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____________________________________________  تقرير سويتش ميد: فلسطني

تقديـم 
تعد خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني يف فلسطني إحدى النتائج الرئيسية لبرنامج سويتش ميد، الذي يتم 
تنفيذه يف إقليـم البحر األبيض الـمتوسط بدعم من األمـم الـمتحدة للبيئة. ويعتبر االستهالك واإلنتاج الـمستدامني أحد الـمفاهيـم 
التي يجري تنفيذها يف فلسطني، وتضع خطة العمل الوطنية هذه خريطة  طريق تدمج هذا الـمفهوم يف ثالثة قطاعات ذات صلة 

وهي: السياحة، اإلسكان  والبناء،  والزراعة والغذاء. 

وإلى جانب أحدث  برنامج سويتش ميد،  إطار  إعداده سابقا ضمن  تقييـم مت  القطاعات على أساس  اختيار وحتديد هذه  مت 
التطورات يف هذا الـمجال، يـمكن تطوير وتنفيذ العديد من النشاطات والـمبادرات يف القطاعات الثالثة هذه باالعتماد على 
مع  يتزامن  بحيث   )2022-2017( 6 سنوات  الوطنية  العمل  لـخطة  الزمني  اإلطار  ويبلغ  الـمستدامني.  واإلنتاج  االستهالك  نهج 

االستراتيجيات القطاعية و عبر القطاعية التي يتم وضعها وتطويرها حاليا يف فلسطني. 

الـمستدامني.حيث مت التشاور مع كافة   النهج تشاركي يف وضع خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  لقد مت استخدام 
الشركاء الـمعنيني يف مختلف القطاعات،  حيث قاموا بالـمشاركة بآرائهم من خالل سلسلة من ورش العمل، االجتماعات، 
متعددة  الـمواضيع  أكثر  من  الـمستدامني  واإلنتاج  االستهالك  ويعتبر  هذه.  الوطنية  العمل  خطة  إعداد  خالل  والـمشاورات 

الـمجاالت، بحيث تستطيع أغلب القطاعات الـمشاركة والـمساهمة يف مرحلة التنفيذ. 

ويعد وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه إحدى الوسائل التي ستعمل على تيسير الـمساعي والـمحاوالت الفلسطينية لتحقيق 
التنـمية الـمستدامة التي تضمن وتكفل حقوق األجيال الـحالية والـمستقبلية على حد سواء. وهو أمر يضمنه القانون األساسي 

والقانون البيئي رقم )7( لسنة 1999 وتعديالته. 

وبإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه، ستكون فلسطني إحدى أوائل البلدان التي بدأت بتنفيذ هدف التنـمية الـمستدامة 
رقم 12 والـمتعلق باالستهالك واإلنتاج الـمستدامني ويعد وضع خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني من ضمن 

مؤشرات النجاح يف هذا السياق. 

ويعد وضع وإعداد خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني الـخطوة األولى يف الطريق الطويلة التي تستهدف مفهوم 
الـمالية، والتنسيق  والـموارد  الـجهود،  الوطنية هذه الكثير من  العمل  تنفيذ خطة  الـمستدامني. ويتطلب  االستهالك واإلنتاج 
الـمستدامني  الوطنية لالستهالك واإلنتاج  العمل  تنفيذ خطة  أن نتمكن من  الـمتواصلني. ونأمل  والتقييـم  والتعاون، والرصد 
هذه وتأمني التمويل الالزم إما عن طريق الـموارد الـمحلية أو الدعم الدولي الذي ينبغي أن يقوم بتعزيز الدعم لتحقيق التنـمية 
التنـمية  أهداف  بتنفيذ  بدأت  التي  الدولي  الـمجتمع  يف  البلدان  إحدى  هي  فلسطني  أن  بالذكر  الـجدير  ومن  الـمستدامة. 
الـمستدامة وقامت بوضع الترتيبات الـمؤسسية والقانونية الالزمة يف هذا الصدد من خالل تشكيل فريق وطني معني بأهداف 
التنـمية الـمستدامة حتت قيادة وإشراف مكتب رئيس الوزراء. كما بدأت فلسطني بدمج وتضمني أهداف التنـمية الـمستدامة 
يف االستراتيجيات الوطنية القطاعية و عبر القطاعية  يف دورة التخطيط للفترة 2017-2022. وسيتم استعراض هذه الـمسألة يف 

دورة التخطيط الـمقبلة من أجل تنفيذ الـمزيد من األهداف ذات األولوية. 

م.عدالة الأترية     

رئي�س �سلطة جودة البيئة  



    �شكر وتقدير        

تعرب سلطة جودة البيئة عن امتنانها لكافة األطراف الـمشاركة يف إعداد خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني، 
ومن بينهم الوزارات و الـمؤسسات الـحكومية، الـخبراء، القطاع الـخاص، والـمنظمات غير الـحكومية. 

كما تود سلطة جودة البيئة أن تتقدم بالشكر للـمستشارة د. ريـم م�شلـح التي عملت على صياغة هذه الوثيقة. 

وتتقدم سلطة جودة البيئة بالشكر لألمـم الـمتحدة للبيئة على قيامه بتيسير وضع هذه الـخطة. وتوجه شكرا خاصا لل�شيد لوك 
رويرت، الـمنسق يف شعبة االقتصاد البيئي يف األمم املتحدة للبيئة، على تقديـمه للدعم التقني واإلداري والـخدمات االستشارية. 

كما تعرب سلطة جودة البيئة عن شكرها لالحتاد األوروبي، الذي يقوم بتمويل برنامج سويتش ميد، الذي مت يف ظله إعداد 
خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني. 

أخيرا وليس آخرا، تود سلطة جودة البيئة أن تشكر موظفيها على جهودهم الـمتواصلة يف آداء مهامهم خالل عملية وضع هذه 
الشكر  ميد وكذلك  لـمشروع سويتش  الوطني  االتصال  نقطة  �شمحان  زغلول  للـمهند�س  الـخاص  بالشكر  وتتقدم  الـخطة، 

لطاقم العمل معه. 

                                الإ�شراف والتن�شيق 
لوك رويتر، منسق سويتش ميد، األمـم الـمتحدة للبيئة - شعبة االقتصاد.

الدعم
تود الأمـم الـمتحدة للبيئة اأن تتقدم اأي�شًا بال�شكر اإىل:

مدير ومـمثل إقليـمي، األمـم الـمتحدة للبيئة - الـمكتب اإلقليـمي لغرب آسيا.د. إياد أبو مغلي

شعبة عرب حب اهلل  - للبيئة  الـمتحدة  األمـم  الصناعية-  والـمدن  الـمستدامة  الـحياة  أنـماط  فرع  رئيس 
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد.

شعبة إليسا توندا  - للبيئة  الـمتحدة  األمـم  القيـمة،  وسلسلة  الصناعة  وحدة  عن  الـمسؤول  الرئيس 
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد.

رئيس أمانة اإلطار العشري.تشارلز آردن- كالرك

األمـم الـمتحدة للبيئة- الـمكتب اإلقليـمي لغرب آسيا.فريد بوشهري
 



حول �شويت�س ميد

االحتاد  قبل  من  الـممول  ميد  سويتش  مشروع  تنفيذ  يتم 
)الـجزائر،  الـمشروع  بلدان  بني  باالشتراك  األوروبي 
تونس(  فلسطني،  الـمغرب،  لبنان،  األردن،  إسرائيل،  مصر، 
ومنظمة  للبيئة،  الـمتحدة  األمـم  الشريكة  والـمؤسسات 
األمـم الـمتحدة للتنـمية الصناعية، مركز األنشطة اإلقليـمية 
لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني. وتقسم سويتش ميد إلى 3 
عناصر تعالـج جوانب مختلفة من عملية التحول واالنتقال إلى 
االستهالك واإلنتاج الـمستدامني- هدف التنـمية الـمستدامة 

رقم 12: 

i . برشلونة اتفاقية  على  يرتكز  السياساتي:  العنصر 
والـمناطق  الـمتوسط  األبيض  البحر  )لـحماية 
لالستهالك  الوطنية  العمل  وخطط  الساحلية( 

واإلنتاج الـمستدامني. 
ii . األنشطة التوضيحية الـمرتبطة بالعنصر السياساتي

والقطاع الـخاص على حد سواء. 
iii . جزئية التشبيك للسماح بالتعلـم الـمشترك والـمتبادل

وكذلك مواصلة  توسيع مداه. 
تقوم األمـم الـمتحدة للبيئة شعبة االقتصاد بتنسيق العنصر 
إطار  ضمن  الدائري  االقتصاد  تعزيز  الوطني  السياساتي 
وإدماج  الـمتوسط  األبيض  البحر  منطقة  دول  يف  الـحوكمة 
و  الوطنية.  سياساتها  يف  الـمستدامني  واإلنتاج  االستهالك 
ستقوم بلدان الـمشروع بوضع خطط العمل الوطنية لالستهالك 
واإلنتاج الـمستدامني ضمن إطار العنصر السياساتي الوطني. 

مت مالءمة وتكييف منهجية التنفيذ الـمستخدمة يف إطار العنصر 
السياساتي الوطني لسويتش ميد مع االحتياجات والـمتطلبات 
الـمحددة لكل من البلدان. ومن أجل ضمان الترابط والتناسق 

األهداف الرئيسة: 

مـمارسات 	  إلى  واالنتقال  قفزات  حتقيق 
الشاملة  الـمستدامني  واإلنتاج  االستهالك 

اجتماعيا والـمحافظة على البيئة. 
دمج رأس الـمال الطبيعي والبيئة يف األعمال 	 

األبيض  البحر  األساسية لشركات  التجارية 
الـمتوسط. 

االستهالك 	  أنـماط  يدعم   جماهيري  حشد 
واالنتاج الـمستدامني.

األنشطة  تستند  والسابقة،  الـجارية  الوطنية  األعمال  بني 
القائمة  والـمشاريع  األعمال  إلى  الوطني  الـمستوى  ذات 
بالفعل )االقتصاد األخضر، و تقييـمات االستهالك واإلنتاج 
الـمستدامني، و تقييـم واستراتيجيات التنـمية الـمستدامة، 
ويف  إلـخ(.  الـمستدامني،  واإلنتاج  االستهالك  مشاريع  و 
سياق هذه العملية، تعمل األمـم الـمتحدة للبيئة مع خبراء 
استشاريني وطنيني يف بلدان الـمشروع من أجل إتاحة نقل 
الوطنية. وتضمن منهجية خطة  القدرات  الـمعرفة وتعزيز 
مشاركة  الـمستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية  العمل 
هذه  يف  الوطنيني  الشركاء  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة 
القطاع  الـمدني،  الـمجتمع  )الـحكومة،  الوطنية  العملية 
الثنائني  الشركاء  األكاديـمية،  األوساط  اإلعالم،  الـخاص، 
إلـخ(،  القطرية،  الـمتحدة  األمـم  فرق  األطراف،  ومتعددي 
من جانب اخر لقد مت إنشاء عالقات تعاون على الـمستوى 
القطري مع مؤسسات األمـم الـمتحدة وغيرهم من الشركاء 

ثنائيي األطراف.  
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ويبني اإلعداد والتنـمية الناجحة لـخطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني الـخاصة بالثمانية دول: 

i . .ضرورة كون األنشطة الوطنية مـملوكة وطنيا وذات دافع وطني لكي تنجح

ii . .ضرورة مشاركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من  الشركاء الوطنيني منذ بداية عملية التخطيط

iii . ضرورة إنشاء عالقات ترابط وتآزر مع الـمشاريع والـمبادرات القائمة بالفعل، وضرورة تشجيع وتقوية التعاون مع
الشركاء اآلخرين. 

وقد اختارت كل من البلدان السير يف الطريق الـخاص بها يف  تطوير خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني، 
وتشير هذه السلسلة من الـمنشورات بوضوح إلى تنوع العمليات والـمخرجات، حيث تستند خطط العمل الوطنية لالستهالك 
واإلنتاج الـمستدامني الـخاصة ببعض البلدان إلى التقييـمات الوطنية لالستهالك واإلنتاج الـمستدامني، يف حني قرر الشركاء 
الوطنيني اآلخرين االعتماد على الـمعلومات والـمعارف الوطنية الـمتواجدة أصال والـمتعلقة باالستهالك واإلنتاج الـمستدامني.  
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امللخ�س التنفيذي
تعتبر هذه اخلطة جزء  البيئة، حيث  بقيادة سلطة جودة  الفلسطينية لالستهالك واالنتاج املستدامني  الوطنية  مت تطوير اخلطة 
ن السياساتي ملشروع سويتش-ميد، والذي مت تنفيذه من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة واملمول من خالل االحتاد  من املكوِّ
األوروبي. ولقد مت إعداد خطة العمل الوطنية بنهج تشاركي آخذين باالعتبار كافة الشركاء ذوي العالقة مبا فيهم االجسام 
احلكومية احمللية والوطنية، املنظمات شبه احلكومية، املنظمات غير احلكومية، منظمات ومبادرات قاعدية، القطاع اخلاص، 
اجلامعات ومراكز األبحاث، حيث شارك ما يزيد عن 300 شخص يف مختلف مراحل تطوير اخلطة. ومن اجلدير ذكره أن اإلطار 
الزمني للخطة الوطنية الفلسطينية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يبدأ من عام 2017 وحتى عام 2022 وذلك متاشيًا مع عملية 

التخطيط الوطني الفلسطيني.

استندت عملية حتديد املجاالت ذات األولوية لدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني إلى ثالثة معايير: بيئية، اقتصادية-اجتماعية، 
وسياساتية - مؤسساتية، وفيما يلي هذه األولويات:

• الزراعة والغذاء:	

التركيز على نحو منتظم ومنهجي على مجاالت متعددة لإلنتاج الزراعي املستدام والزراعة الذكية مناخيًا أي التي  �
تتكّيف مع تقّلبات املناخ.

اتباع املمارسات البيئية يف تصنيع الغذاء. �

معاجلة االستهالك املستدام للغذاء. �

• السياحة: التركيز على السياحة البيئية.	

• اإلسكان والبناء: التركيز على البناء األخضر واملشتريات العامة اخلضراء للبنية التحتية. 	

تكمن رؤية االستهالك واإلنتاج املستدامني يف فلسطني يف » أمناط إستهالك وإنتاج مستدامة مدمجة بشكل ممنهج وواضح يف 
األجندة الوطنية الفلسطينية ويتم تبنيها وتطبيقها من مختلف الشركاء يف فلسطني«.

كما ومت حتديد األهداف االستراتيجية التالية:-

الزراعة . 1 والتركيز بشكل خاص على  فلسطني  الغذاء يف  وانتاج  املستدامة  الزراعية  املمارسات  وتنفيذ  وتشجيع  تطوير 
الذكية مناخيًا، وعمليات انتاج كفؤة، بحيث يزيد االمن الغذائي، ويعزز السيادة على الغذاء، ويضمن حقوق الفلسطينني 

يف تغذية صحية وحماية للموارد الطبيعية.

تشجيع االبتكار واملعرفة وإدماج املمارسات التي تعزز من كفاءة استخدام املوارد، وتسهم يف حماية رأس املال الطبيعي . 2
والبشري، خالل عملية التخطيط  والبناء بأكملها، ودورة حياة املباني. 

تطوير وتوسيع السياحة البيئية من أجل توسيع األعمال ذات العالقة يف الفترات غير املوسمية، واستخراج قيمة إضافية . 3
والبيئية،  املكانية،  االستيعابية  القدرة  ومراعاة  الطبيعية،  املوارد  واستصالح  حماية  لضمان  املوسمية  السياحة  من 

واالجتماعية- والثقافية للوجهة السياحية، واحلد من اآلثار البيئية للسياحة.
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املخرجات،  اخلطة  حددت  تشغيلي  هدف  ولكل  تشغيلية،  أهداف  حتديد  مت  فقد  الثالثة  األهداف  هذه  حتقيق  أجل  ومن 
والتدخالت، والشركاء املسؤولني عن التنفيذ، والشركاء يف التنفيذ، وكذلك مؤشرات قياس االجناز.

ولضمان دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف الزراعة والغذاء فقد مت تناول األهداف التشغيلية واملواضيع الرئيسية التالية:

الزراعة  على  خاص  تركيز  مع  فلسطني  يف  املستدامة  الزراعة  ممارسات  وتنفيذ  وتعزيز،  تطوير،   :1 التشغيلي  الهدف 

الذكية مناخيًا، وكذلك االستخدام الكفؤ للمصادر يف الزراعة، وحماية املصادر الطبيعية من خالل تنفيذ أفضل املمارسات 
والتقنيات البيئية يف العمليات الزراعية، يف مراحل االنتاج واحلصاد وما بعد احلصاد.

