك أو إلى وحدة المعالجة، وال يسمح بتصريفها 
خارج المكب، وذلك نظراً ألن جزءا من هذه المياه قد اختلط بالنفايات وأصبح ملوثاً 
وبحاجة إلى معالجة قبل عملية تصريفه إلى خارج حدود المكب. وبعد اإلنتهاء من 

يك هذه القنوات وإعادة تركيبها في الخاليا الالحقة. لكن استخدام الخلية، يمكن تفك
  يمنع وبأي شكل من األشكال السماح بتجمع المياه في خاليا مكب النفايات.

  

، فيجب ضمان أن تتم عملية تصريف المياه بطريقة صحيحة لمنع للدائمةأما بالنسبة 
ذجاً لقنوات نمو 13.5حدوث أي تلف أو تشققات في غطاء التربة. ويوضح الشكل 

  .والدائمة التصريف المؤقتة
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  إنشاء وتشغيل الطرق الفرعية .6

إن عملية انشاء وتشغيل الطرق الداخلية الفرعية داخل خاليا النفايات لها أهمية بالغة 
من أجل تسهيل استمرار العمل في المكب على مدار العام. وفي الفصول الماطرة، 

والعصارة في الطرق الفرعية داخل خاليا المكب،  ومع إمكانية تجمع مياه األمطار
والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اإلنجرافات في هذه الطرق، وكذلك الوحل، مما 
يستتب في عرقلة حركة مركبات جمع النفايات الداخلة والخارجة من الموقع. ومن 
الضروري أن يكون مستوى هذه الطرق أعلى من مستوى النفايات القريبة منها، 

  وأن يتم العمل بطريقة الدفع بإتجاه األسفل أثناء العمل بالقرب من الطرق الفرعية.

  

وتعتبر عملية إنشاء الطرق الفرعية عملية مستمرة طوال فترة استخدام المكب. 
فكلما ارتفع مستوى النفايات في المكب، هناك حاجة لرفع مستوى هذه الطرق،. 

ي إنشاء هذه الطرق. ولضمان استمرار قدرة ويمكن استخدام مخلفات الردم والبناء ف
مركبات النفايات في الوصول إلى موقع الخاليا المستخدمة في األيام الماطرة، يمكن 
استخدام بعض األلواح المعدنية فوق سطح هذه الطرق، أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 
ويعتمد عرض الطرق الفرعية على حجم المركبات التي ستستخدم هذه الطرق، 

لكن يفضل أن تكون هذه الطرق واسعة، وبعيدة عن الحواف لتسيهل الحركة و
  ووالدوران ومنع اإلنزالقات.

  

  بركة تجميع العصارةتهوية . 7
  

من أجل ضمان نجاعة المعالجة البيولوجية للعصارة، فإن تهوية العصارة الموجودة 
البيولوجية،  في بركة تجميع العصارة أمر ضروري. باالضافة إلى نجاعة المعالجة

فإن عملية التهوية تحد من انتشار الروائح الكريهة والناتجة عن عمليات التحلل 
البيولوجي للعصارة. وهناك العديد من الطرق واألنظمة المستخدمة في عمليات 

  التهوية، ولذلك يجب إتباع دليل التشغيل الصادر عن الشركة المصنعة لكل نظام.

  

  لتخلص من الحمأة في بركة العصارةإعادة تدوير العصارة وا. 8
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عملية تدوير العصارة إلى خاليا مكب النفايات ضرورية من أجل ضمان زيادة 
سرعة تحلل النفايات العضوية، وإعطاء فترة إضافية لمعالجة هذه العصارة تحت 

  الظروف الالهوئية.

  

لجافة وتختلف عملية إعادة تدوير العصارة بإختالف فصول السنة، ففي الفصول ا
(الصيف)، يجب أن تكون عملية تدوير العصارة بصورة منتظمة، وبالتالي تقليل 
تكاليف المعالجة، وترطيب النفايات في خاليا المكب لتسهيل وتسريع عملية تحللها 
بواسطة البكتيريا. أما في الفصول الماطرة (الشتاء)، فتكون عملية إعادة تدوير 

مستوى الرطوبة في خاليا النفايات. وفيما العصارة حسب الحاجة ، وبناء على 
يتعلق بالحمأة المتراكمة في بركة العصارة أو وحدة المعالجة، فيجب ازالتها كلما 

يجب ان تتم عملية تدوير العصارة  دعت الحاجة لذلك ودفنها في مكب النفايات.
بحيث ال تشكل مصدرا للروائح لذلك يجب مراعاة اتجاه الريح بحيث تتم عملية 

  التدوير اذا كان اتجاه الريح باالتجاه المعاكس للسكان المجاورين ان وجدوا.

اذا لم تكن عملية تدوير العصارة ناجعة اما من خالل اثرها البيئي او قلة كمية 
تعتمد على اجهزة ومعدات وطرق  التبخر فيجب اختيار طرق معالجة اكثر تعقيدا

  فنيا وماليا. مختلفة ويجب عمل دراسة الختيار انسب الطرق

  

  إطالة أنابيب تفريغ الغاز (المكبات شبه الهوائية). 9

  

مع زيادة ارتفاع طبقات النفايات، هناك حاجة إلطالة أنابيب تفريغ الغاز في المكبات 
شبه الهوائية. أما في المكبات التي يتم فيها تجميع الغاز، فيتم إضافة أي أجزاء لنظام 

  ظام المستخدم.جمع الغاز بناء على طبيعة الن
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  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
  (جايكا) 

  دولة فلسطين 
 وزارة الحكم المحلي

  
  
  
  
  

  في إدارة النفايات الصلبة في فلسطينالمساعدة الفنية مشروع 
  
  
  
  
  

  دليل التشغيل
  

  النفايات الصلبة جمع ونقل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2018 كانون ثاني،
  
  
  إعداد

  عبد الجبار أبو حالوة
  المحليينعضو فريق الخبراء 
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  المقدمة
  

 ساسية والهامةعد عملية جمع النفايات الصلبة في المناطق الحضرية أحد الخدمات األت
دمة المناسبة، يجب أن للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة. ومن أجل توفير الخ

النفايات  طبيعةيتشامى نظام جمع النفايات الصلبة مع احتياجات المجتمع، وطبيعة المنطقة، و
  .هاالمتولدة في

  
، وذلك ء أي برنامج إلدارة النفايات الصلبةاجزأحد أهم أجمع النفايات الصلبة وتشكل عملية 

يات بجودة عالية، وال يهمه كيفية توفر خدمة جمع للنفاهو المواطن األول هم نظراً ألن 
ً ال جمع سيتم التطرق لعمليات في هذا الدليل، و. معالجة أو التخلص من هذه النفايات الحقا

النهائي التخلص  مواقع أو محطات الترحيل،أو  ،لمعالجةاقع اإلى مو هانقلو النفايات المختلفة،
  منها. 

  
 المناسبة الجمع، واختيار التقنياتخدمة النفايات الصلبة كال من تقديم  جمع عملية شملتو

هذه العملية بحسب طبيعة النفايات المتولدة، وإمكانيات  تخطيطيتم و. للقيام بعملية الجمع
وتوافقها مع إمكانيات  ،الجهة المزودة للخدمة، والتكلفة المترتبة على تقديم هذه الخدمة

بإختيار النظام األفضل لتقديم هذه  المستفيد من هذه العملية. وتقوم الجهة المزودة للخدمة
  الخدمة للمستفيد.
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  الغرض من هذا الدليل
  

  نطاق الدليل 1.1
  

 إن نطاق هذا الدليل هو كما يلي:
العالقة بعملية جمع ذوي شأن تقاسم المسؤوليات بين مختلف األطراف ) تقديم التوجيه ب1

 .ونقل النفايات الصلبة
(ملحق  جمع النفاياتعن المكونات األساسية ألنواع أنظمة  األساسية وماتمعلال) توفير 2

  .)1رقم (
إلدارة  والتخطيط بكيفية تصميم أنظمة جمع النفايات،ف مجالس الخدمات المشتركة يتعر) 3

  .العملية
المركبات والمعدات المستخدمة لعمليات جمع  أصناف) توفير المعلومات األساسية عن 4

  .)2ملحق رقم ( ، والعمالة المطلوبةمن استخدام كل صنفغرض الوالنفايات، 
األساسية المتعلقة  العامة والمهنية إجراءات السالمةبف مجالس الخدمات المشتركة  يتعر) 5

  بعمليات جمع النفايات.
  

  محدودية هذا الدليل 2.1
  

فايات الصلبة البلدية ساسية في عمليات جمع النأللدليل وفقا للممارسات القياسية اتم إعداد هذا ا
في محافظات فلسطين الشمالية، وتحديدا الممارسات المستخدمة في عمليات جمع النفايات 

  المحلية. هيئاتدارة النفايات الصلبة والدية في مجالس الخدمات المشتركة إلالبل
  

: إجراءات محددة في مجاالت أخرى إلدارة النفايات الصلبة مثلعلى  الدليل يحتوي هذاوال 
العامة  إجراءات السالمةمل مع النفايات السامة والخطرة، التعاالمعدات وإصالحها، صيانة 
. والغرض منه هو تزويد مجالس إجراءات التعامل في الحاالت الطارئةالتفصيلية، و والمهنية

بالمعرفة األساسية وفهم عمليات جمع النفايات  ،وهيئات الحكم المحلي ،الخدمات المشتركة
  ام.بشكل ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4-16 Annex 

  وأهمية عملية جمع النفايات، أنواع النفايات، تعريفاتال . 1
  

  تعريفات 1.1
  
في  الناشئة عن األنشطة البشرية، والتي تكون جميع المخلفات تشمل :النفايات الصلبة -
 عادة صلبة، ويتم التخلص منها على أساس أنها عديمة الفائدة أو غير مرغوب فيها.ال
: على أنها  الصلبةبشأن البيئة النفايات  1999) لسنة 7لسطيني رقم (القانون الف يعرفو

أية نفايات غير النفايات الخطرة، أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية 
والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه 

  العادمة.
  

ة: النفايات التي تنتجها المنازل وتشمل نفايات التجهيزات النفايات الصلبة المنزلي -
 المنزلية باإلضافة إلى نفايات الحدائق واألشجار.

النفايات البلدية: النفايات المنزلية والنفايات الناتجة عن المدارس وأماكن العبادة  -
ة والمؤسسات العامة والخاصة والورش الصغيرة والمحال التجارية والحيوانات النافق

  أية نفايات أخرى تكون في طبيعتها مشابهة للنفايات المنزلية.أو 
  
جميع النفايات غير الخطرة المتولدة  تشمل النفايات الصلبة البلديةبحسب هذا التعريف فإن و

في منطقة البلدية و/أو الهيئة المحلية، باستثناء نفايات المسالخ، ونفايات البناء والهدم، 
  نفايات الخاصة.والنفايات الطبية، وال

  
  أنواع النفايات الصلبة البلدية ومصادرها 2.1

  ) أنواع ومصادر النفايات الصلبة البلدية المختلفة.1يبين الجدول رقم (
  

  : أنواع النفايات الصلبة البلدية ومصادرها1الجدول 
 مكونات النفايات مكان توليد النفايات التصنيف

وية، ورق وكرتون، أكياس نفايات عض المنازل النفايات المنزلية
بالستيكة، معادن، زجاج، جلود، منسوجات، 
نفايات كبيرة الحجم مثل األثاث، عشب، 
بعض النفايات الخطرة مثل البطاريات 

 والزيوت وغيرها.
النفايات التجارية 

 والمؤسسية
األسواق، والمحالت التجارية، 

والمطاعم، والمكاتب، 
والمستودعات، والفنادق، 

والمراكز والمؤسسات  والمدارس،
 الحكومية، الخ.

نفايات عضوية، ورق وكرتون، أكياس 
بالستيكة، معادن، زجاج، جلود، منسوجات، 
نفايات كبيرة الحجم مثل األثاث، عشب، 
بعض النفايات الخطرة مثل البطاريات 

 والزيوت وغيرها.
الحدائق المنزلية، الحدائق العامة،  النفايات الزراعية

فة المشجرة، الحدائق الجزر واألرص
الخاصة، البساتين والبيارات 

 والمزراع.

أعشاب، مخلفات التلقيم المنزلية، نواتج 
 التقليم، أغصان الشجر، ...الخ.
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المسالخ ومحالت ذبح الحيوانات  نفايات المسالخ
 والطيور

األحشاء، الريش، األطراف، الطيور 
والحيوات الميتة، الطيور والحيوانات التي 

 يروسات معدية.تحمل ف
المصانع، الشركات الصناعية،  النفايات الصناعية

محطات توليد الكهرباء، محطات 
 معالجة الصرف الصحي، ...الخ

 مواد خطرة، سوائل خطرة، ...الخ.

المستشفيات، المختبرات، المنازل،  النفايات الخاصة
 ...الخ

النفايات الطبية، البطاريات، النفايات 
 لخ.اإللكترونية، ...ا

  في هذا الدليل. عية والخاصةمالحظة: لن يتم تناول النفايات الصنا
  

  أهمية جمع النفايات الصلبة 3.1
  

  ما يلي: النفايات نظام جمع يجب أن يلبي
  المجتمع. إحتياجات -
  لمنطقة.ا طبيعة -
  نوع النفايات المتولدة في المنطقة. -
  
مثل:  هافي الموجودة منطقة حسب األنشطةالنفايات المتولدة في كل  يةتختلف تركيبة ونوعو
األخذ بعين صناعية. ومن الضروري أيضا المناطق الو ،تجاريةالمناطق الو ،سكنيةالمناطق ال

  ما يلي: اإلعتبار
  

 .ونوعية النفاياتالتغيرات األسبوعية والموسمية لكمية   .أ
كل مبنى سكني، وكل منشأة وفي كل منزل،  المتوقعةيرات السنوية التغ   .ب

صناعية، وكذلك في الشوارع والحدائق العامة، وحتى في المناطق  وأارية تج
  .المفتوحة في كل تجمع سكاني

  
من مجموع  % 80و  60ما يتراوح بين  النفايات الصلبةجمع ونقل  عملية وتشكل تكاليف

 ؛ جمع النفايات، ونقلها،والتي تشملالتي تنفق على إدارة النفايات الصلبة،  الكلية النفقات
 إدارة ين الطفيف فيألن التحس للغاية، والتخلص النهائي منها. وهذه الحقيقة مهمةوترحيلها، 

إلدارة هذه  كبيرة في التكلفة اإلجماليةتوفير مبالغ  يترتب عليه عمليات جمع ونقل النفايات
  .الخدمة

  
فايات التكلفة اإلجمالية إلدارة النتخيفض في  وبسبب أهمية عمليات جمع ونقل النفايات

  الصلبة، تم إعداد هذا الدليل.
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  اإلطار القانوني . 2

إن عمليات جمع ونقل النفايات يجب أن تكون ضمن وتحت إطار قانوني ناظم لهذه 
العملية بحيث ال يجب تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف. وبحسب قانون الهيئات المحلية 

وإدارتها إحدى مهام الهيئات ، فإن مسؤولية جمع النفايات الصلبة 1997) لسنة 1رقم (
المحلية. ويجوز لهذه الهيئات تفويض هذه الخدمة ألي جهة كانت سواء للقطاع الخاص أو 

  تشكيل مجالس الخدمات المشتركة وتفويضها للقيام بهذه المهمة.

إلى كافة المسؤوليات  2012كذلك تطرقت مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة لسنة 
بعملية إدارة النفايات الصلبة، ومن ضمنها إدارة جمع ونقل النفايات والقضايا المتعلقة 

   الصلبة.

  البناء المؤسساتي . 3

يجب أن تكون هناك هيكلية واضحة مع وصف وظيفي واضح في هيكليات مجالس 
الخدمات المشتركة، سواء كانت دائرة أو قسم. ويندرج تحت هذه الدائرة/ القسم الشعب 

ات جمع النفايات ونقلها إلى المكب أو محطة الترحيل، الحركة، المختلفة التي تشمل عملي
  - الصيانة، إدارة محطات الترحيل أو المكب إن وجدت. أما الحد األدنى المطلوب فهو كاآلتي:

 مدير الدائرة أو رئيس القسم.  .1
هو المسؤول المباشر عن كافة العمليات في الدائرة /القسم، ويكون مسؤوالً عن الطاقم 

  د وتكون تبعيته للمدير االتنفيذي في مجلس الخدمات المشترك. الموجو

  مسؤول الحركة .2

  مسؤول عن إدارة الحركة لمركبات جمع النفايات ومركبات الترحيل (إن وجدت).

  مسؤول المتابعة والرقابة .3

مسؤول عن متابعة القيام ببرامج الجمع اليومية، والتأكد من سيرها حسب الخطة 
  مليات جمع النفايات في مناطق الهيئات المحلية األعضاء. والمسارات المعدة لع

  سائقي المركبات .4

القيام بعمليات قيادة سيارات جمع النفايات وفق البرامج والمسارات اليومية، وتكون 
  تبعيتهم لمدير الدائرة الفنية أو القسم الفني في المجلس. 

  عمال الصحة/النظافة  .5

ية و/أو الحاويات المنزلية وتكون تبعيتهم لمسؤول القيام بأعمال جمع الحاويات المعدن
  المتابعة والرقابة أو رئيس القسم الفني. 
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  مسؤول الصيانة .6

ويكون مسؤوأل عن ورشة الصيانة (إن وجدت)، وعن متابعة الصيانة لدى الجهات 
  الخارجية التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض.

  

  التدريب . 4

تمر لكافة العاملين في عمليات جمع ونقل النفايات يجب ان تكون هناك عملية تدريب مس
  وعلى مختلف المستويات سواء الفنية أو اإلدارية أو االجتماعية أو الصحة والسالمة المهنية. 

  

  إدارة عمليات الجمع والنقل . 5

عمل واضحة ومعلن عنها بحيث عند إدارة عملية جمع النفايات يجب أن توضع خطة 

   تشمل:

 لنفايات في كافة المناطق والهيئات المحلية التابعة للمجلس. أيام وساعات جمع ا .1
عند تحديد أيام وساعات جمع النفايات يجب مراعاة التنسيق مع الهيئات المحلية، كذلك 

  التنسيق مع مكب النفايات و/أو محطات الترحيل. 

 معايير اختيار األحجام المناسبة من الحاويات .2
  الحاويات، يجب مراعاة ما يلي:عند إختيار األحجام المختلفة من 

 أن يكون الحجم مناسب لطبيعة النفايات وكميتها.  .أ
أن يكون عرض الطريق مناسب بحيث ال تشكل خطراً على حركة السير   .ب

 والمارة في الطريق.
 متالئمة ونظام الجمع المستخدم.  .ت
 طبيعة المنطقة ريفية أم حضرية.  .ث
 وجود نظام لفصل النفايات من المصدر.  .ج
 فريغ.سهولة الت  .ح
 دورية الخدمة.  .خ

  

  وهناك نوعان رئيسيان من الحاويات:

الحاويات البالستيكية المنزلية، والتي تستخدم لنظام الجمع المنزلي (من منزل لمنزل).   .أ
 لتر. 240 – 120وهذه الحاويات تكون عادة صغيرة الحجم ويتراوح حجمها من 

يث يقوم الحاويات المعدنية، والتي تستخدم في الشوراع والطرق، بح  .ب
المواطنون وأصحاب المحالت التجارية بوضع النفايات فيها. ويختلف حجم هذه 
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ً لطبيعة وكميات النفايات المنتجة. وتتراوح أحجامها ما بين   4و  1,1الحاويات تبعا
 كوب. 10-8و
 

 مركبات جمع النفايات 1.5
 

النفايات،  يوجد عدة أنواع وأحجام من سيارات جمع النفايات. وعند اختيار مركبات جمع
  يجب األخذ بعين اإلعتبار ما يلي:

 سهولة التحميل للحاويات.  .أ
سعة المركبة المناسب حسب المسافات والبعد عن محطة الترحيل و/أو مكب   .ب

 النفايات.
 معدل استهالك الوقود.  .ت
 ثمن المركبة وتكاليف الصيانة.  .ث
 الكثافة السكانية وطبيعة الطرق.  .ج
 ظروف حركة السير.  .ح
 شي مع احتياحات جمع النفايات في المواسم المختلفة.المرونة في التما  .خ

 
 طاقم الجمع 2.5

 
يعتمد حجم طاقم الجمع على نظام الجمع المستخدم (مركبات ضاغطة، رافعات الحاويات 
الكبيرة هوك لفت وسكيب لفت)، وطبيعة الطرق وخصوصاً الطرق الضيقة واألزقة، المسافة 

م ريفية)، وطبيعة الخدمة ودوريتها، وطبيعة بين نقاط الجمع، وطبيعة المنطقة (حضرية أ
  .)2(انظر الملحق رقم ( النفايات التي يتم جمعها، ودورية الخدمة

  

 دورية الخدمة 10.5
 

  ويتعمد تحديد دورية الخدمة على ما يلي:

 معدل انتاج النفايات.  .أ
 توفر الموارد سواء مركبات جمع النفايات أو الموارد البشرية والمالية.  .ب
 جمع النفايات.تكلفة عمليات   .ت
 صحة البيئة والصحة العامة.  .ث
 طبيعة الطرق.  .ج
 الوعي المجتمعي والمشاركة المجتمعية.  .ح
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  النفاياتأنظمة جمع  تصميم. 6
  

  معلومات عامة 1.6
  

 جمع عمليات ومتطلبات العمل لمختلف أنظمة وطرقالالزمة، المركبات نوع وعدد لتحديد 
. ومن أو القيام ببرنامج جمع معين كل مهمةوقت المطلوب ألداء ال، يجب تحديد النفايات

ألنظمة  ) تطوير بيانات التصميم1من الممكن ( فإن ،وتجزتئهاخالل فصل أنشطة الجمع 
قييم كل من ) ت2و ( بشكل واسع،التي يمكن استخدامها فيما بينها، ووالعالقات  الجمع،

توجب التي تلك أو ب/ والمتغيرات ذات الصلة المتغيرات المرتبطة بأنشطة عمليات الجمع،
  استخدام نظام جمع معين في مكان معين.

  
  تعريف المصطلحات 2.6

  
. واضحة ومحددة مهامال أن تكونعلى نحو فعال، يجب يتم نمذجة أنظمة جمع النفيات  قبل أن

أربع  إلىجمع النفايات الصلبة عملية أنشطة  تقسيم، يمكن وبناء على الشروحات السابقة
  عمليات:

الوقت الالزم لرفع الحاوية وتفريغها والوقت ما بين الحاويات، من أول  :الحاوياترفع ) 1(
  .تى آخر حاوية في النقلة الواحدةحاوية وح

  .من محطة الترحيل أو مكب النفاياتالوقت إلى و :نقلال )2(
  .في محطة الترحيل أو مكب النفايات : التفريغتفريغال) 3(
المركبة قبل بدء العمل وبعد اإلنتهاء منه، وقت  تشغيل وفحص :الجمع مسار) خارج 4(

للوصول إلى أول نقطة جمع، أزمات المرور، وقت الصيانة إذا كان خالل برنامج العمل، 
الوقت المحدد، الحديث مع أصدقاء، أخذ استراحة قهوة،  قت اإلستراحة لطاقم العمل خارجو

  ....إلخ
  

  الجمع المستخدم كما يلي:نوع نظام  علىرفع الحاويات إعتمادا تعريف مصطلح  ويمكن
  
هوك لفت وسكيب ولة التي تعمل بالطريقة التقليدية (م) بالنسبة ألنظمة الحاويات المح1(

 لعملية رفع الحاوية الممتلئة الالزم) إلى الوقت مر( مصطلح رفع الحاويات)، يشير لفت
  الحاوية في الموقع التالي بعد إفراغ محتوياتها. وضعوإعادة 

  
) إلى الوقت الذي رف( مصطلح رفع الحاوياتيشير  ،نظمة الحاويات الثابتةبالنسبة أل) 2(

تحميل محتويات الحاوية الجمع ل شاحنةف ومن وق وتبدءع، الجم شاحناتلتحميل  الالزم
المهام المحددة في وتعتمد . يتم تفريغ أخر حاوية وإعادتها إلى مكانهااألولى وتنتهي عندما 

  جمع المستخدمة.الجمع فضال عن أساليب المركبات ويات على نوع رفع الحاعملية 
  

  المستخدم. بناء علی نوع نظام الجمع) أيضا ن( النقلمصطلح ويعتمد تعريف تعريف 
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مثل الوقت الالزم للوصول إلى موقع ي نقلالولة، فإن م) بالنسبة ألنظمة الحاويات المح1(
، باإلضافة إلى ووضعها على الشاحنة حاويةفع الاإلنتهاء من رالتخلص من النفايات، بدءا من 

الذي سيتم وضع الوقت بعد مغادرة موقع التخلص إلى حين وصول الشاحنة إلى الموقع 
النهائي سواء محطة يقضيه في موقع التخلص الذي وقت الال يشمل الحاوية الفارغة فيه. و

  .) ب)2) أ والشكل (2(الشكل ( الترحيل أو المكب

  

  
  
يشير إلى الوقت الالزم للوصول إلى النقل مصطلح فإن ألنظمة الحاويات الثابتة، سبة بالن) 2(

ضمن مسار الجمع للنقلة آخر حاوية اإلنتهاء من تفريغ  ، بدءا منالنهائي موقع التخلص
 إلىحتى وصول الشاحنة النهائي وباإلضافة إلى الوقت بعد مغادرة موقع التخلص  الواحدة،

ال يشمل (النقلة الثانية). و التالي ضمن مسار الجمعى التي سيتم تفريغها موقع الحاوية األول
  .النهائي سواء محطة الترحيل أو المكبيقضيه في موقع التخلص الذي وقت ال
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إلى الوقت الذي يتم قضاؤه في  شيري التفريغ في محطة الترحيل أو مكب النفايات (ت)،وقت 
صول ولحين مغادرة الموقع بما يشمل وقت التفريغ موقع التخلص النهائي بدءاً من لحظة الو

   في الموقع.
  

يتم قضاؤه خارج مسار جميع الوقت الذي  ويقصد بذلك خارج مسار الجمع (خ)،الوقت 
ضرورية أحيانا أو  مسار الجمعكثير من األنشطة المرتبطة باألوقات خارج تعتبر . والجمع

يمكن م قضاؤه في األنشطة خارج مسار الجمع يتمتأصلة في العملية. ولذلك، فإن الوقت الذي 
كل  في الممارسة العملية، تحتسبوذلك،  . ومعر ضروريوغي تقسيمه إلى فئتين: ضروري

معا ألنها يجب أن توزع  ضرورية وغير الضرورية خارج مسار الجمعمن األوقات ال
  بالتساوي على كامل العملية.

  
  :خارج مسار الجمع الضروري ويشمل الوقت

  .وإجراءات إذن الحركة الوقت الذي يتم قضاؤه في فحص المركبة وتشغيلها )1(
الوقت و لحين الوصول إلى أول حاوية ضمن مسار الجمع، الخروج في الصباحوقت ) 2(

  .إلى موقع الكراج في نهاية اليومالالزم للعودة 
  .الذي ال مفر منهالمروري ) الوقت المفقود بسبب االزدحام  3(
، وما إلى أثناء برنامج العمل في إصالح المعدات والصيانة الذي يتم قضاؤهلذي ) الوقت ا4(

  .ذلك
  

طعام اللتناول يتم قضاؤه يشمل الوقت الذي ف وري خارج مسار الجمعالوقت غير الضرأما 
القهوة غير  إستراحاتفي أخذ  يتم قضاءهوالوقت الذي  خارج الوقت المخصص لذلك،

  ، الخ.أثناء عملية الجمع مارةأو ال صدقاءاأل والحديث مع ،االمصرح به
  

  ولةمأنظمة الحاويات المح 3.6
  

الوقت  الذي يقابل أيضا الوقت الالزم لكل حاوية، يساوي مجموعو، نقلةالوقت الالزم لكل 
الوقت ، والوقت في موقع التخلص النهائيوووقت النقل، ، رفع الحاوياتمرات لعدد  الالزم 

  .المعادلة التالية يحسب حسب، ومعاملممثل ك، وهو خارج مسار الجمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خ) – 1م ر م = (ر م + ت + خ) / ((1)                                                        

 حيث

  م ر م : الوقت الالزم لكل نقلة في أنظمة الحاويات المحمولة، ساعة/نقلة

  ، ساعة/نقلةالحاوية في الموقع التالي بعد إفراغ محتوياتها الوقت الالزم لعملية رفع الحاوية الممتلئة وإعادة وضعر م :   

  ت : وقت التفريغ في موقع التخلص النهائي، ساعة/نقلة   

  ن : وقت النقل لكل نقلة، ساعة/نقلة    

 خ : الوقت خارج مسار الجمع، ممثالً كمعامل    

  وقت النقل يعتمد على سرعة النقل والمسافة.ومع أن (رم) و (ت) في أنطمة الحاويات المحمولة تقريباً ثابت، فإن 
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وبناء على على ذلك يمكن تحديد عدد النقالت التي يمكن القيام بها خالل ساعات الدوام لكل 
) في أنظمة الحاويات م ر موردية عمل. فعلى سبيل المثال: إذا كان الوقت الالزم لكل نقلة (

ساعات، فإن عدد النقالت خالل الوردية  7الدوام هو المحمولة هو ساعة واحدة، وعدد ساعات 
نقالت. ويختلف هذا العدد حسب نظام الجمع المستخدم، ولكن يمكن استخدام  7الواحدة هو 

المعادلة كمعدل بناء على خصوصية نظام الجمع لكل مجلس، وسعة المركبات، والمسافات 
 المقطوعة، وطبيعة عملية الجمع. 

 
  الثابتةأنظمة الحاويات  4.6

  
في أنظمة الحاويات الثابتة والتي تتم فيها عملية تفريغ الحاويات بشكل ميكانيكي، يمكن حساب 

  الوقت الالزم لكل نقلة حسب المعادلة التالية:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهناك العديد من الطرق والمعادالت الحسابية التي يمكن من خاللها إحتساب الوقت الالزم 
) والذي 3ناسب. ولتسهيل هذه العملية يمكن اإلسترشاد بالجدول (وتصميم نظام الجمع الم

وكمية النفايات التي  ،وسعتها شاحنةالممكن القيام بها حسب نوع ال معدل عدد النقالتيوضح 
لكل جزء من أجزاء عملية جمع  ، ومعدل الوقت المطلوبومعدل المسافات ،يمكن جمعها

  .النفايات
  

  النفايات المستخدمة حسب الحالة): تحليل ألنظمة جمع 3جدول (
  كم 5الحالة األولى: مسافة 

عدد   المركبة  الرقم
الحاويات 
  لكل نقلة

معدل وقت 
التحميل/ 

  حاوية

معدل   الوقت الالزم لتفريغ الحاوية (دقيقة)
عدد 

النقالت 
  (يوم)

السعة 
  (طن)

معدل 
السعة / 

يوم 
  (طن)

معدل 
اجمالي 
وقت 
  التفريغ

النقل 
والتفريغ 

في 
  المكب

اإلجمالي 
  (دقيقية)

اإلجمال
ي 
  (س)

  7.6  1.9  4  1.5  88  40  48  4  12  3م 5ضاغطة   1
  12.4  3.1  4  1.7  104  40  64  4  16 3م 8ضاغطة   2
  13.8  4.6  3  2.2  132  40  92  4  23 3م 12ضاغطة   3
  14  1.4  10  0.6  35  30  5  5  1  )3م 8هوك لفت (  4

  

 خ) – 1+ ت + خ) / (ث = (ر  ثم ر       )2(

 حيث

  م رث : الوقت الالزم لكل نقلة في أنظمة الحاويات الثابتة، ساعة/نقلة

  نقلةفي النقلة الواحدة، ساعة/ إفراغ محتوياتها الوقت الالزم لعملية تفريغ الحاويات وإعادتها لموقعهار ث: مجموع   

  ت : وقت التفريغ في موقع التخلص النهائي، ساعة/نقلة   

  ن : وقت النقل لكل نقلة، ساعة/نقلة    

 خ : الوقت خارج مسار الجمع، ممثالً كمعامل    

  ويتم احتساب ر ث من المعادلة التالية:

)(معدل الوقت للقيادة ما بين 1 –) ر ث = عدد الحاويات/نقلة * معدل الوقت الالزم / حاوية + (عدد مواقع الحاويات 3(
  مواقع الحاويات)
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  كم 30: مسافة لثانيةالحالة ا
عدد   كبةالمر  الرقم

الحاويات 
  لكل نقلة

معدل وقت 
التحميل/ 

  حاوية

معدل   الوقت الالزم لتفريغ الحاوية (دقيقة)
عدد 

النقالت 
  (يوم)

السعة 
  (طن)

معدل 
السعة / 

يوم 
  (طن)

معدل 
اجمالي 
وقت 
  التفريغ

النقل 
والتفريغ 

في 
  المكب

اإلجمالي 
  (دقيقية)

اإلجمال
ي 
  (س)

  3.8  1.9  2  2.8  168  120  48  4  12  3م 5ضاغطة   1
  6.2  3.1  2  3.1  184 120  64  4  16 3م 8ضاغطة   2
  4.6  4.6  1  3.5  212 120  92  4  23 3م 12ضاغطة   3
  4.2  1.4  3  2.1  125 120  5  5  1  )3م 8هوك لفت (  4

  
  كم 50: مسافة لثالثةالحالة ا

عدد   المركبة  الرقم
الحاويات 
  لكل نقلة

معدل وقت 
التحميل/ 

  حاوية

معدل   لتفريغ الحاوية (دقيقة)الوقت الالزم 
عدد 

النقالت 
  (يوم)

السعة 
  (طن)

معدل 
السعة / 

يوم 
  (طن)

معدل 
اجمالي 
وقت 
  التفريغ

النقل 
والتفريغ 

في 
  المكب

اإلجمالي 
  (دقيقية)

اإلجمال
ي 
  (س)

  1.9  1.9  1  4.1  248  200  48  4  12  3م 5ضاغطة   1
  3.1  3.1  1  4.4  264 200  64  4  16 3م 8ضاغطة   2
  4.6  4.6  1  4.9  292 200  92  4  23 3م 12ضاغطة   3
  2.8  1.4  2  5  205 200  5  5  1  )3م 8هوك لفت (  4

  
  

  تصميم مسارات جمع النفايات . 7
  

  المتطلبات العامة 1.7
  

ت االعمل على تحديد مسارمن المعدات والعمالة، يجب المطلوبة بمجرد تحديد االحتياجات 
فإن بشكل عام، و. بكفاءة عاليةلعاملة والمعدات ا األيدي من أجل إستخدامجمع النفايات، 

لحين الوصول تعتمد على الصح والخطأ  هو عملية تجريبية تخطيط مسارات جمع النفايات
. وال توجد قواعد ثابتة يمكن طة التفصيلية لمنطقة الجمعريإلى أفضل مسار بإستخدام الخ

  .عند تحديد المسار تطبيقها على جميع الحاالت
  

  :تحديد مسارات الجمعاالعتبار عند  بعينبعض العوامل التي ينبغي أخذها  وفيما يلي
  
  .الجمع ودورية الخدمة المتعلقة بنقاطوالبرامج  واألنظمةتحديد السياسات واللوائح  .1
  م وأنواع المركبات.مثل حجم الطاق الجمع المتوفرةم األخذ بعين اإلعتبار نظ. 2
  سفل.األ بإتجاه سيرمن أعلى منطقة وي دأ مسار الجمعأن يب . في المناطق الجبلية، يجب3
أقرب إلى موقع  مسارال ضمنبحيث تكون آخر حاوية يتم جمعها  المسار يدتحديجب  4

  .النهائي سواء محطة الترحيل أو المكب التخلص
الجزء في من المواقع التي تنتج كميات كبيرة من النفايات ينبغي جمع النفايات المتولدة  .5

  من اليوم. األول
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جمع النفايات المتولدة في المواقع ذات اإلزدحام المروري كمراكز المدن في ينبغي  - 6
  الصباح الباكر قبل بدء اإلزدحام.

جمع النفايات من المواقع المتناثرة والتي تنتج كميات قليلة من النفايات ينبغي، إذا أمكن،  -  7
  أو في نفس اليوم. ،احدةو نقلةخالل من ، ضمن نفس دورية الخدمة الصلبة

  
  مسارات الجمعتخطيط  2.7

  
  خطوات التحليل 1.2.7

  
  ما يلي: مسارات الجمعتشمل الخطوات العامة التي ينطوي عليها إنشاء 

المتعلقة بمصادر توليد وخرائط للموقع تبين البيانات والمعلومات ذات الصلة  تحضير) 1(
  .النفايات

  .ول الموجزة للمعلوماتالجدا ) تحليل البيانات، وإعداد2(
  .تخطيط أولي لمسارات جمع النفايات) 3(
  متوازنة عن طريق التجربة والخطأ. مساراتاألولية وتطوير  المسارات) مقارنة 4(
  

أدناه.  موضحةهي خطوة مشتركة ما بين كافة أنواع أنظمة جمع النفايات وهي ) 1(الخطوة 
مولة والثابتة، أنظمة الحاويات المح فيلف ختي 4و  3و  2ألن تطبيق الخطوات لكن نظراً و

  .بشكل مستقلسيتم مناقشة كل منها 
  

  خريطة الموقع تحضير، 1الخطوة  2.2.7
  

يجب ، يةالتجارية والصناعية، والسكن قطاالمن بمقياس رسم مناسب توضحعلى خريطة 
، ووتيرة اوياتوعدد الح ،ع للنفايات الصلبة: الموقعلكل لكل نقطة جم لبيانات التاليةتحديد ا

للمساعدة و. نقطة جمعالكمية المقدرة للنفايات الواجب جمعها عند كل  باإلضافة إلىع، الجم
  .أو أية رموز أخرى في تحليل المشكلة، يمكن استخدام الرموز التالية

  
 أنظمة نقاط الجمع تفريغ يدوي أنظمة الحاويات الثابتة تفريغ ميكانيكي أنظمة الحاويات المحمولة

F 
N 

SW 
N  
F 

Ο ● 
□  ■ 

∆ 
 حيث
  F دورية الجمع = 

   Nعدد الحاويات = 
SW  نقلة 3= كمية النفايات المجموعة م / 
  Ο حاوية واحدة، يوميا = 
 = حاوية واحدة، مرتين في األسبوع □  
 = خدمة غير محددة بيوم معين / مرة واحدة في األسبوع ∆  
 = حاوية واحد، ثالث مرات في األسبوع ●  
 ، مرتين في األسبوع، وهكذا.= حاويتين ■  
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 امهم جمع ليسمعدل توليد النفايات في كل نقطة إن ف ولة،مألنظمة الحاويات المح وبالنسبة
. أما بالنسبة ألنظمة الحاويات مسار الجمععادة ليس له تأثير مباشر على تخطيط في الألنه 

يحدد عدد الحاويات التي يمكن تفريغها  جمعالثابتة، فإن معدل توليد النفايات عند كل نقطة 
سيتم جمعها عند  النفايات يتم إفتراض أن نفس كميةالسكنية،  للمناطقفي كل رحلة. وبالنسبة 

  .كل نقطة جمع خصوصاً إذا كان حجم الحاويات المستخدمة متماثل
  

 البياناتورقة ونظرا الستخدام طريقة التجربة والخطأ في وضع المسارات، ينبغي استخدام 
بمجرد إدخال البيانات األساسية على خريطة العمل. واعتمادا على حجم  لتتبع كل مسار

، ينبغي تقسيم المنطقة إلى مناطق مستطيلة ومربعة تتناسب تقريبا جمعالمنطقة وعدد نقاط ال
 االجمع فيهاألراضي. وبالنسبة للمواقع التي يقل عدد نقاط  اتالستخدام هيكليةال خرائطمع ال
نقطة، تكون هذه الخطوة غير ضرورية في العادة. وبالنسبة للمناطق األکبر  10إلى  5عن 

إلی  هيكلياالستخدام ال منطقة من مناطقحجما، قد يکون من الضروري التقسيم الفرعي لکل 
ودورية عوامل مثل معدالت توليد النفايات عدة مناطق أصغر، مع األخذ بعين االعتبار 

  .الخدمة
  

  المحمولةبالنسبة ألنظمة الحاويات  4و  3و  2لخطوات ا 3.2.7
  

البيانات الرئيسية قد تم جمعها  ، وأنإفترض أن مسارات الجمع سيتم إعدادها في منطقة ما
  .)1وتحديدها كما في الخطوة رقم (

   
  2(أ) الخطوة 

  
لعمل وضمن نفس برنامج ا ،يتم جمعها بنفس دورية الجمعالتي  الجمعلخص أوال عدد مواقع 

  أولية. مسارات جمع. وبهذه المعلومات يمكن وضع اليومي
  

  .3(ب) الخطوة 
  

مكان بدء عملها في حال عدم وجود كراج عام لجميع أو  ،مركباتال كراجموقع بدءا من 
المسار  بدأيبحيث  حسب برنامج العمل اليومي، كل يوملجمع  مركبات الجمع، قم بعمل مسار

قية، مع ع بطريقة منطت مركبة الجمع. وينبغي أن تتم عملية الجمكراج أو موقع مبيلنتهي باوي
  وما إلى ذلك. ،ونوع النشاط السير، حركةمراعاة عوامل مثل ظروف 

  
  .4(ج) الخطوة 

  
 الالزمة للتنقل ما بين نقاط الجمعالمسافة متوسط  مع حساب، قم بإعداد عدة مسارات أولية

  مع مراعاة ما يلي: "الحاويات"
  ) إلى أكبر قدر ممكن.Uإللتفاف بشكل حرف (تقليل ا .1
 تقليل اإلتجاه بإتجاه اليسار، والتركيز على اإللتفاف بإتجاه اليمين ما أمكن. .2
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 تقليل التكرار إلستخدام الشوارع الفرعية والرئيسية إلى أكبر قدر ممكن. .3
  

دة المسارات غير متوازنة، يجب إعا وفي حال أنوبعد اإلنتهاء من عملية اإلحتساب، 
 يجب تجربة كل مسارتصميمها بحيث يغطي كل مسار المسافة نفسها تقريبا. وبوجه عام، 

، يجب وفي حال الحاجة ألكثر من شاحنة لجمع النفاياتالنهائية.  المساراتقبل أن يتم اختيار 
كذلك  مسارات جمع لكل مركبة، مع مرعاة توزيع العبئ لكل سائق بشكل متوازن.وضع 

  يجب مراعاة ظروف عمل المنشآت التي يتم جمع النفايات منها.
  

  ذاتية التحميل) طةغضاألنظمة الحاويات الثابتة (مع  4. و 3. 2الخطوات  4.2.7
  

  2(أ) الخطوة 
  

التي يتم خدمتها و سيتم جمعها من مواقع الجمع / الحاوياتتقدير كمية النفايات التي ب قم أوال،
لذلك اليوم من األسبوع، وعدد النقالت التي يمكن القيام بها حسب سعة  ضمن برنامج العمل

طن،  10مركبة الجمع كما وضحنا سابقاً، ولنفترض أن كمية النفايات ضمن ذلك المسار هي 
، فإننا بحاجة إلى نقلتين لجمع هذه الكمية. وألن 3م 8وأن سعة الضاغطة المستخدمة هي 

النقلة الثانية لن تكون ممتلئة، ولذلك يمكن ي الجمع ففإن مركبة  3م 8حجم المركبة هو 
إضافة بعض النقاط اإلضافية لجمعها ضمن نفس المسار، مع مرعاة الوقت الالزم للقيام 

  بجمع هذه النقاط.
  
  .3(ب) الخطوة  

  
تيم تخطيط مسارات الجمع على النحو التالي: وبمجرد معرفة المعلومات السابقة، يمكن أن 

لجمع / الحاويات التي سيتم يربط جميع نقاط ا المركبات يجب وضع مسار بدءا من مرآب
مرعاة أن تكون آخر نقطة جمع / يجب كذلك . عملكل يوم برنامج الجمع لخالل جمعها 

باإلضافة إلى ما وضحناه  حاوية أقرب إلى موقع محطة الترحيل أو موقع التخلص النهائي
ً بخصوص اإللتفاف والتكرار في الخ . وبهذا يتم وضع 3.2.6طوة الرابعة من البند سابقا

  المسار األساسي لعملية الجمع.
  

اإلضافية التي يجب  نقاط الجمعوالخطوة التالية هي تعديل المسار األساسي لتضمين مواقع 
. وينبغي إجراء هذه التعديالت بحيث تتم خدمة جمعها قبل اإلنتهاء من عملية الجمعأن تتم 

مسار جمع بما يتناسب مع سعة المركبة وعدد ن المنطقة مع كل منطقة أو جزء معين م
  ساعات العمل. 

  
  4(ج) الخطوة 

  
ما بين مسافة الو ،، ينبغي تحديد الكثافة الفعلية للحاويةعند اإلنتهاء من تحديد مسارات الجمع

ضمن يوم  يتم فحص متطلبات العمل لكللكل مسار. وباستخدام هذه البيانات،  الحاويات
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مسارات في بعض الحاالت قد يكون من الضروري إعادة ضبط و العمل الرسمية. ساعات
على طواقم جمع النفايات. وبعد اإلنتهاء من  عبء العمل وتوزيعلتحقيق التوازن الجمع 

  ، ينبغي رسمها على الخريطة الرئيسية.وضع المسارات
  

  الجدول الزمني 3.7
  

المسؤول قسم لدائرة أو الاتخدامه من قبل ع ليتم اسيجب إعداد جدول رئيسي لكل مسار جم
يجب إعداد جدول زمني لكل مسار، والذي و. مسؤول الحركةو عن عملية جمع النفايات،

 اط الجمع التي سيتم جمعها ضمن المسار المحددنق يشمل نقاط الجمع / الحاويات، وترتيب
الجمع والتي تشمل جمع بمسارات  شاحنةتزويد كل سائق للسائق، باإلضافة إلى ذلك؛ يجب 

الموقع ومدى كفاءة للتحقق من استخدام مسارات الجمع السائق  وعلى كافة أيام األسبوع.
كتابة لمسارات الجمع التي يتم تسليمها للسائقين على موقع خاص يجب أن تحتوي و، المسار

  المالحظات حول مسار الجمع ليتم إعادة ضبط المسار بناء على واقع العمل.
  

  نةخطة الصيا . 8

يجب على الدائرة الفنية أو القسم الفني عمل خطة لصيانة المركبات والمعدات 
  - المستخدمة في عمليات جمع النفايات بحيث تشمل على ما يلي:

 عمل الصيانة الوقائية حيثما لزم إما من خالل طاقم خاص أو تعاقد خارجي. -
و من خالل تعاقد عمل الصيانة الالزمة بالسرعة الممكنة إما من خالل طاقم خاص أ -

 خارجي. 
 عمل نظام توثيق لجميع الحاالت في الصيانة.  -

  
  

  الصحة والسالمة المهنية . 9
  

غاية األهمية في عملية جمع النفايات. وقد  في المهنية الصحة والسالمة تعتبر إجراءات
لدى طاقم جمع يجب أن يكون طاقم ولذلك سجلت العديد من الحوادث أثناء عملية الجمع. 

من أي خطر  طريقة آمنة تحميهجمع النفايات بب القيام حول كيفية ات المعرفة الكافيةالنفاي
السالمة العامة و الصحة تدابيربعض جمع النفايات. وفيما يلي عملية يمكن أن يحدث أثناء 

  :النفايات طاقم جمع لتزم بهاالتي يجب أن ي
  

ي ذلك؛ القفازات، ارتداء المالبس الواقية بما ف جمع النفاياتيجب على طاقم  .1
  واألحذية، والقبعات، واألقنعة.

 وتنزيلأثناء تحميل و ةأن يقف بجوار جانب الضاغط جمع النفاياتيجب على طاقم  .2
 الحاويات.

 لهذا الغرض المصمم الضاغطة درججمع النفايات الوقوف على يجب على طاقم  .3
  حاويات.ال /الجمع بالطريقة الصحيحة أثناء الحركة بين نقاط 
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ارتداء سترة  الجمع ، يجب على طاقمكانت عملية جمع النفايات تتم أثناء الليل إذا .4
  فوسفورية أو مالبس بخطوط فوسفورية.

 . م في وحدة الضغط أثناء التشغيلعدم وضع أيديهم أو أرجله جمعيجب على طاقم ال .5
  .ممنوع عالتدخين أثناء عملية الجم .6
في الحاوية قبل  اشتعال للناران هناك التحقق مما إذا كجمع النفايات يجب على طاقم  .7

 تحميلها.
، وعدم نفس اتجاه حركة المرورب األيمن عمل على الجانبيأن على طاقم الجمع يجب   .8

  .أو الوقوف بمنتصف الشارع السير بعكس اتجاه حركة المرور
باستخدام فوراً وقف وحدة الضغط على طاقم الجمع يجب حدوث أي طارئ، في حالة  .9

  وارئ على جانبي الضاغطة.ح الطتيمفتا
رور لتجنب الحوادث الوقوف بعيدا عن اتجاه حركة الم جمعيجب على طاقم ال .10

 المرورية.
ل براميل النفايات يوتحم يقوم بسحب الحاوياتأن على طاقم الجمع يجب  .11

 العمود الفقري.مشاكل و ، وآالم الظهر،ةم العضليبالطريقة الصحيحة لتجنب األال
فية التعامل مع النفايات الخطرة في معرفة كي النفايات جمعيجب على طاقم   .12
 في الحاويات. هادووج حال
أن يعرف أرقام هواتف الطوارئ، وكيفية  جمع النفايات يجب على طاقم  .13

 التعامل في حاالت الطوارئ.
أن يرتدي مالبس جمع  م األمطار، يجب على طاقم جمع النفاياتخالل موس  .14

 .راض المصاحبة للبردلحماية أنفسهم من األمخاصة 
على عمال ، يجب النهائي أو موقع التخلصو/ توجه إلى محطة الترحيلأثناء ال .15

 مان.األاستخدام أحزمة و شاحنة الجمعفي مقصورة  جمع النفايات الركوب
، يجب على النهائي أو موقع التخلصو/ ترحيلأثناء تفريغ النفايات في محطة ال .16

ات المطلوبة داخل الصحة والسالمة حسب اإلجراءات تعليمب التقيد جمع النفاياتطاقم 
 .النهائي مواقع التخلصأو محطة الترحيل و/

  
ويجب أن يقوم مقدم خدمة جمع النفايات بإعداد خطة شاملة للصحة والسالمة المهنية مع 

  مراعاة ما يلي:
 التشريعات والقوانين والمعايير الوطنية.  -
 . جميع عوامل وإجراءات السالمة المهنية -
 العمل على التخفيف الدائم من حوادث وإصابات العمل.  -
 يجب أن يتلقى جميع العاملين التدريب الالزم فيما يتعلق بعمليات جمع ونقل النفايات.  -
 مراقبة ومتابعة جميع األدوات والمعدات واللوازم لضمان جاهزيتها الدائمة.  -
 . وجود شخص مسؤول في المؤسسة عن الصحة والسالمة المهنية -

  

  اتجة يجب تطبيق القواعد التالية:وللحد من المخاطر والحوادث الن

 التفقد اليومي والدوري لمركبات جمع النفايات. .1
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 اإللتزام بالمالبس المالئمة لطبيعة العمل.  .2
 إلزام الجميع باتباع التعليمات واألوامر بهذا الخصوص. .3
  

  نظام المعلومات . 10

توثيق وتسجيل للمعلومات الخاصة  يجب على مجلس الخدمات المشترك عمل نظام
  - بعمليات جمع النفايات ونقلها والتي تشتمل على:

 نظام تسجيل للموظفين العاملين في عمليات جمع النفايات.   - أ
 نظام مستودع خاص بالمواد والمستهلكات.   -ب
 نظام تسجيل لمالبس وادوات السالمة المهنية.   -ت
 والمرافق.  نظام تسجيل لعمليات الصيانة للمعدات والشاحنات  -ث
 نظام تسجيل ومتابعة للشكاوى.   -ج
 نظام تسجيل للحوادث وإصابات العمل.   -ح

كما يجب على المشغل عمل تقارير دورية ترسل للجهات المختصة ومن الضروري أن 
  - تشتمل:

 - تقرير شهري يبين:  - أ
  .الكميات التي يتم جمعها من كل من الهيئات المحلية أو الجهات األخرى 
 لتي اقتضت تغيير برامج و/أو خطوط سير جمع النفايات. قائمة باألحداث ا 
  .المسافات التي قطعتها كل مركبة نفايات خالل الشهر 
  .األعطال والصيانة لكل مركبة من مركبات جمع النفايات 
  كمية النفايات التي تم جمعها بشكل مفصول من المصدر (إن وجد نظام فصل

 للنفايات من المصدر). 
 تقرير ربعي يبين  -ب

من المفروض أن يركز هذا التقرير ملخص لكافة العمليات المتعلقة  بجمع النفايات 
  - خالل الفترة التي يغطيها التقرير، ومن الضروري أن يشتمل على:

 .كمية النفايات التي تم جمعها حسب المصدر وحسب كل شاحنة 
  كمية النفايات التي تم فرزها أو تم جمعها بشكل مفصول من المصدر (إن

 جدت). و
   .اصابات العمل التي حدثت خالل فترة التقرير 
  .الصيانة واألعطال التي أثرت على عملية جمع النفايات 
  .برامج التدريب لطاقم جمع النفايات والطاقم المشرف على العملية 
  .سجل األوزان والكميات خالل تلك المدة 
  .الشكاوى الواردة خالل الفترة وحالتها 
 بينتقرير سنوي ي  -ج

  هذا التقرير مشابه للتقرير الربعي ولكن يغطي مدة سنة كاملة. 
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  )1ملحق رقم (
  خدمات جمع النفايات الصلبة

  
  خدمة جمع النفايات الصلبة 1.1

  
النفايات الصلبة من المصادر المختلفة فحسب، بل  ع جمال يشمل فقط  جمع النفايات مصطلح

أو محطة النفايات و/مكب ونقلها إلى  ايات،جمع النفالتحميل في مركبة عمليات يشمل أيضا 
األنشطة المرتبطة  أن وعلى الرغم من. في المحطة أو المكب تفريغهاوعملية  الترحيل،

 طريقة جمع النفايات وتحميلها، فإن جمعوالتفريغ متشابهة لمعظم أنظمة البعمليات التحميل 
و المواقع التي يتم فيها توليد أ ،أو األنشطة ،أو المرافق ،يختلفان تبعا لخصائص المنطقة

حسب برنامج في الموقع النفايات المتراكمة لتخزين  ، والطرق والوسائل المستخدمة النفايات
  .الجمع

وصف لمختلف أنواع خدمات الجمع المستخدمة حاليا في  وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى
  الصناعية.و ،والتجارية ،السكنية المناطق

  
  فايات المنزليةخدمات جمع الن 2.1

  
وحيث أن . النفايات المنزلية تبعا لطبيعة المنازل والوحدات السكنيةتختلف خدمات جمع 

عمليات جمع النفايات من المنازل المستقلة، وكذلك المباني المكونة من طابقين أو ثالثة 
ة تختلف عنها في المناطق الحضرية ذات المباني والعمارات المرتفعة، وسيتم تناول عملي

  جمع النفايات بشكل منفصل بناء على هذا التصنيف.
  

 النفايات جمعفضة االرتفاع، فإن أنواع خدمات المنخو وفيما يتعلق بالمساكن المستقلة
  :)2( في الجدولمبينة  الوطنالمستخدمة في مختلف أنحاء 

  ): أنواع خدمات النفايات الصلبة في فلسطين2الجدول (
 ة الخدمةبيان طبيع نوع الخدمة الرقم

يقوم المواطنين بوضع النفايات في أكياس في نقطة مخصصة لجمع   نقاط الجمع 1
 النفايات في اليوم المحدد لعملية الجمع، ويقوم عمال جمع النفايات بجمع 

 هذه األكياس ووضعها في سيارة جمع النفايات.
جام الصغيرة يتم استخدام حاويات لجمع النفايات من مختلف األح حاويات النفايات 2

والمتوسطة، وتكون موزعة في أماكن محددة ضمن التجمعات السكانية، 
ويقوم المواطنين بوضع نفاياتهم في الحاويات في األيام المخصصة لجمع 
النفايات، ويقمو عمال جمع النفايات بجمع هذه الحاويات حسب البرنامج 

  المخصص وفي أيام محددة.
وضع براميل أو أكياس النفايات أمام منازلهم في اليوم يقوم المواطنون ب من المنزل 3

المخصص لجمع النفايات، ويقوم عمال النفايات بجمع هذه األكياس أو 
البراميل وتفريغها في سيارة جمع النفايات، وفي حال استخدام البراميل يتم 
إعادة البراميل إلى مكانها أمام المنزل، ويقوم المواطنين بإرجاع البراميل 

 ى داخل منازلهم لحين اليوم التالي المخصص لجمع النفايات.إل
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كبيرة من النفايات،  اتكميوالتي ينتج عنها  ،والشاهقةاإلرتفاع متوسطة  عماراتلأما بالنسبة ل
تجارية والصناعية ذات ال لجمع النفاياتكون مماثلة لتلك المستخدمة ت النفايات فإن نظم جمع

 نقطة الجمعالمباني مسؤولية وضع نفاياتهم في  وسكان هذه الطابع البلدي. ويتحمل أصحاب
موعد  لحين المتولدة لديهم وتخزين النفايات ،الجمعالمخصص لعملية  يوم ال(الحاوية) في 

  ة.الجمع التالي عملية
  

  خدمات جمع النفايات التجارية والصناعية 3.1
  

والتجارية الكبيرة على استخدام  المقدمة لألنشطة الصناعية جمع النفاياتعادة ما تركز خدمة 
أو شاحنات رفع الحاويات في الضاغطات استخدام والثابتة. وو/أالحاويات الكبيرة المنقولة 

نقل النفايات أو نقل هذه مباشرة في شاحنات  عملية جمع النفايات، حيث يتم ضغط النفايات
ة هذه الشاحنات عالية سع ، وعادة ما تكونالحاويات بشكل مباشر لمحطة الترحيل أو المكب

  .3م12وال تقل عن 
  
نظراً إلختالف طبيعة النفايات الناتجة عن المنشآت التجارية والصناعية، فإن نظام جمع و

 خدماتأنواع  منواحد نوع   يصعب تحديد طبيعة عمل المنشأة، ولذلكيعتمد على  النفايات
بناء على طبيعة النشاط خدمة ال يتم تصميم نظام بشكل عام،و. جمع النفايات لهذه المنشآت

  على استخدام حاويات كبيرة ذات أحجام مختلفة.هذه النظم وتقوم  وطبيعة النفايات المتولدة.
  
العادة يتم تقديم خدمة جمع النفايات للمنشآت بواسطة شاحنات رفع الحاويات الكبيرة في و

   بيعة النفايات المتولدة.على اختالف طبيعة نظام التشغيل والرفع المستخدم تبعاً إلختالف ط
  

  جمع النفايات طرق 4.1
  

يدويا أو  شاحنات جمع النفايات إلى قسمين:يمكن تصنيف طرق تحميل النفايات إلى 
  :نظمة التالية في عملية جمع النفايات المنزليةاستخدام األعادة يتم و. يكياميكان

  
  اليدويتحميل ال) 1(
  

) طن، والتي عادة ما 4-2مع نفايات صغيرة الحجم (شاحنات جفي الحاالت التي تستخدم فيها 
شاحنات البراميل مباشرة إلى  منذات ارتفاع تحميل منخفض، يتم إفراغ النفايات  تكون

أو و/ مفتوحةشاحنات يتم استخدام في بعض الحاالت، و. الجمع بواسطة عمال جمع النفايات
 عاملاحنة و/أو الجرار بمساعدة يقوم أفراد الطاقم بإفراغ البراميل في الشحيث جرارات، 

  آخر.
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  ) التحميل الميكانيكي2( 
  

لبراميل (حاويات ا خاص لرفعصغيرة وجهاز  بواسطة جكاتالتحميل الميكانيكي تتم عملية 
وفي المناطق ذات األزقة . 3م 1.1سعتها تبلغ والتي صغيرة ال المعدنيةحاويات الأو  ،منزلية)

يات بواسطة عمال النظافة بإستخدام عربات يدوية ومن ثم الضيقة، تتم عملية جمع النفا
الذين يطلب منهم وضع النفايات و أنفسهم أو من قبل السكانتفريغها في الحاويات المعدنية، 

  .من موقع سكنهم في الحاوية القريبة
  

  )2(ملحق رقم 
  أنظمة جمع النفايات، والمعدات، والعمالة المطلوبة

  
 ة واسعة من أنظمة ومعدات جمعالماضية، تم استخدام مجموع على مدى السنوات العشرين

كثر شيوعا إلى وصف لبعض األنظمة األفي هذا الفصل  سيتم التطرقالنفايات الصلبة. و
  نظمة.لكل من هذه األ ةلاومتطلبات العم ،في فلسطين اآلنالتي تستخدم و
  

  أنواع أنظمة جمع النفايات 1.2
  

ت الصلبة من عدة وجهات نظر، مثل طريقة التشغيل، يمكن تصنيف أنظمة جمع النفايا
، تم تصنيف أنظمة دليلفي هذا الووالمعدات المستخدمة، وأنواع النفايات التي يتم جمعها. 

  إلى فئتين رئيسيتين وفقا لطريقة عملها: جمع النفايات
  
  ولة.مالحاويات المح ةمأنظ) 1(
  
  ثابتة.الحاويات ال) أنظمة 2(
  

التصنيع تتناسب مع نفس طريقة  من الفئات أعاله، كل فئة تحتمدرجة النظم الفردية ال
ية الخصائص التشغيلوفي يلي تفصيل حول . لكل منها والتحليل االقتصادي الهندسي،

  .الرئيسية لهذين النظامين
  

   أنظمة الحاويات المحمولة:
  

زين النفايات مباشرة نقل الحاويات المستخدمة لتخرفع والتي يتم فيها  الجمعأنظمة ويقصد بها 
وتفريغها وإعادتها إلى موقعها  النهائي (المكب) و موقع التخلصلترحيل و/أإلى محطة ا

  .) أ1الشكل ( )تبديل حاوية مكان أخرىاألصلي أو إلى موقع آخر (
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  أنظمة الحاويات الثابتة:
  

ت في مكانها، ويتم ويقصد بها أنظمة الجمع التي تبقى فيها الحاوية المستخدمة لتخزين النفايا
تحريكها من مكانها لغايات التفريغ فقط في شاحنات جمع النفايات، ويتم إعادتها إلى مكانها 

  ) ب).1بعد عملية التفريغ (الشكل (

  
  
  

  أنظمة الحاويات المحمولة 1.1.2
  

لة مناسبة بشكل مثالي إلزالة النفايات من المصادر التي يكون وتعتبر أنظمة الحاويات المحم
استخدام إن استخدام حاويات كبيرة نسبيا.  ولذلك يتم كميات إنتاج النفايات مرتفعة،فيها 

الكبير الالزم لتفريغ عدد كبير من وقت اليلغي  في مثل هذه الحاالت الحاويات الكبيرة
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المنظر العام لوجود عدد كبير من الحاويات الصغيرة وتراكم وكذلك  الحاويات الصغيرة،
الظروف غير الصحية المرتبطة باستخدام العديد من الحاويات  ها، باإلضافة إلىالنفايات بداخل

تتوفر حاويات حيث ، المرونة األخرى ألنظمة الحاويات المحمولة هي الصغيرة. ومن المزايا
  لجمع جميع أنواع النفايات.مالئمة من مختلف األحجام واألشكال 

  
عادة ما يجب ملؤها يدويا، فإن استخدام  ونظرا ألن الحاويات المستخدمة في هذا النظام

أدوات ما لم يتم توفير  عدم استخدام الحجم بكفاءةالحاويات الكبيرة جدا غالبا ما يؤدي إلى 
كفاءة ، مثل المنصات. وفي هذا السياق، يمكن تعريف لزيادة فعالية اإلستخدام مساعدة

  من إجمالي حجم الحاوية.المليء بالنفايات الفعلي جزء الاستخدام الحاوية على أنه 
  
إلنجاز  واحد فقط تتطلب سائقفي أنها لة لديها ميزة وفي حين أن أنظمة الحاويات المحمو

أو موقع /و الترحيلكل حاوية يتطلب رحلة ذهابا وإيابا إلى محطة فإن جمع ، برنامج الجمع
  .افة طويلةخصوصاً إذا كانت المس الذي يستغرق وقتا طويال النهائي، وهو األمر التخلص

  
أهمية اقتصادية  المستخدمة، واستخدام الحجم بكفاءة عالية لهولذلك، فإن حجم الحاويات 

تكون مسافات النقل طويلة، فإن ضغط النفايات، عندما وكبيرة. وعالوة على ذلك، 
هناك ثالثة أنواع رئيسية من و زايا اقتصادية واضحة.سيكون له م  واإلستخدام األمثل للحجم،

، و الصندوق نظام شاحنة إمالة) 2رافعة، (الشاحنة ال نظام )1لة: (والحاويات المحم أنظمة
  مقطورة القمامة. نظام )3(
  

  الرافعة (هوك لفت، سكيب لفت)الشاحنة  نظام
  

شاحنات الرافعة على نطاق واسع لجمع النفايات  يتم استخدام
تنتج كميات كبيرة من والتي كبيرة ال المؤسساتالناتجة عن 

لجمع هذه الحاويات وتفريغها في  تطوير آلياتالنفايات. ومع 
الموقع دون الحاجة إلى نقلها إلى محطات الترحيل أو 

 فقد أصبح هذا النظام قابل للتطبيق في عدد محدود، المكبات
  من الحاالت، وأهمها ما يلي:

  
عندما يكون عدد المواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع ) 1(

ويتم توليد كميات كبيرة من النفايات في  قليل، من الحاويات
وال يمكن تبرير شراء معدات جمع أحدث وأكثر هذه المواقع. 

  .للقيام بهذه العملية كفاءة من الناحية االقتصادية
  
جمع النفايات ذات الحجم الكبير مثل األثاث، واألجهزة ) 2(

بلدي، ذات الطابع ال والنفايات الصناعيةالكهربائية الكبيرة، 
  .ةغطامركبات الضوالتي ال يمكن جمعها بال
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  )Frame Container system-Tiltصندوق (إمالة ال نظام شاحنة
  

تلك النظم التي تستخدم اآلليات التي تحمل 
ويتم رفع كامل  ،والضخمة الحاويات الكبيرة

التي تسمى غالبا "صناديق و الصندوق وإنزاله،
لجمع جميع  هي مناسبة بشكل مثاليواإلسقاط"، 

أنواع النفايات الصلبة والقمامة من المواقع التي 
كميات كبيرة جداً من النفايات  فيها توليد يتم

تتوفر أنواع مختلفة و الصلبة بمختلف األنواع.
خدام مع مركبات من الحاويات الكبيرة لالست

 تجميع الصناديق. وتستخدم مثل هذه الحاويات
وكذلك يمكن استخدام هذا النوع في محطات قع البناء. بشكل روتيني في المستودعات وموا

بسبب الحجم الكبير  ومجمعات الخدمات التجارية، ،الضخمة في المجمعات السكنيةو الترحيل.
نظام منتشرا على نطاق واسع، هذا ال. وقد أصبح استخدام في النقلة الواحدة الذي يمكن نقله

ركات النقل، وشركات ترحيل النفايات، ، وشوال سيما بين المؤسسات التجارية الخاصة
  .ومحطات ترحيل النفايات التابعة لمجالس الخدمات المشتركة أو البلديات

  
  أو المجرور  مقطورةالأنظمة 

  
أو المجرور لغرض  مقطورةالأنظمة  يمكن استخدام

ويمكن استخدام  .جمع النفايات المنزلية والتجارية
ومثال على  أنواع وأحجام مختلفة من المقطورات،

تلك األنظمة المستخدمة في فلسطين الجرارات 
ً في  (التركتورات) والتي ما زال استخدامها دارجا
بعض القرى الريفية، ومخيمات الالجئين، وبعض 

وتعد  األزقة والطرق الضيقة في بعض المناطق.
هذه األنظمة متعددة اإلستخدامات، وتلبي كافة 

نظام الرافعة تحتاج إلى القيام بعدة نقالت لموقع مكب النفايات االحتياجات، إال أنها مثلها مثل 
  أو محطة الترحيل، ولذلك فإن استخدام هذه األنظمة بات نادراً.

  
  أنظمة ومعدات الحاويات الثابتة 2.1.2

  
 . ويختلف النظامالبلدية يمكن استخدام نظام الحاويات الثابتة لجمع جميع أنواع النفايات

هناك نوعان و. الجمععدد نقاط و، جمعهاوكمية النفايات الواجب  يةوعتبعا لن المستخدم
  :من هذه األنظمة رئيسيان

  
  ضاغطة ذاتية التحميل.نظمة التي تستخدم فيها مركبات ) األ1(
  .يتم التحميل فيها بشكل يدويمركبات ) األنظمة التي تستخدم فيها 2(
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  الضاغطة ذاتية التحميلالمركبات أنظمة 
  

والتي  ،في أنظمة الحاويات الثابتةالحاويات  المستخدمة، ونسبة إمتالءحاويات حجم الإن 
ليست حرجة كما هي في أنظمة رفع  ،الضغط باجهزةمجهزة  جمعمركبات فيها ستخدم ت

القيام بعد نقل النفايات إلى مواقع محطات الترحيل أو التخلص النهائي تم حيث ي. الحاويات
. ولهذا السبب، لحين امتالء صندوق المركبةحاويات وضغطها، عدد من ال بجمع النفايات من

هذه األنظمة  فيكميات النفايات التي يتم نقلها أكبر بكثير ب مقارنة استخدام السائق كفاءة فإن 
  الحاويات. رفع من أنظمة

  
مع هذه األنظمة. وهي تختلف من  المستخدمةتتوفر مجموعة متنوعة من أحجام الحاويات و

شاحنة ال) إلى أحجام مماثلة لتلك التي يتم التعامل معها مع 3م 0.8رة نسبيا (أحجام صغي
صغر يوفر مرونة أكبر من حيث الشكل وسهولة األحاويات الاستخدام إن . )3م 8-4( رافعةال

لكن . ومثل سهولة وضعها في أماكن صغيرة المتاحة األخرى التحميل، والميزات الخاصة
يعني أن هناك حاجة لتوزيع عدد كبير منها من أجل استعياب الصغيرة حاويات الاستخدام 

  كمية النفايات المتولدة في مختلف مناطق الجمع.
  

، وبسبب الضاغطات من التعرض للخلل أنظمة وأجهزةمن الصعب الحفاظ على  هونظرا ألن
ذات ايات والنف ،، فإن هذه األنظمة ليست مناسبة لجمع النفايات الصناعية الثقيلةالمرتفع وزنها

. التالف وغيرها من النفايات األثاثوتلك التي تنتج في مواقع البناء والهدم، و ،الحجم الكبير
يصعب استخدام هذه األنظمة في المواقع التي تنتج كم كبير من النفايات، نظراً للحاجة كما 

  إلى مساحة واسعة من أجل وضع عدد كبير من الحاويات الصغيرة.
  

  يدويالتحميل ال ذاتنظام المركبات 
  

لية في المناطق التي جمع والتحميل اليدوي هو جمع النفايات المنزال لعمليةالتطبيق الرئيسي 
ويعتبر . يتم فيها الجمع من منزل إلى منزل، أو من نقاط تجميع معينة بدون وجود حاويات

غر كمية في هذه الحالة أكثر كفاءة من التحميل الذاتي، وذلك نظراً لصالتحميل اليدوي 
إستخدام هذه ن النفايات في كل نقطة، والوقت الالزم لتحميل وتفريغ هذه النفايات. ويمك

األنظمة في المناطق الريفية، والمناطق ذات الشوارع الضيقة، والتي يصعب وضع حاويات 
  فيها. كذلك يمكن استخدام هذه األنظمة في حال فرز النفايات من المصدر.

   
  يات من وسيلة إلى أخرىنقل النفاعملية  2.2

  
ويقصد بذلك عمليات تفريغ النفايات من عربات الجمع اليدوي، أو الجرارات الصغيرة إلى 
مركبة جمع النفايات. وتستخدم مثل هذه العمليات للجمع من األزقة، أو أسواق الخضار 

يتم وضع والفواكه، أو من المناطق التي ال تتوفر فيها شبكة طرق جيدة، وما إلى ذلك. حيث 
تتم فيها عملية جمع النفايات، ويتم التي  مركبة جمع النفايات في منطقة قريبة من المنطقة

  جمع النفايات ونقلها وتفريغها في مركبات الجمع من قبل طاقم الجمع اليدوي.
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  متطلبات العمالة 3.2
  

 المقدمةنوع الخدمة  بناء علىالمتعلقة بجمع النفايات الصلبة  ةلاتختلف متطلبات العم
وفيما يلي تفصيل لمتطلبات العمالة بحسب نظام  ونوع أنظمة الجمع المستخدمة. ودوريتها،

  الجمع المستخدم.
  

  )Hook lift or Skip liftرفع الحاويات (نظام 
  

. موظف واحد للقيام بعملية الجمع وهو السائق، يتم استخدام رفع الحاوياتفي معظم أنظمة 
ملية رفع الحاويات ونقلها وتفريغها في موقع محطة الترحيل أو حيث يقوم سائق المركبة بع

العامة، يتم  ألسباب تتعلق بالسالمةوفي بعض الحاالت، و موقع التخلص النهائي بمفرده.
بالت يعامل. وعادة ما يكون العامل مسؤوال عن ربط وفصل أي سالسل أو كاستخدام سائق و

السائق مسؤوال  ع، ويكونوإلى مركبات الجممن وتفريغ الحاويات  عملية رفعتستخدم في 
عامل دوما عندما يتم التعامل مع النفايات عن تشغيل وقيادة المركبة. وينبغي استخدام سائق و

  الخطرة.
  

  )ذاتي/ أتوماتيكي تحميلأنظمة الحاويات الثابتة (
  

تم استخدام ما ذاتية التحميل، حيث يبالنسبة ألنظمة الحاويات الثابتة  ةلاتختلف متطلبات العم
الحاالت، يتم استخدام عامل وسائق، حيث يقوم في بعض و. من أفراد الطاقم  3-2 بين

أجهزة الرفع، وإعادة الحاويات إلى على ووضعها حاويات الالعامل في جلب السائق بمساعدة 
  موقعها بعد إتمام عملية التفريغ.