تعزيز استخدام مصادر مائية إضافية وبديلة للغايات الزراعية مبا يف ذلك مشاريع الُبنى التحتية للري املستدام على 	 
صعيد املجتمع احمللي.

زيادة كفاءة املوارد املستخدمة يف انتاج الثروة احليوانية.	 

زيادة كفاءة املوارد املستخدمة يف االنتاج النباتي.	 

التشجيع على الوصول إلى طاقة متجددة يف احليازات الزراعية، والتشجيع على التحول ملصادر متجددة.	 

تخفيض خسائر ما بعد احلصاد.	 

حتسني ادارة النفايات الزراعية.	 

الهدف التشغيلي 2: تطوير، وتعزيز وتنفيذ أفضل املمارسات البيئية والصحية والتقنية يف ممارسات التصنيع الغذائي يف 

فلسطني.

ومت تناول ما يلي حتت هذا الهدف: التدقيق البيئي ل 10 صناعات وتنفيذ تدابير التخفيف، واستحداث معاجلة أولية ملياه الصرف 
الصحي يف تصنيع األلبان، ونظم اصدار الشهادات، وتقليل استخدام امللح يف املنتجات الغذائية، والصحة والسالمة املهنية، 

والتوعية وبناء القدرات، وإنشاء قاعدة بيانات حول التصنيع الغذائي.

واالستهالك  واإلنتاج  الزراعي  اإلنتاج  إستدامة  على  للتشجيع  وسياساتي  قانوني  عمل  إطار  تطوير    :3 التشغيلي  الهدف 

الغذائي مع تركيز خاص على الزراعة احملافظة ومتكني صغار املزارعني وتعاونياتهم.

ومت حتديد املواضيع التالية لتطوير اطار العمل السياساتي والقانوني:- 

سالسل القيمة اخلضراء.	 

الزراعة العضوية والتسويق.	 

وصول املزارعني واجلمعيات التعاونية إلى »التمويل األخضر«. 	 

التأمني الزراعي وصناديق اإلقراض.	 

اجلمعيات التعاونية – التحّول إلى إنتاج مستدام.	 

دمج القضايا البيئية يف املشاريع والبرامج واالستراتيجيات.	 

أنظمة إصدار الشهادات.	 
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معايير وأنظمة مرتبطة بالدبال )الكمبوست(.	 

تصدير واستيراد املياه االفتراضية.	 

التغذية الصحية.	 

الصحة املدرسية.	 

مات الغذائية.	  امُلدعِّ

الهدف التشغيلي 4: توعية وتثقيف منتجي األغذية، وجتار التجزئة واملستهلكني، ودعم تطوير آليات ومعلومات تسويقية 

مالئمة، من أجل تعزيز وتشجيع سالسل القيمة اخلضراء يف اإلدارة الزراعية ويف مجال تصنيع وتوزيع واستهالك األغذية.

لقد مت التركز على التوعية وبناء القدرات يف مجال اإلرشاد الزراعي وكذلك قدرات الشركاء. كما مت التركيز على بناء 
قدرات العامليني يف مجال التصنيع الغذائي وكذلك يف مجال حتسني التغذية، باالضافة الى طرح موضوع عقد حمالت توعية 

بخصوص أمناط االستهالك الغذائي املستدام. 

املدني،  املجتمع  ومنظمات  املزارعني،  يشمل  الذي  التشاركي  والبحث  واملعرفة  االبتكار،  تعزيز   :5 التشغيلي  الهدف 

والباحثني وصانعي السياسات يف جوانب تتعلق مبمارسات وتقنيات الزراعة املستدامة والتصنيع الغذائي، مع التركيز بشكل 
خاص على حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد، والتقليل من اآلثار البيئية، وحماية املوارد الطبيعية وحتسني دخل املزارعني.

ولتحقيق هذا الهدف، مت حتديد النقاط التالية:

إنشاء شبكة لتبادل املعلومات واملعرفة بخصوص املمارسات الزراعية.	 

تبادل املعرفة واملعلومات بخصوص سالسل القيمة الزراعية اخلضراء.	 

حتديد أفضل املمارسات املستخدمة يف البالد واملتعلقة بالزراعة املستدامة.	 

دعم منظمات املجتمع املدني وتعاونياته من أجل نشر أفضل املمارسات.	 

تطوير املؤشرات الوطنية لقياس جوانب االستدامة يف قطاع الزراعة.	 

إنشاء ودعم املزارع النموذجية القائمة، والتي متارس أشكال مختلفة من الزراعة املستدامة.	 

إجراء بحث تشاركي بخصوص االستهالك واإلنتاج املستدامني يف الزراعة.	 

دعم طالب درجة املاجستير إلجراء أبحاث تتعلق بجوانب ممارسات الزراعة املستدامة.	 

ولضمان دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف البناء واإلسكان، فقد مت حتديد األهداف التشغيلية التالية: 

1: تعزيز دور السياسة العامة، واتخاذ القرار والقيادة بالقدوة من اجل الشروع يف عملية تخضير قطاع  الهدف التشغيلي 

البناء.

الهدف التشغيلي 2: تعزيز حتديث املباني ذات االستهالك الكثيف للطاقة واملوارد.

الهدف التشغيلي 3: زيادة ونشر الوعي بني كافة الشركاء العاملني يف اإلسكان والبناء، مبا يف ذلك الهيئات احمللية، 
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واملستهلكني، واملهنيني العاملني يف القطاع واملؤسسات ذات العالقة وتطوير القدرات الدماج عناصر املباني اخلضراء واساليب 
املعيشة املستدامة يف استخدام املباني. 

ومت تصنيف املبادرات التي مت حتديدها  لتحقيق األهداف التشغيلية املذكورة أعاله يف ستة مواضيع: مشتريات عامة مستدامة، 
وإدارة النفايات، والطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير البيئة التنظيمية، وبناء القدرات والتوعية، ونظم اصدار 

الشهادات لألبنية اخلضراء.  

أما بخصوص السياحة البيئية فقد مت حتديد األهداف التشغيلية التالية من أجل إدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني فيها: 

الهدف التشغيلي 1: تعزيز التنويع السياحي الدماج االشكال املختلفة للسياحة )مثل السياحة البيئية، السياحة الثقافية، 

الطبيعية  األنظمة  البيئية على  الضغوطات  وتقليل  السياحة  آثار موسمية  للحد من  املوسمية(  السياحة غير  الريفية،  السياحة 
وحمايتها. 

القطاع  يف  املستدامني  واالنتاج  االستهالك  الدماج  واملالية  والتشريعية،  التنظيمية،  التدابير  تعزيز   :2 التشغيلي  الهدف 

السياحي، وتشجيع السياحة غير املوسمية، وخلق فرص عمل الئقة خضراء، وتعزيز مشاركة املجتمع احمللي ومتكينه. 

الهدف التشغيلي 3: نشر الوعي، وزيادة القدرات واملهارات التقنية لدعم الوجهات السياحية املستدامة، وتعزيز تنمية  ادوات 

التسويق واالتصال املناسبة من أجل تعزيز السياحة املستدامة. 

لقد مت حتديد املخرجات التالية وذلك لضمان حتقيق هذه األهداف التشغيلية: 

اصدار قائمة مبواقع السياحة البيئية. 	 

تطوير 15 موقع للسياحة البيئية. 	 

اإلدارة املستدامة ملواقع السياحة البيئية. 	 

التسويق والترويج للمواقع التي مت تطويرها. 	 

خلق بيئة متكينية للتحول إلى السياحة املستدامة. 	 

تبلغ امليزانية التقديرية اإلجمالية خلطة العمل الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني )280 مليون دوالر أمريكي(، حيث مت 
تخصيص ما يزيد عن )90%( منها، أي ما يعادل حوالي )257 مليون دوالر أمريكي( للزراعة املستدامة. ومت تقدير ميزانية إدماج 
مليون  و)12.75  البيئية،  للسياحة  أمريكي(  دوالر  مليون   2.29( األخرى مببلغ  القطاعات  املستدامني يف  واالنتاج  االستهالك 
دوالر أمريكي( للمباني اخلضراء واملشتريات العامة املستدامة، )2.86 مليون( للتصنيع الغذائي املستدام، و)5.9 مليون دوالر 

أمريكي( لالستهالك الغذائي املستدام.



1. الفصل األول

مقدمة وخلفية
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1.1  مـــــــقدمـــــــة

واالنتاج   باالستهالك  املعني  العشري  اإلطار  برنامج  اعتماد  إلى  املستدامني  واالنتاج  االستهالك  بأهمية  املتزايد  اإلقرار  أدى 
املستدامني يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو20+( والذي عقد يف ريو دي جانيرو عام 2012، وقد أعقب ذلك تطوير 
واعتماد اإلطار العشري العربي لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف عام 2013. بالتوازي مع ذلك، فقد مت يف منطقة البحر املتوسط 
إطالق مبادرة سويتش-ميد لالستهالك واإلنتاج املستدامني من أجل »تسهيل التحول نحو االستهالك واالنتاج  املستدامني يف 
الوطنية لالستهالك  لدعم تطوير اخلطط  السياسات  أ. عنصر  3 عناصر:  املبادرة من  وتتألف  املتوسط1.  البحر  منطقة جنوب 
واالنتاج املستدامني ب. االنشطة التوضيحية  ج. التشبيك وتبادل املعرفة. وتعد فلسطني إحدى الدول التسعة املشاركة يف مبادرة 
سويتش ميد، والتي تعكف على وضع اخلطة الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني اخلاصة بها. وخالل املشروع، دعم برنامج 
األمم املتحدة للبيئة إعداد »تقرير تقييم سياسات االستهالك واالنتاج  املستدامني يف فلسطني لعام 2015«. ومت اعتماد التقرير من 
قبل سلطة جودة البيئة، ومت تقدميه يف االجتماع التشاوري للشركاء املتعددين يف عام 2015. هذا وقد سهلت مبادرة سويتش ميد 

وضع اخلطة الوطنية لالستهالك واالنتاج  املستدامني هذه. 

لقد مت تطوير اخلطة مع مراعاة املبادئ التوجيهية التي وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة »التخطيط من أجل التغيير«.2 وأشارت 
لعدة  ونهج شامل  1، مقترنا بخطوات  رقم  الشكل  10 خطوات، كما هو مبني يف  نهج يتكون من  إلى  التوجيهية  املباديء 
قطاعات، ترتبط حتديدا باستراتيجيات وطنية قائمة وبالتشاور مع الشركاء املعنيني. حيث يتم تقسيم هذه اخلطوات الى ثالث 
مراحل: التخطيط، والتطوير، والتنفيذ والرصد. ومت االنتهاء من خطوات التخطيط قبل البدء بعملية وضع اخلطة بإكتمال 
الوطنية  باخلطة  اختتامها  ومت   2016 عام  أيار  يف  التخطيط  مرحلة  بدأت  وقد  املستدامني.  واالنتاج   االستهالك  تقييم  تقرير 
الفلسطينية لالستهالك واالنتاج املستدامني، الواردة يف هذه الوثيقة. وتألفت مرحلة التطوير من ثالث خطوات؛ مبدوءة باخلطوة 
الرابعة من املبدأ التوجيهي وهي: اختيار املجاالت ذات األولوية، اخلطوة اخلامسة: حتديد وتعيني األهداف، اخلطوة السادسة: 
األخيرة  املرحلة  وتتضمن  األطراف،  متعددة  تشاورية  بناء على عملية  اخلطوات  إجراء هذه  واملبادرات. ومت  السياسات  اختيار 
املوافقات، والتنفيذ، والرصد والتقييم، والتي سوف تبدأ فورا بعد االنتهاء من نشر هذه اخلطة يف تشرين األول من عام 2016. 

جتدر اإلشارة إلى أنه عند تطوير خطة العمل الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني، مت األخذ بعني االعتبار مجموعة من 
الوثائق والتي متثلت يف: تقرير التقييم الذي مت إجراؤه عام 2015، اخلطط واالستراتيجيات الوطنية املختلفة، وتشمل استراتيجية 
للفترة  القطاعية  عبر  البيئية  لالستراتيجية  حتديدها  مت  التي  البيئية  والسياسات  ومراجعتها،   2016/2014 القطاعية  البيئة 
2017-2022، وخطة التكيف مع تغير املناخ، وأهداف التنمية املستدامة واملؤشرات املرتبطة بها، واالستراتيجيات واخلطط 

الوطنية املتعلقة باملجاالت ذات األولوية املختارة مثل الزراعة، السياحة، البيئة، الطاقة، اإلسكان. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
املستدامني  واإلنتاج  االستهالك  وخطط  وثائق  االعتبار  بعني  املستدامني  واالنتاج  االستهالك  عمل  خطة  اعداد  عملية  أخذت 
اإلقليمية، ومت وضع خطة العمل للفترة ما بني 2017-2022، مبا يتماشى مع عملية التخطيط احلكومي االستراتيجي لدولة 

فلسطني. 

1  برنامج سويتش ميد باختصار http://www.switchmed.eu/fr/switch-med-programme آخر دخول يف 29 حزيران 2016
2  برنامج األمم املتحدة للبيئة )2008( التخطيط من أجل التغيير: املبادئ التوجيهية للبرامج الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني.
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اخلطوة األولى: 
تشكيل فريق 

استشاري

اخلطوة الثانية: 
إجراء عملية حتديد 

نطاق

اخلطوة الثالثة: وضع 
إطار مؤسسي التخطيط

اخلطوة السادسة: 
اختيار السياسات 

واملبادرات

اخلطوة اخلامسة: 
حتديد وتعيني 

األهداف

اخلطوة الرابعة: 
اختيار املجاالت ذات 

األولوية

اخلطوة السابعة: 
املوافقة الرسمية على 

اخلطة

اخلطوة الثامنة: تنفيذ 
البرنامج

اخلطوة التاسعة: رصد 
وتقييم الوثيقة

اخلطوة العاشرة: 
املواصلة والتحسني

التطوير

التنفيذ والرصد

الشكل 1: عملية وضع االستهالك واالنتاج  املستدامني- املصدر: )برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2008(3.  

1.2 منهجية تطوير خطة العمل الوطنية لال�شتهالك والنتاج امل�شتدامني

مت اعداد هذه اخلطة من خالل عملية  التشاور املوسعة مع الشركاء يف املجاالت ذات األولوية، والتي مت حتديدها اثناء وضع 
اخلطة الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني. فقد مت أوال عقد اجتماعات وورشات عمل داخلية للتأكيد على املجاالت ذات 
األولوية املختارة وملناقشة املسودة املقترحة العتبارات االستهالك واالنتاج املستدامني لكل مجال من املجاالت ذات األولوية. وقد 
أعقب ذلك ورشات عمل  ملختلف الشركاء لكل مجال من املجاالت ذات األولوية، تالها ورشة عمل شاملة من أجل إطالق 
املشروع. باإلضافة إلى ذلك، مت عقد اجتماعات إضافية مع الشركاء املعنيني كلما اقتضت  احلاجة. ومت إدراج التغذية الراجعة 
والنتائج التي مت احلصول عليها من الشركاء يف الوثيقة. ويظهر اجلدول رقم 1 قائمة االجتماعات وورشات العمل التي مت عقدها، 

فيما يظهر املرفق رقم 1 الشركاء الذين متت استشارتهم.

وخالل السنتني املاضيتني، مت عقد العديد من ورشات العمل واالجتماعات وذلك لنشر الوعي، وبناء القدرات، وللتشاور مع 
القطاعات  مختلف  من  مشارك   300 عن  يزيد  ما  فيها  شارك  حيث  املستدامني،  واالنتاج  االستهالك  يخص  فيما  الشركاء 
على املستوى الوطني واحمللي من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات املجتمع احمللي و القطاع اخلاص و 

التعاونيات واألوساط األكادميية. 

وكما متت اإلشارة إليه سابقا، فإن عملية اعداد اخلطة الوطنية  لالستهالك واالنتاج املستدامني متت من خالل النهج الذي يتألف 
من 10 خطوات: »التخطيط من أجل التغيير« واحملدد من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة )2008(4. 