  
جلب حيث يتم  ،ثابتةالحاويات الاثنين في نظام  ينلماوفي الغالب، يتم استخدام سائق وع

بعد التفريغ  مواقعها تها إلىعادإجمع وتفريغها، والالحاويات التي سيتم تفريغها إلى سيارات 
  .من خالل العاملين

  
  )تحميل يدوينظام الحاويات الثابتة (

  
يتكون طاقم يدويا،  النفايات تحميل مركبات جمع فيها يتم التيفي أنظمة الحاويات الثابتة 

وسائل نوع الخدمة وويختلف عدد الطاقم بحسب طبيعة وواحد إلى ثالثة.  الجمع من عامل
وفي العادة يتم استخدام سائق وعامل، وأحيانا سائق وعاملين  المستخدمة. جمعالمعدات و

للقيام بعملية جمع النفايات من منزل إلى منزل. وفي بعض األحيان يتم استخدام عدد أكبر من 
  عند القيام بجمع النفايات في مراكز المدن، أو األسواق المركزية. العمال، خصوصا

للقيام بعملية الجمع من ويجب إيالء اهتمام خاص لتصميم مركبة الجمع المعدة لالستخدام 
مركبة اليكون ارتفاع  بحيثالصغيرة  الجمعم مركبات استخديتم اواحد. وعادة ما  خالل عامل

  .ية تفريغ البراميل من قبل العامل، وذلك من أجل تسهيل عملمنخفضا
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  الهدف من الدليل:

يل   م الخدمة التي يتم تو عة وتقي ة في فلسطين لمتا يهدف هذا الدليل إلى مساعدة مجالس الخدمات المشتر

ة  ات الصل ة أو إحد خدمات إدارة النفا انت هذه الخدمات استشارة أو إنشائ ام بها، سواء  طرف آخر للق

ام بهذا الع التعاقد مع طرف خارجي للق رها، ة عن مجلس الخدمات المشترك. أو معالجتها أو تدو ا وقد مل ن

حق ما يلي: حيث  م هذا الدليل    تم تصم

م المتعلقة بها. . 1 م والمفاه عة والتقي  تحديد الهدف من نظام المتا

م. . 2 عة والتقي  تحديد الفرق بين عمليتي المتا

عة وتقي . 3 م خاص بها لمتا ة وتقي ة على وضع نظام رقا م الخدمات مساعدة مجالس الخدمات المشتر

ام بها. يل طرف خارجي للق  التي يتم تو

م. . 4 عة والتقي ة إلعداد أنظمة المتا اد األساس  توفير الم

  

ة الدليل   محدود

ات  ة في فلسطين في عمل ات الصل ة إلدارة النفا تم إعداد هذا الدليل لمساعدة مجالس الخدمات المشتر

مها  م للخدمات التي يتم تقد عة والتقي من خالل طرف خارجي. وال يتطرق هذا الدليل لتفاصيل طرق جمع المتا

انات وتحليلها  مها الب حتو على نماذج خاصة لعموتقي ما أنه ال  ل تفصيلي.  م األداء لش عة وتقي ات المتا

م. عة والتقي ات المتا   وخط عمل
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  مقدمة:

م لخدمات  عة والتقي ة المتا ات تعتير عمل ة إدارة النفا ة والمشارع التي تنفذها مجالس الخدالصل مات المشتر

ة ة في األهم م . غا عة وتقي اشر، فمن الضرور متا ل م ش هذه وحيث ان هذه الخدمات تالمس المواطن 

مها  الخدمات م ذلك ، و التي تقوم مجالس الخدمات المشترك بتقد عة وتقي م الطواقم العاملة، و متا عة وتقي متا

م المشارع،  عة وتقي لة اإلضافة إلى متا ام بهال خارجيلطرف الخدمات المو ومن أجل  .في حال وجودها لق

م، فال بد  عة والتقي   النظام ما يلي:هذا  تضمنن يأبناء نظام فّعال للمتا

 .األهداف المرجوة . 1

م مد  . 2 عة وتقي اس التي سيتم على أساسها متا ل لتزام االكفاءة و المؤشرات الق الش م الخدمة  بتقد

عة الخدمة المطلوب  .حسب طب

اس. . 3 مؤشرات الق انات ذات العالقة   طرق جمع الب

انات وتحليلها ودورتها. . 4  البرنامج الزمني لجمع الب

م. . 5 عة والتقي  تقارر المتا

ار: عين اإلعت ة  أخذ العناصر التال م أن    وعلى المق

 ل مراح ة تسلسل  ف م والتأكد من عدم وجود تداخل بينها.الخروج بتصور دقي لك  ل التقي

  مي ار المنهج التقي ة الخدمة الإخت ل أو الطرقة المالئمة لنوع  .أو البرنامج أو المشروع أو األفرادش

 .مها س المالئمة للخدمة المراد تقي  ض المؤشرات والمقاي

 .ض طرق تحليل المعلومات التي تم جمعها 

  ًا في الميدان.إتخاذ القرار الواجب  تنفيذه عمل

 .م عة والتقي ة إلجراءات المتا  تقدير الموازنة المطلو

 .م خاللها عة والتقي ة المتا ة التي سيتم إنجاز عمل  تحديد المدة الزمن
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ةالجزء األول:  ف ،أهم ة  ،وأهداف ،وتعر موعناصر عمل عة والتقي   المتا

م تساعد في ض مستو جودة الخدمة أو  عة والتقي ن الحصول عليها من نظام المتا م إن المعلومات التي 

ما تساعد في إعادة طرف  خالل منسواء من خالل مجلس الخدمات المشترك أو الخدمات المقدمة  خارجي، 

ر األنشطة المتعلقة بتلك الخدمات مستقبًال.   تخط وتطو

م  عة والتقي عد نظام المتا د و ستخدم هذا النظام لتزو ة مؤسسة، حيث  ة لإلدارة أل ونات األساس أحد الم

ة: ن اإلعتماد عليها واستخدامها أل من األغراض التال م انات التي  الب   المدراء وفرق العمل 

اس مد ما تحق من تقدم في اتجاه الوصول إلى األهداف. . 1  ق

الت . 2  التي تحول دون الوصول للهدف المنشود. تحديد المش

الخدمات المقدمة للوصول إلى األهداف المرجوة. . 3  إتخاذ القرارات المتعلقة 

 عرض ما تحق من األهداف والنتائج المرجوة. . 4

م: عة والتقي ف المصطلحات المستخدمة في المتا   تعر

انت تقدالمدخالت: وهي الموارد المستخدمة في تنفيذ الخدمة  -  م من خالل مجلس الخدمات سواء 

شرة ،طرف خارجي خالل منالمشترك أو  شمل الموارد ال ة ،ما  ة ،والمال واألدوات  ،والمراف ،والماد

ل المطلوب. الش ة  ام لتنفيذ الخدمة المطلو  والتجهيزات الالزمة للق

ة التي يتم ا برامجوهي األعمال أو ال األنشطة:  -  ام بها خالل فترة زمن لتحقي األهداف  محددةلق

ام  ات، أو المرجوة، مثل الق م خدمة استشارةبجمع النفا ات، أو تقد ات ترحيل النفا عمل ام  ، أو الق

ات، ...إلخ. ب النفا  إدارة م

األعمال أو الخدمات. -  ة على تنفيذ األنشطة المتعلقة   المخرجات: وهي النتائج المترت

 قها.النتائج: وهي النتائج المرجو تحق - 
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م: عة والتقي   الفرق بين المتا

اإلضافة إلى  م،  عة والتقي يتضمن هذا الجزء من الدليل عرضًا موجزًا حول الفروقات ما بين عمليتي المتا

ة. م والغرض من هذه العمل ة إلجراء التقي ح المواعيد المناس   توض

 :عة ر نظم  المتا م، وعن الحاجة إلى تطو عة والتقي ًا ما يتحدث الكثير من المدراء عن المتا غال

م المشارع والخدمات المقدمة من قبل مؤسساتهم أو من خالل  عة وتقي . ولكن ما ةف خارجاطر ألمتا

ل فضفاض  ش م  عة والتقي ان يتم استخدام مصطلحي المتا المقصود بذلك؟. في الكثير من األح

عة خطوات التقدم في مشروع أو برنامج ما عبر  لإلشارة إلى الممارسات والنظم المستخدمة في متا

انت  المؤشرات هي التي توضح لنا ما إذا  انات الخاصة  فترة من الزمن حتى انتهاءه. إن الب

ة  إال أن هذه ، المحددة للمشروع أو البرنامجالمخرجات والنتائج المرجوة قد تحققت عبر الفترة الزمن

اب تحقي أو عدم تحقي تلك األهداف.  ن أن توضح لنا أس م عة ال  المعلومات المستمدة من المتا

ة على  م تجر لكي تساعد مدراء المشروعات والمؤسسات وغيرهم من األطراف المعن ة التقي إن عمل

اب التي أدت إلى تحقي أو عدم تحقي األهداف المرجوة.  فهم األس

 م اب تحقي أو عدم تحقي األهداف  :التقي م ال تؤد فق إلى الوقوف على أس ات التقي إن عمل

اب وراء ذلك. ومن بين النقا الهامة  والوصول إلى النتائج من عدمه، ولكنها تساعد على معرفة األس

ات انات التي تتم أثناء عمل ة جمع الب م هي عمل ات التقي عة  التي يجب البدء بها إلجراء عمل المتا

م تساعد مدراء لألداء أثناء تنفيذ الخدمة. إن المعلومات التي يتم الحصول عليها  ة التقي من عمل

المؤسسات والدوائر على فهم أفضل للعالقات التي تر بين مختلف االنشطة التي تم تنفيذها، واتخاذ 

عة الموقف، ومد  في تحقي األهداف جودة تنفيذ هذه الخدمات وفاعليتها القرارات المالئمة لطب

ضًا أن تسل الضوء على الطرقة التي أثرت فيها األحداث التي  م أ ات التقي ن لعمل م ما  المرجوة. 

قها. طرة على نوع وحجم وجودة اإلنجازات التي تم تحق  تخرج عن نطاق الس
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م على فترات مختلفة من الزم ات التقي م الخدمة أو البرنامج أو المشروعن خالل فترة وتجر عمل ، تقد

عة الخدمة  ل ثالثة أشهر)، ، أو البرنامج أو المشروعوتختلف هذه الفترات حسب طب ة ( وقد تكون رع

ة  ة أو نصف سنو وضح الجدول (أو سنو عة 1وما إلى ذلك. و ) الفروقات ما بين عمليتي المتا

م.   والتقي

م): الفرق ب1جدول رقم ( عة والتقي   ين المتا

عة م  المتا   التقي

ة ة مستمرة) دورة / روتين ة) على فترات محددة  (عمل ة مرحل   (عمل

ع للمؤسسة قوم بها فر العمل   خارجي، داخلي، مشترك (داخلي وخارجي)  التا

ات التي  عة المدخالت واالنشطة والعمل ز على متا تر

ام بها للوصول إلى األهداف يز على األداء  يتم الق (التر

عة مؤشرات اإلنجاز)   ومتا

ز على النتائج واألهداف واألثر   واإلستمرارة تر

فاءة والتزام  ر حيث توضح مد  ة إنذار م مثا تعد 

لة  ام بتنفيذ الخدمة أو المهمة المو الق الطرف الخارجي 

ه   إل

يهدف إلى تحديد التأثيرات الناتجة عن تنفيذ الخدمة 

يف وم   اذا ولماذا حدثت هذه التأثيرات(

م األنشطة والشرو  تستخدم لإلدارة وٕاعادة تصم

ة إذا تطلب األمر ذلك   المرجع

تستخدم لتحديد التعديالت الالزمة وٕاعداد التقارر، 

يل الخدمات مستقبالً  م تو   وتصم

ة للحلول ارات آن ه اإلدارة للمشاكل الموجودة وتقدم خ ارا  تن ةتقدم للمؤسسة خ اسات ة وس   ت إستراتيج

ة مات المرحل ة  توفر أساس قو للتقي عة المستقبل ة جديدة للتخط والمتا   توفر قاعدة معرف
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عة ة المتا   أهداف عمل

عة، و هناك الع ات المتا عة للخدمات ديد من األهداف لعمل ة المتا سواء المقدمة من خالل مجالس تهدف علم

ة أو  لة ألالخدمات المشتر   إلى ما يلي: ةف خارجاطر المو

  التأكد من سير الخدمة في اإلتجاه المخط لها لتحقي الهدف/األهداف 

 .فاءة التنفيذ  زادة 

 .ر أداء الخدمة  تطو

 .ة سير األمور على أرض الواقع ف  إعداد التقارر الالزمة 

عة ة المتا ة إلنجاح عمل   العوامل الضرور

عة والتي تشمل:هناك العديد من  ة المتا   العوامل الضرورة إلنجاح عمل

 .تحديد المشاكل فور وقوعها 

 . المخط   مقارنة التقدم الفعلي 

 .  تحديد حاالت اإلنحراف ومقدار اإلنحراف عن المخط

 .فاءة التنفيذ  تحديد العوامل المؤثرة على 

 .ها ة للعمل على تدار المشاكل المستقبل  التنبؤ 

  اعات   وردود فعل المنتفعين من الخدمة.انط
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م ة التقي   أهداف عمل

 .تحديد معايير األداء 

 اس األداء ار النظام الذ اخت يتم استخدامه لق

قه.   وتطب

  المعايير التي تم تحديدها اس األداء  مقارنة نتائج ق

قًا.  مس

  ة والنتائج المرجوة ر.تحديد اإلختالفات الجوهرة بين النتائج الفعل   بهدف التطو

م عة والتقي   العناصر الواجب توفرها في نظام المتا

ة: ه العناصر التال امل وشامل ال بد أن تتوفر ف عة  ون نظام المتا   من أجل أن 

المراد سواء المقدمة من خالل مجلس الخدمات المشترك أو مؤشرات موثقة ذات تعرفات واضحة للخدمة   .أ

يلها لطرف   مع وضوح في النتائج المرجوة. خارجيتو

امًال،  .ب قًا  انات موثقة توث ة. ب تو تم جمعها وف خطة واضحة وم  و

ل   .ت ما يتعل  انات ورفع التقارر ف ة توضح مواعيد وعدد مرات جمع الب تو م م عة وتقي وجود خطة متا

ة من جزئات الخدمة لة أو  ،سواء المقدمة من خالل مجلس الخدمات المشترك ،جزئ  خارجي.لطرف المو

ات الخدمة  .ث ة من جزئ صورة منتظمة لكل جزئ انات  المقدمة من خالل تلك سواء  ،يجب أن يتم جمع الب

لة أو  ،مجلس الخدمات المشترك حسب الجدول الزمني خارجي لطرف المو وف طرقة ونماذج موثقة و

 المعد لذلك.

ة جودة   .ج ون هناك نظام واضح لضمان ومراق انات التي يتم جمعها.يجب أن   الب

فاءة الخدمة المقدمة  .ح م مد جودة و حة لتقي طرقة معتمدة وصح انات    .ضرورة تحليل الب

م.  .خ  ضرورة اتخاذ القرارات على ضوء نتائج التقي
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ات المضرورة وجود نظام واضح، ونماذج   .د عةواضحة لعمل الخدمة. تا م والتقارر المتعلقة   والتقي

م ضمن طاقم مجلس الخدمات المشترك.يجب تحديد   .ذ عة والتقي ات في عمليتي المتا  األدوار والمسؤول

م لها.  .ر عة والتقي الخدمة واإلشراف والمتا ام   يجب توفير الموازنات الالزمة للق

م.  .ز عة والتقي ون هناك جدول زمني واضح إلجراءات المتا  يجب ان 

م : بناءثانيالجزء ال عة والتقي   نظام المتا

ة: اع الخطوات التال م، يجب على مجلس الخدمات المشترك إت عة والتقي   من أجل بناء نظام متكامل للمتا

متحديد األهداف من  . 1 ./الخدمة تقد ل واضح ودقي ش  الخدمات 

جب مراجعة األهداف والتأكد من أنها قد  قها بوضوح، و يجب تحديد النتائج المرجوة، واألهداف المراد تحق

عد االنتهاء من  ة  ارات الرؤ س هذه الع جب أن تع . و ح والدقي ل الصح الش اغتها  ، تنفيذ الخدمةتمت ص

يف ستكون األمور ل واضح  ش جبعد البدء بتنفيذ الخدمة وتصف  ارات فضفاضة.  . و عدم استخدام ع

  :وضوح األهدافومن األمثلة على 

  ة من ات في المناط الرف ات جمع النفا ة عمل ة تغط  %.60 -% 30زادة نس

 %) ات في موقع محطة الترحيل.100ترحيل ة نفا ل يومي، وعدم تخزن ا ش ات   ) من النفا

  ة ال تقل عن ات بنس ات حول الحاو  %.95خفض تراكم النفا

ة  امل للنتيجة المرجوة من عمل ون هناك وضوح  جب ان  يلها الخدمة تنفيذو لطرف خارجي، ووضوح  أو تو

م على أساسها. اسها والتقي عتها وق سهل متا حيث    امل للمؤشرات 

م،  عة والتقي ام بها خالل المتا ات واإلجراءات الالزم الق ر نظام واضح ومنطقي للعمل فال بد ومن اجل تطو

ل من مجلس الخدمات المشترك و ة من  ح المدخالت المطلو ذلك يجب الطرف الخارجي. أو /من توض

موجبها لتحقي المخرجات والنتائج  ة الواجب على الطرف الخارجي العمل  ح األنشطة والشرو المرجع توض
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م هو عة والتقي عتبر النموذج المنطقي للمتا يل الخدمة. و عة األداة  المرجوة من تو ح ومتا للمساعدة على توض

ة  للتعاقد مع طرف للخدمة أو المشارع أو البرامج أو سلسلة النتائج التي يجب الوصول اليها خالل الفترة الزمن

يلها  ة الالزمة للخدمة المراد تو س ة والمخرجات الرئ خارجي على أساس المدخالت واألنشطة والشرو المرجع

  الخارجي. فللطر 

د ما هو موضح في و قها  رة التفاهم ما بين مجلس الخدمات المشترك أو ءًا من األهداف المراد تحق مذ

يل الخدمة الموقعة مع الطرف الخارجي، يجب على إدارة مجلس الخدمات  ة تو ة وٕاتفاق الشرو المرجع

ة والطرق التي سيتم  عة والتقيالمشترك أن تكون واضحة في المنهج اعها للمتا م من حيث النماذج وطرق ات

عة،  انات ودورة المتا عته، ...إلخ.جمع الب   وما الذ يجب أو سيتم متا

ام  م مد ق يز على النتائج والمخرجات من اجل تقي الطرف مجلس الخدمات المشترك أو عد ذلك يجب التر

ما يتماشى مع  ه، واالنشطة المنفذة من خالله  لة إل الخدمات المو ة، الخارجي  األهداف والشرو المرجع

اته. ه ومسب ا عد الوقوف على أس ب الخلل (إن وجد) في الوقت المناسب    وٕاتخاذ القرارات التي من شأنها تصو

ار وتحديد المؤشرات . 2  إخت

انات  عة الب حدث للنتائج المحددة في اإلطار المنطقي. وهي تحدد طب اسًا للتغيير الذ  تعتبر المؤشرات مق

اسها لتحديد مد  المطلوب ، وما يتحق من تقدم للوصول إلى النتائج المرجوة. لتزام بتنفيذ الخدمةاإلجمعها وق

تم تحديد وا عد تحديد الخدمةو ار المؤشرات  ل واضح بناء علىخت ش ات  رات  ، وتحديد األدوار والمسؤول مذ

ة التفاهم و/أو نود اإلتفاق ة و عة مد إلتزام وتستخدم هذه الم .الشرو المرجع اس ومتا مجلس ؤشرات لق

الشرو الخدمات المشترك و/أو  ذلك رفع التقارر الالزمة إلدارة  الطرف الخارجي  ة.  بنود اإلتفاق ة و المرجع

  مجلس الخدمات المشترك.
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ل  سه  ق ار المؤشرات، يجب العمل على إعداد تعرف واضح لكل مؤشر يوضح ما الذ  عد تحديد واخت و

م المحلي،  مؤشر ين إدارة مجلس الخدمات المشترك، ووزارة الح من هذه المؤشرات. وهذه الخطوة ضرورة لتم

الخدمات التي م الخاص  عة والتقي ة أطراف أخر ذات عالقة، على فهم نظام المتا لها  أوو/قدمها  وأ يو

انتمجلس الخدمات المشترك على إخت ةخدمات  الف انواع هذه الخدمات سواء  ، او خدمات استشارة  فن

ما   . ة، أو غيرها من الخدمات األخر ل واضحن توثي أأو خدمات إشراف ش ل مؤشر  من شانه  ،وتحديد 

انات، ومواعيد جمعها بناء على  انات التي يجب جمعها، ودورة جمع هذه الب المساعدة في تحديد نوع الب

عة الخدمة  لة للمشترك، أو المقدمة من خالل مجلس الخدمات اطب ة للتعاقد. طرف المو خارجي والمدة الزمن

ة: جب ان تتوفر في المؤشرات المعايير التال   و

اسها.يجب   .أ س بوضوح النتيجة الموضوع لق ق اشر، و ون المؤشر م  أن 

سه دون أ غموض في   .ب ما تق ما يتعل  حيث تكون واضحة ف ة  يجب أن تكون المؤشرات موضوع

 المؤشرات.مضمون أ من 

اساً معقوالً وذو معنى لما يتم تنفيذه على األرض   .ت حيث توفر مق يجب أن تكون المؤشرات مفيدة لإلدارة 

 الطرف الخارجي. مجلس الخدمات المشترك أو من خدمات من خالل

انات المتعلقة بها في الوقت المناسب  .ث ن الحصول على الب م حيث  ة   ،يجب ان تكون المؤشرات عمل

الكلف فاءة الخدمة المقدمة. ،ة المعقولةو م مستو و ل الكافي لتقي الش  و

حيث   .ج ة،  اف ة و افة الجوانب الهامة لألهداف يجب ان تكون المؤشرات مناس ل مناسب  ش س  تق

م و/أو المنشودة من  يل الخدمة لطرف خارجي.تقد  تو

ار المؤشرات: ات المرافقة إلخت   التحد

ة. تحديد عدد أكثر من الالزم -  عة والرقا ات المتا ه تكلفة أعلى لعمل  من المؤشرات مما يترتب عل
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ح غير  -  التالي تص ل واضح، و ش صعب فهمها  حيث  عضها  فة للمؤشرات أو  اغة الضع الص

ة.  موضوع

ة. -  ح هذه المؤشرات غير عمل التالي تص انات غير متاحة و ار مؤشرات تعتمد على ب  إخت

مثل بدق -  ار مؤشر ال  ح مؤشر غير موضوعي.اخت ص التالي   ة النتيجة المرجوة و

م الفائدة. -  ح مؤشر عد ص التالي  ن لإلدارة االستفادة منه ومن نتائجه، و م ار مؤشر ال   إخت

ة تحديد المؤشرات:   عمل

ة تحديد المؤشرات اس مد الت إن عمل ة لق ة العال الطرف مجلس الخدمات المشترك و/أو ام ز ذات الفعال

سير. ولذلك يجب على إدارة مجلس الخدمات المشترك  األمر ال ست  ه ل لة إل م الخدمة المو الخارجي بتقد

رت أعاله، ومن ثم تحديد المؤشرات مراجعة ما تختاره من مؤشرات، وتحديد  قتها للمعايير التي ذ مد مطا

ح. ومن أجل تحديد أفضل  ل الصح ما لالش ام    يلي:لمؤشرات يجب الق

ن ا  .أ سعى المجلس المشترك الوصول إليها من خالللتحديد وتدو م و/أو نتيجة/النتائج التي  يل  تقد تو

 خارجي.الخدمة لطرف 

ه.  .ب ن الهدف النهائي المطلوب الوصول إل  تسجيل وتدو

قها.  .ت  تحديد وتوثي األهداف االخر المطلوب تحق

قها.  .ث  تحديد وتوثي المخرجات المطلوب تحق

ام بتنفيذ الخدمةتحديد   .ج ه للق ام  لة إل المقدمة و/أو وتوثي ما يجب الق ل ى طرف خارجي المو الش

رات تفاهم، ونظام داخلي، و المطلوب ( قة). شرو مذ ة واضحة ودق  مرجع

انات . 3 قة جمع الب  توثي مصادر وطر

اس، يج الق ة تحديد األهداف والنتائج والمؤشرات الخاصة    :ب العمل علىعد االنتهاء من عمل
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ة وطرق جمعها -  انات المطلو   .تحديد مصادر الب

ل مؤشر من المؤشرات التي تم تحديده -  انات الخاصة   .تحديد مصادر الب

ل مؤشر على حد -  انات الخاصة   .هتحديد طرق جمع الب

عة الخدمة  انات المطلوب جمعها بناء على طب تم تحديد الب لة للطرف المقدمة و/أو و الخارجي، فعلى المو

ة مثل  انات المطلو ن تحديد الب م يل طرف خارجي بإدارة محطة الترحيل مثًال، فإنه  سبيل المثال: عند تو

ات المرحلة ة النفا م ات)،  ات فصل للنفا ان هناك عمل ات التي يتم فصلها في المحطة (إذا  ة النفا  م

ل يومي ب النش ات المستقبلة في الم ة النفا م الظروف ،  انات االلتزام  هائي، مستو النظافة في المحطة، ب

الحفا على البيئة والصحة العامة، وما الى ذلك. ا المتعلقة    والقضا

انات الالزمة لمؤشر ما، وهذه المعلومات مهمة وضرورة لمجلس  ة في الوصول الى الب وفي حال وجود صعو

اهالخدمات المشترك، مثل مستو تلوث ال ن إلدارة المجلس وفي الن م م اتج عن تشغيل محطة الترحيل، ف

ة توظيف مختص ة الماد ان ة، أو و وشراء األجهزة والمعدات الالزمة لذلك،  ،حال توفر االم ام بهذه العمل الق

انات قليلة الكلفة  ار طرق جمع الب ار اخت عين االعت جب دائمًا األخذ  ام بها، و يل ذلك لطرف خارجي للق تو

ات الموردة (أ ة النفا م ة تحديد  عمل ة  طة للغا س ان تكون هذه الطرق  عض األح قل تكلفة)، حيث أنه وفي 

ات سجالت الكم ات حيث يتم ذلك من خالل االحتفا  ب النفا ة. واألوزان لمحطة الترحيل أو م   اليوم

انات، ح غطي طرق جمع الب ار أن هذا الدليل ال  عين االعت جب األخذ  يث هناك الكثير من المراجع والكتب و

ل طرقة. ل مفصل حسب  ش انات  ام بجمع الب ة الق ف ن الرجوع اليها للتعرف على هذه الطرق، و م   التي 

انات وطرقة جمعها لكل مؤشر من مؤشرات األداء  ار أن نحدد مصدر الب عين االعت ولكن علينا األخذ 

ل مرة  المقدمة و/أو للخدمة نفس الطرقة في  لة للطرف الخارجي، وأن يتم جمعها من نفس المصدر و المو

م الدقي لك  قة والتقي ات المقارنة الدق عمل ام  ة من أجل الق انات، وهذا األمر مهم للغا حسب دورة جمع الب

  مؤشر من الموشرات.



14 
 

ة . 4 ة/المرجع انات األساس   جمع وتسجيل الب

ة عد االنتهاء من عمل انات األساس ة جمع الب عمل انات وطرق جمعها، يجب البدء  ة تحديد مصادر الب

م الخدمة  ة) قبل البدء بتقد يلها ل(المرجع انات تمثل الواقع الحالي أو البدء بتو لطرف الخارجي، وهذه الب

م األداء للخدمات ات تقي لة للطرف الخارجي الحقًا. المقدمة أو والمرجعي لعمل   المو

ة) تكمن في مساعدة إدارة مجلس الخدمات المشترك على تحديد  إن ة (المرجع انات األساس ة وجود الب أهم

عة  غض النظر عن طب ه  لة ال م الخدمة المو فاءة الطرف الخارجي بتقد مستو التقدم أو التراجع، أو مد 

انات قبل البدء  م الخدمة أوهذه الخدمة، ولذلك يجب جمع هذه الب رها أو  بتقد يل الخدمة لطرف تطو تو

اإلضافة الى توارخ  انات  م الواقع الحالي)، ومن الضرور توثي مصادر وطرقة جمع الب خارجي (تقي

  جمعها.

ة  . 5     Procedural Objectivesتحديد ووضع األهداف اإلجرائ

قه من خالTargetوهنا نقصد وضع المستهدف ( مقدار التغير المراد تحق ر الخدمة أو ل ) المطلوب  تطو

م هذه الخدمة، وتوضح المستهدفات مد  ة المحددة لتقد يل الخدمة للطرف الخارجي، وخالل الفترة الزمن تو

ر أو الزادة أو النقصان في النتيجة أو الهدف المتوقع من ون ذلك. تطو ل س أ ش يل الخدمة، و   تو

ة (محددة على أساس الوقت).  ة وزمن ف ة،  م ن استخدامها:  م وهناك ثالثة أنواع من المستهدفات التي 

ل  في، أو على ش ل نوعي أو  مي)، أو على ش ة ( ل أرقام أو نسب مئو ن وضع المستهدف على ش م و

ان  ه خالل فترة محددة مثل من زمني اذا  ام  ات ) ورشات توع10( عقدالواجب الق ة فصل النفا ة حول أهم

  شهر.ثالثة أمن المصدر خالل 
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قها من خالل ات المطلوب الوصول اليها أو تحق ح المستو ر  إن المستهدفات ضرورة من أجل توض تطو

يل الخدمة أو عض  هاتو ما يلي  م الدقي الحقًا على اساس هذه المستهدفات، وف ة التقي ف للطرف الخارجي، و

ل أفضل:األمثلة على  ش ح المقصود    المستهدفات لتوض

  المستهدف الكمي  )أ

ة  ات المنزل م العدد؟، ومثال على ذلك نرد أن يتم جمع النفا وهنا يجب أن نجيب على األسئلة ما المقدار؟ و

ة  ة 100بنس ة بنس ات العشوائ ات المرسلة إلى الم ة النفا م % عن العام 50%. يجب أن يتم خفض 

  الماضي.

  هدف الوصفي/النوعيالمست  )ب

  وهنا يجب أن تجيب على السؤال ما مد الجودة؟ ومثال على ذلك: 

  فهم ة: يجب أن  ة المدارس في المدينة (50النوع ات من المصدر.x% من طل   ) طرق فصل النفا

  مستو الرضا

  ون ان المدينة (80الوصف: س ات المقدمة لهم.x% من س  ) راضون عن مستو خدمة جمع النفا

  ج) المستهدف الزمني:

وهنا يجب أن نجيب على السؤال متى يتم؟ ومثال 

   على ذلك:

ة  50يجب وقف استخدام  ات العشوائ % من الم

ًا خالل سنة.   المستخدمة حال
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ة وضع المستهدفات:   ف

م أو تحسين أو يجب أن يتم وضع المستهدف بناء على الوضع الحالي قبل البدء  يل الخدمة لطرف بتقد تو

دء الطرف الخارجي بتنفيذها  ما يليخارجي و ام  جب الق   :و

ة) التي تم جمعها لكل مؤشر. . 1 ة (المرجع انات األساس   مراجعة الب

قة للخدمة. . 2 ة السا   مراجعة االتجاهات التارخ

  آراء الخبراء في الميدان. . 3

قة (إن وجدت) . 4 حاث والدراسات السا   نتائج األ

يلها لطرف خارجي. تحينها أو المستفيدين من الخدمة المرادتوقعات  . 5  تو

ة للخدمة. . 6   وضع المستهدفات ضمن الفترة الزمن

قها خالل فترة العامين.   مثال: ادارة محطة الترحيل لمدة عامين يجب وضع المستهدفات التي يجب تحق

انات  ة)؟؟؟أماذا نفعل في حال عدم وجود ب ة (مرجع   ساس

ان م خدمة أو  قد يتم اأح ام بخدمة تقد يل طرف خارجي للق ة و تو انات مرجع ال تتوفر لد المجلس المشترك ب

عمل دراسة أثر ات عشوائي قد تم استخدامه منذ ل بيئي لها، وعلى سبيل المثال تكليف استشار  ب نفا عدة م

عة الوضع البيئي في المنطقة قبل بدء استخدام المو  ،سنوات انات حول طب ات قوال تتوفر لدينا ب ب نفا م ع 

  :يجب على مجلس الخدمات المشترك عمل ما يليعشوائي فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ 

 ة مصا اه، وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة، أو ا ة مثل سلطة الم حث لد الجهات الرسم در أخر ال

ة أو  ان.أ طها ومحاولة االستفادة منها قدر االم انت قد تمت في المنطقة المستهدفة أو مح   دراسات 

 .ان قد تم دراسة هذه المنطقة من قبل ما اذا  حث لد الجامعات ف   ال
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  قطن حول ان أو المزارعين أو ممن  محاولة الحصول على معلومات حول هذه المنطقة من الس

ات.وم ،الموقع ب نفا م ه قبل استخدامه  ان عل   حاولة الحصول على وصف للوضع الذ 

 .عد انتهاء الدراسة ن تقدير الوضع المرجعي، وعمل مقارنة للنتائج معه  م  من خالل ذلك 

ر  . 6 انات ورفع التقار رنامج زمني لجمع الب  اعداد خطة عمل و

م تكون قد  عة والتقي   نجزت والتي تشمل:أعند الوصول لمرحلة وضع الخطة، فإن معظم عناصر نظام المتا

  يل الخدمة لطرف خارجي.البدء أو تحسين أو األهداف الواضحة من وراء   تو

 ة ام بها ،االطار المنطقي الذ يوضح الشرو المرجع أو النتائج المفترض  ،واألنشطة المطلوب الق

ة.    الوصول اليها لتحقي األهداف النهائ

 .قًا ح سا ما تم التوض   المؤشرات التي سيتم االعتماد عليها 

 .ل مؤشر وطرقة جمعها انات الخاصة    مصادر جمع الب

 .ة ة/المرجع انات األساس   الب

  المستهدفاتTargets  

ر أعاله، يجب على مجلس الخدما ل ما ذ ت المشترك وضع خطة عمل وجدول زمني ألنشطة عد وضع 

انات ات واألدوار على طاقم  ،جمع الب وتوزع المسؤول

العمل، ومن المهم تنفيذ الخطة والجدول الزمني في المواعيد 

انات على ما يلي:   المحددة، وتعتمد دورة جمع الب

عة الخدمة   )أ   .المقدمةطب

ة للخدمة الاإلطار الزمني أو   )ب   .مقدمةالفترة الزمن
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ة أ تغيير في المؤشر/ات.  )ت   عدد المرات التي يتوقع رؤ

  مواعيد رفع التقارر حسب خطة العمل.  )ث

م  )ج ة التقي عمل ام  ة للق انات المطلو م الب م و  .مواعيد التقي

انات ناء على ذلك يجب وضع جدول زمني واضح يوضح وقت جمع الب وعدد المرات المطلوب فيها جمع  ،و

س من الضرور أن تكون عدد مرات جمع  ار أنه ل عين االعت انات لكل مؤشر من المؤشرات، مع األخذ  الب

عتمد على المؤشر نفسه. انات المراد جمعها  عة الب ة لكل المؤشرات، ألن عدد المرات، وطب انات متساو   الب

انات لتسجيل المؤشرا . 7 ةاعداد قاعدة ب انات األساس انات /ت والب ة، والمستهدفات، والب المرجع

  الجديدة.

انات التي يتم جمعها،  انات لتخزن الب قوم مجلس الخدمات المشترك بإنشاء قاعدة ب من الضرور أن 

انات ة الرجوع للب طرقة تسهل عمل قها، وترتيبها  م الالزم للخدمة المقدمة منو  ،وتوث مجلس خالل ال اجراء التقي

الشروحيث الطرف الخارجي من  أو من خالل ة، ومد االلتزام  ة الخدمة،  الكفاءة والفعال ة واتفاق المرجع

ام الر الناتج عن ثواأل ًا. ق ًا أو سلب ان ايجاب   بتنفيذ الخدمة سواء 

انات . 8  .اتخاذ التدابير الالزمة لضمان جودة الب

انات التي  افة التدابير من اجل ضمان الجودة األفضل للب يتم جمعها، على مجلس الخدمات المشترك اتخاذ 

انات، ومن هذه التدابير:   التي من شأنها ضمان جودة الب

 .ة ة/األساس انات المرجع   التسجيل الدقي لمصدر الب

 .ة ة/المرجع انات األساس   التأكد من جودة الب

  ة جمع ة (منهج ة/المرجع انات األساس انات).طرقة الحصول على الب   الب

 .انات   تحديد أدوات جمع الب
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 ار مد الفائدة من استخدام هذه األداة   ./األدوات اخت

 انات لمؤشر معين ل مرة يتم فيها جمع الب  ضرورة استخدام نفس األداة/األدوات في 

 .م عة والتقي انات الخاصة بنظام المتا ل فور الى قاعدة الب ش انات التي تم جمعها   ادخال الب

 .انات ات اإلدخال من اجل التأكد من عدم وجود أخطاء أثناء ادخال الب  مراجعة عمل

عة  انات المتا قوم بها من أجل ضمان جودة ب جب على مجلس الخدمات المشترك توثي التدابير التي  و

لما دعت الحاجة لذلك م  عة والتقي ر نظام المتا ذلك عمل المراجعات الدورة وتطو م، و  .والتقي

م . 9 ر التقي  اعداد النماذج الخاصة بتقار

م عة والتقي ة المتا عمل ة واضحة للتقارر المتعلقة  ل والتي  ،يجب على مجلس الخدمات المشترك اعتماد ه

م. وهناك العديد من النماذج الخاصة بذلك،  عة والتقي ة المتا عمل ام  ل مرة يتم فيها الق يجب استخدامها في 

ة تصب في نفس الهدف حسب حاجة المؤسسة، وتختلف هذه النم ، اال أنها في النها اذج من مؤسسة الى اخر

مها. عة الخدمة المراد تقي م المطلوب، وطب عة التقي   وطب

م  . 10   وضع جدول زمني لالجتماعات لمناقشة نتائج التقي

م على جدول زمني لعقد اجتماعات  عة والتقي العالقة لمناقشة نتائج إلدارة وذو ليجب أن تشتمل خطة المتا

م  عة والتقي تم تحديد مواعيد هذه االجتماعات والجدولللخدمات المقدمةالمتا عة الزمني لها اعتمادًا على  . و طب

ةالخدمة ة أو سنو ة أو نصف سنو ن أن تكون هذه االجتماعات رع م وذلك حسب البرنامج الزمني  ،، و

م.   المعد للتقي

  :وذلك بهدفمن الضرور تحديد الجدول الزمني لهذه االجتماعات وعقدها في موعدها و 

 .الت تعترض تحقي الهدف/األهداف   تحديد ا مش
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 ة تحقي  أو طرقة العمل اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير الشرو ان ة من اجل زادة ام أو بنود االتفاق

  األهداف.