3   برنامج األمم املتحدة للبيئة )2008( التخطيط من أجل التغيير: املبادئ التوجيهية للخطة الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني
 4   برنامج األمم املتحدة للبيئة )2008(. التخطيط من أجل التغيير. املبادئ التوجيهية للبرامج الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. باريس. برنامج األمم املتحدة  

 للبيئة.



خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  الـمستدامني فـي فلسطني 2016

4

اخلطوات األولى والثانية- تشكيل فريق استشاري وإجراء عملية حتديد نطاق: مت استكمالهما بنشر تقرير التقييم حول 

سياسات  االستهالك واالنتاج املستدامني يف فلسطني 2015. 

اخلطوة الثالثة- وضع إطار مؤسسي: مت حتديده مسبقا  يف العام 2015 ومت تطويره يف العام 2016. وقد عرضت خطة العمل 

اإلطار املؤسسي املعتمد لالستهالك واالنتاج املستدامني يف الفصل التالي. 

اخلطوة الرابعة- اختيار اجملاالت ذات األولوية: خالل عملية حتديد النطاق، مت إجراء املراجعة األولية وحتديد قائمة األولويات. 

إال أنه قد وجد أنه من الضروري إعادة فحص ودراسة األولويات، وذلك ألنه مت األخذ بعني االعتبار نهج خطة العمل اإلقليمية 
لالستهالك واالنتاج املستدامني يف منطقة حوض البحر املتوسط املتعلق باختيار القطاعات االقتصادية باعتبار املياه، الطاقة، 
النفايات، التعليم وأمناط احلياة...إلخ على أنها مواضيع عبر قطاعية لكافة القطاعات االقتصادية، حيث اعتبر هذا النهج أكثر 

مالءمة من النهج املستخدم سابقا يف عملية االختيار وحتديد األولويات. 

باالضافة الى ذلك، ومع اعتماد احلكومة الفلسطينية البيئة كمجال عبر قطاعي ) متداخل(، فإنه كان من االنسب اعتبار 
قطاعات  يف  قطاعية  عبر  كقضايا  املستهلكني(  ومعلومات  احلياة  منط  التعليم،  النفايات،  املياه،  )الطاقة،  التالية  القضايا 
التنمية االقتصادية وذلك من الناحية املؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت التدخالت التي مت حتديدها لكل مجال من 

مجاالت األولوية شاملة املواضيع عبر القطاعية. 

حتديد وتعيني األهداف، واختيار السياسات واألدوات: مت إجراء مشاورات مع الشركاء   اخلطوات اخلامسة والسادسة- 

املتعددين حول وضع وتطوير األهداف، والسياسات و الغايات. 

اخلطوة السابعة- املوافقة الرسمية: عملت سلطة جودة البيئة على تقدمي اخلطة إلى مجلس الوزراء من أجل املصادقة  عليها، 

كما جرى اطالقها مبشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني يف حفل إطالق للخطة ذاتها.

اخلطوات الثامنة والتاسعة والعاشرة- مرحلة التنفيذ: تبدأ هذه اخلطوات بعد احلصول على املصادقة الرسمية لهذه الوثيقة. 

ويوضح الفصل اخلامس إجراءات الرصد والتقييم للخطة. وجتدر اإلشارة إلى أنه مت حتديد اجلهات ذات العالقة املسؤولة عن 
تنفيذ التدخالت.
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اجلدول 1: توثيق عملية الت�شاور

عدد املوؤ�ش�شات عدد احل�شورال�شركاءاملو�شوعالتاريخ
امل�شاركة

مناقشة تقرير التقييم 2015
الوكاالت احلكومية، املنظمات 
غير احلكومية، القطاع اخلاص، 

اجلامعات
4724

2016
تدريب ملدة ثالثة أيام 

على االستهالك واإلنتاج 
املستدامني 

الوكاالت احلكومية، املنظمات 
غير احلكومية، القطاع اخلاص، 

اجلامعات

58
23

21 تـموز 2016
ورش عمل للشركاء 

املتعددين- السياحة البيئية 
الوكاالت احلكومية، املنظمات 
غير احلكومية، القطاع اخلاص، 

اجلامعات
4719

24 تـموز 2016
ورش عمل للشركاء 

املتعددين-البناء واإلسكان 
الوكاالت احلكومية، املنظمات 
غير احلكومية، القطاع اخلاص، 

اجلامعات
4319

08-09 آب 2016
ورش عمل للشركاء 

املتعددين- الزراعة والغذاء 
الوكاالت احلكومية، املنظمات 
غير احلكومية، القطاع اخلاص، 

اجلامعات
4320

202الوكاالت احلكومية اجتماع مع وزارة الزراعة 25 آب 2016

30 آب 2016
اجتماع مع اجلهاز املركزي 

92الوكاالت احلكومية لإلحصاء الفلسطيني

أيار-تشرين األول 
2016

اجتماعات داخلية يف سلطة 
101الوكاالت احلكوميةجودة البيئة.

 تشاورات واجتماعات أخرى آب-أيلول 2016
مع الوكاالت احلكومية 

84الوكاالت احلكومية  

06/05 تشرين 
األول 2016

إطالق خطة العمل الوطنية 
لالستهالك واإلنتاج 
املستدامني ومعرض 
االستهالك واإلنتاج 

املستدامني 

احلكومات احمللية والوطنية، 
املنظمات غير احلكومية، منظمات 

املجتمع احمللي، التعاونيات، 
االحتادات، القطاع اخلاص، 

اجلامعات ومراكز البحث

27995

06/05 تشرين 
األول 2016

معرض االستهالك واإلنتاج 
املستدامني وفعالية تبادل 

املعرفة 
18 عرض تقدميي  و37 ركن يف 

املعرض
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1.3  خــــلفيـــة

1.3.1  الجتاهات العاملية والإقليمية حول ال�شتهالك والنتاج  امل�شتدامني

مت بالفعل اعتبار االستهالك واالنتاج املستدامني كأداة مهمة لتحقيق التنمية املستامة عام 1992، كما ورد يف مبدأ ريو رقم )8(: 

      » ينبغي على الدول التقليل والقضاء على أمناط االستهالك واالنتاج غير املستدامة....« 

يف عام 2002، يف مؤمتر القمة العاملي املعني بالتنمية املستدامة يف جوهانسبرغ، متت مالحظة وجود ضعف كبير يف صياغة 
املبدأ الثامن املذكور، حيث مت حتويل »تقليل« و«القضاء« إلى صيغ أكثر سالسة مثل »تشجيع« و«تعزيز« االستهالك واالنتاج  
املستدامني. كما مت إجراء تقييم عام 2011 بشأن وضع تنفيذ مبادئ ريو وجدول أعمال القرن 21، والذي شمل إجراء تقييم 

لتنفيذ االستهالك واالنتاج املستدامني، وقد خلص التقييم إلى أن: 

التكنولوجيا  على  اإلنتاج  التقدم احملرز يف جانب  وثانيا، ركز  اإلنتاج،  على جانب  يقتصر  التقدم احملرز يكاد  »إن        
والكفاءة بشكل حصري تقريبا، وحقق يف أفضل األحوال فصل آلثار املوارد عن الناجت احمللي اإلجمالي، إال أنه ليس فصال 
مطلقا. وقد كانت احلكومات عازفة عن االنخراط يف السياسات املتعلقة بجانب االستهالك، وال ميلك القطاع اخلاص، دون 

اخلضوع ألي  قوانني ، أي حوافز للمشاركة يف القضاء على االستهالك واإلنتاج غير املستدامني«.5«  

كما أشار التقرير إلى أن عملية مراكش التي بدأت يف عام 2003 قد أخفقت يف حتقيق هدفها يف ذلك الوقت، حيث لم ينتج 
عن عملية التشاور أي اتفاق بشأن برنامج اإلطار العشري لالستهالك واإلنتاج املستدامني. 

يف عام 2012 ويف ريو 20+، مت أخيرا اعتماد برنامج اإلطار العشري لالستهالك واإلنتاج املستدامني )أي بعد 10 سنوات تقريبا 
من بدء عملية مراكش(. وقد حصل االستهالك واإلنتاج املستدامني على اعتراف من قبل صانعي السياسات ذوي املستوى الرفيع 
بأنه آداة هامة لتحقيق التنمية املستدامة. باالضافة الى ذلك فإن ضمان امناط انتاج واستهالك مستدامة هي احد أهداف التنمية 
املستدامة، عالوة على ذلك فإن أهداف التنمية املستدامة األخرى تتطرق الى مسائل تتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني. وقد 

صاحب هذه التنمية العاملية تطورات إقليمية يف هذا السياق: 

متحورت هذه التطورات يف منطقة حوض البحر املتوسط فيما يلي: 

تتضمن االستراتيجية متوسطة املدى خلطة عمل البحر األبيض املتوسط لبرنامج األمم املتحدة للبيئة املقترحة 2021-2016 . 1
االستهالك واإلنتاج املستدامني كموضوع عبر قطاعي. وحددت االستراتيجية املعدلة للبحر األبيض املتوسط حول التنمية 
2016-2025 التحول نحو االقتصاد األخضر واألزرق، ويتضمن ذلك تشجيع وتعزيز أمناط االستهالك واإلنتاج  املستدامة 

املستدامني كهدف رئيسي.

متت املوافقة على خطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف منطقة البحر األبيض املتوسط يف شباط 2016، . 2
وتنص الرؤية احملددة يف اخلطة اإلقليمية على أنه:

ودائرية،  ملوثة،  غير  اقتصادات  مع  مزدهرة،  متوسط  أبيض  بحر  منطقة  إنشاء  مت  قد  2027، سيكون  عام  »بحلول        
ومتكفلة  والطاقة،  الطبيعية  املوارد  على  ومحافظة  املستدامني،  واإلنتاج  االستهالك  أمناط  على  وقائمة  واجتماعية  وشاملة 
5  منتدى الشركاء من أجل مستقبل مستدام )2011(: التنمية املستدامة يف القرن 21 )أس دي 21(. استعراض تنفيذ مبادئ ريو: استعراض مفصل لتنفيذ مبادئ ريو. 

كانون األول 2011. صفحة 59.
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بسالمة ورفاهية املجتمعات، ومساهمة يف بيئة نظيفة وصحة النظم االيكولوجية التي توفر السلع واخلدمات لألجيال احلالية 
واملستقبلية.« 

وقد حددت اخلطة أربعة مجاالت اهتمام ذات أولوية للمنطقة، وتشمل: 1. الغذاء، صيد األسماك والزراعة 2. صناعة السلع 3. 
السياحة 4. اإلسكان والبناء. وقد اعتبرت خطة العمل هذه استخدام األراضي، والكفاءة يف استخدام املياه، والكفاءة يف 
استخدام املوارد، والتلوث )الناجم عن مياه الصرف الصحي، الكيماويات والنفايات الصلبة(، واملواصالت والنقل وسلوك 

املستهلك، على أنها مسائل عبر قطاعية.

ويف املنطقة العربية، فقد مت اجناز ما يلي: 

العرب  الوزراء  مجلس  قبل  من  عليها  املوافقة  متت  والتي  املستدامني،  واإلنتاج  لالستهالك  العربية  االستراتيجية  إعداد  أوال: 

املسؤولني عن شؤون البيئة يف عام 2009، باإلضافة إلى أنه مت اقرارها من قبل جامعة الدول العربية، جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا ) االسكوا ( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 

2009، ستة مجاالت ذات  والتي مت وضعها عام  العربية،  املنطقة  املستدامني يف  واإلنتاج  وقد حددت استراتيجية االستهالك 
أولوية، وهي: 1. الطاقة من أجل التنمية املستدامة 2. إدارة املوارد املائية  3. إدارة النفايات 4. التنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر 

5. التعليم وأمناط احلياة 6. السياحة املستدامة6. 

ثانيا: إعداد خارطة الطريق لتنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف املنطقة العربية يف آب 2013. ومت 

اعتماد  خارطة الطريق يف عام 2013 من قبل مجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة. ومت حتديد املجاالت الرئيسية 
للعمل وهي كما يلي: 1. عملية التواصل وإضفاء الطابع املؤسسي على استراتيجية االستهالك واإلنتاج املستدامني 2. حتديد 
3. توفير التمويل من أجل تنفيذ مشاريع/برامج  أولويات تدابير وسياسات االستهالك واإلنتاج املستدامني ووضع خطة العمل 

االستهالك واإلنتاج املستدامني 4. تنفيذ برنامج اإلطار العشري 5. رصد وتقييم االستهالك واإلنتاج املستدامني7. 

وتهدف خارطة الطريق العربية إلى تعزيز االستهالك واإلنتاج املستدامني يف املنطقة العربية. حيث مت حتديد مجاالت التركيز 
ذات األولوية للبرامج األولية على أنها: 1. توفير معلومات املستهلكني 2. أمناط العيش والتعليم املستدامني 3. مشتريات عامة 

مستدامة 4. األبنية واالنشاءات املستدامة 5. السياحة املستدامة وتشمل السياحة البيئية8. 

ثالثا: تأسيس »سكرتارية مؤقتة للمائدة املستديرة العربية لالستهالك واإلنتاج املستدامني«. وقد أوصت  خارطة الطريق العربية 

لتنفيذ اإلطار العشري بأنه ينبغي حتويل هذه السكرتارية إلى إطار مؤسسي إقليمي أكثر استقرارا من خالل تشكيل مجلس 
تنفيذي للمائدة املستديرة العربية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. ومت عقد اربعة اجتماعات إقليمية عربية لالستهالك واإلنتاج 
املستدامني حتى اللحظة، وذلك يف األعوام 2008، 2009، 2011 و 2013 )جدول رقم 2(. ومن أبرز نتائج هذه االجتماعات: استراتيجية 
االستهالك واإلنتاج املستدامني، وتأسيس سكرتارية مؤقتة للمائدة املستديرة العربية لالستهالك واإلنتاج املستدامني، وخارطة 

الطريق لتنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف املنطقة العربية يف  آب 2013.  

20%20SCP%http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/downloads/Arab  2009 املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  العربية  اإلقليمية  االستراتيجية   6
 Strategy.pdf

http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/ العربية  املنطقة  يف  املستدامني  واإلنتاج  االستهالك  لبرامج  العشري  اإلطار  لتنفيذ  التوضيحية  اخلارطة   7
downloads/Roadmap_10YFP_Arab.pdf آخر تسجيل دخول يف 29 حزيران 2016.

http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/ العربية  املنطقة  يف  املستدامني  واإلنتاج  االستهالك  لبرامج  العشري  اإلطار  لتنفيذ  التوضيحية  اخلارطة   8
 downloads/Roadmap_10YFP_Arab.pdf
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اجلدول رقم 2: قائمة بالجتماعات الإقليمية العربية حول ال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني

اأهم  املخرجاتالتاريخ واملوقعرقم الجتماع

الجتماع الأول
2008 /19-17

اإلمارات العربية املتحدة 

حتديد األولويات اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني من 
أجل املشاركة يف خطة العمل اإلقليمية. 

الجتماع الثاين 

27-29 أيلول 2009

القاهرة، مصر

متت مناقشة االستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج املستدامني 
ومتت املوافقة عليها الحقا من قبل مجلس وزراء العرب املسؤول عن 

البيئة. 

تشكيل سكرتارية مؤقتة للمائدة املستديرة العربية لالستهالك 
واإلنتاج املستدامني

الجتماع الثالث 

26-27 كانون الثاني 2011

القاهرة، مصر 

توصل االجتماع إلى أن االستهالك واإلنتاج املستدامني ضروريان 
لضمان االنتقال الفعال نحو االقتصاد األخضر، وأقر برنامج األمم 
املتحدة للبيئة على أنه العامل احملفز لالنتقال نحو اقتصاد أخضر 

يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر. 
اجتماع الدائرة 

امل�شتديرة الرابع 
»و�شع الإطار 

الع�شري لال�شتهالك 
والإنتاج امل�شتدامني 

مو�شع التنفيذ«

17-18 حزيران 2013

القاهرة، مصر 

خارطة الطريق  لتنفيذ اإلطار العشري يف املنطقة العربية. 

ور�شة عمل لبناء 
القدرات يف جمال 

الإطار الع�شري 
للمنطقة العربية 

16-17 كانون األول 2013

الرباط، املغرب 

ورشة عمل لبناء القدرات. 

خططها  يف  والغذاء  والطاقة  املياه  اخلصوص  وجه  على  يعالج  والذي  الترابط  إطار  بإدماج  العربية  الدول  جامعة  بدأت  رابعا: 

والتزاماتها املستقبلية حول التنمية املستدامة يف املنطقة العربية. ومت مؤخرا نشر وثيقة جديدة من قبل جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( حول ترابط أمن املياه والغذاء والطاقة يف املنطقة العربية، واضعة بذلك أسس للخيارات 
التي من املمكن أن تسهم يف أمن الغذاء والطاقة واملياه معا. كما متارس جامعة الدول العربية أنشطة حول ترابط املياه والطاقة 
والغذاء من خالل مجلس الوزراء العربي للكهرباء ومجلس الوزراء العربي للمياه9. وسوف ينتج عن هذا الترابط مساهمة قوية 

ألمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني يف مجال أمناط االستهالك واإلنتاج الزراعي والغذائي.

9   اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(. 2015. تقرير إسكوا لتنمية املياه 6: ترابط أمن املياه، الطاقة والغذاء يف املنطقة العربية. بيروت 2015.
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1.3.2  ال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني على امل�شتوى الوطني: 

برز مفهوم التنمية املستدامة يف القانون االساسي الفلسطيني10، ومت من خالله تعريف »البيئة املتوازنة والنظيفة على أنها حق 
لألجيال احلالية واملستقبلية«. ومت توضيح ذلك بشكل موسع  يف القانون البيئي رقم 9 لعام 199911، حيث يعالج كل من جانبي 
اإلنتاج واالستهالك، من خالل املواد التي تهدف إلى احلد من التلوث، وحماية البيئة، واحلد من النفايات، وتعزيز تدوير واعادة 
استخدام النفايات، ودمج أسس حماية البيئة يف خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية، كما أنها تركز على نشر الوعي 
واملعلومات البيئية من أجل تعزيز ورفع مستوى الوعي واإلدراك العام حول اجلوانب البيئية، ومت دعم ذلك بسياسة تقييم األثر 

البيئي التي مت اعتمادها عام 200012. 

إال أن القانون البيئي وحق األجيال املستقبلية احملدد يف القانون األساسي لم يتمكنا من حتقيق النتائج املرجوة، سواء كانت 
على صعيد االستهالك واإلنتاج املستدامني أو القضايا البيئية األخرى. وقد كان هناك العديد من املعيقات والتحديات التي حالت 
دون الوصول إلى هذه النتائج )انظر التقرير الفلسطيني حول التنمية املستدامة )2012((13، ومن ضمنها عوامل مؤسسية داخلية 
وكذلك عوامل خارجية مرتبطة بوجود االحتالل اإلسرائيلي واستمراره يف االستخدام املتعمد للموارد الطبيعية الفلسطينية على 

حساب البيئة الفلسطينية، إلى جانب إنكار حق الفلسطينيني بها.  

وبناء على ذلك وعلى صعيد املستوى الفلسطيني، وعند القيام بأية عملية تطوير على مفهوم االستهالك واإلنتاج املستدامني، 
يجب األخذ بعني االعتبار هذه التهديدات واملعيقات وكذلك العمل على: 1. حتسني اإلطار املؤسساتي من أجل حتقيق األهداف 
البيئية املطلوبة 2. حتديد املجاالت والتدابير ذات األولوية والتي تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة على النحو الذي »يعكس 
التنمية غير  من  والتحول  االنتقال  ويدعم  الرزق،  السعي يف كسب  ومواصلة  أرضه  بالبقاء على  الفلسطيني  الشعب  تصميم 

القادرة على االستمرار حتت االحتالل العسكري إلى التنمية التي تعمل على تعزيز الصمود والبقاء على قيد احلياة«14. 

وقد حدث العديد من التطورات الرئيسية على املستوى املؤسساتي خالل السنة األخيرة: 

أوال: تشكيل الفريق الوطني لقيادة وتنسيق اجلهود الوطنية يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة15. ومت تأسيس الفريق الوطني يف 

شباط 2016 وذلك من خالل قرار من مجلس الوزراء، والذي يتألف من مجلس الوزراء، وأربعة عشر مؤسسة حكومية، وثالثة 
أعضاء من املجتمع املدني، وعضوين من القطاع اخلاص، وخبيرين يف التنمية املستدامة. ومت إضافة وزارتان إلى هذا الفريق 

مؤخرا. 

ويضطلع مجلس الوزراء أيضا بدور سكرتارية الفريق الوطني. ومت تكليف الفريق الوطني مبا يلي: 

املساهمة يف تعميم خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030. . 1

نقاش وبلورة األولويات الوطنية للتنمية املستدامة، والتأكد من إدماج أهداف التنمية املستدامة يف اخلطط اإلستراتيجية . 2
الوطنية. 

10   القانون األساسي. اجلريدة الرسمية- حقائق فلسطينية- مسألة خاصة، متوز 2002. صفحة 48-5.
11   السلطة الوطنية الفلسطينية )2000( القانون املتعلق بالبيئة اجلريدة الرسمية- حقائق فلسطينية- شباط،2000. صفحة 70-38.

12   سلطة جودة البيئة )1999(: سياسة أثر البيئة، موافقة مجلس الوزراء يف القرار رقم: 2000/04/23-27.
13   التنمية املستدامة حتت االحتالل اإلسرائيلي: اإلجنازات والتحديات. تقرير فلسطني إلى مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو دي جانيرو، 20-22 حزيران 

.2012
14   معهد البحوث التطبيقية يف القدس )2011(. حالة البيئة يف األراضي الفلسطينية احملتلة- نهج قائم على حقوق اإلنسان، 2011.

15   قرار مجلس الوزراء يف 16 شباط 2016 بخصوص تأسيس فريق وطني لقيادة وتنسيق اجلهود الوطنية لتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030. قرار رقم 
17/90/09/م.و./ر.ح(.
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بني . 3 التعاون  وتعزيز  املستدامة  التنمية  أهداف  املوارد من أجل حتقيق  املعنية حلشد  اجلهات  والتواصل مع  كافة  التنسيق 
الشركاء ذوي العالقة من مؤسسات وطنية ودولية. 

تنسيق إعداد االستعراض الوطني لسير العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة. . 4

املتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة التنمية املستدامة، وإعداد التقارير وتقدمي التوجيهات بهذا اخلصوص. . 5

تشكيل فرق عمل متخصصة كحلقة وصل مع صانعي القرار على املستوى الوطني. . 6

كما  كان من بني مواد القرار تكليف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بصفته املسؤول واملنسق لكافة اجلهود الوطنية 
بتوطني مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ورصدها، وتوفير البيانات الضررورية لقياسها بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة. 

ثانيا: دمج أهداف التنمية املستدامة يف اخلطط واملوازنات 16، حيث برز هذا التوجه من خالل القرار املتعلق بتشكيل الفريق 

الوطني املكلف بدمج أهداف التنمية املستدامة يف التخطيط وإعداداملوازنات . وتزامن إصدار القرار مع بدء التحضير للدورة 
احلكومية اجلديدة. 

ثالثا: قرار مجلس الوزراء اخلاص بتحويل البيئة من قطاع الى مجال عبر قطاعي، والذي انعكس على عملية التخطيط، فقد 

اصبحت االستراتيجية البيئية استراتيجية عبر قطاعية، وبالتزامن مع ذلك تقوم سلطة جودة البيئة بوضع الصيغة النهائية لورقة 
السياسات البيئية الوطنية ملختلف القطاعات، وسوف تقوم بتقدمي هذه الورقة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وستصبح 

القطاعات املختلفة ملزمة بدمج هذه السياسات يف عملية التخطيط اخلاصة بها. 

رابعا: أصبحت فلسطني عضوا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، اعتبارا من منتصف آذار 2016. ويف إطار 

االنضمام إلى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، حدثت التطورات التالية:

تعيني سلطة جودة البيئة باعتبارها السلطة الوطنية املعينة واملكلفة بــــ«الصندوق األخضر للمناخ«17. . 1

تطوير وصياغة تقرير البالغ الوطني األول: دولة فلسطني- الهشاشة والتكيف مع التغير املناخي. ضمن إطار تقرير البالغ . 2
والطاقة،  والبحرية،  الساحلية  واملناطق  الزراعة،  التالية:  للقطاعات  التكيف   تدابير  حتديد  مت  حيث  األول،  الوطني 
والغذاء، والنوع االجتماعي، والصحة، والصناعة، والنظم االيكولوجية، والسياحة، املناطق احلضرية والبنية التحتية، 
والنفايات ومياه الصرف الصحي واملياه. وقد خلص التقرير بتحديد خيارات التكيف وحتديد أولوياتها، وخلص إلى خطة 

العمل الوطنية للتكيف مع تغير املناخ. 

وجتدر اإلشارة إلى أن تكاليف التكيف مع تغير املناخ للقطاع الزراعي تشكل أكثر من ثلث التكاليف اإلجمالية خلطة 
التكيف )حوالي 1.2 مليار دوالر أمريكي( والتي تناولت ما مجموعه 12 قطاع. وإذا ما أضفنا تدابير التكيف املتعلقة باستخدام 
املوارد غير التقليدية لألغراض غير املنزلية )مثل الزراعة(، والغذاء، والصناعات الغذائية، فتشكل عندها التكلفة اإلجمالية 
للغذاء والزراعة )مبا يف ذلك اإلنتاج الغذائي( حوالي نصف تكلفة التكيف، أي ما يقارب )1.7 مليار دوالر أمريكي(. وجرت 
عملية وضع تدابير التكيف وحتديد الهشاشة  بناء على نهج تشاركي، ومتت مناقشتها على نطاق واسع مع الشركاءاملعنيني. 
وعليه، مت أخذ خطة التكيف احملددة للسنوات اخلمس القادمة واملتعلقة باملجاالت ذات األولوية يف االستهالك واإلنتاج املستدامني 

بعني االعتبار يف وضع خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. 
16   قرار مجلس الوزراء يف 16 شباط 2016 لتشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق اجلهود الوطنية من أجل تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030. قرار رقم 

)17/90/09/م.و./ر.ح(.
17   قرار مجلس الوزراء يف 29 آذار 2016 اخلاص بتعيني سلطة جودة البيئة كسلطة وطنية معينة ومكلفة بالصندوق األخضر للمناخ. قرار رقم )17/96/02/م.و./ر.ح(.
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1.4  الإطار املوؤ�ش�شي لعملية تطوير خطة العمل الوطنية لال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني

مت تضمني مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني يف املراحل االولى من اعداد أجندة السياسات الوطنية. وأخذت التدخالت 
السياساتية احملددة ملرحلة التخطيط املقبلة 2017-2022 يف االعتبار جوانب مرتبطة باالستهالك واإلنتاج املستدامني. وسوف 
تتبع خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني نفس مدة التخطيط احلكومي، أي ستمتد من عام 2017 إلى 2022. مما يعمل 
الوطني. عالوة على ذلك، مت وضع وتطوير خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني  التخطيط  إدراجها ضمن  على تسهيل 
قيد  االستراتيجية  اخلطط  مع  والتكامل  لالندماج  الفرصة  يتيح  األخرى، مما  الوطنية  واالستراتيجيات  اخلطط  مع  بالتوازي 
اإلعداد. باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم سلطة جودة البيئة بضمان مواءمة خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني 

الستراتيجيتها البيئية عبر القطاعية للسنوات 2022-2017.

النتائج  حتديد  ومت  مبكرة،  مراحل  يف  العالقة  ذوي  الشركاء  مع  بالتشاور  األولوية  ذات  للقطاعات  العمل  خطة  تطوير  مت 
واملبادرات من خالل نهج تشاركي، لضمان إمكانية عالية من التكامل واالندماج يف خططها القطاعية قيد اإلعداد. 

سلطة جودة البيئة عضو يف الفريق الوطني املسؤول عن قيادة وتنسيق اجلهود الوطنية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
بحلول عام 2030. ويعد تطوير خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني هي أول مساهمة ملموسة يف حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة. 

وتعد سلطة جودة البيئة املؤسسة املسؤولة عن قيادة وتنسيق العمل البيئي، حيث حدد القانون البيئي رقم )7( لسنة )1999( ذلك، 
وأحد أهداف هذا القانون هو إدماج أسس حماية البيئة يف اخلطط االجتماعية واالقتصادية، وتشجيع التنمية املستدامة للموارد 
الطبيعية واحليوية بطريقة تكفل حماية حقوق األجيال املستقبلية. ويعد قانون البيئة رقم 7 لعام 1999 وتعديالته هو املرجعية 

القاتونية لذلك، وتعتبر سلطة جودة البيئة من خالله هي اجلهة املخولة يف تنفيذ ذلك. 

وتعد سلطة جودة البيئة اجلهة املسؤولة عن قيادة العمل يف تطوير خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني. وذلك من خالل 
عملية التشاور مع الشركاء ذوي العالقة وايضا من خالل السياسات البيئية يف مختلف القطاعات، حيث ستقوم سلطة جودة 
البيئة مبتابعة دمج وتكامل السياسات البيئية ومن ضمنها تلك املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف مختلف القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية. ومن اجلدير ذكره ان سلطة جودة البيئة ستكون اجلهة املسؤولة عن متابعة تنفيذ مخرجات خطة العمل 
الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني، وذلك من خالل املؤشرات التي يتم قياسها وجتميعها من قبل اجلهات ذات العالقة، 

ويشمل ذلك الوزارات والسلطات املعنية وكذلك اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  

شملت عملية تطوير وإعداد خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني مجموعة من املشاورات مع اجلهات ذات العالقة، ومن 
ضمنها: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهو اجلهة الرسمية املسؤولة عن اإلحصاءات، وكذلك املؤسسات املسؤولة عن 
جتميع ورصد إجنازات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وتتولى سلطة جودة البيئة، من خالل عملها املتعلق باالستراتيجيات 
والسياسات، مسؤولية وضع خطة عمل لالستهالك واإلنتاج املستدامني ومتابعة تنفيذها. وستعقد سلطة جودة البيئة اجتماعات 
رصد سنوية ملناقشة عملية التنفيذ مع الشركاء املسؤولني عن التنفيذ. واستنادا إلى هذه االجتماعات، ستقوم سلطة جودة البيئة 
بإعداد التقرير السنوي بخصوص ذلك. أما بخصوص التفاصيل املوسعة بشأن الرصد والتقييم فانها سترد يف الفصل اخلامس. 
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1.5  حتديد املجالت ذات الأولوية 

ان اختيار املجاالت ذات األولوية قد أخذ بعني االعتبار التحديات الرئيسية التي تواجه فلسطني، والتي ميكن تلخيصها على 
النحو التالي: انعدام األمن الغذائي على مستوى عالي مع ارتفاع كبير لهذا املعدل بني األسر التي تعيلها اإلناث و/أو الشباب، 
والشباب، وكذلك معدالت فقر مرتفعة.  النساء  البطالة بني  أعلى معدالت  بطالة عالية جدا، حيث متت مالحظة  ومعدالت 

باالضافة الى ذلك، تتعرض املصادر الطبيعية مثل املوارد املائية ونوعية التربة للتلوث نتيجة الضغوط املتزايدة. 

ولذلك، يجب أن تساهم القطاعات االقتصادية ذات األولوية يف احلد من انعدام األمن الغذائي، وتخفيف حدة الفقر، وخلق 
فرص عمل، وزيادة شمولية النساء والشباب واحلد من الضغوط البيئية وحماية املصادر الطبيعية.

مت تقييم أربع قطاعات، مع مراعاة اعتبار الطاقة واملياه والنفايات على أنها مواضيع عبر قطاعية، وهذه القطاعات هي: 

الزراعة والغذاء. 	 

اإلسكان والبناء. 	 

التصنيع. 	 

السياحة. 	 

وجتدر اإلشارة إلى أنه يف كل قطاع مت اختياره، مت إدماج معلومات املستهلكني، وامناط العيش والتعليم املستدامني يف وضع 
أهداف اخلطة واملبادرات. حيث مت االخذ بعني االعتبار ما يلي: 1. خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني ملنطقة حوض البحر 
العشري  اإلطار  لتنفيذ  العربية  الطريق  خارطة   .3 املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  العربية  االستراتيجية   .2 املتوسط  األبيض 
لالستهالك واإلنتاج املستدامني. ويظهر اجلدول رقم )3( مقارنة بني املجاالت ذات األولوية املختارة )املستهدفة واملوجودة على حد 

سواء( مع اخلطة الوطنية الفلسطينية لالستهالك واإلنتاج املستدامني )جدول 3(. 
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اجلدول رقم 3: مقارنة بني جمالت الأولوية الإقليمية والفل�شطينية لال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني

اأولويات خطة عمل ال�شتهالك 
والإنتاج امل�شتدامني ملنطقة حو�س 
البحر الأبي�س املتو�شط 2016

خارطة الطريق العربية 
لتنفيذ الإطار الع�شري- 
برامج اأولية ذات اأولوية 

2013

ال�شرتاتيجية العربية 2009

خطة  العمل الوطنية 
لال�شتهالك والإنتاج 

امل�شتدامني يف فل�شطني 
2016

التنمية الريفية وتخفيف وحدة . 1لم يتم معاجلتها الغذاء،  مصائد السمك والزراعة
الفقر. 