  مواعيد ة    أنشطة تنفيذ الخدمة.و اتخاذ القرارات المناس

 قاء االدارة وفر العمل على معرفة واط قي للخدمةا الوضع الحق ة سير األمور  ،الع جيدين  ف و

 رض الواقع.أعلى 

م. . 11 عة والتقي ات فر المتا   تحديد أدوار ومسؤول

جب تحديد م واضح، و عة والتقي ون نظام المتا أدوار فر العمل الخاص بتنفيذ هذا النظام، بدءًا  يجب أن 

ة) ة (المرجع انات األساس انات أثناء تنفيذ الخدمة ،من جمع الب انات ،جمعها طرقةو  ،وجمع الب  ،وادخال الب

ة التقارر الخاصة بها وصوًال  ،وتحليلها ،ومراجعتها تا م الشامل للخدمة. إلىو ة التقي   عمل

م ومن أجل ضمان جودة عة والتقي م داخل  ،نظام المتا عة والتقي يجب أن يتم اعداد النظام األساسي للمتا

ات، وطرقة وضع المؤشرات  ، مع تحديد األدوار والمسؤول ل واضح وموث ش المجلس المشترك، و

ة جمعها  انات، ومنهج م نظام كل خدمة من الخدماتلوالمستهدفات، وطرقة جمع الب ، ومن الضرور تقس

م الى أجزاء ال عة والتقي   ومثال على ذلك:، على هذا األساس بناءً متا

 .ة م الخدمات الفن عة وتقي   متا

 .م الخدمات االستشارة عة وتقي   متا

 .م المشارع عة وتقي   متا

 .م الدراسات عة وتقي   متا
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مهالثالجزء الثا قوم مجلس الخدمات المشترك بتقد م الخدمات التي  عة وتقي   : متا

ة وأهداف وعناصر و تحدثنا في الجزء األول من هذا الدليل عن  م، أهم عة والتقي الفرق ما بين عمليتي المتا

م،  عة والتقي ار المؤشرات، واألهداف المرجوة من عمليتي المتا ما تحدثنا في الفصل الثاني عن وطرق إخت

م للخدمات المقدمةخطوات بناء نظام المت عة والتقي م الخدمات . وفي هذا ا عة وتقي الجزء سنتحدث عن متا

اشر من خال ل م ش ل المقدمة  ش م  عة والتقي ات المتا ة. وسيتم تناول عمل ل مجالس الخدمات المشتر

م  ات، وتقي ة التخلص النهائي من النفا ات، عمل ة ترحيل النفا ات، عمل ة جمع النفا شمل: عمل ما  مفصل 

  ها.المؤسسة والطواقم العاملة في

ات   أوًال: خدمة جمع النفا

عة  .أ ة المتا  عمل

، وهنا يجب على  ل دور ش ات  ة جمع النفا عة عمل متا قوم مجالس الخدمات المشترك  من الضرور أن 

  المجلس:

عة. . 1 ة المتا اغة االهداف من عمل  وضع وص

ات،  . 2 عة، والتي تشمل: برامج جمع النفا ة المتا دورة الخدمة، خطو وضع المؤشرات المالئمة لعمل

ات الجمع، طرقة  ة مر ات، صالح ة الحاو ات، صالح ات، نظافة الحاو الجمع، النظافة حول الحاو

ات.  عمل عمال جمع النفا

ات. . 3 عة لخدمة جمع النفا ة المتا  وضع خطة عمل لعمل

ات ومسارات الجمع.لوضع جدول زمني واضح لعم . 4 عة حسب برامج جمع النفا  ات المتا

ات.إست . 5 عة جمع النفا ة متا  خدام نماذج واضحة وسهلة لعمل

ات.  . 6 عة جمع النفا ة متا  تحديد دورة التقارر الالزمة لعمل
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ة. . 7 انات المرجع  وضع األسس والب

ات. . 8 ات جمع النفا عة عمل عة تنفيذ خطة متا  متا

ات  .ب م خدمة جمع النفا ة تقي  عمل

ام    ما يلي:وهنا يجب على مجلس الخدمات المشترك الق

م. . 1 ة التقي اغة األهداف المرجو تحقييها من عمل  تحديد وص

ات. . 2 م خدمة جمع النفا ة تقي ة لعمل تو اغة خطة م  وضع وص

3 . . م سنو ، تقي م نصف سنو م رعي، تقي م، ومثال على ذلك: تقي ة التقي  تحديد دورة عمل

ة أو  . 4 انت داخل م سواء  ات جهة التقي ة.تحديد جهة ومسؤول ة أو مشتر  خارج

البرنامج والجدول  . 5 م بناء عليها، ومثال على ذلك: اإللتزام  ة التقي تحديد المؤشرات التي سيتم إجراء عمل

ات  عمل ام  الق ات، اإللتزام  ة خدمة النفا ات، اإللتزام بخطو السير لعمل الزمني لخدمة جمع النفا

ات وحولها، وما إلى ذلك.  التنظيف للحاو

م.وضع وص . 6 ة التقي  اغة النماذج التي سيتم استخدامها لعمل

ة  . 7 النس م، ومثال على ذلك: مستو الرضا  ة التقي اعها في عمل ة التي سيتم ات تحديد األسلوب والمنهج

ة من  انات، المقابالت الشخص عتها وسرعة التعامل معها، اإلست او المقدمة وطب للمواطن، عدد الش

ة المست ات، وغيرها من األساليب والطرق المستخدمة في الهيئات المحل فيدة من خدمة جمع النفا

م. ات التقي  عمل

م وابالغ ذو العالقة بذلك. . 8 ة التقي  وضع جدول زمني واضح لعمل

م. . 9  إعداد تقارر القي

م. . 10  تحديد مواعيد االجتماعات لعرض ومناقشة نتائج التقي

م لإلدارة إلتخاذ  . 11 م تقارر التقي م.تقد ة بناء على نتائج التقي  القرارات المناس
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ات ًا: خدمة ترحيل النفا   ثان

ة، لما لها من  ات الهامة لمجالس الخدمات المشتر ات من العمل ة ترحيل النفا م عمل عة وتقي تعد عمليتي متا

ذلك مد مستو الرضا والقبول م حة.  الطرق الصح ام بها  ة في حال عدم الق يئ ة و ن قبل آثار صح

ما يتعل بإدارة هذه المحطات.   المواطنين وجهات اإلختصاص ف

عة  .أ ة المتا  عمل

ما يلي: ام    وهنا يجب على مجلس الخدمات المشترك الق

عة . 1 ة المتا اغة االهداف من عمل ات وضع وص ات إدارة محطة ترحيل النفا  .لعمل

عة، والتي تشمل:  . 2 ة المتا ةوضع المؤشرات المالئمة لعمل ات اليوم ات في ، الكم وث النفا مدة م

ات، المحطة قبل ترحليها ة وزن النفا ة محطة الترحيل، نظافة عمل ات، صالح ، نظافة الحاو

ات، طرقة عمل عمال  الجدول الزمني لعمل المحطة، التعامل الحاو طاقم محطة الترحيل، االلتزام 

الها في محطة الت استق ات غير المسموح   .رحيلمع النفا

ات ولكن وضعها نفسها  8إلى  3الخطوات من  . 3 عة خدمة جمع النفا ة متا ة ترحيل في عمل لعمل

ات  .النفا

م:  .ب ة التقي  عمل

م خدمة جمع  ة تقي ام بنفس الخطوات التي تم التطرق اليها في عمل وهنا على مجلس الخدمات المشترك الق

ات. ة ترحيل النفا ات، ولكن وضعها لعمل   النفا

اتثال ات النفا   ثًا: خدمة إدارة م

ب تتم  ة. ومن أجل التأكد من أن إدارة الم ات واحدة من مهام مجالس الخدمات المشتر ات النفا تعد إدارة م

ات.  م لهذه العمل ون هناك تقي ب، وأن  ات داخل الم عة سير العمل م، ال بد من وجود نظام للمتا ل السل الش



24 
 

عة ات. لكن اإلختالف  وال يختلف موضوع متا م لها من حيث الطرقة والمتطل ة التقي ات وعمل ات النفا م

ة. وهنا يجب على مجلس  ات الداخل عة االعمل م، نظرًا لوجود اختالف في طب عة والتقي من في مؤشرات المتا

عة ما يلي:   الخدمات المشترك متا

ب من خالل توزن  . 1 ات الموردة للم ات النفا ة م انات المر ات، أخذ ب ات، تحديد مصدر النفا النفا

ات، ...الخ.  وسائقها، فحص النفا

ات. . 2 ة للتخلص من النفا ا اليوم عة طرقة عمل الخال  متا

ات. . 3 ة فرد وضغ النفا عة عمل  متا

ات . 4 ة للنفا ة والنهائ ة اليوم ة التغط عة عمل  .التراب متا

ة لمراف وط . 5 عة النظافة الداخل بمتا ة. رق الم  الداخل

عة العصارة ومعالجتها وطرق التخلص منها. . 6  متا

ة، والهواء، والترة، والبيئة  . 7 ة أو السطح اه الجوف ات، سواء للم ب النفا عة التلوث الناتج عن م متا

طة.  المح

ات السالمة  . 8 مات واإلجراءات واستخدام مطل التعل ب ومد التزامهم  عة طاقم العمل في الم متا

ة.وا  لصحة المهن

ات. . 9 ب النفا ة والطارئة لمعدات م ة والدورة والعاد انة الوقائ ات الص عة عمل  متا

ب. . 10 انة لمراف واجهزة الم ات الص عة عمل  متا

ات الخاصة وغير المسموح دخولها وطرق التعامل معها. . 11 ات التعامل مع النفا عة عمل  متا

ات التعامل مع الحاالت الطارئة . 12 عة عمل ات. متا ب النفا  داخل م

ات. . 13 ب النفا عة أعمال حراسة م  متا
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ة، فإنها تتم  ة أو سنو ة أو نصف سنو العادة دورة سواء رع سنو م والتي تكون  ة التقي عمل ما يتعل  أما ف

م وف الخطوات التي تم التطرق إليها عند الحديث عن  ات تقي ات، وعمل م خدمة جمع النفا ات تقي عمل

ات.محطات    ترحيل النفا

م المؤسسة والطاقم عة وتقي عًا: متا   را

عة  من أجل أن يتم العمل وف الخط والبرامج المعدة من قبل مؤسسة مجلس الخدمات المشترك، فإن متا

ات  شر هو األهم في خدمات إدارة النفا ة، وذلك ألن العنصر ال ة األهم م أداء الطواقم العاملة في غا وتقي

ة. م للطواقم العاملة، والتي ال تنحصر في الطاقم العامل في  الصل عة والتقي وهناك العديد من أساليب المتا

افة الطواقم العاملة في  ات، وٕانما  ب النفا الموقع، سواء طاقم الجمع، أوطاقم محطات الترحيل، أو طاقم م

شمل الطاقم اإلدار والمالي والع ما  ة مؤسسة مجلس الخدمات المشترك  ة المجتمع القات العامة والتوع

ما يلي: والتوردات والمشترات. ام    وهنا يجب على مجلس الخدمات المشترك الق

م . 1 عة والقي   .والمشارع لألفراد والبرامج والخط تحديد األهداف من عمليتي المتا

م . 2 عة والتقي  أو المشارع. سواء للطواقم أو البرامج أو الخط إعداد خطة المتا

م. . 3 عة والتقي  وضع مؤشرات المتا

م الخاصة حسب الخط  . 4 عة والتقي في.والبرامج إعداد نماذج المتا  والمهام والوصف الوظ

م الخط والبرامج المخلتفة لدوائر وأقسام المجلس، ومد تماشيها مع أهداف وخط  . 5 عة وتقي متا

 المؤسسة.

م. . 6 عة والتقي ات المتا  تحديد اإلطار الزمني لعمل

م.إعد . 7 عة والتقي  اد التقارر الخاصة بنتائج المتا

م. . 8 عة والتقي  عقد االجتماعات لمناقشة نتائج عمليتي المتا

ات لإلدارة بناء على النتائج. . 9  وضع التوص
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ه مؤسسة مجلس الخدمات المشترك  م لكافة ما تقوم  عة والتقي ة عمليتي المتا ة نود التأكيد على أهم وفي النها

رام ما نود وخط ومشارع جمن خدمات و م أداء الطاقم العامل في المؤسسة.  عة وتقي ة متا ، وعلى أهم

عة األهداف،  ون في طب م هي نفسها، ولكن اإلختالف  عة والتقي التأكيد على أن خطوات بناء نظام المتا

ة، والمؤشرات، انات المرجع م،  والب لنتائج، ومستو القرارات والنماذج المستخدمة، وطرق التحليل لودورة القي

ما تم  اتخاذها. واإلجراءات المطلوب ة دورة  م عمل ة التقي ة مستمرة ولكن عمل عة عمل ة المتا وأن عمل

ة هذا الدليل. ح في بدا  التوض
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  تعريف دراسة تتبع المسارات والوقت 1

) هي عبارة عن آلية لجمع البيانات المتعلقة Time and Motion Surveyدراسة تتبع المسارات والوقت (
بنظام جمع النفايات الصلبة، وتحليل تلك البيانات بطريقة منهجية. وتعتبر هذه الدراسة من األمور الهامة 
لصانعي القرار في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث أنها تحدد االحتياجات الفعلية والخيارات المتاحة لتحسين 

  نظم جمع النفايات الصلبة.

  دراسة تتبع المسارات والوقت أهداف 2

النفايات الموجود وبناء قاعدة  جمع نظام تشخيصتتبع المسارات والوقت هو  إعداد دراسة من العام الهدفإن 
ويتم جمع البيانات في الميدان من خالل تتبع سيارة جمع  جمع.النظام بيانات تستخدم في التخطيط لتحسين 
ثم يتم تحليل تلك البيانات في المكتب وتحديد التحسينات الالزمة لنظام النفايات من قبل فريق الدراسة، ومن 

  جمع النفايات. أما األهداف المحددة لدراسة تتبع المسارات والوقت فهي على النحو التالي:

 ي عمال الجمع وقتهم.قضمعرفة كيف ي .1
 معرفة مدى فاعلية استخدام معدات الجمع. .2
 المستخدمة.دراسة خصائص نقاط الجمع والحاويات  .3
 مالءمة مسار الجمع، وفحص حركة المرور خالل المسار. مدى التحقق من .4
 مالءمة الجدول الزمني للجمع.مدى التحقق من  .5
معرفة سلوك عمال الجمع والسائقين، وذلك في تعاملهم مع بعضهم البعض وفي تعاملهم مع المجتمع  .6

 المحلي.
 .جمعالمستوى ثقافة السكان فيما يتعلق بعملية و معرفة مدى تعاون السكان في عملية جمع النفايات .7
 ).Waste Flow Diagramعمل رسم بياني لسير النفايات وتدفقها ( .8

  دراسة تتبع المسارات والوقتل التحضير 3

، وفيما يلي مجموعة من نجاح الدراسة في  مر هام أيعتبر التحضير الجيد لدراسة تتبع المسارات والوقت 
  :قبل البدء بإعداد الدراسة تحضيرهااألمور التي يجب 

  :، وتشملالوثائق والمعلومات 3.1

 خارطة لمنطقة الجمع. -
 تعداد السكان في منطقة الجمع. -
 عدد األسر في منطقة الجمع. -
 أيام وأوقات الجمع. -
 مكونات طاقم الجمع. -
 خصائص مركبات الجمع (نوع المركبة، سعتها، حالتها... إلخ). -

  :، وتشملالوسائل واألدوات 3.2

 .)ديجيتالرقمية (ساعة  -
 .م) 2(قادر على قياس المسافة كل  مقياس للمسافة -
يمكن تقدير األوزان باالعتماد  طن، إذا لم يكن الميزان متوفر 30 إلى ميزان بقدرة استيعابية تصل -

 على حجم مركبة الجمع وكثافة النفايات.
 اليد فال يلزم وجود سيارة.سيارة لفريق الدراسة، وفي حال يتم جمع النفايات باستخدام عربة  -
 كاميرا ديجيتال مع نظام لقراءة اإلحداثيات وإظهار الوقت. -
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  فريق الدراسة: 3.3

تحديد فريق الدراسة مع تحديد مهمة كل عضو في الفريق أثناء جمع البيانات في الميدان، وفيما يلي مثال على 
  فريق الدراسة الالزم مع مهمة كل عضو فيه:

وم برسم المسار على الخارطة، وتحديد مواقع الحاويات عليها، ودراسة حالة : حيث يققائد المجموعة -
 الطريق وسلوك العمال.

 تسجيل الوقت والمسافة. :العضو األول -
 : دراسة حالة الحاويات.العضو الثاني -

  التنسيق قبل عمل الدراسة: 3.4

النفايات قبل البدء بتنفيذ الدراسة، التنسيق مع الهيئات المحلية أو مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن جمع 
كذلك ال بد من إعالم طاقم الجمع عند القيام بالدراسة حول طبيعة الدراسة وأهدافها، وأن الدراسة ال تهدف إلى 

  تقييم أداء العمال بقدر ما تهدف إلى تحسين ظروف العمل ونظام الجمع.

  النماذج الالزمة: 3.5

وال يحتوي على بعض النماذج الالزمة)،  "1" الملحق رقمفي الميدان (تحضير النماذج الالزمة لجمع البيانات 
بد من تجريب هذه النماذج على أحد المسارات وتعديلها بحيث تكون متناسبة مع طبيعة المنطقة المستهدفة في 

  الدراسة.

  دراسة تتبع المسارات والوقتتنفيذ  4

  المسارات والوقت بسالسة:فيما يلي بعض النصائح الهامة لتنفيذ دراسة تتبع 

  طرقحوادث ال 4.1

 من أهم األمور أثناء تنفيذ الدراسة هو الحفاظ على سالمة فريق الدراسة وتجنب حوادث السير، لذلك ال بد من
  مراعاة األمور التالية:

 .االنتباه إلى حركة مركبة الجمع باإلضافة إلى حركة المركبات األخرى على الطريق -
 .فريق الدراسةلبس سترة خاصة من قبل  -
 عدم تنفيذ الدراسة في األيام الماطرة. -
  في حال حصول حادث ألحد أفراد فريق الدراسة، ال بد من وقف الدراسة فوًرا. -

  أثناء تتبعها وجمع البيانات الالزمة. من قبل فريق الدراسة ومن المهم أيًضا أن ال تتم إعاقة عملية الجمع

  تسجيل الوقت 4.2

مركبة الجمع ومغادرتها لكل نقطة جمع خالل المسار،  ويتم استخدام ساعة رقمية لهذا يتم تسجيل وقت وصول 
الغرض، ويكون تسجيل الوقت ألقرب ثانية، وبناًء على هذا البيانات يتم حساب الوقت الذي استغرقته مركبة 

  الجمع عند كل نقطة جمع الحقًا في المكتب.
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دراسة تتبع المسارات والوقت

فريق الدراسة

 
  

  

  المسافةتسجيل  4.3

يتم تسجيل المسافة من خالل قراءة عداد السيارة التي تتتبع مركبة الجمع عند كل نقطة جمع، حيث يتم حساب 
المسافة بين كل نقطتي جمع الحقًا في المكتب، ويمكن أيًضا قياس المسافة بين نقاط الجمع من خالل الخارطة 

  المستخدمة.

  الحاويات 4.4

ومن ثم تصنيفها إلى حاويات صغيرة،  حجم الحاويات الموجودة في المنطقةقبل القيام بالدراسة، يتم تحديد 
 قياس أبعاد الحاويات، وفي حال لم يكن هناك بيانات متوفرة حول أحجام الحاويات، يتم ومتوسطة، وكبيرة

  .ونوعهاإحصاء عدد الحاويات وتصنيفها بحسب حجمها السائدة في المنطقة المستهدفة. وأثناء تنفيذ الدراسة 

  التوزين 4.5

معرفة أوزان النفايات التي تم جمعها من خالل توزين مركبة الجمع قبل دخولها وبعد خروجها من نقطة تفريغ 
النفايات (سواء كانت نقطة ترحيل أو مكب)، وفي حال لم يكن هناك ميزان في نقطة التفريغ يمكن توزين مركبة 

ل أجرة معينة)، حينها ستضطر مركبة الجمع من الخروج عن الجمع في أي ميزان قريب من منطقة الجمع (مقاب
وفي هذه الحالة ال بد من خصم الوقت والمسافة التي أمضتها  مسارها الطبيعي للوصول إلى موقع الميزان،

  مركبة الجمع في الذهاب للميزان من الوقت نهائي والمسافة النهائية.

  رسم الخرائط 4.6

الذي انطلقت منه  وموقع الكراج واضح، وتحديد مواقع نقاط الجمع تحديد مسار الجمع على الخارطة بشكل
، باإلضافة إلى حالة الطريق من حيث كونها معبدة أو ال، أو أي مشاكل ومعيقات موجودة في مركبة الجمع

  .حول الحاوياتالطريقة. ويتم ترقيم نقاط الجمع على الخارطة بحيث يتم ربطها مع البيانات التي تم جمعها 
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  مركبة الجمع في دورية عمل متكاملة حركة 4.7

في بعض مناطق الجمع، تقوم مركبة الجمع بتنفيذ عدة رحالت من منطقة الجمع إلى موقع التخلص النهائي 
غطية جميع العمليات خالل خالل دورية العمل الواحدة، وال بد عند تنفيذ دراسة تتبع المسارات والوقت من ت

ويمكن تقسيم الوقت في دورية دورية العمل الواحدة، أي منذ انطالق مركبة الجمع من الكراج حتى عودتها إليه. 
  العمل الواحدة إلى أجزاء كما هو مبين في المعادلة التالية:

  + هـ + و + ز 3ج –+ د)  2+ ج 1ك = أ + ب + ع (ج

  حيث أن؛

  ك: الوقت الكلي.

  لوقت من الكراج إلى مسار الجمع.أ: ا

  ب: وقت الكلي في مسار الجمع.

  ع: عدد الرحالت.

  : الوقت من مسار الجمع إلى موقع التخلص.1ج

  : الوقت من موقع التخلص إلى مسار الجمع.2ج

  د: الوقت في موقع التخلص.

  هـ: الوقت من موقع التخلص إلى الكراج.

  و: الوقت الرسمي لالستراحة.

   لضائع ألي سبب كان.ز: الوقت ا

  

  الجمع سلوك طاقم 4.8

من المحتمل أن يعمل طاقم الجمع بسرعة أكبر من المعتاد ألنهم سيظنون بأنه تتم مراقبتهم من قبل فريق 
الدراسة، لذلك ال بد من الحديث معهم قبل البدء بالدراسة وتوضيح أهداف الدراسة لهم. وبكل األحوال فإن هذا 

بعد الحديث معهم، لذلك ال بد من أخذه بعين االعتبار أثناء تحليل البيانات. وأفضل  االحتمال سيبقى قائم حتى
طريقة لمعرفة كفاءة العمل الحقيقية هي في إنشاء نظام بيانات يتم فيه تعبئة البيانات اليومية المتعلقة بوقت 

مقارنة الوقت الكلي أثناء تنفيذ ، ومن ثم تتم الجمع، حيث يقوم السائق أو مشرف الحركة بتعبئة البيانات الالزمة
دراسة تتبع المسارات والوقت مع الوقت الحقيقي الذي تم جمعه بشكل يومي لنفس المسار، ويتم معالجة البيانات 

  بناًء على ذلك.

  تحليل نتائج المسح الميداني 5

البيانات بطريقة يتم فيها تعريف بعد جمع البيانات من الميدان نأتي لمرحلة تحليل البيانات، ويجب القيام بتحليل 
  التحسينات المطلوبة لنظام الجمع.

  ساعات العمل مدى استغاللدراسة  5.1

  يمكن معرفة مدى كفاءة استغالل الوقت من قبل عمال الجمع من خالل حساب المؤشرات التالية:

حساب الوقت منذ حيث يتم ، اإلجمالية كمية النفايات التي يجمعها العامل الواحد في الدقيقة الواحدة -
 نقطة اإلنطالق حتى العودة.
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كمية النفايات التي يجمعها العامل الواحد في الدقيقة الواحدة الصافية، حيث يتم حساب الوقت في  -
  منطقة الجمع فقط.

 كمية النفايات التي يجمعها العامل الواحد في اليوم. -

في مقارنة أداء العمال بين منطقة وأخرى، وذلك وال بد من اإلشارة بأنه ال يصح أن يتم استخدام هذه المؤشرات 
الختالف المعدات المستخدمة والظروف المحيطة من منطقة ألخرى، ولكن يمكن استخدام هذه المؤشرات 
للمقارنة بين نظام الجمع قبل وبعد التعديل في نفس المنطقة ونفس المسار، من أجل تقييم التعديالت التي تم 

  تطبيقها على نظام الجمع.

  أثناء دراسة وتحليل كيفية قضاء ساعات العمل، يمكن أن تظهر المشاكل التالية:

التأخر في بدء العمل من قبل طاقم الجمع وذلك بسبب وجود مشاكل أو أعطال في مركبة الجمع أو  -
 عدم التنسيق الجيد بين العمال.

أو لعدم كفاءة  اتمتناثرة حول الحاويوجود نفايات إمضاء وقت طويل عند كل نقطة جمع بسبب  -
 .معدات الجمع

مع في ساعات الذروة (ساعات االزدحام) في المناطق التجارية أو في الناجم عن الجتضييع الوقت  -
مراكز المدن، وفي هذه الحالة ال بد من تعديل وقت الجمع لتجنب ساعات الذروة، بأن يكون الجمع في 

 الصباح الباكر أو في ساعات الليل.
 من العمل، أي أنه من الممكن تكليفهم بأعمال إضافية خالل دورية عملهم. اإلنتهاء المبكر -

  دراسة حمل مركبات الجمع 5.2

يتم تحميل مركبات الجمع بما يتناسب مع قدرتها اإلستيعابية، بحيث ال يكون حملها أكثر أو أقل بكثير األصل أن 
األعطال ويؤدي إلى تقليل عمر المركبة، من قدرتها، حيث أن تحميل المركبات فوق طاقتها يسبب الكثير من 
  كما أن تحميل المركبة أقل بكثير من طاقتها يقلل من كفاءة استخدامها.

طاقتها في  فوق لأن المركبة تحمّ  ،بالنفايات الجمع مركباتيل الكيفية التي يتم بها تحميل تحلمن قد يظهر أحيانًا 
يريدون عادة جمع كل  الجمع طاقمألن أفراد  ، وذلكلثانيةالرحلة اأقل من طاقتها بكثير في الرحلة األولى و

بد من أخذ هذه النقطة بعين اإلعتبار ، لذلك ال  في رحلة واحدة. الجمع واإلنتهاء من جمعهاالقمامة في منطقة 
   أثناء تصميم مسارات الجمع بحيث يتم توزيع األحمال على الرحالت بشكل متساوي نسبيًا.

  دراسة الحاويات 5.3

سواء أكانت الحاويات قد تم توزيعها في الشوارع من قبل مدى مالءمة الحاويات التي يستخدمها السكان،  دراسة
على نفقتهم الخاصة خصوًصا عند استخدام نظام الجمع "منزل إلى  هامقدم الخدمة، أو قام السكان بإحضار

دراسة وضع الحاويات من حيث بد من منزل" حيث يكون لكل أسرة حاوية خاصة بها. وفي كلتا الحالتين ال 
سهولة تفريغها أثناء عملية الجمع، والوقت الذي يحتاجه عمال الجمع في تفريغ الحاوية الواحدة، وسهولة 

، مناسبةمواقع موزعة في الحاويات إذا ما كانت التعامل معها من قبل السكان، ومدى مالءمة حجم الحاويات، و
  .على الصحة العامةو فةنوعية الحاويات على مستوى النظا وأثر

  دراسة المسارات 5.4

حيث أن اختيار المسار المالئم سيقلل من الوقت الالزم لعملية  مدى مالءمة مسارات الجمع المستخدمة،دراسة 
  ومن أبرز األمور التي يجب تحليلها أثناء دراسة مسارات الجمع: الجمع،عملية الجمع مما ينعكس على تكلفة 

 ل المسار.وجود تكرار غير الزم خال -
 ة المسار وعدم تقطعه.سالس -
  الجمع مع قوانين السير. مسارتوافق مدى  -
 خالل المسار. كثيرة منعطفاتوجود  -
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نقطة جمع في المسار من نقطة انطالق مركبة الجمع، وقرب آخر نقطة جمع من مكان  لقرب أو -
 التخلص النهائي. 

  قيدراسة حالة الطر 5.5

شوارع معبدة، وقوانين السير الموجودة فيها، وساعات االزدحام دراسة حالة الطريق، من حيث وجود 
، والممرات الضيقة، وأية إعاقات المروري، ووقوف السيارات على جوانب الطريق، ومدى انحدار الطريق

  موجودة فيها، وال بد من أخذ جميع هذه الخصائص بعين االعتبار أثناء تصميم مسار الجمع.

  دراسة سلوك طاقم الجمع 5.6

سة سلوك طاقم الجمع وتقييمه من حيث تعاون األفراد فيما بينهم، وعالقتهم مع السكان، ومدى إلتزامهم درا
بقواعد الصحة والسالمة المهنية، وأخذهم للعمولة من الناس. وذلك أن طاقم الجمع على اتصال مباشر ويومي 

إدارة النفايات الصلبة بين السكان، مع السكان، ولهم دور كبير في إعطاء انطباع إيجابي أو سلبي حول خدمة 
مما ينعكس على مدى تعاون السكان معهم، لذلك ال بد من تحسين مهارات التواصل لديهم من خالل إشراكهم في 

  برنامج خاصة، ومن األمور الهامة أن يتم تدريبهم حول قضايا الصحة والسالمة المهنية. 

  دراسة مدى تعاون السكان 5.7

دراسة مدى تعاون السكان في عملية جمع النفايات، وذلك من حيث إلتزامهم بوضع النفايات في األماكن 
المخصصة وضمن األوقات المحددة مسبقًا، وإلتزامهم بفصل النفايات في حال كان نظام الجمع المستخدم يقوم 

 بد من دراسة أسبابه وتحليلها على الفصل في المصدر. وإذا كان هناك نقص في التعاون من قبل السكان، فال
ون اتع إلى عدمعادة  تؤديمن أجل اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة التعاون من قبل السكان. ومن األسباب التي 

  السكان:

 عدم إعالم السكان بشكل جيد حول أيام الجمع، ووقت الجمع، وطريقة التخلص من النفايات. -
 مواعيد المحددة من قبله لجمع النفايات.عدم ثقة السكان في مقدم الخدمة وفي ال -
  وجود عالقات غير جيدة بين السكان وطاقم الجمع. -

  دراسة المناطق صعبة الوصول 5.8

في كثير من المدن والقرى يوجد مناطق يصعب الوصول إليها من قبل الشاحنات الضاغطة التي تستخدم عادة 
لها)، وإذا كانت مثل هذه المناطق موجودة خالل  في جمع النفايات (بسبب الطرق الضيقة أو االنحدار العالي

مسار الجمع، فال بد من دراستها وتحليل أنظمة الجمع المستخدمة فيها من أجل تحسينها. عادة ما يتم استخدام 
طرق غير تقليدية في جمع النفايات من مثل هذه المناطق، مثل استخدام مركبات جمع ذات حجم صغير، أو 

طة على المشاركة المجتمعية في عملية الجمع، حيث يقوم السكان بإيصال النفايات إلى نق االعتماد بشكل أساسي
  يمكن لمركبة الجمع الوصول إليها.

  وتدفقها دراسة سير النفايات 5.9

)، وفيما يلي مثال على الرسم Waste Flow Diagramحيث يتم عمل رسم بياني لسير النفايات وتدفقها (
  :والذي تم تطويره لمنطقة مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة في منطقة طوباس البياني المذكور
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  تطبيق نتائج الدراسة 6

وضع خطة لتطبيق نتائج دراسة تتبع المسارات والوقت الهادفة إلى تحسين نظام الجمع، وفي البداية يتم تطبيق 
مه وعمل تعديالت إضافية عليه حتى يتم الوصول إلى نظام الجمع المقترح على نطاق تجريبي، بحيث يتم تقيي

تطبيق نظام  مشاكل أواعتراضات ناتجة عن يقلل من احتمالية نشوءنظام الجمع األمثل، هذا األمر من شأنه أن 
  ويزيد من احتمالية النجاح في تطبيق نظام الجمع الجديد. ،على نطاق واسع جمع جديد

عمل التعديالت الالزمة، يتم تطبيق النظام على نطاق واسع. وينبغي أن  بعد التطبيق على نطاق تجريبي، وبعد
تستمر عملية تقييم وتحسين نظام الجمع أن ال تتوقف عند نقطة محددة، وذلك ألن الظروف المحيطة بإدارة 

المحيطة،  النفايات الصلبة تتغير يوًما بعد يوم مما يستدعي التطوير المستمر للخدمة حتى تبقى متكيفة مع البيئة
  ومثل هذا األمر ال بد من أن يبقى قائم في خطط إدارة النفايات الصلبة التي يعدها مقدم الخدمة.
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 نموذج المعلومات العامة: - 1

    تاريخ الدراسة:  1

  فريق الدراسة:  2

  
  المهمة  االسم  الموقع

      قائد الفريق
      )1عضو رقم (
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      السائق
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  مقدمة
 ذلك و الصلبة، النفايات إدارة مجال في المجتمعية  توعيةال حمالت لتنظيم خطة إعداد كيفية حول مفصالً  شرحا الدليل هذا يقدم

 الجهة على يجب التي الخطوات صفي أنه كما ،الصلبة النفايات دارةإ قطاع حول كامل تصّور على الجمهور حصول لضمان

 والذي ةبيئيال توعيةال رقفِ  بناء عملية خطواتل وصف لىإ باإلضافة ،ناجح بشكل توعويةال حمالتال هذه لتنفيذ اتخاذها المنسقة

  .الحمالت هذه إدارة مسؤولية يتولّى

 تتصف و. سيتم التفيذ "كيف"و ،"متى"و ،"ماذا"و ،التوعية خطة بنود ينفذ سوف "من" إلى يشير الدليل هذا فإن باختصار و 

  . األهداف و مواقفال اختالف مع لتتكيف مصممة نهاأ حيث، ديناميكيةبال الوثيقة هذه

 التغيير األمر تطلب اذا خاصةو ،تتعلق بالنفايات الصلبة سياسة أية لتنفيذ النجاح مفتاح المجتمعية توعيةالو التواصل تحمال تُعد

 لفت في يتمثل الذي و الرئيسي الهدف على بناءً  المجتمعية التوعية حمالت تصميم يتم عام بشكل و .مجتمعلل والسلوكي العام

 .ذو العالقة االجتماعي السلوك في تغيير حداثإ و المشاكل أو القضايا بعض إلى الجمهور انتباه

 الضروري فمن ،يتمحور حول إدارة النفايات الصلبة مشروع أو سياسة أو ، قضية حولللجمهور جديد عام مفهوم تقديم عند

 تصوراتهم وكذلك المستهدف الجمهور ورغبات إحتياجات همفَ  المهم فمن ولذلك، العالقة ذات للرسائل المستهدف الجمهور تَقبُل

و على وجه  "االجتماعي التسويق"  مفهومب عنه بريُعَ  ما وهذا ،المشروع وأ المقترحة السياسة من المتوقعة التغييرات عن

 هذه مثل أهداف حول المستهدف الجمهور من كامل فهم إلى بطبيعتها تحتاج و التي الصلبة النفايات إدارة مشاريعالخصوص 

  .االستفادة هذه ستتحقق كيف و المشروع، من كمستفيد منه المطلوبة المهام ،اتنفيذه آليةو ،المشاريع

  : يلي كما مختلفة مراحل أربعة على تُنفَذ خطوة عشرة إثني من المجتمعية التوعية عملية وتتألف

 التوعية لمهمة التخطيط مرحلة تبدأ عندها صلبة، نفايات إدارة مشروع بتنفيذ قرار تخاذإ بمجرد :التخطيط -األولى  مرحلةال

 عملية من ولىاأل ثالثال الخطوات من التخطيط مرحلة تتألف و .األهداف وتحديد الموارد تنظيم عملية لدعم وذلك المجتمعية،

 : المجتمعية التوعية

 التوعية حملةل العامة هدافاأل تحديد. 

  المجتمعي التواصل و اإلتصال ، المجتمعية توعيةال فريق تشكيل. 

 المستهدف للجمهور التعليمي للمستوى تقييم إجراء.  

 مهااستخداو التخطيط مرحلة خالل معتجُ  التي المعلومات كافة من االستفادة المرحلة هذه في يتم: التطوير -الثانية  مرحلةال

 الخطوات المرحلة هذه تتضمن .نشرها واستراتيجيات الحملة رسائل وضع كذلك و ،المجتمعية التوعية استراتيجية إلعداد

 : المجتمعية التوعية عملية من 6،5،4

 االتصال و لتواصلا استراتيجية تصميم. 

 التنفيذ استراتيجية تصميم. 
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 .وضع ميزانية للتواصل  

 الحملة اطالق يتم و نشرها، طرقو اإلعالم وسائلو للمنشورات الفعلي التطوير المرحلة هذه تشمل: التنفيذ -الثالثة  مرحلةال

 الخطوات خالل من المرحلة هذه تُنفَذو ،الترويجية الفعاليات إنجاز و التخطيط كذلكو العالقة، وأصحاب اإلعالم وسائل مع

 . المجتمعية التوعية عملية من 9،8،7

 اإلعالمية والوسائل والمنشورات المطبوعة المواد تطوير. 

 الحملة إطالق. 

 الترويجية الفعاليات تنظيم. 

 مشاريع في المجتمع مع والتواصل لتوعيةا التحم إجراء في الخطوات أهم من المرحلة هذه تُعد :التقييم -الرابعة  مرحلةال

 التقييم يتم ولكن المنفذة، نشطةاأل أو نشوراتالم عدد خالل من ليس المنفذة، الحملة فعالية تقييم يتم حيث ،الصلبة النفايات إدارة

 تَصُور و فَهمتغيير خالل من الصلبة، النفايات إدارة مستوى تحسين في واألنشطة نشوراتالم هذه تركته الذي األثر خالل من

 : التوعية حمالت خطوات من خطوتين بآخر المرحلة هذه تُنفذ .األفضل نحو سلوكياتهتغيير بالتالي و المستهدف المجتمع

  العملية تقييم. 

  األثر تقييم.  

   المجتمعية التوعية حمالت أهداف تحديد :االولى الخطوة 
 العالقة ذات التحتية البنية مشاريع تنفيذ و تطوير مسؤولية يتولون من كل على ينبغي المشروع، أولويات تحديد إلى استناداً 

 ترتيبها و التوعية لحملة العامة باألهداف كاملة قائمة تحضير ،المجتمعية التوعية وأخصائيي وكذلك الصلبة، النفايات إدارة بقطاع

 .األولوية حسب

 تحقيقها يمكن التي والثانوية األولية والنتائج اإليجابية اإلجراءات جميعفي  األنشطة كافة في الحمالت لهذه العامة األهداف تتمثل

  . الصلبة النفايات بإدارة يتعلق فيما لها المخطط المجتمعية التوعية حملة تنفيذ خالل من

  : العامة االهداف هذه على األمثلة من و

 المختلفة البيئية القضايا حول العام الوعي مستوى رفع و تحسين. 

 الصلبة النفايات مستوى خدمةل المعاكسة المجتمعية المواقف تقليل  

 التوعية حمالتأهداف   يساند و يدعم باتجاه المحلية القيادات تفعيل. 

 الحمالت هذه رسائل توصيل خالل من التوعوية الحمالت أهداف تحقيق لتدعم فعّالة و جديدة قيادات تدريب و تشكيل 

 من الفئات المجتمعية. ألخ.. الدينية و المجتمعية المؤسسات الجامعات، المدارس، من كل إلى



4 
 

 األنظمة القوانين، من نشره يتم لما االمتثال خالل من الصلبة للنفايات الجديدة للخدمات المحلي المجتمع تفاعل ضمان 

  .المحّدثة النفايات خدمة تعرفة ألنظمة كاإلمتثال التعليمات، و

 المستويات كافة على الصلبة النفايات لخدمات الديمومة تحقيق على التركيز 

 المشروعة غير الطرق إتباع و العامة المناطق في النفايات إلقاء حول المجتمع سلوكيات في ملموس تغيير تحقيق 

 .النفايات هذه من للتخلص

 النفايات مع منآ و أفضل تعامل تحقيق نحو قدراتهم رفع و الناتجة النفايات كميات من التقليل على المواطنين تشجيع
 .الصلبة

  المجتمعية التوعية و للتواصل فريق إنشاء: الثانية الخطوة
كيل حملة، أية تنفيذ قبل بها القيام يجب التي األمور أهم من ص و خاص فريق تش  و المجتمعية التوعية حمالت لتنفيذ متخص

ل تهدفة الفئات مع للتواص روع هدف اختالف على الحملة، من المس راك يجب حيث ، المش  مراحل كافة في الفريق هذا إش

كيل يتم ال احيانا لكن و. التوعوي البرنامج ؤولية ايالء يتم إنما و الفريق هذا مثل تش اركين إلى الحملة تنفيذ مس  أو خرينآ مش

ة س ة مؤس ص ل في متخص ، كدائرة العالقات االجتماعية في الوزرات ذات العالقة أو الهيئات المجتمعية التوعية و التواص

  .تنفيذ المشروعالمحلية التي تقوم على 

  : في الفريق هذا مهام تتمثل و

  ع ل  عمل خطط وض تهدف، للتواص  هذه تحتويها التي األنشطة بكافة المرتبطة ميزانياتال و كذلكمع الجمهور المس

 .الخ.. ويافطات، واعالنات، عمل، ورشات من الخطط

 حول قضايا النفايات الصلبة الوعي لزيادة الجمهور مع التواصل. 

  اتذةأ من المحليين القادة قدرات رفعو  تدريب يوخ ومعلمين س أن األعمال ورجال وش  البيئي الوعي زيادة آليات بش

 ما أمكن. تدويرهاالعمل على  و استخدامها عادةوإ النفايات، تقليل على كالتشجيع المجتمع، لدى

 ميم تراتيجيات الخطط تص ة اإلعالمية واالس ص لبة النفايات إدارة قطاع في المتخص طة تنظيم ثم من و ،الص  األنش

تفادة و المختلفة التوعوية بات من االس نوية البيئية المناس  يوم ، النظافة يوم العالمي، البيئة كيوم ، العالقة ذات الس

 .الخ..األرض،

 راك ائل اش اهم المتاحة اإلخبارية اإلعالم وس ر و ترويج في لتس روع فكرة نش دو المش اندة المجتمعية  حش  لهذهالمس

 .الفكرة

 ائل الالزمة و المجتمع مع متواصلة اتصال قنوات فتح تقبال توفير الوس ار أية الس تفس ناديق  المشروع حول اس كص

ل االجتماعي  فحات التواص ميم ص  فكرة منبدوره  يدعم ممااالقتراحات، و فتح خطوط الهاتف المجانية، وتص

  .لها المعارضة المواقف و اآلراء من يقلل و المشروع
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   هدفمستال المجتمع في الصلبة النفايات إدارة قطاعل تقييم و مسح إجراء: الثالثة  الخطوة
 الموجودة المعلومات مراجعة

رة و المتوفرة المعلومات بجمع يقوم أن حملة، أية إطالق لقب التوعية لحمالت المنظم الفريق على ينبغي  النفايات عن المنتش

لبة تال الجمهور بين ما الص تطيع بحيث هدف،مس هدف  حول رالجمهو معلومات في الثغرات تحديد خاللها من الفريق يس

 .أقل تكلفة أكبرو بسرعة الموضوع حول جّمة معلومات توفر نهاأل جداً  ضرورية الخطوة هذه عدتُ  والمشروع. 

 : في خاللها من المعلومات على الحصول الفريق يستطيع التي المصادر تتمثلو

 .لصلبةا النفايات حول رسائل على تحتوي التي التجارية والمنشورات االجتماعية البيئية، المجالت• 

 .الصلبة النفايات قطاع حول الجمهور واستقصاءات العام الرأي استطالعات• 

 .حقولها اختالف على والمجالت الصحف في الصلبة النفايات لموضوع السابقة التغطية• 

 .العالقة ذات غرافيةوالديم االستقصائية والدراسات التعداد إحصاءات• 

 .لخإ.، والجامعات المدارس ،عملها مجاالت باختالف الحكومية غير و الحكومية المؤسسات هاعدّ تُ  التي والتقارير البيانات• 

 العالقة، ذات وبحوث جديدة، استقصائية دراسات جراءإ من بد ال عندها المذكورة، المصادر من المعلومات كفاية معد حال في

عة مقابالت و تهدف الجمهور مع موس ً  يتم، كما و المس ا اكل بنوعية التنبؤ ،المطلوبة المعلومات جمع خالل من أيض  و المش

اعد مما ،و القائمين عليها التوعية حمالت تواجه قد التي التحديات  بالتالي و الحمالت تنفيذ بداية منذ االجراءات اتخاذ على يس

 : يلي ما خالل من المتوقعة التحديات و بالمشاكل التنبؤ التوعية لفريق يمكن. الحملة أهداف تحقيق تسهيل و تأخير أي بجنُ تَ 

 الماضي في تتم مماثلة و مشاريع ريادية في ادارة النفايات لمبادرات عامة معارضة وجود. 

 الصلبة النفايات قضية مع التعامل كيفية في المستهدف الجمهور من المتوقعة السلوك أنماط تحديد. 

 اإلعالم وسائل قبل من تضليلال بسبب الصلبة النفايات حول الجمهور لدى خاطئة و مسبقة تصورات وجود. 

 الصلبة النفايات ادارة في الجديدة المبادارت هذه لمثل حاجتة بعدم المستهدف جمهورال لدى الخاطئ االعتقاد.  

  

  المستهدف الجمهور تحديد

ة إعداد و التوعية الحملة أهداف تحديد بعد تهدف للمجتمع التقييم دراس تهدف فئات المجتمع تحديد ينبغي ، المس  على بناءً  ،ةالمس

ية طبيعة ودة النفايات قض ير و فئات لىإ الجمهور تجزئة إن.لها المخطط التوعية حملة من المقص  هذه من لكل بروفايل تحض

اعد قد الفئات كل يس هيل على كبير بش ل عملية تس يل و التواص ائل توص  الجمهور تجزئة يتم ما عادة و ،التوعية حملة رس

ً  المستهدف   : في تتمثل التي و والسلوكية غرافيةوالديم عوامللل تبعا

  .مكانه و العمل طبيعة العائلي، الوضع ، التعليمية الخلفية الدخل، العرق،مستوى الجنس، العمر،:  غرافيةوالديم العوامل
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 بقضايا إلمامه و الجمهور ثقافة مستوى المجتمع، سلوكيات على المؤثرة العوامل المجتمع، في السائدة القيم:  السلوكية العوامل

لبة النفايات ؤول عن إدارتها (جممع ونقل و تخلص)،  المختلفة، الص  منها التخلص طرق و النفايات انتاج كمياتمن هو المس

  .بها العالقة ذات المالية والقضايا

تهدف الجمهور تحديد عملية إن اعد تجزئته و المس ية في تأثيرا و تأثراً  األكثر الفئة هي من تحديد في كثيراً  تس  النفايات قض

لبة، اعد كما الص ا تس هل هي ما و الفئة هذه أولويات تحديد في أيض ال قنوات أس ائل ايص  عملية تؤدي. خاللها من الحملة رس

كذلك الفئت التي ;و أهمية، أقل هم منو أهمية، األكثر هم من تحديد  ;الجمهور أولويات تحديد إلى وتعريفه الجمهور تحديد

 و المنزلية النفايات انتاج تقليل على التشجيع هو الحملة هدف يكون عندما المثال سبيل فعلى .حملةال يجب استثناؤها من أنشطة

 ربات هو هنا لالستهداف أولوية الفئات هذهأكثر ولكن النفايات انتاج في تساهم المجتمع فئات جميع فإن المنزلي، الدبال تصنيع

  .البيوت

   العالقة صحابأ حديدت

حاب مجموعة تتمثل لبة النفايات إدارة حول التوعية حمالتفي  العالقة أص  بهذه والمتأثرين المؤثرين األطراف كافة في الص

 . تعطيلها في أو انجاحها و دعمها في سؤاءً  القضية،

مل ات و ،الممثليات و والدينية، والتعليمية الحكومية غير و الحكومية المنظمات من كل المجموعة هذه تش س  القطاع مؤس

اتالخاص، س  خالل من التوعوية الحملة هدافأ انجاح في ملحوظاً  دوراً  المجموعة هذه تبدي حيث المهنية، و الفنية والمؤس

    .تأثيرهم إضعاف عوية ووالت الحملة لهدف المعادية األطراف على التأثير كذلك و .سياساتها و هدافهاأب ربطها

 : خالل من الصلبة النفايات ادارة حول التوعية بحمالت العالقة أصحاب تحديد يمكن

 المستهدف الجمهور ضمن أولوية ذات مجموعة كل يممثل تحديد• 

 .نهائي تخلص و نقل و جمع من ،الصلبة النفايات دارةإ عن المسؤولين تحديد• 

 .من كافة الجوانب سواًء المالية أو اإلدارية التوعوية الحملة ألهداف المعارضة و الداعمة المتوقعة األطراف تحديد• 

  . الفنية و المالية النواحي من التوعوية للحمالت دعمها المتوقع و الجهات تحديد• 
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   المدينة في الصلبة النفايات الدارة المشترك المجلس قدرات تقرية مشروع ضمن لحم بيت مدينة شوارع تنظيف تضمنت بيئية توعية لحملة صورة

  الهدف المجتمع مع صلتواال استراتيجية تصميم: الرابعة  الخطوة
تراتيجية بناء لخطوةا هذه في يتم ال آلية حوِض تُ  اس ل و االتص تهدف المجتمع مع التواص روعل المس لبة النفايات إدارة مش  الص

ذه، المخطط ك تنفي اءً  وذل ا على بن ه تم م ات من جمع ات و معلوم ان ة خالل بي ذه تطوير يمكن التقييم، و التخطيط مرحل  ه

تراتيجية روع طبيعة عن النظر بغض الطويل المدى على االس ى بما تحديثها و تعديلها ثم ومن المش روع طبيعة و يتماش  المش

 .قيد التنفيذ 

   االستراتيجية عدادإ أثناء عليها التركيز يجب التي األمور بعض هنالك

  التوعوية الحملة أهداف تحديد:  أوال

 لهذه الفرعية األهداف على التركيز هو هنا نقصده ما لكن و األولى الخطوة في عنه الحديث سابقا تم الحملة أهداف تحديد إن

 الصلبة،عندها بالنفايات العالقة ذات البيئية القضايا حول الجمهور لدى يالوع مستوى رفع هو العام الهدف يكون فعندما الحملة،

  : يلي ما على التركيز من بد فال

 الصحيح بالشكل الصلبة النفايات دارةإ أهمية حول الجمهور معرفة مستوى 

 الصلبة النفاياتكميات  تقليل أهمية 

 العامة األماكن في النفايات إلقاء مخاطر   

 .الصلبة النفايات من النهائي التخلص و نقلو ال جمع،ال بخدمة المرتبطة التكاليف

  التوعوية الحملة رسالة تطوير:  ثانياً 

 واحدة، معلومة أو فكرة على رسالة كل تحتوي أن المفضل من و التوعوية للحملة وموجزة واضحة رسالة صياغة و إعداد يجب

 على صياغتها يتم ِحكم وأ ثقافية رموز أو شعبية أمثال وجود من االستفادة يمكن أحيانا.  الهدف الجمهور قبل من الفهم سهلة

  : الشعارات/الرسائل هذه على األمثلة من و. وسعأ صدىو كبرأ اً تأثير يعطي مما) Slogans(شعارات شكل
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 نحافظ على البيئةونفكر في المستقبل ل. 

 االيمان من النظافة  

 سأفعل كل ما هو في أستطاعتي للحد من 

 النفايات انتاج

  أمراضاً، ال يمكن السيطرة قد يسبب التلوث

  .عليها

 ال تقتل البيئة كي ال تقتلك. 

 النفايات تدوير و االستخدام إلعادة نعم  

 النفايات حاويات لحرق ال  

 
 
 
  

  

  

  الهدف الجمهور مع التواصل و االتصال وسائل و أدوات اختيار :الخامسة  الخطوة
تعمال التوعية بحملة البدء قبل العمل فريق على يجب ائل كافة باس ل وس  هذه تقييم على يعمل أن ، المتاحة االجتماعي التواص

 االتصال وسائل في المستمر التَوُسع و التطور االعتباربعين  آخذين رالجمهو في تأثيرا و فعالية أكثر هو ما اختيار و الوسائل

  . البشرية و المالية الموارد مع تناسبا كثرأ هو ما اختيار إلى باالضافة الراهن الوقت في خاصة و المتوفرة

  : نوعين إلى للجمهور المعلومة توصيل طريقة حيث من االتصال وسائل و أدوات تقسم

 مباشر بشكل الهدف المجتمع إلى المعلومة/  الرسالة رسالإ خاللها من يتم التي و:  الهدف بالجمهور المباشر االتصال وسائل

  : يلي ما تشمل و

 الصلبة النفايات قضايا حول الضوء لتسليط فعّالة وسيلة معين حدث أو نشاط تنظيم يعتبر حيث:  األنشطة و األحداث .1

 نفس في لكن و تكلفة،إلى  و تنظيم إلى نشطةاأل هذه تحتاج أن الممكن من القضايا، هذه حول الناس معرفة وزيادة

 البيئية المناسبات انتهاز هنا يمكن و فعالية، أكثر و تكلفة أقل ستكون فإنها سليم بشكل منظمة و عّدةمُ  كانت اذا الوقت

 و البيئية المؤسسات المدارس، ، الجامعات مثل بالمشروع العالقة أصحاب مع شبكات إقامة و العالمي البيئة كيوم

  لحم بيت و الخليل محافظتي في التوعية حمالت في استخدامها تم التي الشعارات أحد

  ألحد زاويا المعرض البيئي الذي تم في جامعة خضوري في طولكرم  صورة



9 
 

 موعد، تحديد و مسبق، تخطيط إلى نشطةاأل /األحداث هذه مثل تنظيم اجتيحو الهيئات المحلية . و  البيئية النوادي

 معرض تنظيم هو هنا األحداث أبرز من لعل و. ةالمطلوب الميزانية إعداد و الحدث لهذا الدعايةو نشر  المكان، اختيارو

 أحد الجامعات. أو المدارس أحد بضيافة معالجتها و تقليلها طرق و الصلبة النفايات حول بيئي

  

  

  
  

في  فعّالة و ذات تأثير إتصال وسائل الخ ، التحقيقات و اإلخبارية والرسائل النشرات، و الكتيبات، تعتبر:  المطبوعات .2

 عندو .األمر لزم إذا طباعتها يمكن التي و االلكترونية المواد على االعتماد من الرغم علىالجمهور المستهدف، 

 النقاط على التركيز مع االمكان، قدر بسيطة و سهلة لغة اختيار مراعاة من بد فال المطبوعات هذه مثل تحضير

  الرسالة وصول تسهيل و للتوضيح الرسومات و الصور استخدام مع الحملة من المرجّوة

  

  

  

  

  

  

  

 في أيضا فعّالة لةيوس باعتبارها الصلبة النفايات حول الدعائية المواد نشر و تحضير اختيار يمكن:  يةئدعا مواد .3

 التي فتاتالال كذلك و ، الشوارع في لتعليقها واليافطات الملصقات، بعض نشر و طباعة يمكن فهنا المجتمعية، التوعية

 .ذكرها السابق االنشطة خالل استعمالها يمكن

 

 

 

 

 الهدف الجمهور مع اللقاءات و االجتماعات خالل العروض هذه استعمال هنا يتم حيث:  المصورة بالشرائح عرض .4

حتى نتجنب أي اللقاء و االجتماع من الهدف و األساسية النقاط على التركيز و اللغة سهولة على الحرص يجب هنا و

 تشتت لتفكير الحضور و بالتالي وجود آراء معرضة لهدف الحملة.

  تم إعداده خالل تنفيذ مشروع ريادي حول تصنيع الدبال المنزلي في الضفة صورة لمنشور إرشادي

لحم بيت و الخليل محافظتي في و رفعها إعدادها تماليافطات التي  أحد  
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 القضايا بعض مراعاة من هنا بد ال ولكن المعلومة، لنقل فعّالة وسيلة االلكترونية المواقع تعتبر:  االلكتروني الموقع .5

 الوصول ولةسه و المعلومات ىغن التحديث،و الفاعلية،و ، الشفافية"  تشمل و االلكتروني الموقع تصميم عند الهامة

  ه"إلي

 بحيث اتجاهين ذات اتصال لةيوس بأنها تتميز و المعلومة نقل في فعّالة لةيوس تعتبر و:  االجتماعي التواصل وسائل .6

ً  معها فاعلوالت المشاركة على تحثّه إنما و المعلومة، الستقبال فقط ليس للجمهور فرصة تتيح  هذه أشهر ومن ، أيضا

  : الوسائل

 

 

 أدوات خالل من الهدف المجتمع إلى الرسالة ايصال هو هنا به يُقصد ما:  الهدف بالجمهور المباشر غير االتصال وسائل
  : يلي ما تشمل و أخرى

 لهذه نقلهم عند الصدى متعددة قناة فهم الهدف، الجمهور إلى الرسائل حاملي الصحافيون يُعتبر حيث:  الصحافة . 1

  معها تواصلوني التي األوساط على أكبر تأثيراً  يملكون أنهم كما الرسائل،

 جذاباً  الصحفي البيان يكون نأ ينبغي و ، االستخدام شائعة و هامة اتصال أداة البيانات هذه تعتبر:  الصحفية البيانات . 2

  .لقراءته الجمهور اهتمام يجذب وكذلك نشره، من يتمكن حتى ، صحافي أي انتباه يلفت بحيث

 الذي الصلبة النفايات مشروع من نريده ما لتوضيح الطرق أفضل من الصحفي التحقيق يعتبر:  الصحافية التحقيقات . 3

 الحقائق على فقط ليس التركيزعادةً  يتم معين ريبورتاج إعداد فعند لإلهتمام، مثير و القراءة سهل فهو بتنفيذه، نقوم

 إعداد عند فمثالً  ، المشروع هذا من نالمستفيدي و المعنيين االشخاص من االقتباسات بعض يضيف نماإ و االساسية

 في و الدبال أهمية على التركيز ينبغي انفه العضوي السماد انتاج و العضوية النفايات تدوير إعادة حول ريبورتاج

  . الموضوع في خبرة لديها التي المنازل ربات بعض ألراء االستماع من بد ال نفسه الوقت

 كلمات خالل من ذلك و المشروع عن الحديث و الجمهور مع للتواصل هامة وسيلة أيضا الحوار يعتبر:  الحوارات . 4

 مراعاة من بد ال هنا و ، بالمشروع مرتبط مهم شخص

 و بأسلوب ليس و صحفي بأسلوب الحوار إعداد يتم أن

 و مؤثرة مقدمة هل تكون أن يجب كما رسمية، لغة

  . االنتباه يلفت عنوان

 عادة الصحفية المؤتمرات تعقد:  الصحفية المؤتمرات . 5

. عنه االعالن نرغب هام معين أمر أو حقيقة وجود عند

 مناسبات وجود استغالل الحالة هذه مثل في يفضل و

  . الهام الحدث مع تزامنت ما اذا بيئية

بيت لحم-خالل إعداد تقرير مصور حول تصنيع الدبال المنزلي في قرية الولجة    
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 منها األكثر لمعرفة تقييم اجراء منها أي استخدام قبل ينبغي ،التواصل و االتصال أدوات من استعراضه تم ما على بناءً و 

 فليس ، المتوفرة الميزانية و ،لذلك الالزم الوقت و، نشرها المراد الرسائل و، المستهدف الجمهور حسب فاعلية و تناسبا

  .ذكرها السابق االتصال وسائل كافة استخدام يتم أن الضرورة من

  : مثال

 و النفايات، تقليل أي) 3Rs( مبدأ لتطبيق الترويج إلى يهدف و الصلبة النفايات إدارة قطاع حول المشروع يكون عندما
 منها، المناسب اختيار و المتاحة لتصااال لوسائل تقييم أجراء من بد ال فعندها تدويره يمكن ما تدوير و االستخدام، اعادة

 أي المستمعين عدد معرفة و االذاعة هذه انتشار سعة و مدى فحص من بد ال ، اذاعي إعالن لنشر معينة اذاعة فالختيار
 سبوت نشر في الرغبة عند الحال كذلك و الفلسطيني، االحصاء مركز ىلد متوفرة المعلومات هذه، استماعا كثرألا األوقات

  . .تلفزيوني

  االنتشار نسبة  التلفاز محطة  االنتشار نسبة  االذاعة محطة
  %45  فلسطين تلفزيون  %82  لحم بيت راديو
  %65  المهد تلفزيون  %60  حدود بال راديو

  %55  لحم بيت تلفزيون  %50  الكرمل راديو
  

 االستخدام اعاد حول تدور التي النجاح قصص حول المصورة التقارير أو التلفزيونية المقابالت أو الصحفية التحقيقات اعداد نإ

  .سلوكياته تحسين على حثّه و الجمهور اقناع في هنا هاماً  دوراً  يلعب النفايات تدوير او

  ميزانيةال وضع: السادسة الخطوة
 وسائل كافة الميزانية تتضمن أن ينبغي، العمل خطة تتضمنها التي و التوعوية الحملة أنشطة لتنفيذ الالزمة الميزانية وضع عند

لال ورات أي ذلك في بما مختارة،ال تواص رطة ومطبوعات منش قات فيديو وأش  رعاية تكلفة كذلك ،ألخ..يافطات، و وملص

فحات ائل كافة و االنترنت ص ل وس الً " اليوتيوب ،وتويتر وبوك، الفيس" األخرى االجتماعي التواص  التكاليف جميع عن فض

 .لها المخطط فعالياتال بتنظيم المرتبطة

ل ول هي الميزانية بنود من بند لكل التكاليف لتقدير دقة هاوأكثر طريقة وأفض عار عروض على الحص  مقدمي مختلف من أس

 المؤسسة الممولة للحملة .و ذلك تبعا لقوانين التوريد و الشراء التي تتبعها  ذةالمنفِ  الجهة لدى أدائهم بحسن المعّرفين الخدمات

ع عند لبة النفايات إدارة حول المجتمعية التوعية لحملة الميزانية وض  بعض هنالك أن االعتبار بعين األخذ من بد فال ، الص

 فكثيراً  الهدف، المنطقة في عالقة ذو بيئي نشاط وجود فرصة انتهاز أيضاً  يمكن كما اختيارها، يمكن التي المكلفة غير نشطةاأل

بات في مجتمعية فعاليات تنظيم يتم ما  انتهاز فباالمكان لذا ، رضاأل يوم و النظافة يوم و العالمي البيئة يومك  البيئية المناس

  .إضافية لميزانية الحاجة دون التوعوية الحملة رسائل لتوصيل البيئية المناسبات هذه فرصة
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  // مثال

  الهدف الجمهور  الميزانية   الوصف  النشاط
 يسلط بيئي معرض عقد  بيئي معرض

 تدوير اعادة على الضوء
 تحقيق في دورها و النفايات

  نظيفة بيئية

 المراحل(  المدارس طالب  يورو 2500
  )العليا

 اجتماعات عمل، ورشات
  المحلي المجتمع مع

 حول عمل ورشات عقد
 االدارة تدقيق تحديات
 و الصلبة للنفايات السليمة
 مجلس بدور تعريف

 الدارة المشترك الخدمات
   الصلبة النفاياات

 المراكز النسائية، الجمعيات  اجتماع لكل يورو 300
 ، الطبية المراكز الثقافية،

  الخ ،التعليمية المؤسسات

 المنشورات طباعة و تصميم  المطبوعات و المنشورات
 تروج التي المطبوعات و

 المطلوبة السلوكيات لتطبيق
 سليمة ادارة تحقيق تجاه

   الصلبة للنفايات

 هنا يكون أن الممكن من  يورو 3000
 كافة هو الهدف الجمهور

   المجتمع فئات

 

  الزمني الجدول و التنفيذ خطة تحضير:  السابعة الخطوة
 ينبغي المطلوبة، الميزانية تحديد كذلك و، استخدامها سيتم التي الوسائل و، تنفيذها المراد األنشطة طبيعة تحديد من االنتهاء بعد

 البيئية المناسبات حسب كذلك و المشروع مدة على بناءً  االنشطة لهذه الزمني اإلطار وتحديد األنشطة لهذه تنفيذية خطة وضع

 حالة مع الوقت تناسب مراعاة فيجب التوعوية، األنشطة فيذنلت معينة أوقات اختيار عند .للمشروع الزمنية الفترة ضمن الواقعة

 أوقات عن االبتعاد فيجب المدارس طالب يستهدف بيئي لمعرض معين وقت تحديد عند فمثالً . المستهدف الجمهور ظرف و

 إختيار من هنا بد فال الشوارع، و الساحات لتنظيف بيئية حملة تنظيم عند الحال وكذلك الرسمية، العطل و المدرسية االمتحانات

  . مناسبة جوية بظروف أيام

 التوعوية المادة حضيرت و إعداد: الثامنة الخطوة
 المراحل الخطوة هذه تشمل و ،تثبيته و تحضيره سبق الذي و الزمني الجدول حسب التنفيذ مرحلة بداية الخطوة هذهتشكل و

 .:  التالية

 :ماهيتها اختالف على الحملة مواد تطوير

 : التالية اإلعداد مراحل في هاإنتاج عملية تمر أن من بد فال ،مطبوعة توعوية مادة أية عدادإ عند

 .المسودة إعداد /موجزال تطويرال• 

 .المفهوم تطوير• 

 هتوثيق و النص صياغة• 
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 .توصيلها المراد الفكرة يعكس الذي و الالزم التصوير عمل• 

 .النهائي والتحرير صقلال• 

 .الطباعة• 

  .النشر عملية قبل المسبق االختبار• 

 // مثال

 قبل من االستيعاب سهلة و جدا بسيطة لغة ختيارإ من بد ال فهنا المنزلية، النفايات تقليل  حول تشجيعي منشور تحضير عند

 و كما كبيرًا، تأثيراً  يعطي هنا الواقعية الصور استعمال المستهدف، المجتمع من نسبة أكبر يشكلن أنهن حيث المنازل، ربات

  . الحملة من الهدف تحقيق و السلوك تغيير على يشجع

 

 :التوعوية والموادللرسائل  المسبق االختبار 

 عن النظر بغض نشرها قبل التوعوية المادة تقييم قضية هي أهمية إعطائها عن التوعية فريق يغفل قد التي األمور أهم منإن 

 منها الهدف تحقيق لضمان ذلك و التوعوية للمادة تقييم إجراء من هنا بد ال اذا.مسموعة أو مقروءة كانت سواءً  المادة هذه طبيعة

 توصيل و الهدف الجمهور من عينة اختيار خالل من التقييم أجراء يتم ما عادةً  المستهدف، الجمهور سلوكيات تغيير في التأثير و

 النسخة عدادإ ثم من و فيها مشكلة أية وجود حال في تعديلها على العمل و لها، الجمهور استجابة درجة قياس و ليهإ المادة

 .المختارة العينة مع شخصية مقابالت أو استباينات استخدام خالل من التقييم هذا إجراء نيمك منها، النهائية

  // مثال

 : التالي عمل من بد فال المنزلية، النفايات تقليل حول تشجيعي منشور عدادإ عند

 )المنازل من معين عدد(  المستهدف الجمهور من عينة اختيار .1
 .المنشور للغة المنازل هذه ربات استيعاب مدى تفَُحص .2
 ؟لممارسةاو ما أهمية هذه  ل ام السيدات لتلك النفايات بتقليل المقصود ما توصيل تم هل .3
 ؟ للتطبيق قابلة و سهلة المنشور في المذكورة النفايات تقليل طرق هل .4
 .المختارة العينة سلوكيات تغيير على المنشور به جاء ما تطبيق تأثير قياس .5

 بحاجة المنشور كان اذا فيما تقييمال من التوعية فريق مكنستُ  االجابات ههذ فإن ، أعاله الوارد لالسئلة مختلفة اجابات جمع عند
 .ال أم تعديل إلى

   التوعوية الحملة تنفيذ بدء: التاسعة  الخطوة
 تنفيذ لبدء الوقت حان فقد ،نشرلل جاهزة تكون نأ و المصّورة أو المسموعة و المقروءة يةوالتوع المواد تطوير يتم أن بمجرد

 .ابعةالس الخطوة في إعداده تم أن و سبق الذي الزمني الجدول على بناءً  الحملة
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 تحضير بعد يتم بحيث فيها، إدراجه تم نشاط كل من المستهدف الجمهور لفئة وصف الزمنية الخطة تشمل أن المفترض من

 المستهدف الجمهور دور هو ما و مكانه، و توقيته، له، المخطط النشاط بطبيعة المستهدفة الفئة إعالم و إشعار التوعوية المادة

 خالل من له التحضير و عنه ناالعال يتم البيئي فالمعرض النشاط، طبيعة على بناءً  االشعار هذا يتم ما عادةً .  النشاط هذا في

 أو اإلذاعي السبوت حال في أما. ،الخ النوادي و المدارس و العالي التعليم و التربية كوزارة رسمي بشكل العالقة أصحاب

 و المستمعين و المشاهدين من عدد كبرأ لتجذب مسبق بشكل السبوتات هذه بث قنوات و ساعات عرض من بد فال التلفزيوني

  . وثائقي برنامج أو صحفي، تقرير أو تلفزيونية، حلقة تصوير عند الحال كذلك

 المخطط وبالشكل السليم بالشكل استغاللها تم حال في التوعوية الحملة أهداف إنجاح في هاماً  دوراً  لعبي عالماإل وسائل حشد إن

 هنا بد فال ، توعوية حملة تنفيذ المشروع ضمن من يكون و الصلبة النفايات ادارة حول معين مشروع بتنفيذ البدء فعند.مسبقا له

 االعالمية العالقات تبدأ أن يمكن حيث البداية، منذ المشروع في المنطقة في الفاعلة و المتوفرة االعالم وسائل إشراك من

 بالتعريف بدأً  ،معهم عمل عالقة وإقامة المختلفة اإلعالم وسائل من المهنيين اإلعالميين من بالعديد االتصال خالل من اإليجابية

المراسلين على  الترويجية المواد مع اإلعالمية االتصاالت توفير وسيساعد. المتوقعة،الخ ومخرجاته وأهدافه، المشروع، عن

 الجمهور مكنتَ  التي المعلومات ازدادت وكلما. والمنشورات، الوقائع وصحائف الصحفية النشرات مثل ،فهم المسألة بسرعة أكبر

  .المشروع نشطةأل أكبر تغطية هناك كانت كلما تقديمها، من

   //مثال

 مبادرة إطالق وأ الصلبة، النفايات لترحيل محطة افتتاح مثل نشاطل تلفزيونية تغطية عن يبحث العام التوعية فريق كان إذا

 تحضيرها تم و سبق التي االعالمية المواد مع االتصال اإلعالم وسائلل التوعية فريقيوفر أن ينبغي فهنا ،المنزلي الدبال لتصنيع

 العمل وورشات االجتماعات توزيعها، تم التي المنشورات ،المشروع على الجهود تبين التي الفيديو أشرطة مثل ،المشروع حول

 .اإلعالمي الحدث تأثير و مصداقية من سيعزز مما عقدها، تم التي

 - ذلك من وأكثر والمجالت والصحف ،والتلفزيون اإلذاعة - المختلفة الكيانات من العديد إلى يشير اإلعالم وسائل مصطلح إن

 نوع مع معينة جماهير إلى للوصول مختلفةً  فرصاً  هذه االتصال قنوات من قناة كل توفر حيث ،واسع نطاق على تختلف التي

  . الرسائل من محدد

  )Promotion Activities( الترويجية الفعاليات تنظيم العاشرة : الخطوة
  : التالية األموراعتبار من بد فال الصلبة، النفايات بقطاع يتعلق لمشروع ترويجي نشاط أو فعالية أية تنظيم في الشروع عند

 فعالية كل أهداف و لطبيعة ملخص على الخطة هذه تحتوي بحيث: Concept Plan ) ( حدث لكل  "ملخص" وضع:   ًأوال

 الفعالية، ومحور المستهدف، الجمهور حول خلفيةو األهداف،و الفعالية، موقعو الوقت، و التاريخو الفعالية، عنوان"  تتضمن و

 " الميزانية بنود أخيراً  و الجمهور، على توزيعها سيتم التي التوعوية والمواد والمتحدثون،
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عر هنا من تش اهمته و الملخص هذا إعداد أهمية نس حاب إعطاء خالل من أهدافها تحقيق و الفعالية إنجاح في مس  العالقة أص

ً  تصّوراً    .لها دعمهم حشد بالتالي و الفعالية حول واضحا

ع:  ثانيا تية خطة وض ابقا ذكرنا كما:  فعالية لكل لوجس  إعداد و الفعالية تنظيم فعند ، الناجح الفعالية مفتاح هو التنظيم فإن س