مت معاجلة الزراعة املستدامة كجزء . 2
من التنمية الريفية

الغذاء والزراعة- 
مستهدفان بشكل 

رئيسي

العناصر التي تتعلق بالطاقة، . 1لم يتم معاجلتهاصناعة السلع
والتي مت تناولها يف الطاقة من 

أجل التنمية املستدامة.
العناصر التي تتعلق بالكفاءة . 2

يف استخدام املياه ومعاجلة مياه 
الصرف الصحي والتي مت 

تناولها يف املياه من أجل التنمية 
املستدامة، النفايات اخلطرة 

التي مت تناولها كجزء من 
إدارة النفايات

تصنيع الغذاء- جزء من 
الغذاء والزراعة

السياحة املستدامة، السياحة
التركيز على السياحة السياحة املستدامة وتشمل السياحة البيئية

املستدامة 

املباني واالنشاءات اإلسكان والبناء
املستدامة

املباني واالنشاءات 
املستدامة

معلومات املستهلكني- عبر 
 عبر قطاعي معلومات املستهلكنيمعلومات املستهلكنيقطاعي 

امناط عيش وتعليم مستدامان-  
عبر قطاعي 

أساليب حياة وتعليم 
 عبر قطاعيتعليم وأساليب حياة مستدامان

 عبر قطاعي الطاقة من أجل التنمية املستدامة لم يتم معاجلتها طاقة- عبر قطاعي 

 عبر قطاعي إدارة مصادر املياه لم يتم معاجلتها مياه- عبر قطاعي

 عبر قطاعي إدارة النفايات لم يتم معاجلتهاالنفايات- عبر قطاعي 

مشتريات عامة مستدامة- عبر 
مستهدفة ضمن املباني مشتريات عامة مستدامةقطاعي

واالنشاءات املستدامة
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لقد مت اتباع املعايير التالية لتحديد املجاالت ذات األولوية واتخاذ اإلجراءات بشأنها: 

املعايير االجتماعية-االقتصادية

هل يعتبر القطاع نشاط اجتماعي - اقتصادي هام و يسهم يف احلد من البطالة. 	 

هل ميكن أن يسهم يف زيادة شمولية الفئة املهمشة مثل النساء والشباب، وكذلك زيادة األمن الغذائي. 	 

املعايير البيئية

ينتج عن املجال ذي األولوية الذي مت اختياره ضغوطات كبيرة على املصادر الطبيعية، وبالتالي فإن دمج االستهالك 	 
واإلنتاج املستدامني قد يخفف من هذه الضغوطات. 

قد يترتب على دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع حماية املصادر الطبيعية. 	 

قد يترتب على دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني مساهمة هذا القطاع يف حتقيق: 	 

استراتيجية التكيف مع تغير املناخ . 1
استراتيجية مكافحة التصحر . 2
االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. . 3

املعايير املؤسسية والسياساتية

يؤدي دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع على املدى القصير إلى نتائج جيدة، حيث تعمل املجاالت ذات 	 
اإلطار املؤسسي على تسهيل وتيسير التنفيذ والنجاح. 

دمج االستهالك واالنتاج املستدامني يعد نشاط مهم لدعم صمود الشعب الفلسطيني يف البقاء على أرضه واستمراره يف 	 
السعي لكسب الرزق. وسيكون له القدرة على حماية األرض واملياه من تعرضها للمصادرة غير املشروعة او اإلتالف 

من قبل االحتالل. 

هناك دعم تبني وطني لدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف هذه القطاعات. 	 

يعتبر قطاع الزراعة والغذاء من أبرز القطاعات التي ارتؤي ان يتم التركيز عليها خالل املرحلة األولى من وضع خطة العمل 
الغذائي وصمود  األمن  األقوى يف  املساهم  الزراعي  القطاع  إلى كون  ذلك  ويرجع  املستدامني،  واإلنتاج  الوطنية لالستهالك 
السكان. ويتميز بارتفاع معدالت العمالة الرسمية بني النساء والشباب فضال عن ارتفاع معدالت العمالة غير الرسمية. كما 
يسهم القطاع الزراعي يف حماية األرض من املصادرة غير املشروعة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. ويؤثر اإلنتاج الغذائي 
بصورة كبيرة على البيئة، إال أنه القطاع األكثر قدرة على دمج مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني يف عملية التنفيذ اخلاصة 

به، حيث يستهلك القطاع الزراعي وحده حوالي 50% من املوارد املائية املستخرجة. 

ومن اجلدير ذكره ان تغير املناخ يؤثر على القطاع الزراعي بشكل كبير، وخصوصا على انتاج األغذية، وسينتج عن ذلك انعدام 
أمن غذائي ومائي متزايد، لذلك، ركزت خطة العمل للتكيف مع تغير املناخ بشكل كثيف على قطاعات الزراعة، والغذاء، 
واملياه. وكذلك سيساهم دمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف الزراعة الى إمكانية املساهمة يف مكافحة التصحر وحماية 

التنوع البيولوجي. وعليه، سوف يتم استهداف القطاع بشكل كبير يف خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. 
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أمام  العقبات  العديد من  املرحلة يف فلسطني، وذلك بسبب وجود  أولوية يف هذه  األقل  القطاع  أنه  التصنيع على  يعتبر قطاع 
حتقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني فيه. وتعتبر الصناعات الغذائية على أنها الصناعة التحويلية الثانية يف فلسطني، وعليه 
فإن اختيار التصنيع الغذائي الستكمال دورة االستهالك واإلنتاج الغذائي يؤسس لتكامل االستهالك واإلنتاج املستدامني يف 

التصنيع من خالل ضرب مثال يحتذى به على أرض الواقع يف قطاع انتاج األغذية.

ميلك قطاع السياحة الذي يركز على السياحة البيئية قدرات مناسبة يف خلق مناذج لالستدامة يف هذا القطاع، مع التركيز على 
حماية األرض من املصادرة  وانعاش املواقع البيئية احلساسة بدال من إضرارها. ويوفر قطاع السياحة فرص عمل هامة مباشرة 
وغير مباشرة للنساء والفقراء يف فلسطني، كما يخلق مناذج للسياحة البيئية تقوم على مشاركة املجتمع وحماية املوارد البيئية، 

ويشكل تعزيز املنتجات املنتجة بأساليب مستدامة بداية قوية لزيادة تطوير السياحة يف فلسطني لتصبح مستدامة. 

يعتبر قطاع البناء نشاطا اقتصاديا مهما يف فلسطني، ويعد قطاعا مهما لتوظيف الشباب. وتتميز العمالة يف قطاع البناء بأنها 
غير رسمية ومصاحبة لظروف غير مثالية للصحة والسالمة املهنية. ويصدر عن قطاع البناء نفايات يتم التخلص منها عشوائيا، 
مما يشوه املناظر الطبيعية والبيئة الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، هناك توجه حكومي لتخضير القطاع، األمر الذي يخلق 
أساسات خصبة الستحداث املشتريات العامة اخلضراء للبنية التحتية، وكذلك تعزيز مفاهيم األبنية اخلضراء. وعليه، سوف 
يتم أخذ املباني اخلضراء واملشتريات العامة اخلضراء للبنية التحتية بعني االعتبار يف خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج 

املستدامني. 

واستنادا إلى املعايير املذكورة، مت حتديد واالتفاق على القطاعات التالية: 

السياحة- مع التركيز على السياحة البيئية. 	 

قطاع البناء واإلسكان مع التركيز على املباني اخلضراء واملشتريات العامة اخلضراء للبنية التحتية. 	 

الزراعة، واالستهالك واإلنتاج الغذائي.	 
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1.6  الروؤية والأهداف ال�شرتاتيجية 

تتمثل الرؤية طويلة املدى لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف: 

      »أنـماط إستهالك وإنتاج مستدامة مدمجة بشكل ممنهج وواضح يف األجندة الوطنية الفلسطينية ويتم تبنيها وتطبيقها من 
مختلف الشركاء يف فلسطني«. 

متت صياغة الرؤية بحيث تشمل كافة التوجهات يف السنوات اخلمس للخطة، وتتألف الرؤية من عنصرين: أحدها يتعلق بالتركيز 
على التخطيط ودمج مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني على نحو واضح ومنهجي يف أجندة السياسات الوطنية، حيث يجب 
أخذها بعني االعتبار يف تطوير كافة اخلطط واالستراتيجيات والبرامج الوطنية، أما العنصر الثاني فهو ضمان التنفيذ، ويجدر 
الوطنية   اجلهود  تكاتف  التنفيذ  يتطلب  وإمنا  الشركاء،  من  محددة  مجموعة  على  حكرا  ليس  التنفيذ  أن  إلى  هنا  اإلشارة 

لكافة الشركاء ذوي العالقة، ولن يتم حتقيق التقدم يف االستهالك واإلنتاج املستدامني دون بذل جهود مشتركة. 

ينبغي إدماج أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني يف فلسطني على نحو يسهم يف حتقيق اقتصاد شامل اجتماعيا، ويستند إلى 
حق األجيال احلالية واملستقبلية يف بيئة متوازنة ونظيفة وصحية، ويدعم الفلسطينيني يف نيل حقهم يف تقرير املصير والثبات 

والبقاء على أرضهم، ويقود إلى احلرية والسالم واألمن وحماية حقوق اإلنسان.

ومن أجل حتقيق ما ذكر من املجاالت ذات األولوية املختارة، مت حتديد األهداف االستراتيجية التالية للسنوات اخلمس القادمة: 

تطوير وتوسيع نطاق السياحة البيئية من أجل توسيع نطاق األعمال املتعلقة بهذا املجال يف غير موسمها، واستخراج 	 
القيمة اإلضافية من السياحة املوسمية لضمان وحماية وتأهيل املوارد الطبيعية، مع احترام القدرة االستيعابية املكانية 

وااليكولوجية واالجتماعية والثقافية للوجهة السياحية، واحلد من اآلثار البيئية السلبية للسياحة. 

تشجيع االبتكار واملعرفة، وإدماج املمارسات التي تعزز كفاءة استخدام املوارد وتسهم يف احملافظة على رأس املال 	 
الطبيعي والبشري طوال عملية التخطيط والبناء بأكملها ومن خالل دورة حياة املبنى. 

مع 	  فلسطني  يف  املستدامني  واالستهالك  الغذائي  واإلنتاج  املستدامة،  الزراعية  املمارسات  وتنفيذ  وتشجيع  تطوير 
تركيز خاص على عمليات الزراعة الذكية مناخيا واإلنتاج الذي يتسم بكفاءة استخدام املوارد، على نحو يرفع من 

األمن الغذائي والسيادة ويضمن حق الشعب الفلسطيني يف التغذية الصحية وحماية املوارد الطبيعية. 

وجتدر اإلشارة إلى أنه يف كل مجال من املجاالت ذات األولوية، مت تناول اجلوانب الثالثة من االستهالك واإلنتاج املستدامني 
لألولوية املختارة: ويشمل ذلك مسائل تتعلق بجانب اإلنتاج، ومسائل تتعلق بجانب االستهالك، ومسائل تتعلق بسد الفجوة بني 

االستهالك واإلنتاج.



2. الفصل الثاني

دمج االستهالك واإلنتاج المستدامين في 
االستهالك واإلنتاج الزراعي والغذائي
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2.1  الإنتاج الزراعي يف فل�شطني
يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات األكثر أهمية لصمود وبقاء الشعب الفلسطيني، حيث يوفر القطاع الزراعي الغذاء للعديد 
من الفقراء، لذلك فهو عامل مساهم رئيسي لضمان حتقيق األمن الغذائي. ويعاني الشعب الفلسطيني من مستويات عالية من 
1.6 مليون فلسطيني  27% من الفلسطينيني أو ما يعادل  2014، فإن  انعدام األمن الغذائي عالي املستوى، ووفقا لبيانات عام 
يعتبرون غير آمنني غذائيا18. وتعد نسبة انعدام األمن الغذائي يف األسر التي تعيلها إناث أعلى من تلك التي يعيلها ذكور، حيث 
تبلغ 32% و26% على الترتيب19. باإلضافة إلى ذلك، تسهم املمارسات الزراعية يف حماية األرض من املصادرة غير املشروعة من 
قبل املستوطنني و/ أو اجليش اإلسرائيلي، وباإلضافة إلى أهميتها بالنسبة لألمن الغذائي، تشكل الزراعة أيضًا عامل مساهم 
رئيسي للعمالة، السيما عمالة النساء والشباب، كما يشكل القطاع الزراعي عامل ومساهم رئيسي للتصدير، فحسب اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني شكلت منتجات الزراعة والغذاء 16% من إجمالي الصادرات يف عام 201420.

وانخفضت مساهمة الزراعة يف الناجت احمللي اإلجمالي خالل السنوات العشرين األخيرة لتصل إلى أقل من 4%، حيث تساهم 
2(21. ومن اجلدير بالذكر أن مساهمة القطاع الزراعي  77% من الناجت احمللي اإلجمالي الزراعي )الشكل  الضفة الغربية يف 
يف الربع األخير تشكل أعلى مساهمة خالل العام، حيث يوافق موسم احلصاد للعديد من احملاصيل وخصوصا الزيتون خالل 
هذا الربع. وعلى الرغم من ذلك، وخالل عام 2015، ادت االدعاءات االسرائيلية املزعومة بحجة التدابير االمنية إلى انخفاض 
إتالف  أنه مت  إلى  املعتدى عليها، وجتدر اإلشارة  الزيادة يف عدد األشجار  إلى جانب  أراضيهم،  إلى  الناس  امكانية وصول 
عام  منذ  رقم  أعلى  وهو  اإلسرائيليني،  قبل  من  اقتالعها  أو  أو سرقتها  تدميرها  2015، حيث مت  عام  11,254 شجرة خالل 

200622، وقد نتج عن ذلك انخفاض مساهمة القطاع الزراعي يف الناجت احمللي اإلجمالي يف الربع األخير من عام 2015 عن معدله.
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الشكل 2: مساهمة القطاع الزراعي في الناجت احمللي اإلجمالي من عام 1994 إلى 2014 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(

18  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، برنامج الغذاء العاملي، منظمة األغذية والزراعة، األونروا. مسح األمن االقتصادي والغذائي 2014، الواردة يف قطاع األمن 
الغذائي. انعدام األمن الغذائي يف فلسطني.

19   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، برنامج الغذاء العاملي، منظمة األغذية والزراعة، األونروا. مسح األمن االقتصادي والغذائي 2014، الواردة يف قطاع األمن 
الغذائي. انعدام األمن الغذائي يف فلسطني.

20   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية املسجلة حسب التصنيف املوحد للتجارة الدولية- قسم R3  يف 2014-1996. 
E.htm_20%20division%http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/exp آخر دخول يف 18 متوز 2016. 

2004 سنة األساس.   متثل  الثابتة:  باألسعار   2014-1994 للسنوات  واملنطقة  االقتصادي  النشاط  املضافة حسب  القيمة  الفلسطيني،  املركزي لإلحصاء  اجلهاز    21
htm.2014-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/e-navacons-1994 آخر دخول يف 2016/09/25.

22   مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية- األراضي الفلسطينية احملتلة. )2016(. أرواح متشظية: حملة عامة إنسانية 2015. حزيران 2016. 
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/annual-humanitarian-overview_10_06_2016_english.pdf آخر دخول يف 25 حزيران 2016. 
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2.1.1  العمالة يف القطاع الزراعي 

يبلغ عدد العاملني يف القطاع الزراعي حوالي 83,781 شخص، مما يسهم بنسبة 8,3% من إجمالي العمالة يف فلسطني، حيث 
يعمل 10,027 عامل يف إسرائيل واملستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية، ويعمل 18,300 عامل يف قطاع غزة، وحوالي 54,700 
العاملة، هناك  القوى  ووفقا ملسح  وقطاع غزة23.  الغربية  الضفة  73,311 عامل يف  ما مجموعه  ليشكلوا  الغربية،  الضفة  يف 
21,300 امرأة تعمل يف قطاع الزراعة، من بينهن 17,500 امرأة يف الضفة الغربية، 3,300 امرأة يف قطاع غزة وحوالي 500 امرأة 

يف املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية )جدول 4(24. 