م فإنها الفعالية هذه لتنفيذ الزمنية الخطة طة جميع ترس  ملخص" تطوير منذ الفعالية /الحدث لهذا بالتخطيط المرتبطة األنش

ع التوعية فريق على وينبغي. التنفيذ مرحلة من بنجاح االنتهاء حتى ،" المحتويات  لكل وممكنة واقعية نهائية مواعيد وض

 لها المحددة الزمنية الفترة عن أوالخروج فعالية، أية تأجيل بعدم واالهتمام المواعيد، بهذه واإللتزام اإلعداد، مراحل من مرحلة

  .الفعالية هلهذ الناجحة اإلدارة في حاسما سيكون مما الزمني الجدول في

بة ير من بد فال ، التوعوية للفعاليات بالنس تطيع بحيث )Checklist( أو قحقُ تَ  قائمة تحض  التأكد خاللها من التوعية قيفر يس

  .بها المرتبط الزمني الجدول و العمل خطة حسب المتطلبات كافة تَوفُر و اكتمال من

  //مثال

 النظافة يوم مع تتزامن بيئية توعوية حملة تنظيم عند
 أمور:يلي ما تتضمن أن يجب التحقق قائمة فإن العالمي،
   للتحقق

   النهائي الموعد   المسؤول الشخص

       للحملة الالزمة المعدات
       نشرها سيتم التي المواد

 تحضير ثم من و للمشاركين الدعوة بطاقات تحضير
   مشارك بكل التعريف بطاقات

    

       الطعام وجبات توفير
       للمشاركين مناسب زي توفير
       الحدث لتغطية اإلعالم وسائل دعوة
       الحملة خالل العامة السالمة احتياطات توفير
       لزم ما اذا المواصالت تأمين

 

 العملية تقييم: الحادية عشرة الخطوة
 الوصول کان إذا مافي تحديد في التقييم عملية تساعد حيث توعوي، نشاط ألي التقييم عملية من األول الجزء الخطوة هذه تشكل

 /النشاط تنفيذ مراحل كافة خالل يدور بشكل التقييم هذا ءإجرا وينبغي ،ال أم بنجاح تم قد  المقصو المستهدف الجمهور إلی

 هدف تحقيق على يساعد مما التنفيذ عملية ابتداء منذ به البدء يمكن إنما و النهائية المرحلة على فقط يقتصر ال فالتقييم.  الفعالية

 من شرائح كلهنا كان حال في به المسموح االطار ضمن التعديالت اجراء من التوعية لفرق فرصة عطاءإ خالل من النشاط

  .يجب كما الفعالية رسالة وصلتها تكون ال قد المستهدف الجمهور
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  // مثال

بد هنا من التأكد من  فال ،المفتوحة األماكن و العشوائية المكبات في النفايات من التخلص عن التوقف حول فعالية تنظيم عند 

 المستعملة اللغةتكون  بأن االهتمام ينبغي ،كما نقلها و النفايات جمع على القائمين أو السكان سواءالوصول إلى كافة المواطنين 

 . النشاط إلى كافة الجمهور المستهدف  هدف لتوصيل فعّال سلوبو األ الفهمفي الفعالية سهلة 

 قياس االستبيان هذا خالل من التوعية فريق يستطيع بحيث الفعالية، من المستهدفات الفئات على استبيانات توزيع يتم ما عادةً 

 البيئة من كل عى السلبي أثره و العشوائية المكبات في النفايات من النهائي التخلص قضية حول المواطنين هؤالء معرفة مدى

 الفعالية من االنتهاء بعد تَوزع التقييم ورقة ضمن أخرى مرة االستبيان هذا توزيع اعادة يمكن و كما ،عناصرها بكافة المحيطة

 .بالفعالية المرتبطة األمور من العديد لتقييم

   النهائي التقرير إعداد و األثر تقييم: الثانية عشرة  الخطوة
 فعاليات، و أنشطة من تنظميه تم ما نتائج فحص أجل من األولية البحوث إجراء المجتمعية التوعية فريق على يجب النهاية في

 .هنا انضروري يعتبران والكمي النوعي البحث من فكل. للقياس قابلة ءآأد بيانات تعيين طريق عن

 لسلوكيات ثاقبة نظرة لتوفير مصممة - صغيرة عينات على للبحوث منظمة غير استكشافية طريقة هو و:  النوعي البحث

 عن التأثير قياس هنا الصعب من أنه حيث نوعي، بشكل ذلك و الصلبة النفايات قضايا تجاه والمواقف المستهدف الجمهور

 .  المئوية النسب أو األرقام طريق

 يتخذ ما وعادة. التكرارات وعدد اإلحصاءات إلعطاء وتحليلها البيانات جمع البحث من النوع هذا خالل من يتم : الكمي البحث

 الدراسة مرحلة خالل التوعية فريق على هنا ينبغي حيث. البيئية المجتمعية التوعية حمالت تقييم ألغراض استبيان شكل البحث

 جمع في الدقة تحّريو ،المستهدف الجمهور من عينة واختيار ،الحملة هذه وأهداف بغرض يتعلق استبيانا يضع أن أالولية

 ما عادة. موضوعية و عالية، بكفاءة المطلوبة المعلومات على الحصول على دائما سئلةاأل تركز أن أيضا يجب كماو. البيانات

 أختيار عند يجب كما ،خاللهم من  االستبيا کمالستإ طلب أو مقابلتهم سيتم الذين األشخاص مجموعة من المختارة العينة تتكون

 النساء مثل ، مستهدفال جمهورال فئات من فئة كل عن ممثلين استهداف بمعنى الحجم منأكثر الجودة على التركيز العينات هذه

 فجمع مصداقيتها، و المجموعة المعلومات جدية على الحرص و، الفئات من ذلك إلى وما والعمال، األعمال ورجال واألطفال

 الهدف تحقيق إلى الوصول دون الحيلولة بالتاليو الحملة، على القائمين تضليل إلى بدوره سيؤدي الموضوعية غير البيانات

 واحد أي( واحد استبيان من أكثر تشكيل إلى ذلك أّدى كلما ، المختارة العينة فئات  بين تفاوتاً  هنالك كان كلما و. للحملة الرئيسي

. البحث عملية في أهمية من له لما البيانات جامعي على اإلشرافب االهتمام من أيضا بد ال هنا ،)ذلك إلى وما لألطفال، مناسب

 إلى تؤدي ال بطريقة المطلوبة البيانات كافة جمع من التاكد و ،العينة بتصميم المقابالت التزام من التأكد المشرفين على وينبغي

 .كاملة غير أو،صحيحة غير أو،متحيزة الحصول على إجابات
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 هذه تحليل ينبغي هنا أعاله، المذكورة الطرق خالل من اآلراء و البيانات جمع من االنتهاء بعد:  النهائي التقرير وإعداد تقييمال

 برامج استخدام خالل من البيانات هذه تحليل  ما يتمعادةً . التوعية لحملة النهائي التقرير إعداد و التقييم أجراء بهدف البيانات

  .ترميزها و جميعها االجابات تسجيل بعد، و ذلك  المتخصصة الحاسوب

 حول فكرة التوعية فريق تعطي يضاأ إنما و التوعوية الحملة تأثير قياس في فقط ليس النهائي التقرير و التقييم أهمية تكمن

 التخطيط يتم حمالت أية انجاح على يساعد مما الضعف نقاط كذلك و المستهدف، الجمهور في كبرتأثيرااأل االتصال استراتيجيات

 .مستقبال لها

  //مثال

 بمايلي العالقة ذات التوصيات على النهائي التقرير احتواء من هنا بد فال ،)3Rs( مبدأ تطبيق حول ريادي مشروع تنفيذ عند

  :  للحصر ليس و المثال سبيل على

 البيئية، المعارض أو االجتماعات، هي هل المستهدف؟ للجمهور الوصول في فعالية األكثر لاالتصا قنوات هي ما .1

 .الميدانية أوالزيارات

  ال؟ أم استراتيجيتها و الحملة أهداف دعمت المستهدف الجمهور لواقع التقييمية لدراسةا هل .2

  سلوكه؟ تغيير على حثه و المشروع بفكرة إقناعه و المستهدف الجمهور حشد في األقوى هم العالقة أصحاب من أي .3

 فعالية؟ أكثر لتكون تخصيصها إعادة يمكن كيف فعالية؟ ذات و كافية كانت المقّدرة الميزانية هل .4
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1.0 Overview 
   

Solid Waste Sector in Palestine 

The solid waste sector in Palestine has lately occupied a great importance at all levels, 
due to its impact on the economic, social and environmental conditions. The Palestinian 
authority was able to achieve a number of achievements at this level represented in the 
adoption of a number of relevant laws, notably the Law No. 1 on the LGUs for the year 
1997, Environmental Law No. (7) of 1999 and the Public Health law of 2004, as well as 
legislation and strategic plans to achieve integrated solid waste management in Palestine 
which was recently represented by the National Strategy for Solid Waste Management 
from 2010 to 2014, as well as the tariff system which was developed by the Ministry of 
Local Government, in addition to the establishment of two healthy landfills by the 
government, firstly "Zahret Al Finjan", which serves the northern governorates, and the 
second landfill is "Al Minya" which serves the southern governorates, as well as the 
approval of the establishment of landfill "Alramoon" to serve the central governorates. 
 

These Landfills contributed to the reduction of environmental and health damage of 
more than 163 random dumps (SWEEP NET 2014)1, deployed in the Palestinian territory 
that providing services for safe disposal of solid waste to a large number of urban 
communities in the governorates. In addition, efforts were taken to raise community 
awareness in the application of prototypes for the treatment of infectious medical waste. In 
addition, the significant impact of the support and assistance from many international 
donor institutions on programs and projects related to the development of solid waste 
management particularly provides the necessary support for the purchase of transport and 
the necessary supportive equipment. 
 

Daily solid waste production rate in Palestine is up to 0.939 kg per capita (SWEEP 
NET 2014).  Solid waste is collected by municipalities and local councils or Joint Service 
Councils. Considering population and growth rate, the proportion of solid waste that is 
being transferred to what should be transferred, is 42% (SWEEP NET 2014) and in spite 
of that, the capacity of Zahret Al Finjan landfill is almost exhausted which means that 
there is a need for serious thinking to sort the waste before transferring it to the landfill, 
hence; take advantage of recyclable materials or compost industry. Moreover, it was found 
out that the proportion of plastic components are up to 14%, paper and cardboard up to 
10% and about 59% as organic materials, (SWEEP NET 2014) . Unfortunately, there are 
deficiencies in the comprehensiveness of the current systems on all aspects of managing 
the process of this sector, where attempts to reduce the solid waste, recycling, and 
treatment did not get out of individual experiences and initiatives, in addition to the 
absence of the regulatory and policy framework. 

                                                           
1 Reference: SWEEP NET, “Country report on the solid waste management in Occupied PALESTINIAN Territories", April 2014. 
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The environmental law, in its first article considered waste recycling to be part of the 
waste management process stages. The draft of Waste Management System defines 
recycling as a separate process and the recovered material is to be used as raw material for 
manufacturing processes. Therefore, the introduction of recycling and activation process in 
the plans and programs of the competent authorities is possible. In addition, there is a need 
to develop operational programs to encourage investment in recycling industries and to 
promote good relations with waste recyclers from the private sector which aspires to get a 
share of the benefits and exemptions in the provisions of the Investment Law. 

 

 
National Strategy of Solid Waste Management in Palestine 

National Strategy for Solid Waste Management in Palestine 2010-2014 is considered 
the first cross-sectoral strategy for solid waste. Therefore it constitutes a reference and 
strategic framework for all decisions, programs and activities of medium-term investment 
plans for developing the solid waste sector. The Strategic vision of the strategy is 
"Integrated management and sustainable solid waste that contributes to the 
achievement of economic and social benefits to the Palestinian people". 

 
This report 

Depending on the achievements in the field of solid waste management and building 
upon the implementation of the vision of the national strategy for solid waste management, 
the ministry decided with the support of JICA to conduct an assessment study for the 
public private partnership between the private sector and joint service councils in the field 
of solid waste management, due to the fact that PPP is of great importance in bringing 
about development in the field and reduce the waste that goes to landfills, which extends 
the life of landfills, solves many of the problems associated with the environment of 
landfills, optimize the material recycling and create jobs and investment opportunities for 
the benefit of all parties. 
 

The House of Palestinian Expertise for Consultancies and Studies was selected to 
conduct the assessment study. The main objective of the study is to assess the reality of the 
PPP between private sector and JSCs in the field of solid waste and come up with 
recommendations on policy and institutional level to encourage partnership and overcome 
all the obstacles. 
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2.0 Methodology 
 
For the implementation of the study and achieve its goals, the following methodology was 
adapted: 

 Desk Review to some reports, laws and related strategies  

 Designing two data collection sheets as follows: one for Solid waste JSC, and another 
data collection sheet for the private sector. 

 Conduct meetings with all relevant JSC and private sector representatives to collect 
the necessary data using the designed data collection sheets 

 Collecting all relevant information  

 Data analysis (based on gathered information)  

 Developing Conclusion and Recommendations 

 Writing final report 
 

3.0 Field Visits 
 

The study was based on information gathered from visits to different solid waste 
management bodies. The bodies that have been visited are  : -  

1. Joint Services Solid Waste Council- Salift Governorate  
2. Sun Company -Ramallah 
3. Joint Services Solid Waste Council- Tulkarem Governorate 
4. Thinnabeh Association 
5. Al-Offi Company 
6. Joint Services Solid Waste Council- Jenin & Tubas Governorates  
7. Specialized Company in Jordan (Phone call) 
8. Joint Services Solid Waste Council- Hebron & Bethlehem Governorates  
9. Joint Services Solid Waste Council- Ramallah – Al Bireh Governorate  
10. Al Bireh Municipality 
11. Beita Municipality 
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4.0 Interviews Summary 
 
This part of the report provides a summary of the most important information and data that 
have been collected through visits and meetings that have been implemented. 

 

4.1 Summary of Collected Information about Joint Services Solid Waste 
Council- Salift Governorate 

4.1.1 General background about the Council 

Salfit Solid Waste Council was formed by eighteen local councils working to provide 
services for eighteen localities as follows: 
 

Table (1): Local Governmental units served vs. the average amount of generated solid waste 

No. Community Population  
Number of 
Containers  

No. of Travels 
)using Vehicles(  

The average 
amount of 

generated waste   
1  Salift  10711  380  61  305  
2  Didya  9575  350  60  300  

3  Azzawya  5644  20  24  192  
4  Kufr Eddik  5406  110  24  192  

5  Dir Ballout  3793  10  20  144  
6  Brukin  3842  80  56  432  
7  Dir Estia  3735  90  12  96  

8  Kifl Hares  3856  110  24  100  

9  
Qarawet Bani 

Zeid  
4513  40  30  240  

10  Sarta  3004  40  16  80  
11  Masha  2378  35  16  76  
12  Rafat  2210  38  16  80  

13  Hares  3695  37  18  95  
14  Quera  1357  30  8  64  
15  Marda  2365  40  8  64  

16  Eskaka  1083  38  8  35  
17  Yasoof  1925  50  10  50  
18  Farkha  1622  38  7  40  

Total  70714        

  

 The Council collects solid waste from all communities except the city of Salfit, as 
Salfit municipality provides the services for waste collection and disposal in a 
private random landfill, but Salfit municipality expressed its willingness to transfer 
the waste to the proposed project site. 

 The decision was made unanimously by the administration body to reject the 
transfer of the collected solid waste to Zahret Al Finjan landfill in the north due to 
the high cost of transportation. At present, there are 11 random landfills in the 
governorate. Starting from 1/10/2015, it is supposed to close all random dumpstes 
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and amalgamate them in a central landfill in Zeta area. Central landfill land has 
been rented by the Council where the random landfills are the property of the local 
Governmental units. 

 The Council is working on the collection of waste from the containers and 
transport it to random landfills 

 Equal services & unified Tariffs in all communities. 

 Waste handled by the Council include: 
o Household, schools and public facilities waste 
o Trees & gardens waste 
o Commercial waste thrown in containers 
o Untreated Medical waste (not separated and placed in containers)  
o The Council does not collect industrial waste which is considered high in 

some areas, especially in Bedia and Salfit where a large number of 
factories exist. These factories dispose their waste in their own way. 

 There is an organizational structure for the council. 

 Number of employees: 6 administrative, 16 collecting labors, 7 drivers 

 There is an internal bylaw, yet unrevised or approved  

 There is a yearly working plan, and financial, administrative and technical annual 
reports.  

 There are no special containers for waste separation in the council working area.  

 The Council owns the containers in the localities while local Governmental units 
are responsible for the maintenance and cleaning of the containers. 

 There is no unified or standard distance between the containers, but is distributed 
according to the houses. 

 Council cars' maintenance is periodically performed every three months through 
special contract with a garage in Nablus 

 No transfer stations exists 
 

4.1.2 General Information about the proposed public-private partnership 

Services provided jointly with the private sector and how the story 
began 

 

 A year ago, one of the local companies (contracted with a foreign company) 
introduced the idea of a partnership with the Joint Services Council based on 
the following: 
o Implementing a project for waste separation and recycling and the 

remaining waste is burned with modern technology to generate electricity. 
o The company introduced the idea to the Council and the council was 

satisfied with the idea and agreed to announce for the tender in the official 
newspapers. 

o Three foreign companies submitted to the tender (Italian, American, and 
German). Each company asked the Council to pay a lump sum for each ton 
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transported to the company land as follows respectively: Italian $ 15, 
American $ 13, and German $ 9.5). 

o The tender has been awarded to the German company and the contract has 
been signed, but the German company's local partner withdrew and could 
not meet commitments. 

o Later, a new contract has been negotiated and approved with a German 
company and a new local partner (Sun's Company- Ramallah) to be the 
same price which is $ 9.5. 

o The agreement is not signed yet but it is being reviewed to be finalized 
from both sides. 

o In case of signing the agreement, the actual start of the project is expected 
after eighteen months from the date of signature. 

 
Legal Aspects 

 The agreement includes (Build – Operate - Transfer) of the project for 20 
years and  after this period the ownership of the project is for the Joint Service 
Council who could renew the agreement with any party but the priority is 
given to the current partner. 

 A draft agreement was prepared, which clarifies the commitment between the 
two parties and organizes the relation between them. 

 The most important points in the agreement: 
o Agreement for twenty Gregorian years starts from the date of operation 
o The council is committed to buy the land for the project, open a road and 

providing needed electricity for operation. 
o A committee should be formed from both partners for supervision and 

censorship. 
o The Council is committed to the transfer 36,000 tons of waste annually for 

the company from the local Governmental units served, and to work hard 
to raise this amount over time to 120,000 tons per year from other 
communities 

o The Council is committed to transfer the waste to the entrance of the 
project site and pay $ 9.5 for every ton of waste within 45 days from the 
date of the tax bill. 

o The local partner (private company) is not allowed to receive solid waste 
from settlements. 

o  The local partner has the right to search for sources of waste from other 
communities in coordination with the Council and to share profits (not 
clarified in the Convention). 

o The operating company should obtain approvals and licenses from the 
relevant authorities and to coordinate with the electricity company in 
respect of linkage mechanisms and selling companies. 

-.  
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The Council Opinion about the agreement  

 The following is the opinion of the Council about the agreement that will be 
signed: 
o The Council believes that the agreement will work to protect the 

environment (close all landfills) and not to transport to any landfill. 
o Reduce the tariff on the citizens, as the cost of transport to Zahret Al 

Finjan is high. 
o Sustainability: Zahret Al Finjan landfill has a certain capacity of 

accommodating solid waste and a service lifetime while the idea of the 
project is permanent idea. 

o Create job opportunities. 
o Support the private sector in profitable projects. 
o Ownership of the project after twenty years. 
o The project cannot be evaluated without implementation, and see the 

results and the pros and cons. 

 The Council Chairman recommendation, and based on the progress on the 
ground and the increase in the quantities of solid waste, to reduce the cost of 
one ton of solid waste from $9.5 in the first five years to $8 in the next 5 years 
and then to $7.5 in the subsequent years. 

 
Council Recommendation to the MoLG to support partnership idea 

 To consider the proposed project as (Pilot Project) as it is the first project of its 
kind carried out in the Palestinian territories and to embrace and support it. 

 To assist the private sector in securing licenses and approvals from the 
relevant authorities such as Energy authority, Environmental quality 
Authority, Ministry of National Economy. 

 
Institutional arrangements 

 According to the agreement that will be signed, A committee should be 
formed from both partners for supervision and censorship. The committee will 
work to submit periodic reports every three months and has the right to control 
project budgets and their adequacy to sustain the project on an annual basis. 
The Committee has to ensure the implementation of the agreement signed 
items.  

 A work plan will be prepared every three years and will be reviewed by all 
parties. 

 
Financial arrangements 

 The private company has its own feasibility study for the project, but no one 
can have a copy or details due to the partner rules. 

 The financial arrangements with the operator: 
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o The Joint Services Council has to pay the $ 9.5 inclusive of VAT for every 
ton of waste transported to the project site. 

o Any additional contracts by the operating company with any other 
communities for the supply of solid waste will be in coordination with the 
Joint Services Council and profit will be shared (not clarified in the 
agreement). 

o The Council has to transport at least 36,000 tons of waste per year to the 
project site. 

o The Council's responsibility is to collect solid waste from communities 
and transport it to the project site. 

o The operator will be working on the waste separation and recycling. 
Remaining waste is burned with modern technology to generate and sell 
electricity after coordination with related authorities such as Energy 
Authority and Environmental Quality Authority. 

o Dollar value is linked to 3.5 NIS. This is because the tariff paid by citizens 
is in Shekel and the council payments to the operating company are in 
dollar. 

 

Tariff 

 LGUs are responsible for collection of solid waste fees from citizens and paid 
later to the Council on a monthly basis. 

 A 100% collection rate is expected because it is linked with pre-payments for 
electricity. 

 -Now the tariff for households is 10 NIS per month 

 The tariff will be modified to become 17 NIS monthly, (10 shekels for 
collection and transfer, 2 additional shekels fees for the cost of transport to the 
project site, and 5 shekels waste disposal at the project site). 

 

4.1.3 The Private Sector Point of View 

 A meeting was conducted with the director of Sun Company (the local partner 
of the German company). The Company is one of the founders of the 
Palestinian Solar Energy Society, the first organization called for the right of 
Palestinians to generate renewable energy and pumping it to the electricity 
network.  

 Detailed feasibility study was prepared but considered confidential. 

 Capital cost is estimated at $ 34 million. 

 Electricity production will be at a rate of 4.4 megawatt hour at a rate of 8,000 
annual operating hours are expected to be sold for $ 100 megawatts, an 
average yearly income of $ 3.5 million. 
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 They held meetings with Energy Authority. It is agreed about the project site 
and the purchase of 100% of the electricity generated for a period of twenty 
years at a limited price. 

 For the relevant licenses from various related bodies they have to sign the 
agreement with the Council. 

 
Recommendations from the Private Sector for other Solid Waste 
Councils: 

 

 They encourage other joint service councils that have landfills to implement 
similar projects because of their importance in the preservation of the 
environment, creating job opportunities, encourage investment and generate 
electricity. 
 

Recommendations from the Private Sector for MoLG: 

 Assist investors in obtaining a customs exemption on machinery and 
equipment (activating Investment law) 

 To assist in encouraging the private sector to invest through communication 
with the government and Ministry of Finance to provide tax exemptions in the 
field of VAT and income tax (that can help in reducing the tariff) 

 To assist the private sector in obtaining approvals from various official bodies 
such as the Energy Authority and the authority of Environment and the 
Ministry of Agriculture. 

 Support the private sector in the implementation of economic feasibility 
studies for similar projects by providing a fund to implement these expensive 
studies. 

 The main problem they always think about was how to ensure the continuity 
of payment of the Joint Council and the Energy Authority, and in this area 
claim the existence of the payment of the electricity transmission company 
and the joint councils guarantees in addition to the presence of guarantor of 
international such as the World Bank to secure their investments in the event 
of the lack of ability of the council to pay its fees. 
 

Recommendations from the Private Sector to the Energy Authority: 

 Energy Authority now purchases the KWH from the Israeli company at 0.37 
NIS, and the project feasibility study was conducted assuming selling the 
KWH at 0.35 NIS taking into consideration that the existing network has 
losses between 18%- 32% due to the connection points. In this regard the 
project will participate in reducing the losses due to the new connecting points 
and based on that they recommend Energy Authority to purchase the 
electricity with a similar prices or more than that paid to the Israeli company. 
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 To sign Kyoto Agreement that refers to pay $20 for each 1 ton of carbon 
prevented to be released to atmosphere. The new technology that will be used 
to produce electricity will prevent releasing of carbon. 

 
4.1.4 Conclusions & Recommendations 

Simple Financial Analysis 

 According to the information received from the Council the monthly 
collection rate of waste from all communities (without Salfit) is 2,681 tons, an 
average of 32,172 tons per year, and if we add the annual waste from Salfit,  
the average waste collection annually becomes 35,300 tons, which is the very 
near to the 36,000 in the agreement . 

 According to information obtained from the Central Bureau of Statistics, the 
number of households in the governorate for 2015 is almost 12,859, if we 
multiply this number by 10 shekels a month and 12 month, so the total fees 
collected from households equal to 1.543 million shekels a year, roughly equal 
to total revenue received by the Council's budget by 2014, amounting to 
1,547,125 shekels annually. 

 Based on the agreement to be signed $ 9.5 should be paid to the operating 
company for each ton of solid waste. 

 Based on the new tariffs which it is proposed to impose a 17 shekels for the 
households,  the total amounts to be collected each year is equal to 2,623,236 
NIS 

 $ 1.197 million shekels (US $ 9.5 * 3.5 * 36 000 tons) will be paid to the 
operating company. 

 Operating expenses, according to the Council's budget for 2014 is equal to 
1,542,185 shekels, and accordingly there will be an annual deficit with the 
Council equal to 115 949 shekels in addition to 72,000 shekels additional 
transfer fees (36,000 tons * 2 shekels fees additional transport to the project 
site), meaning that the annual total deficit equal to 182 949 NIS. 

 The agreement does not specify clearly the mechanism of distribution of 
profits in case of supplying additional quantities of solid waste for the project 
from other communities. 

 The project has not started yet and therefore it is difficult to assess. 
 

Solid Waste Joint Service Council Recommendations 

 Amendments on the new tariff to become at least 19 shekels for the household 
to avoid the projected shortfall. 

 Amend the agreement and determine the mechanism of distributing profits in 
the case of supplying solid waste from other communities 

 The need to visit similar projects and look at the financial feasibility and the 
used mechanisms. 
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 It is necessary that the agreement should include articles that explain how to 
deal with the employees (their benefits, disposition, etc.) at the end of the 
contract. 

 Hold public meetings in the communities to inform them about the idea of the 
project and its pros and justify lifting the tariffs. 

 We recommend the Council to study industrial waste collection mechanism 
and not left to the owners of the factories themselves to dispose of them. 

 
Recommendations to MoLG 

The idea of the project is considered as a pilot project, our recommendations for 
the Ministry of Local Government are as follows: 

 To embrace the project and consider it as a pilot project in the Palestinian 
territories because of its benefits, such as preserving the environment through 
the elimination of landfills, and as a national strategic aspect the power 
generation project  

 To assist the private sector in obtaining approvals from the relevant authorities 
especially the Ministry of Environment 

 To assist the private sector in coordination with the Energy Authority to 
determine interconnection points and fees. 

 Assist the private sector in coordination with the Ministry of Finance to 
exempt the project from income tax for a certain period to encourage the 
private sector to invest in similar projects in other governorates, especially the 
solid waste landfills have specific lifetime, and the idea of the project is 
sustainable 

 Consider the establishment of a special unit to support the Joint Service 
Councils and the private sector in the field of feasibility studies and legal 
reviews of the agreements, contracts and tariff studies. 

 
Recommendations to Private Sector 

 With respect to the marketing of waste which are separated and sold or 
separated and recycled, it is recommended that the private sector to study the 
market and to identify those that can accommodate both of these products in 
the Palestinian market and the Israeli market and signing agreements with 
them. 

 Coordination with the Energy Authority before signing the agreement in its 
final form and the signing of a memorandum of understanding with them 
supported by the Ministry of Local Government 

 
 
 

General Recommendations 
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 The adoption of these projects nationally by the Cabinet of Ministers to enact 
policies to encourage energy generation through solid waste because of its 
national dimensions. 

  
 

4.2 Summary of Collected Information about Joint Service Solid Waste 
Council- Tulkarem Governorate 

  
4.2.1 General background about the Council 

 The establishment of the Joint Services Council for Solid Waste Management 
in Tulkarm was in September, 2005. 

 The activation of the Joint Services Council for Solid Waste Management in 
Tulkarem was in the year 2009. 

 The adoption and operation of Wadi Shaeer station as a central station to 
receive waste from the governorate since 13/6/2010 and used by 145,000 
inhabitants from Tulkarem citizens. 

 Tulkarem governorate’s boarders are the boarders of Joint Service Council of 
solid waste management. 

 Membership includes all the local Governmental units in the governorate, 
municipalities and village councils, represented through the Joint Service 
Councils for each region as well as the municipality of Tulkarem. 

 The Council collects waste from 22 villages. 

 The Council is to deport approximately 41,000 tons per year to Zahret Al 
Finjan landfill, which is equal to 80% of the total wastes of the governorate. 

 The Council consists of eighteen local body working to serve eighteen 
communities as follows: 

 
Table (2): Local Governmental units served vs. the average amount of generated solid waste 

Local Unit  Population 
)2014( 

Service Type  Solid Waste 
weight 

(tons/year/line) 

Solid Waste 
weight 

(tons/year/local 
unit) 

Average amount 
per capita 

)kg/day( 

Tulkarem 58,050 Transfer only 23,380.25 23,380.25 1.10 

UNRWA 19,372 Transfer only 4,986.32 4,986.32 0.71 
Balaa 7,473 Transfer only 1,911.93 1,911.93 0.70 

Beit Leed 5,651 Collection and transfer  1,064.26 0.52 
Rameen 2,044 Collection and transfer 1,846.11 384.89 0.52 

Saffareen 860 Collection and transfer 162.00 0.52 

Shufa 1,242 Collection and transfer  233.96 0.52 
Alkafryat 8,115 Collection and transfer  1,710.61 0.58 

Izbet Shufa 1,242 Collection and transfer 2,748.01 261.69 0.58 

Faroon 3,508 Collection and transfer  739.51 0.58 
Kufr Al Labad 4,610 Collection and transfer 1,059.72 1,059.72 0.63 

Anabta 8,293 Collection and transfer 2,208.88 2,208.88 0.73 

Ektaba 3,016 Collection and transfer 670.94 670.94 0.61 
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Local Unit  Population 
)2014( 

Service Type  Solid Waste 
weight 

(tons/year/line) 

Solid Waste 
weight 

(tons/year/local 
unit) 

Average amount 
per capita 

)kg/day( 

Dir Alghusoon 9,326 Collection and transfer 1,875.01 1,875.01 0.66 
Aljaroshiya 1,055 Collection and transfer 274.24 274.24 0.71 

Attil 10,227 Collection and transfer 
immediately to Zahret 

Al Finjan Landfill ( 
Alsharawiya area) 

 

2,400.00 2,400.00 0.64 
Zeita 3,227 900.00 900.00 0.76 

Ellar 7,004 1,470.00 1,470.00 0.58  
Sayda 3,314 590.00 590.00 0.49 

Eastern Baqa and Al 
Nazlat 

8,727 1,800.00 1,800.00 0.57 

Al Nazla Al 
Sharqiya 

1,713 282.70  282.70 0.45 

Qiffin 9,777 2,226.00 2,226.00 0.62 

Private Sector  Collection and transfer 235.77 235.77  
Private Sector  Transfer 219.72 219.72  

Green Tulkarem 
Project 

 Collection and transfer 20.50 20.50  

 
Governorate Population 177,846 

Total Solid Waste amount transferred through Wadi Shaeer transfer Stationm (tons) 
 

41,400.20 

Total Solid Waste amount transferred directly to Zahrat Al Finjan (tons) 9,668.70 

Total amount of Solid Waste were collected and transferred from all local units including 
UNRWA (tons)  

51,068.90 

 
 

 The council collects and transfers the solid waste or waste transfer only. 

 There is a transfer station in Anabta for the council  

 There are two routes, one for collection process and transfer to Anabta transfer 
station and later to Zahret al Finjan, and the other one includes the collection 
and transfer to Zahret al Finjan landfill directly. 

 Tariffs are not equal in all communities and tariffs are not unified. They are 
based on the spatial dimension, the geographical nature, and distance from the 
transfer station. 

 Waste handled by the Council: 
o Households, schools and public facilities waste 
o Trees & gardens waste 
o Commercial waste thrown in containers 
o Untreated Medical waste (not separated and placed in containers)  
o Non hazardous Industrial waste. 
o Dead animals 
o The Council does not collect hazardous industrial waste, factories dispose 

of their waste in its own way. 

 There is an organizational structure for the council. 
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 Number of employees: 6 administrative, 2 technicians, 30 labors. 

 There is internal bylaw, approved by administrative body, not approved by the 
Ministry. 

 There is a yearly working plan, and financial, administrative and technical 
reports  

 There are special containers for waste separation in the council working area 
(500 small containers, 100 containers of 240 litre). The council distributed 
only 1/3 of them. 

 The Council is responsible for the maintenance of the containers and washing 
them every two days. 

 There is no unified or standard distance between the containers, but is 
distributed according to the houses. 

 The council has blacksmith heavy equipment and part time Mechanical 
Engineer for light maintenance work. Lubricating, changing oil and washing 
cars are done periodically. 

 Council cars' maintenance is periodically performed every three months 
through special contract with a garage in Nablus. 

 
4.2.2 General Information about public-private partnership 

 The Council Director participated in a workshop in Japan in 2011 on solid 
waste management and the recycling issue. Based on his participation he 
prepared an action plan and a proposal about Green Tulkarem project, then he 
presented the project to the Italian Foundation (CHESVI), Project Agreement 
was signed on the April/2014. 

 The project is funded by the Italian Foreign Affairs and is implemented by 
CESVI Foundation and the Joint Service Council and the Association of 
Thinnaba Cooperative for Agricultural Services Inc. and Al Aufi Company, 
and lasts for three years 

 The main objective of the project is to contribute to improving the quality of 
life and health and hygiene conditions in Tulkarm. 

 Specific objectives of the project: to contribute to the preservation of the 
environment through plant waste separation and recycling, separating and 
collecting cardboard for recycling, rehabilitating of two non-legal landfills and 
environmental awareness activities. 

 The parties of the project are Thinnaba Cooperative Association for 
Agricultural Services - Chesvi Foundation - Joint Services Council – Al Awfi 
Company to collect cardboard. 

 Networking with these institutions started since the year 2011 to clarify the 
goals of the idea and the nature of the relationship with the private sector, 
making the proposal stronger to be presented to the funder, where many 
workshops on sustainable waste management was held with the participation 
of public and private local Governmental units and civil society have also 
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been. Many workshops, field activities on environmental awareness were held, 
cooperation with the Directorate of Education in order to involve them in the 
project activities and the establishment of environmental clubs between 
schools has been coordinated with the municipalities of Attil and Deir 
Ghosoun to reclaim and restore the rehabilitation of two illegal old waste 
landfills. 

 
 

Project main components related to the private sector and civil society 
institutions: 

 Agricultural Waste Collection (from markets and shops selling vegetables and 
remnants of pruning the trees in the streets) and transfer to Thinnaba 
Cooperative Association for Agricultural Services for the manufacture of 
compost / compost – the association was provided by agricultural waste 
chopping machine. The association has been working on manufacturing 
compost and selling it to the members and other farmers. 

 Assembly of cardboard and paper through Al Aufi company where they work 
on pressing and sell it. 

 
What has been implemented up till now: 

 The supply and installation of vegetables waste and trees chopping machine 
that was installed in Thinnaba Cooperative association to manufacture of 
compost. The small and medium containers were distributed to the central 
vegetable market and some shops that sell vegetables – start collecting organic 
waste from some markets and shops and was sent to Thinnaba Cooperative 
association in a gradual plan to expand the separation of these remnants and 
assembly process. 

 The process of defining the producers of organic waste and cardboard in the 
city of Tulkarem are completed in addition to the ten municipalities within the 
governorate. These sites are drawn on maps and draft tracks for collection 
lines were drawn. Two modern waste collection cars have been supplied.  

 The supply and installation of chopping machine for the remnants of 
vegetables, trees are installed in Thinnaba Cooperative Society for the 
manufacture of compost - The small and medium containers distributed to the 
central vegetable market and some vegetables shops - organic remnants waste 
has been collected from some markets and shops and sent to Thinnaba 
Cooperative Society in a gradual plan to expand the separation of these 
residues and assembly process. 

  
  
  

Legal Aspects 
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 The preparation of a draft agreement with all parties, Thinnaba Cooperative 
Association for Agricultural Services Inc. Al Aufi for plastic and cardboard. 

 Agreements have not signed officially yet. 

 A draft agreement describes the obligations of the various parties and regulate 
the relationship between them was prepared. 

 The most important points in the agreement of Thinnaba Cooperative 
Association for Agricultural Services 
o Council obligations: to provide chopping machine for agricultural 

remnants - the transfer of agricultural waste to the Association - collection 
workers sort waste in the association area - transfer any non-agricultural 
remnants. 

o Association obligations: maintenance for chopping machine – Receiving 
of all agricultural waste transported to the Association - Document the 
weights of agricultural remnants which is received and signed by both 
parties - to provide the Council, with 7% of compost non- packed, (The 
council pays 1 shekel for every bag of 30 liters capacity for if packaging is 
needed). 
 

The most important points in the agreement with Al Aufi for manufacturing 
cartoon and plastic are: 

 Council commitments: Provides collection and compactor waste car for Al 
Awfi company for 900 NIS a month instead of depreciation - facilitate Awfi 
company staff in the task of collecting cardboard waste subject to the plan and 
the work plan agreed upon by both parties. 

 Al Aufi company commitments: Maintenance of collection and compactor 
waste car- collect and receive all paper and cardboard waste, whether 
remnants of the markets or shopping malls, factories, printing houses, 
libraries, schools or other shops that have cardboard waste- wearing a uniform 
by the staff – working in holidays and public holidays. 

 
Joint Service Council opinion about the agreement  which will be signed with 
Thinnaba Cooperative Association for Agricultural Services: 

 The Council believes that the agreement will work to protect the environment 
in a sustainable manner. 

 Reduce the cost of transportation of agricultural waste from the transfer station 
to Zahret Al finjan landfill which will provide money for the Council. 

 The project will be implemented in phases in case of the success of each stage 
the next stage would be implemented  

 Getting 7% of compost product that can be sold or it is used in fertilizing trees 
in the streets. 

 Provide compost to farmers at affordable prices 

 Create jobs. 
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 The agreement cannot be evaluated till only after the experiment carried out 
on the ground and see the results and the pros and cons. 

 

Services Council opinion about the agreement which will be signed with the 
Al Aufi company for cardboard and plastic: 

 The Board believes that the agreement will work to protect the environment. 

 Provide job opportunities. 

 Reduce the cost of the transfer of cardboard and paper from the transfer station 
to Zahret al Finjan landfill which will provide money for the Council. 

 Create jobs. 

 Organize the process of paper and cardboard collection instead of being 
random. 

 The experiment cannot be assessed unless it is implemented and evaluate the 
results and the pros and cons. 

 
Services Council opinion on the reasons behind the success of the project 

 The existence of an international institution (Chesvi- Italian), which worked 
on the financing of various activities (workshops - awareness and guidance, 
etc.) as well as the purchase of agricultural waste chopping machine and a car  
for cartoon waste  - finance the purchase of separation containers.  
 

The recommendations of the council to other councils 

 Visit councils with similar experiences. 

 Work on detailed studies before starting. 

 Implementing workshops with local authorities and the Ministry of Education. 
 

The recommendations of the Council to the Ministry of Local Government for 
the success of the idea of partnership 

 Re-consider the penalties imposed within the regulations of the local 
Governmental units for environmental offenses: Install and standardize 
penalties in the field of environmental violations. 

 Develop a system of incentives and penalties in the field of waste separation 
(who does not separate pays higher tariff - who separates pays less tariff). 
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Institutional arrangements 

 Agreement with the Thinnaba Association only includes monitoring the 
weights of agricultural remnants, which are supplied to the Association by 
both parties 

 Agreement with Awfi does not refer to institutional arrangements with the 
exception of a plan and action plan agreed upon by the parties. 
 

Financial arrangements 

The financial arrangements with Thinnaba Cooperative Association for 
Agricultural Services: 

 The agreement says that the Association has to deliver 7% of the amount of 
compost product to the Joint Services Council. The Association should make 
the maintenance of agricultural waste chopping machine. 

 Arrangements with Aufi company for plastic and paper. 

 There are no financial arrangements between the Council and the company 
except paying 900 shekels a month instead of depreciation in agricultural 
waste collection car. The company only collects and separates and sells the 
cartoon and that provides income for them. 
 

Tariffs 

 The local Governmental units collect the solid waste fees and transfer it to the 
Joint service council every month. 

 70% collection rate. 

 The size of the debt to local authorities amounts to 2.5 million shekels. 

 The Board shall receive fees from local Governmental units depending on the 
service (the collection, transfer, transportation to Zahret al Finjan landfill – or 
transfer Zahret al Finjan landfill): NIS 130 - NIS 170 per ton based on the 
local authority site / 14.5 shekels to transport a ton of waste to Zahret al Finjan 
landfill  

 A detailed study of the costs of the service and linking it to tariff were carried 
out. 

 They face a problem with Anabta Municipality for not only refusing to pay its 
dues but asked the council to pay the annual rent for the transfer station. 
 

Financial feasibility of the project 

 The preparation of simple financial feasibility study for the project illustrates 
the savings that will be achieved for the Council 

 Cardboard: savings resulting from the lack of transport to Zahret al Finjan 
landfill cardboard = 172,900 shekels per year 
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 Agricultural wastes: savings resulting from the transfer of non-agricultural 
wastes to Zahret al Finjan landfill = 2,577 shekels per year (in addition to the 
value of 7% of compost expected to have) 

 
4.2.3 The Private sector opinion 

Thinnabah Cooperative Association for Agricultural Services 

 This association was founded in 2004 in order to provide services to their 
members from farmers, including but not limited to education, training, 
compost and other manufacturing activities. 

 The project provides job opportunities for the members of the cooperative 
association, providing them with organic compost at very acceptable prices. 

 They believe that the agreement is good and are waiting for the operation. 

 Recommendations to other councils: awareness of the farmers to the 
importance of compost, agricultural awareness about waste separation. 

 Recommendations to the Ministry of Local Government: support charities 
with similar projects especially with regard to the manufacture of compost, 
provide funding mechanisms, coordination with the competent authorities to 
provide the necessary licenses (even in high-fertility agricultural areas, 
because this project is integrated with agriculture) 

 Other areas could be implemented by the partnerships: Alsolaj manufacturing 
(green fodder): animal feed. 

 Incentives that can be given to the promotion of partnerships: tax exemption. 

 Encourage the involvement of private companies in the field of social 
responsibility to support agricultural charities that work on recycling and 
compost and other industry. 

  
Al Aufi company for plastics and cardboard 

 It is a family company. The father and son are working on the collection of 
cardboard and paper waste then pressing  and sold it, as well as the collection 
of plastic then grinding and sell it. 

 The collection processes were done randomly and disorganized from 
containers on the streets and in a manner not authorized. 

 The work now will be institutionalized and the company will be officially 
lunched through working with the Joint Services Council and municipalities to 
collect paper and cardboard waste from institutions and companies. 

 The project provides job opportunities for individuals, families and this seems 
very clear for Al Aufi in a company where all family members are working 
male and female which indicates that the project is socially acceptable. 

 The agreement for them is excellent and will facilitate their work and licensed 
them in a way.  
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 Look forward to the implementation of the project to assess the actual work on 
the ground. 

 
4.2.5 Conclusions and Recommendations 

General Conclusions 

 The project idea is a good pilot idea. It is about manufacturing compost from 
agricultural remnant and assembly of cardboard, press and sell it. 

 The main reason for the success of the idea is the fact that there is a donor 
institution worked to provide machinery and equipment and contributed to the 
project support and awareness programs and follow up. 

 The idea of cooperation with agricultural associations in the field of compost 
industry is distinctive and can be generalized. 

 The idea of organizing the work of paper and cardboard collectors helped in 
preserving the environment and reduce costs and create jobs. 

 The project is in its initiation phase and therefore difficult to assess the 
practical aspects. 
 

Recommendations for the Council 

 Close follow up with partners to ensure their compliance with the conditions 
and instructions 

 Add special item in the agreement about communication procedures with the 
companies  

 Implement awareness programs for institutions to work on the separation of 
cardboard and paper from the source to facilitate collection on the private 
sector 

 Assist the association in the implementation of a feasibility study for 
manufacture of Alsolaj.  

 
Recommendations to MoLG 

The idea of the project is considered as a pilot project, our recommendations for 
the Ministry of Local Government are as follows: 

 To Embrace the project and consider it as a pilot project in the Palestinian 
territories because of its benefits, such as preserving the environment and 
minimizing transportation cost to the landfills. 

 Prepare agricultural associations database in various governorates for 
preparing and dissemination of the idea of manufacturing compost from 
agricultural wastes in cooperation with the joint councils for the popularization 
of experience on all councils 

 Organizing of meetings between the various councils to share experiences in 
the field of partnerships and look at the pros and cons 
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 To Assist the private sector in obtaining approvals from the relevant 
authorities especially the Ministry of Environment 

 To consider the establishment of a special unit to support the Joint Service 
Councils and the private sector in the field of feasibility studies and legal 
reviews of the agreements, contracts and tariff studies. 

 Formation of a committee of the relevant ministries (Ministry of National 
Economy, Ministry of Local Government, the Ministry of Environment, the 
Ministry of Agriculture) to review the projects and overcome all the obstacles 
 

Recommendations to the private sector 

 Commitment to the terms of agreements signed. 

 Generated cartoon quantities from solid waste are very high and there is no 
local point of buying these products, but an Israeli company. For that, it is 
recommended that the private sector to study the feasibility of establishing a 
private company for the manufacture of cardboard sheets of paper and 
cardboard recycled. 

 
 

4.3 Summary of Collected Information about Joint Services Solid Waste 
Council- Jenin & Tubas Governorates 

 
4.3.1 General background about the Council 

 The establishment of the Joint Services Council for Solid Waste Management 
in Tubas & Jenin Governorates was in 1997. 

 The council collects the waste from the communities as follows: 
o All local communities in Jenin Governorate 
o North-West villages in Nablus (Sabastia, Burqa, Beit Emrin, Ejnisinia, 

Nisf Ejbil, Yaseed, Annaqura, Talloza) 
o Western villages in Tulkarem such as Zeta, Qiffin, Sayda, An-Nazla al 

Wosta). 

 The Council owns and manages Zahret Al finjan Landfill 

 Zahret al Finjan Landfill receives solid waste from: 
o The solid waste of Tubas governorate 
o The solid waste of Qalquilia governorate 
o The solid waste of Tulkarem governorate 
o The solid waste of Nablus governorate 
o 80% of the solid waste of Tubas governorate 
o The solid waste of Ramallah, Albireh, Al Amari camp, Aljalazoun camp 

 Average amount of solid waste received is about 1 million ton/year. 

 There are two transfer stations for the council in both areas (Tubas & The 
western area of Jenin). 
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 Fields of work of the council: 
o Solid waste collection and transfer directly to the landfill (Jenin 

Communities)  
o waste transfer stations from both transfer stations in each Tubas and the 

western area of  Jenin to the landfill 
o Receiving of waste in the landfill from other governorates 
o Dumping the waste in landfill 
o waste separation (paused) 
o Maintenance and cleaning of the containers in the work area 
o Maintenance of machinery and equipment 
o Waste handled by the Council 
o Household waste, schools and public facilities waste 
o Trees and garden waste 
o Commercial waste 
o industrial waste for light industry (It is a problem as it is not processed) 
o Unprocessed medical waste 
o Agricultural waste 
o Dead animals 
o Small workshops waste 

 

 The General authority of the Board is composed of all the local Governmental 
units in Jenin and Tubas governorates. 

 
Table (2): Local communities in Jenin vs. the average amount of generated solid waste 

Community 
Population 

2015 
Average Solid Waste 
amount (Ton/Year) 

Silit Al Harethya 11,427 3,337 

Alyamoun 19,870 5,802 

Kafr Dan 6,244 1,823 

Barta’a Sharqiya 5,065 1,479 

Jenin 47,305 13,813 

Burqeen 6,895 2,013 

Yabad 16,543 4,831 

Qabatia 23,282 6,798 

Arraba 12,031 3,513 

Kufr Rai’e 8,931 2,608 

Maythaloon 8,435 2,463 

Jaba’ 10,299 3,007 

Silat Al Thaher 7,027 2,052 
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Community 
Population 

2015 
Average Solid Waste 
amount (Ton/Year) 

Zboba 2,346 685 

Rumaneh 3,808 1,112 

Ta’enik 1,213 354 

Attaybeh 2,614 763 

Arbounah 982 287 

Aljalameh 2,498 729 

Aneen 4,476 1,307 

Arraneh 2,421 707 

Dir Ghazaleh 1,085 317 

Faqua’a 4,205 1,228 

Um Rihan 449 131 

Khirbet Abdulla Al younes 167 49 

Thahr Al Maleh 240 70 

Alaraqa 2,621 765 

Bet Qad 1,755 512 

Tura Algharbya 1,113 325 

Tura Alsharqya 211 62 

Alhashmya 1,275 372 

Nazlet Shekh Saad 854 249 

Altarm 448 131 

Jalboon 2,899 847 

Aba 247 72 

Kuf Qood 1,386 405 

DirAbu Daeef 6,758 1,973 

Um Dar 676 197 

Alkhuljan 617 180 

Wadi Al Dabe’ 498 145 

Thahr Al abd 440 128 

Zabda 1,145 334 

Kuferet 2,918 852 
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Community 
Population 

2015 
Average Solid Waste 
amount (Ton/Year) 

Emreha 513 150 

Em Toot 1,199 350 

Al Shuhada 2,120 619 

Jalqamous 2,416 705 

Al Moghayer 2,935 857 

Almotela 358 105 

Bir ALbasha 1,585 463 

Tilfeet 289 84 

Mirka 1,954 571 

Wadi Du’oq 149 44 

Fahma Aljadeda 448 131 

Raba 3,814 1,114 

Almansoura 210 61 

Mislya 2,896 846 

Azabadah 4,445 1,298 

Fahma 3,015 880 

Azzawya 934 273 

Sier 902 263 

Ajja 6,131 1,790 

Anza 2,272 663 

Sanour 4,933 1,440 

Arramah 1,169 341 

Aljadeda 5,746 1,678 

Ala’sa’sa 563 164 

Alattara 1,406 411 

Siris 5,926 1,730 

Alfundoqomiya 4,125 1,205 

Other Localities 481 140 

Jenin Camp 12,578 3,673 

Total 311,231 90,879 
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 Number of employees 230: 9 administrative, 10 technicians, 211 workers and 
drivers 

 Services are not equal in all communities and tariffs are not unified and are 
based on the spatial dimension, the geographical nature, some communities 
want to be served daily by the council and are willing to pay. 

 There is an organizational structure for the council. 

 There is an internal bylaw, yet unrevised or approved. 

 There is a yearly working plan, and financial, administrative and technical 
reports  

 There is special containers for waste separation in some communities 
(Cardboard separation from the source) such as Jenin, Al yamoun, Alsila 
Alharthya, Kafr Dan, Ajja, Arrabah, Yaabad, Azabadah, where the receive  
The Council own the  tons daily 

 No Available data base about number and types of containers and the 
distribution 

 They have a maintenance workshop for the vehicles and containers  

 There is no unified or standard distance between the containers, but is 
distributed according to the houses. 

 
.3.24  General Information about public-private partnership 

 Waste separation idea (plastic separation) begins from someone from the 
Faqua’a village who asked the Council to bring 4-5 workers with him to 
separate the plastic and sell it on daily basis. 

 Then came a Jordanian company, a specialized company, and suggested a 
partnership project for solid waste separation.  

 There is no  detailed feasibility study, but a simple financial analysis by Excel 
(attached in Appendix (2)),  

 An agreement was prepared between the JSC and the private company.  

 The agreement stipulates that the Council offers free land and the waste and 
the Jordanian company ensures full expenses (machinery, equipment, 
operational costs, marketing). 

 The company has installed a sorting line and hirer staff and worked for three 
months then the project was stopped. 
 

Main problems  

 The Nature of solid waste is wet (Wet Characteristics) the ratio to generate 
separable waste practically is less than the theoretical ratio of waste because of 
moisture, where the proportion of waste separated is less than the estimated 
break-even point 

 Sorting line faced many technical problems and stopped once - twice a day 
and the production line was not completed. 



28 
 

 Cartoon Marketing: For Cardboard and paper, after it is separated and pressed 
in the form of pallets, the only available market is the Israeli company for 
manufacturing cardboards. The company is located inside Israel and transport 
vehicles must pass through border crossings where a security check of the cars 
is carried out. Any cardboard with any piece of metal is returned which causes 
a high financial cost of upload, download and return. In addition, the cars were 
forced to bypass official crossings to deal with the roads from settlements to 
Israel which forms an additional financial burden on them. 

 Plastic Marketing: There are four types of plastic that can be sorted PP - PET - 
LDPE - HDPE 

 The PP and HDPE can be marketed locally 

 The PET and LDPE has no market 

 Plastic: need to be processed after the sorting process (grinding, washing and 
drying) for only two types of HDPE - PP The rest of the species have no 
market 

 There is no marketing plans and operational plans 

 There was a rush by the private company to have profit and from this profit to 
fund the activities of the project.  
 
 

Legal Aspects 

 A Partnership Agreement was prepared between the Jordanian company and 
the JSC 

 The agreement was revised by a legal advisor 

 The agreement includes (Build – operate - Transfer) of the project for 15 
years, 

 
 

The Council opinion about the agreement  

 The agreement is weak, and it is considered expired. 

 The Partner is financially weak where he did not provide enough money, and 
rushed to collect profits during the first three months. 

 Partner is not in Palestine and he is rarely available, (only attends three 
meetings), which led to the presence of weak management due to working 
remotely. 

 look forward to the introduction of a new partner to the agreement, PADICO 
company. 

 They will add conditions and penalties in the case of un-commitment of the 
private company in applying the terms of the agreements.  

 There are 300,000 NIS debts on the Jordanian company for diesel for the first 
three operational months. 
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 There was no detailed feasibility study and market study. 

 There was no clear operational plan. 
 

Institutional arrangements 

 There is no joint operations room. 

 The agreement stipulated that the preparation of periodic reports by sorting 
station manager explains all the technical, financial and administrative details 
(quantities of waste involved - the quantities of waste sorted - separated waste 
quantities sold - operating expenses). 

 The only person from the Jordanian company they can connect with is Mr. 
Ashraf Ayyad and he lives in Jordan. 

 

Financial arrangements 

 The Council offers free land and waste 

 The Council gets a 15% -18% of annual profits 

 The size of the investment required about $ 2.5 million 

 The Council's main objective was to reduce the amount of waste entering the 
landfill by 30%, which will increase the life of the landfill as well as getting 
15% of the net profits and create jobs. 

 The private sector submits a financial guarantee at $250,000 ends up the end 
of the first year. 

 
The recommendations of the Council and other councils looking towards the 
separation and recycling of solid waste 

• To use manual sorting and not automatic because of the highest operating 
costs. 

• Preparing feasibility study and market study to determine the quantities and 
sales outlets. 

 
The recommendations of the Council for the Ministry of Local Government 

 To support joint service councils for the implementation of economic and 
marketing studies and feasibility studies 

 The government covers part of the operational costs 

 Local Governmental units are encouraged by the sorting from the source   

 Exemption sorting and recycling projects from taxes 

 The Council believes that there can be other partnership projects with the 
private sector. 

 Power generation, as the Executive Director visited the Israeli waste dumps 
that work on power generated which was to him a success story. 

 Assist councils in the review of legal agreements. 
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 Development of the Ministry of Local Government capabilities in the field of 
supporting local authorities and joint councils to build effective partnerships 
with the private sector. 

 
4.3.3 The private sector point of view 

• The partner is the Jordanian company, the specialized company for waste 
recycling and energy, headquartered in Jordan, with a branch in Dubai / 
United Arab Emirates and has another branch in Milan / Italy. 

• The company built a large project to recycle waste in Dubai with productivity 
of 5,000 tons a day and has carried out similar projects in Saudi Arabia, 
Tunisia and Jordan. 

• They have invested a total of $ 3 million in Zahret al Finjan landfill 
(machinery and equipment and the reclamation of the land). 
 

Reasons behind project halt: 

 Irregular waste quality (Poor Solid Waste) (Fluctuation in the production of 
the solid Waste) and this is related to the average income for Palestinian 
citizens. 

 Humid characteristics of solid waste, limiting the ability to separate waste 
according to specific ratios 

 Weak marketing: Cartoon marketed with one Israeli company and faced 
problems in being transferred to the company through the crossings and the 
alternative way were the settlements, which was a rejected idea. 

 The same also for plastics where not all types can be sold and those that can be 
sold are only sold in the Israeli market. 

• Their opinion to get out of the bottle neck and save the investment: 

 The introduction of a local partner, a company PADICO and the extension of 
the contract period to 25 years to generate the electric power. 
 

Recommendations to the Ministry of Local Government and the State of 
Palestine 

 Support the project through donor institutions the since the project will move 
to the Council at the end. 

 Urge local partners for investment in a carton manufacturing companies as an 
alternative to the Israeli company, as this kind of separation needs the 
integration between industrial processes which is not available in the 
Palestinian territories. 

 To assist in the marketing of products that is separated. 

 support from the Energy Authority to buy electricity at competitive prices 
(compensate for the price of solid waste dumping and reduce the life of 
landfills and environmental protection) 



31 
 

 Coordination with the relevant authorities for licensing. 
 

 
4.3.4 Conclusions and recommendations 

General conclusions 

 Failure of the project for the following reasons: 
 The absence of a feasibility study and a detailed study of a real 

market 
 The absence of a local partner. 
 The lack of integration in the industry in the Palestinian territories, 

where the main place for marketing is a private Israeli company for 
paper and the presence of border crossings and security 
requirements. 

 The private sector does not have enough working capital.  
 

Recommendations of the Council 

 Not to extend or renew the agreement without the submission of a feasibility 
study and a detailed study of a real market. 

 To include in the agreement, the administrative technical, and financial 
communication mechanisms in details. 

 To include in the new agreement penalties in the case of non-compliance with 
the terms of the agreement. 

 

Recommendations to the Ministry of Local Government 

It is clear that there are problems on the subject of marketing the output from 
separation and recycling operations due to weak industrial base in the Palestine which 
causes the full reliance on the Israeli companies. For that, the following is 
recommended: 

 Study the possibility of marketing products in neighboring countries such as 
Jordan, Egypt and help the joint councils in this regard. 

 Develop a strategy, especially with regard to generating electricity from solid 
waste, and implement visits to similar projects and identify the problems and 
obstacles that may face such a project before it is implemented. Since this 
project is considered a national and sovereign project in the absence of 
Palestinian electricity generating company and purchase of electricity from the 
Israeli company, this project will reduce the dependence on the Israeli 
generating electricity company, create jobs, the closure of landfills and thus 
preserve the environment and solve social problems associated sites, landfills, 
and encourage the private sector to invest in this field. 
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 Organizing meetings between the various councils to share experiences in the 
field of partnerships and look at the pros and cons before going to investments 
that proved its failure in certain councils. 

 Assist the private sector in obtaining approvals from the relevant authorities 
especially the Ministry of Environment. 

 Establishing a special unit to support the private sector and joint councils in 
the field of feasibility studies and legal reviews of the agreements, contracts 
and tariff studies. 

 formation of a committee of the relevant ministries (Ministry of National 
Economy, Ministry of Local Government, the Ministry of Environment, the 
Ministry of Agriculture) to review the projects and overcome all the obstacles. 

 
Recommendations to the private sector 

 Preparation of detailed feasibility and market studies and identifying targeted 
markets and sign agreements with them  

 Commitment to the terms of the agreements signed. 

 The quantities of Cartoon generated from solid waste are very high and there 
is no local market to sell these products, but an Israeli company. We 
recommend the private sector to study the feasibility of establishing a private 
company for the manufacture of cardboard sheets from paper and cardboard 
recycled. 

 
4.4 Summary of Collected Information about Joint Services Solid Waste Council- 

Hebron & Bethlehem Governorates 
 

4.4.1 Information about the Council 

 The higher Joint Service Council for Solid Waste Management for Hebron and 
Bethlehem governorate was founded in 2007. 

 Council members include the Joint Service Council for solid waste 
management / Bethlehem and Joint Services Council for solid waste 
management / Hebron. 

 All local authorities in the two governorates are represented in the Council.  

 Governing body of the board consists of seven members: President of the 
Board from Hebron council, vice president of the Council from Bethlehem 
council, three members of the Board from Hebron council, and two members 
of the Council of Bethlehem council. 

 The Council does not collect solid waste (local Governmental units and joint 
councils in each governorate collect the waste), but the process of supervision 
on transfer stations management and transfer management for the waste from 
transfer stations to the landfill and landfill management. 
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 Solid waste transfer from all the local Governmental units in the governorate 
except Al Abaydiya to the landfill (on a temporary basis until the closure of 
the landfill in Al-Aizariyah) 

 The main areas of work of the Council: 
o Transfer stations management 
o The transfer of solid waste from the transfer stations to the landfill.  
o Solid waste treatment 
o Collecting the separated waste from the source gathered in special 

containers in the streets 
o Solid waste separation 
o dumping of solid waste in the landfill 
o Dumping the solid waste at the dump site  

 Almost all services provided are equal in all communities 

 The council deals with the following waste types  
o Household waste, schools and public facilities waste 
o industrial waste for light industry  
o Trees and garden waste 
o Unprocessed medical waste 
o Commercial waste 
o Dead animals 
o Small workshops waste 

 

 They also deal with hazardous solid waste and transfer it through the private 
sector to landfills in Israel under EQA supervision. 

 Solid waste collection and transfer directly to the landfill (majority of Jenin 
Governorate localities )  

 Solid Waste transfer stations from both transfer stations in each of Tubas and 
the western area of  Jenin to the landfill. 
o Receiving of waste in the landfill from other governorates 
o Dumping- the waste in landfill 
o waste separation (paused) 
o Maintenance and cleaning of the containers in the work area 
o Maintenance of machinery and equipment 
o Waste handled by the Council 

 They transfer the hazardous industrial waste to Israeli landfill through the 
private sector under the supervision of EQA. 

 The total number of staff in the Council is 47 employees, and 109 employees 
are working through the operating company for the transfer stations and 
landfill operation. 

 There is an internal approved bylaw 

 There is yearly working plan, and periodic financial, administrative and 
technical reports  
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 Separation from the source: they distribute 287 container of 2m3 volume the 
council collects the carton from these containers 

 The council owns two transfer station: one on the western area of Hebron 
(Tarqumia) and one on the southern part of Hebron, But for Bethlehem 
Governorate they transfer the waste directly to the landfill 

  
4.4.2 Information about partnership with private sector  

 Main partnership with private sector is contracting with foreign company to 
manage transfer stations and transport waste from transfer stations to landfill   

 The name of the foreign company is Aftamious Nickos. 

 The idea began through the relationship with private sector by previous head of the 
administrative authority Mr .Khaled Al-esaily. Later, the idea grew up because of 
the involvement of the World Bank through international financing cooperation-
IFC which is responsible for drafting contracts who executed a complete study 
about the partnership between private and public sector. This association executes 
the study and recommended the partnership with private sector about 
administration of the transfer stations and landfill on the other hand. They agree to 
apply International Standards and Best Practices according to the output of the 
study and the international bank decided to support the project through a 
compensation program (50% paid from local authorities and 50% paid from 
international bank for transportation fees and disposal of solid waste). International 
bank will continue compensate and support for 5 years and can be expanded for 2 
more years.  

 The agreement was signed in 2/9/2013 and the work started in 25/3/2015. 

 The agreement period is five years and can be expanded for two more years. 

 It was agreed to delay the separation of solid waste until actual operation and 
making feasibility study. Market study was done and the project is not financially 
feasible   

 The agreement is built on the fact that the two partners are responsible to endure 
several risks.  

 Joint Service Council committed to a minimum solid waste amount to be 
transferred to the landfill, also compensation of the private sector in case Israeli 
checkpoints force the way to transfer the waste to be longer than usual. In addition, 
commitment was made to pay monthly bill from to the operating company during 
20 days from receiving it  

 Private company is responsible for any over flow in the squeezer or any epidemics 
because of the landfill.    

 Risks: The main problem was the discharging of settlement’s waste near the 
landfill and into the landfill forming on average 6% of total waste that enters the 
landfill. Israeli authorities don’t pay for that and the council is responsible to pay 
for the private sector. 
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Legal aspects  

 The agreement was done and legally revised by World Bank.  

 Private sector was motivated by the ability to expand the agreement period for 
two years according to the performance. 

 The agreement is reviewed periodically.   

 The agreement items are edited in 1/6/2015 as follows:  

 Some insurance items are edited according to first year performance to 
become 5 million dollars instead of 10 million.    

 Operating company reduced working staff according to actual work. 

 The material used in covering was changed from base coarse to sand material.  

 Some technical ways are changed about dumping operations  
 

The council evaluation for agreement items 
 
Council CEO is comfortable from the private sector performance and the work goes 
as planned for minimum level of public sector interference which is considered to be 
only supervision.  

 
CEO recommendation for any future agreement 
 
Implement detailed feasibility studies before the signing of any agreement, the 
agreement must be detailed for all technical, financial and administrative things and 
the agreement must include obvious and quick mechanism to resolve any conflict that 
might occur in addition to the inclusion of special conditions to end contracting.  

 
Institutional arrangements 
 

 There is a joint operation between the Council and the operator room. 

 Variety of communication mechanisms: telephone calls, written letters, e-mail, 
regular meetings (weekly or as needed), periodic reports (monthly, quarterly, 
annually), and there is a specific person to communicate by both parties.  

 The evaluation of the quality of work is done on daily basis through a 
checklist and in case of any problems about communication. Also, the 
monthly payments are associated with the monthly report and the quality of 
service. 

 
CEO evaluation for the partnership with private sector 
 

 Strengths: There is clarity in the relation between the two parties. Procurement 
procedures are easier than those in the public sector.   
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 Weaknesses: the obligation to pay the bill within twenty days is a big 
challenge for the Executive Director because it requires the conversion of 
receivables from local Governmental units to the Council and this depends on 
the collection rate. 

 Lessons learned: the transfer of expertise (Know How), in addition to learning 
how to work for Quality Assurance.  

 
The Council recommendation for other council planning for partnership with 
private sector 
 

 Preparing detailed feasibility study 

 Evaluating and studying private sector capabilities 

 Detailed work agreements and not to leave Blur items 
 

Council recommendation for MoLG 
 

 Enact legislation to facilitate the entry of the private sector in partnerships 
with the public sector (for example, the requirement for a local partner by not 
less than 51%) 

 There is a conflict between World Bank procedures and the ministry with 
regard to procurement. The project obtained an exemption from the Minister 
of Local Government for the adoption of the World Bank procedures. It is 
recommended to facilitate access to legitimize exceptions or exclusions 
through clear procedures. 

 Coordination with the concerned authorities to develop the Investment 
Promotion Law and takes into account the subject of the partnership between 
the public sector and the private sector and the granting of additional incentive 
advantages to taxes such as Tax and customs breaks on machinery and 
equipment. 

 It is recommended that the ministry should work to coordinate with donor 
institutions to provide financing for the purchase of land or equipment and 
special mechanisms in partnership with the private sector. 

 
Financial arrangements 
 

 The preparation of a detailed feasibility study for the project. 

 Determine the size of the return on investment for the private sector, which 
reached at 12% 

 The fees paid to the private sector was divided into two parts: a special part for 
the transfer stations and transfer from the stations to the landfill - a specific fee 
per ton (30 shekels per ton plus a value-added tax), and the second part fees 
for dumping waste in the landfill - a fee per ton (NIS 35 per ton plus a value-
added tax). 
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 Monthly amounts of solid waste rate: 
o 7,000 tons in Hebron Station 
o 2,000 tons in Tarqumiya station 
o 13,000 tons of waste directly received in the landfill  
o Quantities received to landfill either directly or from transfer stations is 

equal to 22,000 tons 
• The Operation company and based on the reports of the transfer stations (solid 

waste weight) and the reports of the landfill (solid waste weight) prepares 
monthly bill and the Council audited the bill and then committed to make the 
payment within twenty days. 

• World Bank compensates for half of the landfill fees and which is only 60 
shekels where they are charging 30 shekels of local Governmental units on 
landfill fees per ton. 

  
Arrangements with the World Bank 
 
The World Bank pays an average of 50% of the invoice value and the other 50% 
collected by the Council (through fees levied by local Governmental units) 
 
The council’s opinion about the agreement with the World Bank: Due to the adoption 
of international standards and good practices in the work, the cost of the transfer and 
disposal of solid waste is high. In the period that the World Bank supports the project, 
the matters set and are going well, but when the international support for the project 
ends, the project will face a real problem because the local authorities are unable to 
pay the high costs and cannot raise the value of the tariff because of community 
opposition, which would lead to a decrease in the quality of service provided. 

  
Tariff: 

 Tariff is unified in all local Governmental units 

 The average collection rate is about 67% 
  

4.4.3  Other activities of the Council in the field of separation and recycling of solid 
waste 

 Waste separation and recycling (cardboard, plastic, metal and wood) 

 The Council implement as an individual work separation for the solid waste 
through a project supported by the World Bank (the establishment of Brix) 
valued at $ 200,000 and the purchase of some simple equipment 

 The separation process is done by hands by council workers (17 employees) 
and at Tarqumia transfer station (8 employees)  

 200 tons of paper and cardboard are sorted 150 tons of metals of all types, 
variable quantities of glass containers, plastic containers PET variable 
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quantities 100 tons of wood sold for use with heating and 50 tons Plastic PE + 
PP for grinding and selling. 

 Carton is sold to Israeli company and sometimes when the Company refuses 
reception it is sent to landfill 

 Wood, metal, plastic and glass is sold to the local market and sometimes 
accumulated when it is not sold  

 Executive Director pointed out that the project barely covers expenses, and 
revenues are from what is being sold 

 
Medical waste 
 
There is a medical waste collection service from hospitals with a special car. 
Therefore, the medical waste is collected and transferred to the processing unit in the 
transfer station at Tarqumiya. After treatment, the waste is carried over to the landfill. 
It is collected daily with a weight around 700 kg. 
 
Compost   
 
In a recent experiment with agricultural association, it was agreed with them on the 
supply of agricultural wastes from the central vegetable market. The waste goes to the 
headquarters of the Assembly, which is producing compost. It was agreed to share the 
profits but it is a recent experience and there is no budget until now and it is under 
experimentation and there is no statistical information about it yet. 

.  
Car’s Tires 
 
Car tires are separated and chopped and part of which are sold to a private company 
which is working on a special tile industry and a large part accumulates and 
sometimes buried in the landfill. 

. 
4.4.4 Conclusions and recommendations 

 
General conclusions 

 partnership project with the private sector in the field of management of 
transfer stations and management of landfill is successful for the following 
reasons: 

 the existence of a detailed feasibility study 

 great support from the World Bank 

 the existence of a detailed agreement 

 It is clear that making partnership with private sector with respect to recycling 
paper, cardboard and plastic is financially non feasible for the private sector 
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Recommendations to the Council 

 The agreement with the World Bank is limited for specific time duration (five 
years, renewable for two years), in case of the end of the agreement there will 
be a big risk to the Board because a private local Governmental units used to 
pay 50% of the fees. We recommend to hold workshops with local authorities 
and the Ministry of Local Government to discuss the best possible ways to 
avoid any risk (risk plan preparation) 

 With regard to the separation of paper, cardboard, plastic, iron, wood, we 
recommend the Council to continue this process on its own efforts 

 With regard to the experience of manufacturing compost with the charity 
association we recommend that the experiment is evaluated and prepare an 
annual budget describes the size of the income and expenditures and the size 
of the expected savings. 

 
Recommendations to the Ministry of Local Government 

 Assist the Board in developing strategies for landfill management and transfer 
stations in the event of the end of World Bank support (such as searching for 
other financiers, study the possibility of raising the tariff, financially support 
the Council through a tax on road transport). This can be studied as well as 
electric power generation from landfill. 

 Organization of meetings between the various councils to share experiences in 
the field of partnerships and look at the pros and cons before making 
experiments proved its failure in certain councils 

 Assist the private sector in obtaining approvals from the relevant authorities 
especially the Ministry of Environment 

 Consider establishing a special unit to support the private sector and joint 
councils in the field of feasibility studies and legal reviews of the agreements, 
contracts and tariff studies. 

 Formation of a committee of the relevant ministries (Ministry of National 
Economy, Ministry of Local Government, the Ministry of Environment, the 
Ministry of Agriculture) to view the projects and overcome all the obstacles. 

 
 

4.5 Summary of Collected Information about Joint Services Solid Waste 
Council- Ramallah – Al Bireh Governorate 

4.5.1 General information about the Council 

 The Joint service Council for solid waste management in Ramallah and 
Albireh  was established in 2007 

 The Council includes in its membership 68 LGUs. 

 The Council is funded by KFW with half of its budget. 
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 Number of employees 6: (Executive Director, Technical Manager, accountant, 
part-time lawyer, Environmental Engineer, office boy) no workers. 

 The council supervises the solid waste collection process from 11 
communities as follows: 
o The council offers 11 cars and two tractors for collecting solid waste from 

KFW grant 
o The local communities are responsible for solid waste collection, 

employees’ wages, cars’ maintenance and insurance. 
o The council helped the local communities in defining the routs for the cars, 

and has tracking system for the cars 
o Ramalah, Albireh and Betunia Municipalities contract the private sector 

(Through annual tenders) to collect solid waste and transfer it to transfer 
station and then to Zahert al Finjan landfill. 

o Ramalah, Albireh and Betunia works jointly, they have transfer station 
they contract with private sector for collecting and transferring the solid 
waste. 

o Albireh municipality has transfer station and contract with the private 
sector for collecting and transferring the solid waste. 

o  Ramalah, Albireh and Betunia municipalities transfer the waste to Zahret 
al Finjan landfill, other communities uses random landfills (54 random 
landfills) due to high transporting cost. They have transfer station they 
contract with private sector for collecting and transferring the solid waste 
to Zahret al FInjan Landfill. 

o Birzeit municipality contract annually with private sector for solid waste 
collection. 

o Services are not equal for all communities since different partners are 
working with different municipalities for collecting solid waste.  

o The Council is preparing a study of the transfer station management and 
the Central landfill management. 