ومن اجلدير بالذكر أنه نظرا للتغيرات يف تعريف العمالة لعام 2015، انخفض عدد العاملني يف الزراعة نتيجة الستثناء أولئك 
الذين يعملون يف اإلنتاج الزراعي ألغراض االستهالك الذاتي ، حيث أثر ذلك بشكل كبير على النساء العامالت يف الزراعة 
لتأمني الغذاء ألسرهن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض العدد املطلق للنساء العامالت يف الزراعة بنسبة 12,000  امرأة بني عامي 

2015 و2014. 

اجلدول رقم 4: عدد الن�شاء العامالت يف الزراعة )2014 و 2015(

الفرق2015*2014مكان العمل 

-23,40017,5005,900ال�شفة الغربية 
-9,9003,3006,600قطاع غزة 

45050050امل�شتوطنات واإ�شرائيل

*تغير يف تعريف العمالة

املصدر25: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة 2015

وتشكل النساء نسبة 26% من إجمالي العمالة يف القطاع الزراعي، بنسبة 32% يف الضفة الغربية و17% يف قطاع غزة. كما 
يشكل القطاع الزراعي عامل مساهم قوي يف عمالة الشباب، حيث إن ما نسبته 43% و31% من الذكور واإلناث على التوالي 

من الفئة العمرية 18-29 يعملون بشكل دائم ويتقاضون أجرا يف القطاع الزراعي يف عام 2010 )جدول 5(26.

23   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح القوى العاملة: التقرير السنوي:2015. رام اهلل- فلسطني.

24   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح القوى العاملة: التقرير السنوي:2015. رام اهلل- فلسطني.
25 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح القوى العاملة: التقرير السنوي:2015. رام اهلل- فلسطني.

26   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011. اإلحصاء الزراعي 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية. رام اهلل، فلسطني.
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اجلدول رقم 5: م�شاركة ال�شباب يف القطاع الزراعي ح�شب نوع العمل

عمل دائم مدفوع الأجرعمل موؤقت غري مدفوع الأجرعمل دائم غري مدفوع الأجر

ذكور          إناثذكور          إناثذكور          إناث
الفئة العمرية

29-18 8,802      25,42511,504       26,663851         5,520

جميع الفئات العمرية العاملة يف 
12,969      87,7672,731        93,85553,672    41,038الزراعة 

ن�شبة م�شاركة الفئة العمرية 
29-18%21        %27%21           %30%31          %43

املصدر27: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد الزراعي 2011/2010

2.1.2  القطاع الزراعي والأمن الغذائي 

وفقا للمسح الذي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مؤخرا، مت مالحظة أن نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
15 سنة فأكثر والذين شاركوا يف أنشطة لالستهالك الذاتي غير مدفوعة األجر هي 4,5%، وموزعني بنسبة 6% يف الضفة 

الغربية و2,3% يف قطاع غزة، أي ما يعادل 66,300 امرأة و26,300 رجل يف فلسطني )جدول 6(. ولذلك فقد ركزت خطة العمل 
ويدعم شمولية  البيئية  االستدامة  الذي يضمن  الزراعي  اإلنتاج  على حتسني ظروف  املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية 

النساء والشباب يف اإلنتاج الزراعي.

ويعتبر القطاع الزراعي مساهم يف األمن الغذائي، حيث متلك ربع األسر الفلسطينية حدائق مستخدمة للقيام باألنشطة الزراعية28. 
48,571 دومن، منها 40 ألف دومن يف الضفة الغربية )البيانات  ويبلغ متوسط مساحة احلديقة 204 متر مربع، أي ما مجموعه 
املتاحة حتى 24 آذار 2015(. كما تقوم 10% من هذه األسر بتربية احليوانات ألغراض االستهالك األسري غالبا، وتضم احلدائق 

املنزلية ما مجموعه 2,5 مليون شجرة، كما يقوم 98% من األسر بهذه األنشطة الزراعية ألغراض االستهالك املنزلي29.  

املنزلي، مع األخذ  الغذائي  الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني وسائل مستدامة لإلنتاج  العمل  لذلك، فقد عاجلت خطة 
باالعتبار أن معظم األشجار املزروعة يف احلدائق املنزلية هي الزيتون، احلمضيات، العنب، التني واللوز )شكل 3(30. لذلك ينبغي 

أن يتمحور ويركز الوعي وتبادل املعلومات بني األسر التي لديها احلدائق على أهمية هذه األشجار. 

اجلدول رقم 6: عدد الأ�شخا�س امل�شاركني يف الأن�شطة الإنتاجية لأغرا�س ال�شتهالك الذاتي

ن�شاءرجال 
8,1009,800قطاع غزة 

18,30056,300ال�شفة الغربية 

املصدر/ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة 2015

27   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011. اإلحصاء الزراعي 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية. رام اهلل، فلسطني.
28   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح اإلنتاج الزراعي لألسرة، 2015. النتائج الرئيسية، رام اهلل- فلسطني.
29   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح اإلنتاج الزراعي لألسرة، 2015. النتائج الرئيسية، رام اهلل- فلسطني.
30   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح اإلنتاج الزراعي لألسرة، 2015. النتائج الرئيسية، رام اهلل- فلسطني.
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الشكل 3: إجمالي عدد األشجار املزروعة في احلدائق املنزلية حسب نوع األشجار

2.1.3  احليازات الزراعية يف فل�شطني

حدد التعداد الزراعي للسنة الزراعية 2011/2010، ما مجموعه 110,104 حيازة زراعية يف فلسطني، منها 71% ألغراض اإلنتاج 
النباتي، و13% ألغراض تربية احليوانات، و16% مختلطة ألغراض اإلنتاج النباتي وتربية احليوانات معا. وجتدر اإلشارة إلى أن 
اجلهاز  به  قام  الذي  األحدث  للمسح  ووفقا  رئيسي.  املنزلي بشكل  االستهالك  احليازات كانت ألغراض  هذه  إنتاج  من   %71

املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2013( بشأن تربية احليوانات، والذي استهدف كال من احليازات احليوانية واحليازات الزراعية 
احليازات  20% يف قطاع غزة31. ومن بني إجمالي  زراعية حيوانية يف فلسطني، ومنها  32,177 حيازة  أن هناك  تبني  املختلطة، 
الزراعية التي تعنى بتربية احليوانات، فإن 37.8% منها تعنى بتربية احليوانات فقط، بينما تشكل احليازات األخرى ممتلكات 
ويعتبر ذلك   .33%62,2 إلى   32%56 احليوانات من  بتربية  تعنى  التي  تلك  املختلطة عن  الزراعية  احليازات  وارتفعت نسبة  مختلطة. 
تطور مهم، إذ أن خلط اإلنتاج احليواني والنباتي يخلق فرص أعلى يف استحداث املمارسات البيئية يف املزارع. وتتم إدارة احليازات 
الزراعية احليوانية حصريا من قبل أفراد أسر املزارعني. ويتم توظيف أحد األشخاص إلدارة احليازات الزراعية يف 1,1% فقط من 

هذه احليازات الزراعية.

10 دومن34. وعلى الصعيد  75% من هذه احليازات عن  إذ تقل مساحة  الزراعية يف فلسطني بصغر مساحتها،  وتتميز احليازات 
العاملي، يتم إنتاج الغذاء بشكل رئيسي من قبل املزارع األسرية،  ووفقا لتقرير منظمة األغذية والزراعة لعام 2014، فإن املزارع 
األسرية تشغل 70-80% من األراضي الزراعية، وتنتج أكثر من 80% من األغذية يف العالم35. لذلك، تعتبر تهيئة الظروف املواتية 
الوطنية لالستهالك  العمل  الغذائي. وأخذت خطة  املزارعني واألسر أمر ضروري لتحقيق األمن  الغذائي لصغار  لدعم اإلنتاج 
واإلنتاج املستدامني يف االعتبار تناول قضايا صغار املزارعني من أجل حتسني عمليات اإلنتاج اخلاصة بهم وحتقيق املنافع البيئية، 

االجتماعية واالقتصادية املشتركة.

31   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014، مسح بشأن تربية احليوانات، 2013، النتائج الرئيسية، رام اهلل، فلسطني.   
32   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.   

33  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014، مسح بشأن تربية احليوانات، 2013، النتائج الرئيسية، رام اهلل، فلسطني.   
34   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.   

35   منظمة األغذية واللزراعة 2014، حالة األغذية والزراعة: االبتكار يف الزراعة األسرية. روما.2014.
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2.1.4  اخلدمات الإر�شادية يف القطاع الزراعي 

أية  تتلق  لم  احليازات  26% من  أن  إال  املستدام،  إلى الشكل  الزراعي  باإلنتاج  التحول  أمرا حاسما يف  تعتبر خدمات اإلرشاد 
خدمات إرشاد وفقا للتعداد الزراعي األخير. وميكن لوزارة الزراعة الوصول إلى 10% فقط من هذه احليازات الزراعية، وهناك 
خلدمات  التخطيط  ضرورة  يعني  مما  اإلرشاد،  خدمات  تقدمي  يف  النظراء  املزارعني  على  احليازات(  من   %32( كبير  اعتماد 
اإلرشاد الزراعي لتصبح كرة ثلجية من خدمات اإلرشاد التي تتناقل بني املزارعني وجهًا لوجه )peer to peer(. ويقدم جتار 
التجزئة للمنتجات الزراعية حوالي 8% من خدمات اإلرشاد الزراعي، وهي نسبة أقل بقليل من وزارة الزراعة36. وعليه، يعد إنشاء 
محاور إرشادية لتزويد املزارعني باملعلومات املناسبة يف مواقع البيع جانب مهم. وعاجلت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج 
املستدامني كأداة  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية  العمل  أهداف خطة  أجل حتقيق مختلف  من  اإلرشادية  اخلدمات  املستدامني 

لضمان وصول املزارعني إلى املعلومات املتعلقة بجوانب االستهالك واإلنتاج املستدامني. 

2.1.5  الآثار البيئية للقطاع الزراعي 

على الرغم من أهمية الزراعة يف العمالة، وحتقيق األمن الغذائي والتنمية االقتصادية، إال أنها تستخدم املوارد الطبيعية وتسبب 
انبعاثات تؤدي إلى تدهور البيئة، وانحسار املوارد الطبيعية وكذلك املوارد األساسية لإلنتاج الزراعي. 

الأر�س الزراعية 
مت تقدير مجموع مساحة األراضي املستخدمة يف احليازات الزراعية خالل التعداد الزراعي بــ )1,207,061( دومن، وحوالي %15 
من هذه األراضي غير مزروعة37. وتضم األرض غير املزروعة مباني مستخدمة ألغراض احليازة، ومروج ومراعي دائمة، وبرك، 
59% منها مزروعة  )911,556( دومن،  املزروعة حوالي  وتبلغ إجمالي مساحة األرض  للزراعة،  وأراضي غير صاحلة  وممرات، 
بأشجار البستنة، و14% منها مزروعة باخلضراوات، و 27% منها مزروعة باحملاصيل احلقلية38. ومن اجلدير بالذكر أن 62,9% من 
األراضي الصاحلة للزراعة تقع يف »املنطقة )ج(«، و18,8% منها يف »املنطقة )ب(«، و18,3% منها يف »املنطقة )أ(«39، األمر الذي 
يجعل الوصول إلى األرض الزراعية صعبا، كما أن معظم األراضي الزراعية اخلصبة يف قطاع غزة تقع ضمن »املنطقة العازلة« 

التي تفرضها إسرائيل، مما يحول دون وصول املزارعني الفلسطينيني إلى أراضيهم.

36   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.   
37   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني. جدول رقم 11.
38   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني. جدول رقم 12.

39   دولة فلسطني- وزارة الزراعة. استراتيجية القطاع الزراعي الوطني. »الصمود والتنمية« 2016-2014.
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ا�شتخدام املياه يف الزراعة 
يعتبر القطاع الزراعي املستهلك األكبر واألهم للمياه يف فلسطني، إذ يستهلك 49% من إجمالي املياه املستخرجة من آبار املياه 
اجلوفية الفلسطينية )2014(40. سبعون باملئة من احليازات الزراعية املزروعة هي حيازات تعتمد على الزراعة البعلية41، مشكلة 

81% من األرض املزروعة42، وأما األراضي املروية فتمثل 19% من األراضي. 

 11,284,963 542,363 دومن ويبلغ عدد األشجار فيها  تبلغ مساحة إجمالي األرض الزراعية واملزروعة بأشجار البستنة حوالي 
املروية. ومن  الزراعة  البستنة على  2 مليون فقط من أشجار  ويعتمد حوالي  البعلية42،  الزراعة  88% منها على  يعتمد  شجرة، 
السطحي،  الري  تستخدم  منها   %55 فان  املروية،  الزراعة  على  تعتمد  والتي  البستنة  بأشجار  املزروعة  األراضي  إجمالي  بني 
وتستخدم 44% منها الري بالتنقيط43. ومن بني احليازات الزراعية التي تنتج احملاصيل احلقلية، يتم ري 1,356 من محاصيلها، 
ومن بني احليازات الزراعية التي تقوم بري احملاصيل احلقلية، يستخدم 16% منها الري السطحي، فيما يستخدم 64% منها الري 
بالتنقيط، ويستخدم 19% منها الري بالرشاشات، ويتم ري 4% فقط من األراضي الزراعية املزروعة باحملاصيل احلقلية، أي ما 
يعادل 9,111 دومن، موزعة كما يلي: يستخدم 68% منها الري بالتنقيط، يستخدم 23% منها الري بالرشاشات، ويستخدم %9 
منها الري السطحي44. ومن بني إجمالي األراضي املزروعة باخلضراوات )127,257 دومن(، يتم ري 86% منها )109,057 دومن( مع 
االعتماد الرئيسي على الري بالتنقيط )93,821 دومن(، ومن اجلدير بالذكر أن كفاءة الري تعتمد على الطريقة املستخدمة: 

حيث يعتبر الري بالتنقيط عالي الكفاءة، ويتبعه الري بالرشاشات، بينما يعتبر الري السطحي قليل الكفاءة.

تعتمد أغلب احليازات الزراعية احليوانية يف اإلمدادات املائية على شبكة املياه احمللية )61,4%(، بينما يعتمد 4,8% منها على نظم 
احلصاد املائي مثل األحواض، وخزانات جتميع املياه، وآبار اجلمع، ويعتمد 19,9% منها على صهاريج املياه45. وتكون تكلفة املياه 
التي مت يتوصيلها عن طريق صهاريج املياه أعلى من تلك التي يتم توصيلها عن طريق مصادر أخرى. لذلك، يعد دعم احليازات 
الزراعية للتحول من النقل باستخدام صهاريج املياه إلى النقل باستخدام خيار ذو جدوى اقتصادية أكبر أمرا مهما من املنظور 
االجتماعي-االقتصادي. وسينتج عن التحول نحو استخدام مصادر مياه بديلة آثار بيئية إيجابية. كما سيعمل ايجاد إمدادات 

مياه بديلة ألغراض تربية احليوانات إلى جانب إمدادات املياه الرئيسية على تقليل الضغوطات على إمدادات املياه احمللية.

ووفقا خلطة عمل التكيف مع تغير املناخ، فمن الضروري حتديد موارد مائية بديلة للري، إما عن طريق استخدام مياه املطر 
الذي يتم حصاده وجتميعه، أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف اإلنتاج الزراعي، أو احلد من الفاقد يف نظم 
الري الزراعية. لذلك، اعتبرت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني استخدام املوارد املائية البديلة جانب مهم يف 

القطاع الزراعي.

40   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. اجلداول املتنوعة للمياه 2014. إصدار برنامج إكسل، جدول 3: آبار املياه الفلسطينية وحجم الضخ السنوي يف فلسطني 
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/771/default.aspxhttp://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/771/ 2014 ،حسب احملافظة ونوع االستخدام

default.aspx آخر دخول يف 2016/07/28.
41   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني. جدول رقم 14.