 
4.5.2 Information about Public private partnership  

 The Council does not have any kind of partnership with the private sector. 

 There is special containers to separate of cardboard paper, distributed in all the 
cities of Ramallah and Al Bireh and Betunia and Birzeit 

 Municipalities of Ramallah and Beitunia contracted on an annual basis a 
private company for the collection of solid waste, and the Municipality of 
Birzeit and Al-Bireh Municipality also contracted a private company for the 
collection of solid waste. In both cases, the private company -Minarate 
Company, collects solid waste and carry it over to the transfer stations and 
then transfer it to Zahret al Finjan landfill. 

 For cartons, Minarate company collects cardboard containers from each of 
Ramallah, Birzeit, Albereh, Beitunia, or separated it in the transfer stations 
and work on pressing it in the form of pallets and sell it to the Israeli company. 
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 •Al-Bireh Municipality has provided a car to collect cardboard for the private 
company, while in Ramallah, Al-Bireh and Betunia the cardboard collection 
car has been provided through the private company. 

 Carton quantities generated daily averaged to 10-12 tons of cardboard and sold 
as mentioned before to Israeli company.  

 
Legal Aspects 

 Joint Services Council supports local Governmental units in legal reviews of 
contracts with the private sector in case it was requested from them. 

 
Financial arrangements 

 Tariff is unified in all communities 

 Council gets 0.5 per month shekel for every citizen in rural communities and 
1.5 NIS for every citizen in the main cities. 

 Local Governmental units are committed to pay periodically. 

 The government has transferred to the Council the road transport tax for the 
year 2014. 

 
Suggestions and recommendations of the Executive Management of the 
Council 

 Incentives that can be offered to the private sector: tax exemptions 

 Recommendations to the Ministry of Local Government: the development of 
mechanisms to collect solid waste fees from citizens, encouraging the private 
sector to implement projects related to the products of solid waste, 

 The introduction of (Polluter Pay Principle) with respect to solid waste tariff at 
industrial companies: such as cola company and the companies using 
cardboard. There should be an additional amount on a regular tariff for the 
collection and disposal of solid waste, issuing instructions on separation from 
the source to companies and institutions and enactment of fines on the 
companies and institutions that do not adhere to the separation from the 
source. 

 
4.5.3 Conclusions and Recommendations 

Conclusions 

 The Council has no partnerships with the private sector, and this is done 
through the municipalities. 

 The Council does not manage all the solid waste sector in the governorate  

 There are 54 random dumpsites in the governorate. Only the municipalities of 
Ramallah and Al Bireh and Betunia committed to the transfer of solid waste 
through contract (annual tenders) with the private sector 

 There is no central landfill in the governorate 
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Recommendations to the Council 

 Work with the local authorities in coordination with the Ministry to unify the 
solid waste tariff. 

 Accelerate the preparation process of transfer station management and landfill 
management document 

 Visit Al Minya landfill and look at their experience in partnership with the 
private sector on the subject of transfer station management and landfill 
management. 

 Coordination with the relevant authorities such as the Ministry of Local 
Government and the Environmental authority of the existence of the 
environment to create a central landfill in the governorate. 

  
Recommendations for the Ministry of Local Government 

 To support the Council in the issue of the Central landfill and unified tariff 

 Study the subject of contaminated (Polluter Pay Principle) and tariff incurred 
by him 

 Study the enactment of laws related to the separation from the source 
especially for industrial companies enact fines on non-committed. 

 
 
 
 
Annex No. 2 contains some photos from the JSCs that have been visited 
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.05  Solid Waste Partnership Comparative Practices Between Municipalities 

The consultant visited two selected municipalities to explore their experience in PPP. 
The following table summarizes practices in the field of public-private partnership in two 
selected municipalities: Bita and Al Bireh 
 

Municipality: Albireh 

Partnership 
Type  

Private 
Sector 

Provided 
Services  

Details Strength & 
Weaknesses 

Finance PRICo Operating bus 
station building 

- Contracting from 
PRICo for the 
establishment of 
central bus station 
building in 199 

- Contract with PRICO 
for the establishment 
of a new plant instead 
of the old in Sheab 
Kassab area 

- The old contract is a 
contract for 
exploitation for 23 
years as well as the 
agreement of the new 
complex 

- The Municipality earn 
$ 150,000 annually 
from the PRICO 
company in addition 
to the 25% of the 
value of retreats 

- The complex return to 
the municipality after 
23 years to be 
operated by the 
municipality 

- Additional 
funding for 
the 
municipality 

- Continuous 
extra income 
to the 
municipality 

- Taking 
ownership of 
the assets at 
end of the 
contract 

- There is no 
risk beard by 
municipality 

- No risks  

Financing 
and operation 

 

Meanred 
Company 

Re-create and 
operate 
municipality 
slaughterhouse 
and create a meat 
factory 

- Rehabilitation of 
municipality 
slaughterhouse 

- create a meat factory  
- Turn off the losses 

from the operation of 
municipality 
slaughterhouse by the 
current administration 

Renting municipality 
slaughterhouse (guarantee) 
for $ 45,000 per year, up 
5% per annum without 
upper ceiling. 

 

- Additional 
funding for 
the 
municipality 

- Continuous 
extra income 
to the 
municipality 

- Taking 
ownership of 
the assets at 
end of the 
contract 

- There is no 
risk beard by 
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- The exploitation of the 

private sector for 23 
years before returning 
property to the 
municipality 

municipality 
- No risk taken 

by the 
municipality  

 
Free Fund 

Electricity 
company 

Provide free 
internet services 
to 14 schools and 
public parks 

- To provide free 
internet access to 
schools and parks 
related the 
municipality 

- There is no 
commitment by the 
municipality 

- The provision 
of operational 
expenses 

- Improve the 
quality of 
services in the 
parks 

- - Support the 
educational 
process in 
schools 

Waste  No 
Partnership 

Collecting and 
transferring 
waste 

- Collecting waste to 
landfill 

- To collect waste to 
transfer station 

- The transfer of waste 
to Zahret al Finjan 
landfill 

- Transport is through 
the private contractor 
against the transfer 
wages 

- Collection rate of 
about 56% 

- The proportion of the 
cost coverage 20% 

- The cost of 1 ton, 
landfill fees, transfer, 
134 shekels  

- The inability to 
cover the cost and 
lack of tariff 
system 
- The collection 
rate is good 
-  the Municipality 
withstands for a 
large part of the 
cost and the 
inability to 
recover 

There is a need to implement decentralization concepts in the work of LGUs to invest in 
investment projects and to reduce the delays in the approval processes and to delegate the 
authorities of investment and PPP to the LGUs   
  

  
  

Municipality: Bita Municipality  
Partnership 
Type  

Partnership 
Type  

Partnership 
Type  

Partnership Type  Partnership Type  

Construction 
of water 
factory 

The private 
sector - 
shareholders 

  - The establishment and 
operation of mineral water 
factory 
- Municipality Share 27% 
- Presidency of the Board of 
Directors for the 
municipality 

 Trying to 
partnership with 
the private sector 
to find extra 
income to the 
municipality 

 - Problems in the 
administration, 
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- the factory is still faltering 
and did not achieve profit in 
past years 
- The rehabilitation process 
is currently working at the 
factory by ensuring the 
private sector to manage and 
operate the plant 
- There is no new results 
until now on the work of the 
factory in accordance with 
the new arrangement 

operation and the 
lack of factory 
revenue, making 
the Ministry of 
Local 
Government has 
custody of the 
partnership 
experience  

  

Waste No 
Partnership 

  Waste collection from Beta 
and neighboring places area 
- Waste collection from 
Aoodla Osarin and Zaatara 
against the lump sums per 
month 

- The Council served waste 
(Aoodla, Osarin and Zaatara) 
the obligation to pay monthly 
- Municipality vehicles 
handle the waste collection 
- Waste is taken to a random 
and unstructured landfill in 
front of Eetmar Settlement 
- A tariff system was 
established and the 
breakeven point and 
recovering cost of investment 
was used   
- The municipality owns two 

) for 3and 8m 3cars (12m
waste collection and transfer 

-  collection process is done 
through pre-paid electricity 
meters with a refund of 10% 
of the previous debt 

-   

- Waste service 
faces problems 
due to 
unavailability of 
sweeper machine 
and a shortage in 
the number of 
employees 
- The problem of 
indiscriminate 
and non-
organized 
landfill and non-
expandable 
- Waste Cars are 
old and in need 
of constant 
maintenance 
- There is the 
transfer station 
that  have been 
prepared but is 
disabled until 
now 

   

- - Relationship with the Ministry of Local Government: No difficulties   
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6.0 Solid Waste Public Private Partnership Assessment In Palestine 
 

General Notes 

 There are weaknesses in the capacity of local private companies, especially 
technical and financial ones. 

 The absence of laws and regulations and special regulations to establish the basic 
framework of the agreements with the private sector in the field of solid waste 
management. 

 The absence of appropriate mechanisms and legislation to encourage the 
involvement of private sector to invest in solid waste in spite of the presence of the 
Investment Promotion Act, which exempts investors in the field of solid waste tax 
(Inactive on the ground) 

 There is a clear acceptance of partnership with the private sector based on current 
experiments, hence drafting clear agreements and to include special conditions 
when terminating the contract and the terms for disputes resolution. 

 There is no industrial integration in the Palestinian territories in the field of solid 
waste products, especially with regard to paper, cardboard and plastic. 

 There is no clear and tangible government support for partnership in the field of 
solid waste. 

 There is no detailed market studies demonstrate the companies that can 
accommodate separated and recycled waste 

 Experience of the production of electricity from solid waste still has not been 
applied on the ground in the Palestinian territories, although successfully applied in 
other countries. 

 There is no institutionalization to the theme of partnership between the public 
sector in the field of solid waste management and the private sector 

 
Partnership in the field of agricultural waste 

 This partnership exists in two Joint Services councils for Solid Waste Management 
– Tulkarm Governorate, and the Council for Solid Waste Management - Bethlehem 
and Hebron 

 Overall assessment of this partnership is successful and they recommend to repeat 
the experiment in other councils. Also, it is recommended that the partnership 
would be with agricultural associations that have members from farmers to ensure 
the marketing of products from compost, despite their limited financial return. 

  
Partnership in the field of cardboard and paper 

 The main problem in the field of cardboard and paper is the absence of regional 
company to accommodate the separated cardboard and paper, where this output are 
sold to the Israeli company at present and the process of the transfer of these 
outputs are facing difficulties in the transport on the crossings because of the 
security screening which force workers in this sector to transfer it through 
settlements and that raises the cost. 
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Partnership in the field of plastic, wood and metal 

 There are significant amounts of plastic, wood and metal that are separated from 
the recycling process but local market can’t accommodate these quantities so they 
are sold to the Israeli market. 

 There is a local company in Jenin area working to buy tires for the generation of 
methane and another company in Hebron working on tile industry using the 
remnants of tires. The two companies do not accommodate large quantities of tires 
and for that tires are stacked dramatically or buried. 

 Plastic quantities which can be separated from the large solid waste may 
sometimes reach up to 14%, and large part of which do not decompose. It is noted 
that solid waste strategy promotes the separation of plastic and recycling and not to 
bury in the landfill. For that, it is necessary to encourage the private sector to take 
advantage of this waste. 

  
Partnership in the field of electricity generation 

 Experience of the production of electricity from solid waste still has not been 
applied on the ground in the Palestinian territories, although it is successfully 
applied in other countries. However, the idea is to do a pilot project especially that 
generating electricity will get reduction of waste and reduce dependency on Israel 
in the absence of a Palestinian electricity generation scheme. 

-   
Partnership in the field of transfer stations and landfill management 

 

 The introduction of the private sector in the field of transfer stations and landfill 
management is working to clearly raise the quality of service, but that leads to high 
cost, which is reflected on the value of the tariff. The main reason for the success 
of the experiment is external support for the cost. 

 This experience needs to be supported by the government with respect to 
supporting the private sector in investment costs and tax exemption on services 
until the private sector is motivated to have this experience and willing to put 
affordable tariff that can be marketed to the community. 
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.07  Proposed Options For Solid Waste Partnership 
 
1.0 Separation and Recycling of Agricultural Waste: 

For the success of this partnership it is recommended that: 

 The partnership ought to be with agricultural associations, agricultural companies 
that have a base of farmers who can come to grips with compost products. 

 Provide containers for the collection of agricultural remnants in vegetable markets 
and coordinate with the municipalities with respect to remnants of trees and plants 
in the streets when pruned. 

 Provide vehicles for the collection of such waste. 

 The proposed partnership mechanism: The joint councils transfer agricultural 
wastes to agricultural associations and the agricultural association manufactures 
compost, and pay to the JSC part of the produced profit. 

 Nature of the proposed partnership: Sharing the benefits of a long-term 
 

2.0 Generating Electricity 

 This is a pilot project and is applied in many countries. 

 The project needs governmental support in many areas including: 
o Tax exemptions 
o Customs exemptions on equipment and machinery 
o Facilities in obtaining licenses 
o Encouraging the development of the tariff for the purchase of electricity 

from private companies 

 Partnership mechanism: Joint Services Council collects waste and transfer it to the 
company's site and the company is to separate and recycle what can be separated 
and the rest of which is to generate electricity, versus specified profit margin. 

 Nature of the proposed partnership:  Build operate and transfer mechanism. 
 

3.0 Transfer Stations and Waste Landfill Management 

 This experiment can be successful and be circulated if the following conditions are 
met: 

 
o Full tax exemption (VAT and income tax) 
o Leave the subject of separation and recycling to the private sector to take 

advantage of it as a return. 
o A good study of the Tariff 
o A high proportion of the collection. 
o Convert transportation tax returns on the roads to the joint councils to be 

able to pay dues to private sector. 
o Government guarantees for the private sector in the event of the inability 

of the joint councils for fulfillment of its obligations. 
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o A detailed feasibility study. 

 Partnership mechanism: Joint Services Council collects waste and transfer to 
transfer stations or to the landfill and the company is to separate and recycle what 
can be separated and the rest is dumped in the landfilled. In return the Council is 
committed to pay a fixed fee per ton of waste. 

 Nature of the proposed partnership: Management and operation contract 
(Management Contract) 

 
4.0 A study for the establishment of a Palestinian industry cardboard slabs company 
able to accommodate cardboard and paper separated from solid waste in landfills. 

 The absence of a Palestinian company that is able to accommodate all the paper 
output and cardboard from landfills leaves the choice only to go for the Israeli 
companies who are not ready to take all the waste quantities and sometimes 
difficult to get the waste through checkpoints are the main obstacle in this regard. 

 Conduct a feasibility study for the establishment of a factory for cardboard slabs 
based on the purchase of cardboard and waste paper from landfills. 

 Study the possibility of exporting these paper waste to neighboring countries. 
 

5.0 Plastic 
  

 In spite of the lack of local companies to absorb quantities of plastic disposed in 
landfills, and the presence of large amounts that can be separated, it is 
recommended to study the possibility of exporting these plastic wastes to 
neighboring countries. 
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8.0 Institutional, Regularity and Economic Mechanisms Needed For The 
Promotion of Solid Waste Partnership   

\ 

 Assist the private sector in securing licenses and approvals from the relevant 
authorities. 

 The need for supervision of the Ministry of Local Government as a major sponsor 
for signed agreements to ensure that agreements don’t conflict with the basic laws 
of the State of Palestine. 

 Encourage the private sector to support agricultural associations to recycle and 
compost manufacturing as part of social responsibility. 

 Encourage the Ministry of Local Government to engage in the establishment of a 
special unit to support the private sector and joint councils in the area and review 
the feasibility of legal agreements, contracts and tariff studies. 

 Conduct special training program for local Governmental units and Service 
councils including the preparation and evaluation of bids, negotiation skills, 
preparation of contracts and performance evaluation procedures. 

 Develop guidelines for private sector to participate in solid waste management 
services, including model contracts, and methodologies and alternatives to 
participate and ways to control and performance evaluation. 

 The formation of a joint committee of the relevant ministries where the Ministry of 
Local Government shall be the rapporteur of the committee to present partnership 
projects in front of the committee with the private sector to help them overcome all 
the obstacles and accelerate the process of getting required approvals. 

 Develop and activate the Investment Promotion Law in the field of solid waste 
output taking into account the subject of the partnership between the public and 
private sector and the granting of incentive advantages of extra tax and tax breaks 
on machinery and equipment. 

 Develop clear governmental policies to support the projects of electricity generated 
from waste. 

 Develop special marketing policies for marketing recycled and processed products. 

 Enactment of special policies to encourage waste separation at source. 

 Enactment of organizational policies in social responsibility subject especially with 
regard to companies that their products increase the amount of solid waste (Polluter 
Pays Principle). 
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9.0 Recommendations 

9.1 Recommendations on the National Strategies & Polices to promote for the 
Public- Private Partnership 

 A national strategy to support the public-private partnership in the field of solid 
waste put the private sector. 

 Enact policies to facilitate obtaining approvals and licenses for Partnerships 
projects. 

 Provide government guarantees for investors in the field of solid waste in the event 
of the inability of the joint councils for fulfillment of its obligations. 

 Government's commitment to transform transportation allowances on the roads to 
the Joint service councils on a regular basis to enable them to fulfill their 
obligations. 

 Activating investment law to provide tax breaks in the area of value-added tax and 
income tax law. 

 Take the necessary steps to sign the Kyoto agreement and the including steps 
contained in the terms of the related emission of carbon. 

 The need for the Palestinian government to develop policies and laws needed to 
promote power generation through solid waste because of its political and 
environmental dimensions. 

 Develop laws, regulations and licensing systems for private institutions working in 
the management of solid waste collection, recycling and disposal that includes 
licensing the foundations upon which to build partnership with the private sector 
system. 

 Develop incentive systems to support local Governmental units that separate waste 
from the source which will reduce the cost of solid waste management process at 
the national level. These incentives can be increasing the fund to these LGUs, 
transferring the transportation taxes, recognition through developing annual prize 
for the LGUs who are protecting the environment, …etc. 

 

9.2 Recommendations for Joint Service Council to Promote the Public-Private 
Partnerships in the field of Solid Waste. 

 Public meetings and focus on the environmental aspects and indirect yield as 
improvement of environmental conditions in the communities in addition to 
providing additional sources of energy. 

 In agricultural areas, they should encourage the use of green agricultural remnants 
in the production of compost which has good financial and environmental returns. 

 Hold public meetings and awareness programs to promote the idea of separation 
from the source. 

 Organize joint meetings between the various councils to transfer experience of the 
boards. 
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 Encourage councils to develop promotion measures for citizens who separate waste 
from the source to facilitate the collection of what can be separated on the 
household level. 

 The need to link waste tariff with mechanisms to ensure high collection rate to 
reach 100%. It might be linked through prepaid services. 

 Review all agreements and contracts from legal point of view. 

 Continuous coordination with the Ministry of Local Government. 

 The need for a local partner in the event of international partnerships to ensure the 
transfer of expertise on the long run. 

 Sessions for employees in the joint councils in the field of building partnerships, 
monitoring and evaluation. 

 Partnerships with more than one partner from the private sector to ensure 
competitiveness. 

  

9.3 Recommendations for Private Sector to Implement Partnerships in the field 
of Solid Waste 

  

 Implement a detailed economic feasibility of investment projects in the field of 
solid waste studies 

 Work on market studies to determine the capacity of the resulting materials from 
the recycling process. 

 The need for coordination with the Energy Authority before the signing of any 
agreement of partnership that involves energy production and the involvement of 
the Ministry of Local Government as a supervisor on the agreement. 

 Encourage the private sector to invest in the establishment of a private company for 
recyclingof used paper and cardboard that has been recycled if proved feasible. 

 Encourage private sector to get involved only when they have enough working 
capital and not to rush to have profit. 

 Before any partnership, market feasibility study must be prepared to define all 
precautions especially when there are no local companies to buy the separated 
materials.  

  
  

10.0 Public Private Partnership Manual  
Guidelines has been prepared for the public- private partnership as indicated in Annex No. 
(1) 
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Annex No. 1 Guideline for the Public Private Partnership  
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Annex No. 2 Photos from Some JSCs that have been visited 
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1.0  General Introduction 

  
Recent years have witnessed a recognized increase in cooperation 

between the public and private sectors for the development and operation 

of infrastructure, in order to increase the quality and efficiency of public 

services, and financial resources of the public sector is not enough to 

cover the investment needs as well as spending constraints and the desire 

to reach the efficiency of the private sector. 

In the field of solid waste in the Palestinian territories there are many 

initiatives that have been implemented at the level of partnership between 

the public and private sectors, these initiatives would have achieved 

greater successes if available guidance and capacity building for the joint 

councils in the area of building PPP. 

This document represents a general guidance for the joint councils that 

have available opportunities to share with the private sector in any area of 

solid waste. 

The purpose behind these guidelines is to provide the joint councils with 

a general roadmap to help them moving forward in partnership 

procedures within safe standards. 

Stages of the partnership project (Partnership life cycle) have been 

divided to five stages as follows: 

1. Initiation Phase: Start the idea  

2. Preparation of feasibility study and market study phase 

3. Choose the type of partnership and partner selection stage 

4. Preparation of the agreement  

5. The implementation phase of the project 
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1.1 When we can think of Partnership  

The partnership is not always the best option to provide a public service or 

implement a project, so the concerned joint councils have to take careful 

steps and scrutiny of all related factors and issues when thinking about 

making arrangements of that work. There are different types of partnership 

and different ways to distribute the risks and responsibilities. 

The following are recommended conditions under which the partnership be 

a viable option for the application if one or more of these situations and 

circumstances are exist: 

 Services and projects cannot be provided through only the financial 

resources or experience of the joint councils. 

 Private partner can increase the quality of service level compared to 

what can be provided by the joint councils depending on their own 

capabilities. 

 Private partner can implement services and projects faster than 

councils. 

 Having the opportunity to compete among the potential partners 

from the private sector which will reduce the cost of providing 

public services. 

 Outputs or outcomes of the service can be measured and its pricing 

are easy. 

 The cost of the service can be restored through an application or 

charging fee to the user. 

 Participation of the private sector in the services provides an 

opportunity of innovation and invention. 
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 The use of the partnership may lead to provide opportunities that 

will lead to increase the economic growth. 

 Partnership leads to preserve the environment in an effective 

manner. 

If any of the previously mentioned conditions is not available, you should 

not be thinking in the partnership. 

  

1.2 The Potential Benefits of the Partnership 

The partnership between the public and private sectors can have many 

benefits, including: 

 Cost savings. The concerned Joint Councils, with the existence of the 

partnership, can achieve cost savings in the areas of the establishment 

and operation of capital projects and maintenance services. 

 Risk sharing. With a partnership, joint councils could share risk with 

the private partner. The risks could be cost overruns, or the inability to 

meet delivery schedules or dates of service, or difficult to comply with 

environmental legislation, etc., or dangerous to have insufficient 

revenue to pay operating and capital costs. 

 Improving service levels or maintain current levels of service. In 

partnership with the private partner, partnership can come with 

inventions and creativity in organizing the delivery of services, as 

well as the partnership can introduce new technologies and the 

creation of the substantial savings that often reduce costs or improve 

the quality and level of service. 

 Enhance revenue. The partnership can establish a fee for users to 

reflect the real cost of providing a particular service. The partnerships 
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provide opportunities for the introduction of services through 

innovative sources of income that cannot be achieved by the 

traditional methods of service delivery. 

 The most efficient implementation. Efficiency can be achieved 

through a combination of different activities such as design, 

construction, and through flexibility in contracting and procurement, 

and relying the fastest of capital finance and the most efficiency in the 

process of decision-making; Providing services efficiently does not 

only allow the access of users to services quickly but also helps to 

reduce costs. 

 Economic benefits. The increasing access to Joint councils in 

partnerships help to move your partner and contribute to greater 

employment and economic growth. 

 Public interest. Citizens benefit greatly when they are integrated and 

share experiences of joint council’s efforts with techniques and 

sources of private partner to provide services to the public. Public 

interest is sought by the joint councils and care about and can be 

achieved through partnership with the private partner. 

 1.3 Joint ventures properties: 

All company forms special properties including: 

 
 Clear definition for the required outputs with a measurable key 

performance indicators.  

 Relatively long-term commitment with the implementation period 

depends on nature of the project. 
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 The private partner has the full responsibility to deliver services with 

the joint councils. 

 The clarity of the risk distribution among the partners and agreed 

upon by all. 

 Clear and explicit expression for the responsibilities of the joint 

councils in monitoring activities. 

 1.4 Types of Partnerships 

There is a great variety in the types of potential partnerships in which the 

public and private sector play their own roles including: 

 

 Building-Operation and-Transfer (BOT)/ or Building-

Transfer-Operating (BTO) 

Here, the private partner build a facility of the joint service council’s 

facilities according to agreed specifications with the Joint service 

Council, and to provide service for a period of time under a contract 

with the Joint Council. And when the contract is done partner convert 

the facility and providing the service to the Joint Council at the end of 

the specified time period. In most cases, the private partner providing 

some or all of the funding to build the facility, so the duration of the 

contract should be sufficient to enable the private partner to achieve a 

reasonable return on its investments through the fees collected from the 

users .  

  
At the end of the contract period, the Joint Council can take 

responsibility for operating the facility and provide the service, or to 
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renew the contract to operate by the original privileges, or awarding of 

a contract or a new privilege with a new private partner. 

Building/ Transfer/ Operation model is similar to Building/Operating/ 

Transfer model except for the Transfer, as the Transfer will be for the 

concerned Joint Council at the end of building rather than the end of the 

contract period. 

Example: The Suggested project at Salfeet JSC: The private sector will 

build the site for electricity production, operate the site for 20-30 years, 

and then the site management and operation will be transferred to the 

JSC 

 Building - Owning - Operating (BOO) 

The private partner in this case will build and operate the facility 

without transferring its ownership to Joint Council, the legal status of 

the assets remains on the private partner name, and there is no 

obligation for Joint councils to purchase or Ownership. 

 Example: Al Ofee Company at Tulkarem – Build a site for collecting 
and grinding the plastics and pressing the collected cartins 
 

 Buying-Building-Operating (BBO) 

Model of Buying-Building-Operating is a form of assets sales includes 

the rehabilitation or expansion of the infrastructure or the existing 

facility for the Joint Council. The Joint Council shall sell an asset to the 

private sector (after obtaining official approvals) who will make the 

necessary improvements to operate the facility profitably. 

Example: Buying a transfer station from a JSC, Building facilities, and 

operating it. 

 

 Using service contracts 
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o Operating and Maintenance (Outsourcing) 

The Joint Council contract with the private partner to secure and/ or 

maintenance of a particular service. Under the option of operating and 

maintenance by the private sector, the Joint Council retains ownership 

and overall management of the public facility.  

Example: Some of the LGUs in Ramallah area operate the 
maintain the garbage collection cars offered by the JSC 

  
o Operation and maintenance management 

Joint councils contracted with the private partner to run a specific 

facility, maintain and manage to perform a particular service. Under 

this contract, the Joint Council retains the ownership of the facility, but 

the private partner can own his capital investment in the facility. And 

any particular investment is calculated carefully with regard to its 

contribution to the operational efficiency and savings during the 

contract period. 

Overall, the longer the duration of the contract is, a great opportunity in 

front of the increase in private investment because of the availability of 

larger time when the investment recovered or compensated for it and 

achieve big payoff. 

Example: The private sector operates and maintain the cars of 

the JSC for the collection of garbage. 

 

 Design -Building (DB) 

Which is the model in which the private partner design and build the 

project for the Joint Council. This type of partnership can reduce the 

time, saves money, and gives a strong guarantee and distributes the 

additional risk for the project to the private sector. Also it reduces the 
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conflict because of the presence of an entity responsible for design and 

construction in front of the joint council’s holders. In this case, the joint 

councils shall be the owner of the assets and they are responsible for the 

operation and maintenance. 

Example: Contracting with the private sector to design and build a 
certain building for the JSC – The Building at Tulkarem JSC 
 

 Design -Building-Maintenance (DBM) 

This model is similar to the model Design -Building except 

maintenance of the facility, which will be for a period of time the 

private partner's responsibility. And interest earned is similar to the 

benefits of Design and Building model with the distribution of risk on 

the private partner and extend warranty to cover maintenance. Assets 

ownership and operation returns to the joint councils. 

Example: Contracting with the private sector to design and build a 
certain building or a production line for separation of SW for the JSC, 
and have a contract for conducting maintenance operations 
 

 Design-Building-Operation (DBO) 

Awarding a single contract for the design, building, and operation for 

capital improvements. It remains attached on behalf of the Joint Council 

if the project did not design / build / operate / transfer or design / build / 

own / operate. This style can accelerate the completion of the project by 

facilitating interaction between design and construction phases of the 

project. 

Example: The private sector can build a transfer station and have the 
responsibility of operating it 
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 Solidarity partnership / Solidarity (Joint Venture) 

Joint Venture is a legal entity that takes the form of a partnership in 

which each of the Joint Council and the private partner in solidarity to 

take action to achieve joint profit. In general, each partner contributes in 

assets and participate in the risk. Under the solidarity, joint councils are 

to be the only organizer in addition to being an active partner in the 

company's operating what allows them to retain full control to protect 

the public and service. The Joint Council can contribute to the daily 

administrative work for the company overall control. This gives the 

Joint Council staff the opportunity to gain knowledge and experience in 

conducting and managing of a public service of profitability and 

manage it, and to serve the public interest better at the same time. 

Example: The water bottles company established by Bita Municipality 
and the private sector 
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2.0  Phase One: Initiation Phase start-up the idea  

  
 If there is an opportunity seen by the Joint Council for the partnership 

with the private sector (or proposed idea of partnership by the private 

sector) it is recommended to prepare a document called a " Proposed 

document for partnership between the Joint Council and the private 

sector", which shall include: 

- Description of the problem facing the Council or the 

opportunity 

- The reason behind thinking in Partnership 

- The fields of partnership  

- The potential benefits of the partnership to the Joint Council 

and the private sector  

- Beneficiaries 

- Options for joint Council in the implementation of the 

Partnership 

- Legal References 

- Final recommendation 

Form Number (1): “Proposed Document for partnership between the 

Joint Council and the private sector." 

 It recommended that the document shall be discussed in the BOD 

of the Joint Council. 

 It is recommended to be consulted with the Ministry of Local 

Government to take their legal opinion on the subject and get 

their related guidance. 
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 It is also recommended to discuss the document with other 

relevant government agencies such as the Authority of 

Environmental Quality, Ministry of Agriculture, Ministry of 

Health, local bodies, and the others according to the topic. 

 
In the case of a preliminary approval to the idea of the project, it is going 

for the second phase which will be a detailed study for the project 

(economic feasibility and market study). 
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3.0 Phase Two: Economic feasibility study for the project and the market 
study 

 
In partnership projects there are several considerations should be taken into 

account. These considerations become a pillars / key steps for the 

realization of the partnership. 

 Cost -Benefit analysis -  This includes the measurement of the costs 

of implementing the project using partnership approach versus net 

benefits, and compare those costs and benefits with the traditional 

models for purchase and delivery of services. And this is a key 

element to make the decision. 

 Risk transfer - Distribution (and transfer) of the project risks is a 

major consideration in the selection of the partnership method for 

the project. The risks are not always transferred to the private sector. 

Golden law is that the risk turned into the party that manage and 

control it effectively. 

 Funding - Identifying sources of funding, problems and mechanism 

to obtain. 

  Efficiency - The efficiency has several aspects that can affect the 

services provided by the project. The effective design and effective 

implementation of the project will result in lower operating costs. 

This can provide high quality services while improving the 

flexibility and the lack of cost. 

 Effective monitoring and control - Because the partnerships are a 

long safe working relationship, compared to the traditional 

procurement system, the effective contracting and operational and 

financial controls are essential for the success of the project. Also, 
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compliance with laws and government regulations is another side for 

the control over the partnership. The audit is one of the important 

elements in this and its costs must be taken into account. Auditing is 

often overlooked because it is often focused on the implementation 

of the project and on the evaluation of the implementation options of 

the project. But without the proper control, the projects which are 

well managed will face control problems which will affect the 

quality of services negatively. 

 The councils may not have experience to perform the feasibility 

study and market study in an integrated manner. In such case, it 

is recommended to requesting the help of consultants / 

consulting firms who have experience in this field, or to ask the 

partner (the owner of the idea) to prepare a detailed study 

reviewed by the Council. 

Here we have to take the cost of conducting the study into 

account. 

  
Feasibility study includes several items: 

 The need for the project 

 Options available 

 Operational impact 

 Readiness of the market/ the relevant authorities 

 Beneficiaries and their needs 

 The capital cost for the project 

 Operational costs of the project 

 The expected revenue from the project 
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 Project impact on tariff of different services 

 Project financial indicators 

 Required resources from the Joint Council and the private sector 

 Risk assessment and analysis 

 
Form number (2) can be used: Preparation of a feasibility study and Market 

Study guidance. 
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4.0 Phase Three: Identification of the type of partnership and partner 

selection 
 
The determination of the type of partnership depends on the nature of the 

project and the feasibility study and the market study and potential risks. 

Here we recommend the Joint Council who thinks to implement 

partnership projects to consult with the Ministry of Local Government / 

General Directorate of Joint Service Councils to determine the best types 

of partnerships as stated in item (1). 

 

 Build-Operating and-Transfer (BOT) OR Build-Transfer-Operating 

(BTO). 

 Build - ownership - Operating (BOO). 

 Buy-Building-operation (BBO). 

 Service using contracts (Outsourcing). 

o Operation and Maintenance 

o Operation and Maintenance and management 

 Design – Building (DB) 

 Design – Building - Maintenance (DBM) 

 Design – Building - Operating (DBO) 

 Solidarity partnership/ solidarity (Joint Venture) 

 
In the field of selecting the private partner, there are several options: 

- To advertize the subject in the newspapers as a bid (need to 

prepare the bid documents). 

- Request for Quotations 



Partnership between the public and private sectors Guideline 

18 
 

- Direct Contracting (if the idea of the project is from the private 

sector), here it is necessary to take the approval of the Ministry 

for direct contracting). 

 

The most important factors for selecting the private partner: 

- Technical capacity and previous experiences 

- Financial capacity 

- The proposed operational plan 

- Technical staff proposed by the partner 
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5.0  Phase Four: Preparation of the Agreement 

 
After choosing the partner according to the previous item, the next stage is 

to prepare the agreement. 

The agreement is the main contract and the basic reference for the 

implementation of partnerships, and here the partnership agreement should 

include but not limited to the following items: 

1. Description of the project 

2. Identification of the relevant authorities 

3. Determination of the obligations of all parties 

4. Determination of the responsibilities of the various parties 

(technical, financial and administrative responsibilities) 

5. Detailing the financial arrangements 

6. Detailing information exchange mechanisms 

7. Detailing penalties and financial guarantees 

8. Determination of the monitoring and control mechanisms by the 

Joint Council 

9. Determination of dates of financial payments and financial 

commitments by all sides 

10.  Performance indicators and quality of service 

11.  Problem-solving mechanism 

12.  Termination of the contract 

13.  Operational Plan for the project 

14.  Project Creation plan 
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6.0  Phase Five: Project Implementation 

The first stage: Creation of the project 

It is recommended to prepare these plans at least: 

- Project Plan 

- Plan for various resources 

- Financial Plan 
 

It is recommended to form a joint committee by the Joint Council and 

partner of the private sector and the Committee would meet on a regular 

basis to see the progress of the work and review the implementation of the 

plans and the development of solutions for the problems that can arise. 

The following forms can be used: 

Form Number (3): Implementation plan of the project / Project Creation  

Form Number (4): Resource plan  

Form Number (5): Financial plan for the project 

Form Number (6): Monitoring Project Implementation Plan  

 
The second stage: Operation of the project 

It is recommended to be agreed on the following: 

- Operation of the project plan 

- The exchange of information and paths mechanism 

- The periodic meetings 

- Minutes of meetings 

- Conflict resolution mechanism 

- The mechanism of solving problems 

- Periodic reports 
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It is recommended to discuss the periodic reports submitted by the BOD of 

the Joint service Council. 

 


	PART I Final Report of Stage Iof the Project for Technical Assistance in Solid WasteManagement in Palestine
	ANNEX
	Annex 13 Administrative Guidance Manual (English)
	Annex 14 JSC Profile Booklet Final
	Annex 15 Data Book_2017
	Annex 16-1 Technical Guidance (Transfer Station)
	Annex 16-2 Technical Guidance (Waste Separation)
	Annex 16-3 Technical Guidance (Landfill)
	Annex 16-4 Technical Guidance (Collection)
	Annex 16-5 Technical Guidance (Monitoring)
	Annex 16-6 Technical guidance (Time and Motion)
	Annex 16-7 Technical Guidance (Public awareness)
	Annex 17 Public-private partnership
	Annex 18 PPP General Guideline