42   دولة فلسطني- وزارة الزراعة. استراتيجية القطاع الزراعي الوطني. »الصمود والتنمية« 2016-2014.
43   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.

44   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي، 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني. جدول رقم 12
45   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014، مسح بشأن تربية احليوانات، 2013، النتائج الرئيسية، رام اهلل، فلسطني.   
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ا�شتخدام الطاقة يف القطاع الزراعي
يعتبر استهالك الكهرباء يف القطاع الزراعي منخفض جدا، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم إمكانية احلصول على الكهرباء 
وانخفاض مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف الزراعة. ويبلغ إجمالي استهالك القطاع الزراعي للطاقة يف فلسطني حوالي %1,4 
من إجمالي الطاقة املستهلكة46. أما إجمالي الطاقة الشمسية املستخدمة يف القطاع الزراعي فهي ضئيلة جدا، على الرغم من 

أنها تشكل فرصة للعديد من املزارع الدخال التكنولوجيا يف إدارة املزرعة، يف حال كانت الطاقة متاحة.

لذلك، يعتبر إدخال الطاقة املتجددة يف املزارع التي ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى الطاقة جانبا مهما يف حتسني اإلنتاج يف 
احليازات الزراعية. ومن شأن إدخال الطاقة املتجددة على النظم القائمة، كمضخات آبار املياه وأنشطة الري، أن يسهم يف 
تخفيض التكاليف التشغيلية لإلنتاج. ووفقا ملسح تربية احليوانات لعام 2013، فإن 24,8% من احليازات احليوانية )حوالي 8000 
حيازة( ال ميكنها الوصول إلى الطاقة، حيث أن 53% من احليازات احليوانية يف قطاع غزة ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى الطاقة 
17,6% يف الضفة الغربية47. وعليه، يعتبر توفير إمكانية الوصول للطاقة لهؤالء املزارعني من خالل استخدام الطاقة  مقابل 
املتجددة مهما جدا. وقد تناولت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني استخدام الطاقة املتجددة من أجل تعزيز 

اإلنتاج الزراعي.

ا�شتخدام املواد الكيميائية يف الزراعة واإنتاج النفايات اخلطرة 
ال توجد  معلومات تتعلق بكمية املواد الكيميائية املستخدمة يف الزراعة، وهناك قائمة مببيدات اآلفات التي يسمح باستخدامها 
يف فلسطني والتي قامت بإصدارها وزارة الزراعة، حيث تعطي تصاريح خاصة الستيراد مبيدات اآلفات إلى البالد، إذ تسجل 
أنها جتمع بني الكمية  التصاريح مقيدة مبعنى  يتم إدخالها لكل تصريح صادر، وتعتبر هذه  التي  الزراعة الكميات  وزارة 
ملبيدات  اإلجمالية  الكمية  معلومات حول  متلك  الزراعة  وزارة  فإن  وعليه،  االستيراد.  ومدة  ونوعها،  بها،  املسموح  اإلجمالية 
اآلفات التي يسمح بإدخالها إلى البالد خالل فترات مختارة. وتقوم وزارة الزراعة بالبحث والتفتيش عن أي مبيدات آفات غير 
التعليمات  مع  تتوافق  ال  والتي  الزراعة  املستخدمة يف  الكيميائية  املواد  من  غيرها  أو  باستخدامها  غير مسموح  أو  مشروعة 
اإللزامية الفلسطينية. وتقوم وزارة الزراعة مبصادرة هذه املواد وتخزينها كنفايات خطرة يف مرافق مؤقتة يف محطة بيت قاد، 
ويتم ذلك بالتنسيق مع السلطات املعنية، ومن ضمنها سلطة جودة البيئة. وتبلغ الكمية املخزنة حاليا حوالي ستة أطنان، ويجري 
التخطيط لنقلها إلى مواقع التخلص وفقا التفاقية بازل. إال أنه ال يتوفر نظام إلدارة علب املبيدات الكيميائية الفارغة على الرغم 

من أنها تصنف كنفايات خطرة.

كما أنه ال تتوفر معلومات حول كفاءة وفعالية استخدام املواد الكيميائية الزراعية. وجتدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من 
املواد الكيميائية التي مينع إدخالها إلى فلسطني من قبل إسرائيل بدعوى »االستخدام املزدوج«، األمر الذي يقلل من توفر املواد 
الكيميائية عالية اجلودة والالزمة للزراعة عالية االنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، وانخفاض الكفاءة، وزيادة التلوث. 
واستنادا إلى التعداد الزراعي، فان ما نسبته 66% من بني احليازات الزراعية املختلطة والنباتية يستخدم األسمدة العضوية، بينما 
يستخدم 35% منها األسمدة الكيميائية، ويستخدم 50% منها مبيدات اآلفات، ويستخدم 19% منها املكافحة البيولوجية48. 
ويشكل تعزيز اإلنتاج الزراعي الذي يستخدم بدائل للمواد الكيميائية جانب مهم آخر تناولته خطة العمل الوطنية لالستهالك 

واإلنتاج املستدامني.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ .2013 ،46   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2013، رصيد الطاقة يف فلسطني بالتيراجول
11e.htm-Energy-2013 آخر دخول يف 11 حزيران 2016.

47   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014، مسح ِبشأن تربية احليوانات، 2013، النتائج الرئيسية، رام اهلل، فلسطني.
48   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.
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وتقوم وزارة الزراعة واملنظمات غير احلكومية الزراعية بتوفير املعلومات للمزارعني حول االستخدام اآلمن للمواد الكيميائية، 
اإلدارة  أن  مبا  آخر  حتديا  الزراعي  القطاع  يف  الكيميائية  املواد  إدارة  وتعتبر  كافية.  غير  اإلرشاد  وتغطية  شمولية  أن  إال 
السليمة للنفايات اخلطرة غير متبعة يف البالد. باإلضافة إلى ذلك، ال ميلك املزارعون معرفة ووعي كافيني بشأن استخدام املواد 
الكيميائية يف الزراعة، وينتج عن ذلك إساءة استعمال املواد الكيميائية من قبل املستخدمني، وبالتالي، هناك خطر كبير 
لتلوث التربة باملواد الكيميائية يف العديد من املناطق. وبالنظر إلى عدم توافر مسح حول نوعية التربة، فمن الصعب حتديد 
املناطق شديدة التاثر بالتلوث الناجم عن سوء استخدام هذه املواد الكيميائية. وعلى الرغم من أن حتديد هذه املناطق ال يندرج 
ضمن نطاق عمل خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني، إال أنه من املهم تناول ومعاجلة منع إساءة استعمال املواد 

الكيميائية يف خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني.

ومن منظور بيئي، ينبغي تناول العديد من القضايا يف اإلنتاج الزراعي فيما يتعلق باملواد الكيميائية، وتشمــل: 1. االستخدام 
اآلمن لإلنتاج الغذائي 2. الصحة والسالمة املهنية 3. معلومات املستهلكني حول املواد الكيميائية 4. بدائل للمواد الكيميائية 
املستخدمة يف الزراعة مثل املكافحة البيولوجية واستخدام األسمدة العضوية 5. كفاءة استخدام املواد الكيميائية 6. املعاجلة 
املواد  عن  الناجتة  اخلطرة  النفايات  من  السليم  التخلص   .7 منها  والتخلص  الفارغة  والكيماويات  املبيدات  لعبوات  السليمة 

الكيميائية منتهية الصالحية. 

النفايات الناجتة عن القطاع الزراعي
من املهم مالحظة أنه ال يوجد تقديرات حول كميات النفايات الناجتة عن اإلنتاج الزراعي. ومع ذلك، فمن املعروف أن القطاع 
الزراعي ينتج أنواع مختلفة من النفايات، منها: 1. اجلزء العضوي الناجم عن اإلنتاج النباتي 2. روث احليوانات والسماد العضوي 3. 
النفايات اخلطرة وتشمل علب املواد الكيميائية الفارغة واملواد الكيميائية التي ال تتطابق مع املواصفات 4. املواد البالستيكية 
مت  التي  واحليوانات  امللوثة  املواد   .7 البيطرية  اخلدمات  عن  الناجمة  والطبية  بيولوجيا  املعدية  النفايات   .6 النافقة  احليوانات   .5
إعدامها للسيطرة على األوبئة واألمراض املتوطنة باحليوانات. كما أن نسبة املنتجات التي يتم هدرها يف عملية ما بعد احلصاد 
مرتفعة، ووفقا لتقرير منظمة األغذية والزراعة فانه يتم هدر أكثر من 50% من الغذاء املنتج يف مختلف أنحاء العالم ويتركز 
ذلك يف البلدان النامية يف مرحلة ما بعد احلصاد. ينتج عن استحداث أساليب لتحسني التعامل مع املنتجات الزراعية يف مرحلة 
ما بعد احلصاد، مبا يف ذلك استحداث عمليات تخزين ونقل وتوزيع سليمة، فوائد بيئية من خالل تقليل هدر األغذية، وبالتالي 
توفير املياه، والطاقة، واحلد من تدهور التربة، وتوفير األسمدة، ورأس املال البشري، مما يؤدي إلى فوائد اقتصادية متزايدة. 
ويعتبر هذا األمر أكثر أهمية لصغار املزارعني بسبب اعتماد أمنهم الغذائي األسري على احلصاد. ولسوء احلظ، ال تتوفر بيانات 
حول النفايات الناجتة عن الزراعة، إال أن هناك إمكانيات إلدماج وتكامل التدابير من أجل تقليل إنتاج النفايات يف القطاع 

الزراعي. كما تعتبر التدابير الالزمة لضمان إدارة سليمة للنفايات الناجتة أمر ضروري لإلنتاج الزراعي املستدام. 

وفيما يخص الدبال فإان عملية انتاجه ليست منظمة يف فلسطني، حيث ال تتوفر تعليمات إلزامية لتصنيف الدبال )الكمبوست( 
الدبال  صنع  مبنشآت  املتعلقة  الكافية  غير  البيئية  اللوائح  جانب  إلى  فلسطني،  يف  البلدية  املخلفات  من  إنتاجه  يتم  الذي 
معها  التعامل  بالضرورة  يتم  ال  أنه  إال  العضوية،  املزارع لألسمدة  من   %66 استخدام حوالي  من  الرغم  وعلى  )الكمبوست(. 

بشكل سليم. ومن املمارسات الشائعة اضافة السماد غير املعالج الى التربة. 
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بالتالي، فقد تناولت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني جوانب عديدة إلنتاج األسمدة العضوية واستخدامها، 
ومنها: 

معايير الدبال )الكمبوست( الناجت عن املخلفات الزراعية واملخلفات البلدية.. 1

التعليمات البيئية إلنتاج الدبال )الكمبوست(.. 2

توفير خدمات اإلرشاد للمزارعني املتعلقة بالتوفر، واجلودة، والفوائد واالستخدام.. 3

نشر الوعي بشأن اماكن البيع الزراعية للدبال )الكمبوست( املنتج محليا.. 4

التنسيق مع الوكاالت اإلنسانية بشأن توزيع الدبال )الكمبوست( املعتمد واملنتج محليا كجزء من أنشطتها اإلنسانية . 5
التي تستهدف الزراعة. 

كفاءة ا�شتخدام املوارد يف الزراعة 
يعتبر اختيار احملاصيل يف اإلنتاج الزراعي أمرا ضروريا لتحسني كفاءة استخدام املوارد يف الزراعة. ففي البداية، من املهم 
حتديد احملاصيل الزراعية التي سوف يتم زراعتها مبا يتماشى مع أغراض االستيراد والتصدير. ومن املهم أيضا التركيز على 
استيراد املياه االفتراضية بدال من تصديرها، وعليه ينبغي تخفيض احملاصيل التي تستهلك الكثير من املياه، واقتصار انتاجها 
على االستهالك الغذائي احمللي. كما أنه من املهم استحداث ممارسات تعمل على احملافظة على نوعية ورطوبة التربة وحتسينها 
من خالل املمارسات الزراعية. ومع التغير املناخي، أصبح من املهم ادخال محاصيل مقاومة للجفاف،  وسيكون هناك اهتمام 
متزايد بالبذور واألصناف املقاومة للملوحة عند اخلط الساحلي لقطاع غزة. واستنادا إلى التعداد الزراعي، فان ما نسبته %25 

من بني احليازات الزراعية املختلطة والنباتية تستخدم فقط املوارد املعاجلة واحملسنة )بذور،  األشتال ، الدرنات(49. 

الكفاءة  لتحسني  واسع  أن هناك مجال  إلى  تشير  التقارير  أن معظم  إال  الزراعي،  القطاع  تبني كفاءة  تتوفر مؤشرات  وال 
التقدم احملرز يف مجال االستهالك  النفايات. ومن أجل قياس  وإنتاج  والطاقة  واملياه،  الغذائية،  العناصر  من حيث استخدام 
واإلنتاج املستدامني يف جانب اإلنتاج، من الضروري النظر يف مؤشرات الكفاءة يف القطاع الزراعي، ومن األمثلة على هذه 
دومن،  أو لكل  منتج  املعدنية لكل محصول  األسمدة  واستخدام  منتج،  املستهلكة لكل محصول  املياه  املؤشرات: كمية 
واستيراد/تصدير  احلصاد،  بعد  ما  مراحل  يف  الناجتني  والفاقد  النفايات  وكمية  منتج،  محصول  لكل  الناجتة  والنفايات 
املياه االفتراضية. وبالتالي، ارتأت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني إضفاء الطابع املؤسسي على مؤشرات 

الكفاءة يف إحصائيات القطاع الزراعي. 

ومن أجل زيادة فعالية ادخال مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني يف اإلنتاج الزراعي وبالنظر إلى أن خطة عمل التكيف مع 
تغير املناخ قد قامت بتعريف احملاصيل املختارة كمحاصيل عرضة للتأثر الشديد بتغير املناخ، وحتديدها ضمن األولويات من 

أجل تناولها والتصدي له، وبالتالي، يوصى بإدخال مفهوم تخضير سالسل القيمة يف احملاصيل الواقعة ضمن بؤرة االهتمام.

49   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، التعداد الزراعي 2010، النتائج النهائية- األراضي الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.  
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2.2  خلفية حول الت�شنيع الغذائي 

والزراعة،  الغذائي  التصنيع  بني  املباشرة  العالقة  فيها  مبا  أسباب  لعدة  فلسطني  يف  كبيرة  أهمية  ذا  الغذائي  التصنيع  يعد 
الغذاء  الفلسطيني فإن تصنيع  العمل. ووفقًا جلهاز اإلحصاء املركزي  الغذائي، ومساهمتها يف توفير فرص  وأهميتها لألمن 
واملشروبات يعد القطاع الصناعي الثاني األضخم يف فلسطني من حيث التوظيف. وتسهم الصناعات الغذائية يف 15% من عمالة 
قطاع التصنيع يف عام 2014. ويف تقرير صادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف نفس السنة  فان 2,292 مؤسسة، 
الصناعية من حيث  القطاعات  أهم  من  القطاع  ويعتبر هذا  الصناعي50.  للقطاع  اإلجمالية  املضافة  القيمة  من   %25 تسهم يف 

مساهمته يف اإلنتاج والقيمة املضافة اإلجمالية. 

ويتم استخدام أغلبية إنتاج األغذية واملشروبات محليا، حيث يتم توزيعها بنسبة 77% يف الضفة الغربية، 12% يف قطاع غزة، ويتم 
تصدير 6% إلى إسرائيل، و5% إلى أسواق أخرى. وتساهم صناعة جتهيز األغذية51 يف تغطية احتياجات  50% من السوق احمللي 

فقط، ويتم استيراد املواد الغذائية املتبقية من البلدان األخرى. 

ومت تقدير مدخالت اإلنتاج يف تصنيع األغذية بنحو )494,643,300( دوالر أمريكي يف عام 2014، موزعة على النحو التالي: 
84% للمواد اخلام، 7% للوقود والزيت، 3% للكهرباء، 1% للماء و6% ملواد أخرى. ومن اجلدير بالذكر أن 50% من املواد اخلام 

تتألف من منتجات زراعية منتجة محليا52.

ويستهلك قطاع الصناعات الغذائية واملشروبات نسبة 25,5% من كافة أنواع الوقود والزيوت املستهلكة يف القطاع الصناعي، 
ونسبة 16,7% من استهالك الكهرباء يف القطاع الصناعي، و24,8% من استهالك املاء يف القطاع الصناعي53.

2.3  خلفية  حول ال�شتهالك الغذائي وال�شحة 

اإلنفاق  إجمالي  من  غزة  قطاع  يف  و%40  الغربية  الضفة  يف   %34 للغذاء  املنزلي  واالستهالك  لإلنفاق  الشهري  املتوسط  يبلغ 
االستهالك  يتوزع   ،2015 عام  القدس  يف  التطبيقية  البحوث  معهد  أجراه  مسح  إلى  واستنادا   .54)2011( املنزلي  واالستهالك 
و%4  فواكه،   %14 خضراوات،    %40 حقلية،  محاصيل   %42 التالي:  النحو  على  الغربية  الضفة  يف  الزراعية  للسلع  املنزلي 

منتجات الزيتون55.

وتواجه العديد من الدول العربية، مبا فيها فلسطني، العبء الثالثي ملشاكل التغذية، إذ أن هناك اجتاه متزايد نحو اخليارات 
املعدية  غير  واألمراض  السمنة  زيادة  إلى  يؤدي  والذي  للغرب«،  »احملاكي  الغذائي  االستهالك  وأمناط  للغذاء،  الصحية  غير 
اجلسم بكميات  يحتاجها  التي  الهامة  واملعادن  الفيتامينات   ( الغذائية  املكمالت  نقص  إلى جانب  الغذائي  بالنظام  واملتعلقة 
ضئيلة(، باإلضافة إلى نقص التغذية بني األطفال نتيجة للفقر. وتتميز فلسطني بكونها يف مرحلة مبكرة من التحول الغذائي 

50   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. عدد املؤسسات واألشخاص العاملني واملؤشرات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني لألنشطة الصناعية، 2014. 
20%20Main%20and%20Persons%20Employed%20and%20Enterprises%20of%http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Number

htm.202014%,20%20Activities%20Industrial%20For%20Palestine%20in%20Indicators%Economic آخر دخول: 2016/07/27. 
51   احتاد الصناعات الفلسطينية )2009(. الوضع احلالي للقطاع الصناعي يف فلسطني.

http://www. الفلسطينية.  الزراعية  الصناعات  وقطاع  الدولية  التجارة   .)2014( ستيفتونغ  ناومان  فريدريش  ومؤسسة  الفلسطينية  الدولية  التجارة  غرفة     52
20%20July%20-%20draft%20final%-20sector%20Industry%20Agro%&20%20trade%iccpalestine.com/resources/file/publications/International

pdf.202014%,9 آخر دخول: 2016/07/27.
53   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. املسح االقتصادي املتواصل 2014. النتائج الرئيسية: رام اهلل- فلسطني.

54   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. املتوسط الشهري لإلنفاق واالستهالك األسري بالدينار األردني يف فلسطني حسب السلع األساسية، جماعات اخلدمة 
واملنطقة. http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Expenditure_2011_e.htm .2011 آخر دخول: 2016/07/27.

55   معهد البحوث التطبيقية- القدس. 2015. اإلنتاج الغذائي- تفقييم االستهالك لتحسني الزراعة املستدامة واألمن الغذائي يف الضفة الغربية- فلسطني- اجتاهات 
االستهالك املنزلي الفلسطيني للسلع الزراعية. آذار 2015.    
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مع مستويات معتدلة من الوزن الزائد والسمنة، ومستويات معتدلة من نقص التغذية ضمن فئات سكانية وعمرية معينة، ونقص 
املغذيات الدقيقة على نطاق واسع56. ويف عام 2013، قامت وزارة الصحة مع عدة جهات فاعلة أخرى بإجراء دراسة للمغذيات 
الدقيقة ملختلف شرائح املجتمع، حيث حددت املشاكل الرئيسية املتعلقة بنقص املغذيات الدقيقة واملرتبطة باحلديد، وفيتامني 
»أ« واليود57. كما صنفت الدراسة الزنك، وفيتامني »د« وحمض الفوليك كمغذيات ضرورية ناشئة. وكذلك تناولت الدراسة 
الصحة  وزارة  أعدت  الدراسة،  لهذه  ووفقا  الغذائي.  بالنظام  واملتعلقة  السارية  غير  واألمراض  بالسمنة  اإلصابة  معدل  زيادة 
سياسة واستراتيجيات وخطة عمل وطنية للتغذية للسنوات 2015-2017. وكجزء من هذه االستراتيجية، حددت وزارة الصحة 
عدة أهداف وغايات تغطي جوانب مختلفة للمشاكل الغذائية الثالثة يف فلسطني، وهي: 1. نقص املغذيات الدقيقة 2. السمنة 
واألمراض غير السارية واملتعلقة بالنظام الغذائي 3. سوء التغذية. ويعد تعزيز التنويع الغذائي من خالل تغيير السلوك من أجل 
معاجلة القضايا املتعلقة باملغذيات الدقيقة والسمنة، والتوجه نحو أساليب حياة أكثر صحة أمران ضروريان يف خطة العمل 

الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني.  

ويشارك القطاع احلكومي يف عملية شراء األغذية بعدة طرق: 1. يقوم بشراء خدمات توفير األغذية يف املستشفيـات 2. يقوم 
3. وبعض  بشراء املواد الغذائية من أجل إعداد الطعام يف املجمعات احلكومية، مثل الشرطة والقوات األمنيــــــــــــــــــــة املختلفة 
املدارس الداخلية. يف حني ال توفر املدارس احلكومية الوجبات لألطفال، ولكن تشتري كل مدرسة خدمات املقصف التي 
واإلنتاج  الوطنية لالستهالك  العمل  تقوم خطة  أن  الضروري  من  لذلك،  الصحة.  ووزارة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تنظمها 
املستدامني باستحداث عملية تخضير املشتريات احلكومية إلدماج األغذية املزروعة بشكل مستدام والتي تسهم يف حتسني 

النظام الغذائي من خالل هذه اخلدمات. 

وتؤدي أمناط االستهالك الغذائي غير الصحي إلى زيادة املشاكل الغذائية إلى جانب زيادة املشاكل البيئية، فعلى سبيل املثال، 
للنظام  اللحوم احلمراء. وتبلغ احتياجات االستهالك  املاء لكل كغم من  15,5 متر مكعب من  اللحوم احلمراء  إنتاج  يستهلك 
الغذائي الصحي 5,2 كغم للفرد سنويا، وذلك بالقياس إلى توفر 7,7 كغم من اللحوم للفرد سنويا يف فلسطني. ويؤدي توفير 
املياه من خالل تقليل استهالك اللحوم احلمراء يف االحتياجات الغذائية إلى توفير املياه مبقدار 178 مليون متر مكعب سنويا58. 
االستهالك  خيارات  بشأن  السكان  توعية  مسألة  املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية  العمل  خطة  تناولت  فقد  وعليه، 

الغذائي من حيث الصحة والبيئة. 

الترويج  فإن  وبالتالي،  بالنقل.  املرتبطة  الدفيئة  انبعاثات  انخفاض  إلى  محليا  زراعته  يتم  الذي  الغذاء  استهالك  يؤدي  كما 
لألغذية املنتجة محليا سيؤدي إلى زيادة الفوائد البيئية واالقتصادية. ويعتبر الترويج الستهالك الغذاء العضوي طريقة أخرى 
لتعزيز استدامة نظم االستهالك واإلنتاج الغذائي. ويعد استخدام األغذية التي متت زراعتها عضويا جانبا مهما لألشخاص بسبب 
التقاليد عامالن محفزان الختيار  واحترام  الطعم احملسن  أن  العضوي  الغذاء  يرى مستهلكو  صحة وسالمة األغذية، كما 
األغذية العضوية. ونتيجة لذلك، يعتبر الترويج لألغذية العضوية بني املستهلكني جانب تتناوله خطة العمل الوطنية لالستهالك 

واإلنتاج املستدامني.

56   نهلة، حوالة، رايتشل إيه. باهن وسيبيل اللنب )2015( االستهالك الغذائي املستدام يف البلدان العربية. يف إبراهيم عبد اجلليل وجنيب صعب )محرران(. البيئة 
العربية. 8: االستهالك املستدام إلدارة املوارد بشكل أفضل.

57   دولة فلسطني- وزارة الصحة، املديرية العامة للرعاية الصحية األولية والصحة العامة- قسم التغذية. إطالق مسح فلسطيني بشأن املغذيات الدقيقة )2013( نتائج.
58   نهلة، حوالة، رايتشل إيه. باهن وسيبيل اللنب )2015( االستهالك الغذائي املستدام يف البلدان العربية. يف إبراهيم عبد اجلليل وجنيب صعب )محرران(. البيئة 

العربية.  8: االستهالك املستدام إلدارة  املوارد بشكل أفضل.



خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  الـمستدامني فـي فلسطني 2016

29

يعد ضمان جودة الغذاء وسالمته أمران ضروريان للحفاظ على صحة السكان، ومن املهم أيضا احلد من هدر هذه األغذية. 
وهناك العديد من املعايير الفلسطينية للغذاء، وتشمل بعض التعليمات اإللزامية والتي تهتم بضمان تنفيذ املعايير. وإلى جانب 
هذه املعايير الفلسطينية، مت اعتماد عدة معايير دولية يف فلسطني، هذه املعايير تتعلق بنظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم 
 ،)GHP( املناولة اجليدة  والفلسطينية( ،وممارسات  والعربية  )العاملية   )GAP( الزراعية اجليدة  )HACCP(، واملمارسات  احلرجة 
وتدابير الصحة العامة والصحة النباتية )SPS(، والتجارة احلرة، وممارسات التصنيع اجليد )GPM( والزراعة العضوية. كما 
تعمل املنطقة العربية حاليا على وضع وتطوير ممارسات زراعية جيدة على مستوى الوطن العربي، والتي ستعمل على تسهيل 
جتارة املنتجات الزراعية يف املنطقة، ومن املهم أن تكون فلسطني على وعي ودراية باملمارسات الزراعية اجليدة من أجل تسهيل 
استيراد املنتجات الزراعية املعتمدة وفقا ملمارسات الزراعة اجليدة العربية فقط، وضمان التزام صادراتها من املنتجات الزراعية 

باملمارسات الزراعية اجليدة العربية من أجل تسهيل التجارة.

التجزئة يف  والناقلني وجتار  للمنتجني  الدعم  توفير  املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية  العمل  تناولت خطة  فقد  لذلك، 
احلفاظ على سالمة ونوعية األغذية املنتجة وزيادة اعتمادها، إلى جانب زيادة وعي املستهلكني مبزايا اختيار املواد الغذائية 

املعتمدة.

2.4  �شد الفجوة بني ال�شتهالك والإنتاج

يعد إغالق الفجوة بني االستهالك واإلنتاج أمر بالغ األهمية، حيث تعمل عدة أنشطة، مت اإلشارة إليها أعاله، على الربط بني 
1. توافر وإمكانية احلصول على األموال من قبل  االثنني، ومع ذلك، ال تزال هناك عدة عوائق يف ضمان هذا الربط، مثل: 
املنتجني، السيما صغارهم، من أجل استحداث تدابير االستهالك واإلنتاج املستدامني 2. إمكانية الوصول إلى أسواق األغذية 
احمللية املنتجة بشكل مستدام وتوافرها 3. صعوبة االلتزام مبتطلبات إصدار الشهادات لصغار املزارعني، السيما من حيث 
التوثيق، واملعرفة واملهارة واملقدرة  4. املعرفة غير الكافية مبزايا املمارسات احملسنة يف الزراعة والتي ميكن أن تؤدي إلى فوائد 
اقتصادية وبيئية 5. البيانات غير الكافية بشأن املؤشرات الضرورية لقياس التحسن يف االستهالك واإلنتاج املستدامني، فيما 
يتعلق باستخدام املوارد وإنتاج النفايات يف اإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائية 6. محدودية البحث عن اجلوانب املختلفة لعناصر 

االستهالك واإلنتاج املستدامني، ومن ضمنها: 

)أ( التقنيات البيئية التي من شأنها زيادة الكفاءة والفعالية يف املمارسات الزراعية )ب( الفرص الرابطة بني الغذاء والطاقة 
واملياه )ج( جدوى تخضير سالسل القيمة )د( استحداث االستهالك واإلنتاج املستدامني يف اإلنتاج الزراعي )ه( إدارة النفايات 
الزراعية )و( بحوث السوق عن املنتجات املزروعة بشكل مستدام )ز( تقنيات التكيف مع تغير املناخ يف القطاع الزراعي )ح( 
خطة  تناولت  لذلك،  واملزارعني.  السكان  سلوك  )ط(  لألغذية  املستدام  اإلنتاج  يف  تساهم  التي  املمارسات  وفعالية  كفاءة 
العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني القضايا املذكورة من أجل املضي قدما نحو سد الفجوة بني اإلنتاج املستدام 

واالستهالك املستدام. 
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2.5 الأهداف ال�شرتاتيجية والت�شغيلية 

الهدف االستراتيجي : تطوير وتشجيع وتنفيذ املمارسات الزراعية املستدامة وانتاج الغذاء يف فلسطني والتركيز بشكل 
خاص على الزراعة الذكية مناخيًا، وعمليات انتاج كفؤة، بحيث يزيد االمن الغذائي، ويعزز السيادة على الغذاء، ويضمن 

حقوق الفلسطينني يف تغذية صحية وحماية للموارد الطبيعية.
الهدف التشغيلي 1

تطوير، وتعزيز وتنفيذ 
ممارسات الزراعة 

املستدامة يف فلسطني، 
مع تركيز خاص 

على الزراعة الذكية 
مناخيا، وكذلك 
االستخدام الكفؤ 
للمصادر يف الزراعة 

وحماية املصادر الطبيعية 
من خالل تنفيذ أفضل 
املمارسات والتقنيات 
البيئية يف العمليات 

الزراعية، يف مراحل 
االنتاج واحلصاد وما بعد 

احلصاد.  

الهدف التشغيلي 2

تطوير وتعزيز وتنفيذ 
أفضل املمارسات 
البيئية والصحية 

والتقنية يف التصنيع 
الغذائي يف فلسطني. 

الهدف التشغيلي 3

 تطوير إطار عمل 
قانوني سياساتي 

للتشجيع على استدامة 
اإلنتاج الزراعي 

واالستهالك واإلنتاج 
الغذائي املستدام مع 
تركيز خاص على  
الزراعة احملافظة، 

ومتكني صغار 
املزارعني وتعاونياتهم.

الهدف التشغيلي 4

توعية وتثقيف منتجي 
األغذية، وجتار 

التجزئة واملستهلكني، 
ودعم تطوير آليات 
ومعلومات تسويقية 

مالئمة، وتعزيز 
سالسل قيمة خضراء 
يف الزراعة، وكذلك 

يف تصنيع  وتوزيع 
واستهالك األغذية.

الهدف التشغيلي 5

تعزيز االبتكار، 
واملعرفة والبحث 

التشاركي الذي يشمل 
املزارعني، ومنظمات 

املجتمع املدني، 
والباحثني وصانعي 

السياسات يف جوانب 
تتعلق مبمارسات 
وتقنيات الزراعة 

املستدامة والتصنيع 
الغذائي مع التركيز 
بشكل خاص على 
حتسني الكفاءة يف 
استخدام املوارد، 
والتقليل من اآلثار 

البيئية، وحماية املوارد 
الطبيعية، وحتسني 

مصدر دخل املزارعني.

النتائج املحددة: 
النتيجة 1: تعزيز استخدام موارد املياه اإلضافية والبديلة لألغراض الزراعية، ومنها مشاريع الري املستدامة والبنية التحتية 	 

على مستوى املجتمعات احمللية.

النتيجة 2: زيادة كفاءة املوارد املستخدمة يف اإلنتاج احليواني.	 

النتيجة 3: زيادة كفاءة املوارد املستخدمة يف أنظمة اإلنتاج النباتي.	 

النتيجة 4: زيادة إمكانية الوصول إلى الطاقة املتجددة يف احليازات الزراعية والتحول إلى املوارد املتجددة. 	 

النتيجة 5: احلد من نفايات ما بعد احلصاد. 	 
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النتيجة 6: حتسني إدارة النفايات الزراعية. 	 

النتيجة 7: تطبيق أفضل املمارسات يف الصناعات التحويلية الغذائية. 	 

النتيجة 8: تطوير األطر السياساتية والقانونية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف الزراعة والغذاء.	 

النتيجة 9: زيادة وعي وقدرات الشركاء فيما يتعلق بجوانب اإلنتاج الزراعي املستدام.	 

النتيجة 10: زيادة وعي وقدرات الشركاء فيما يتعلق بجوانب التصنيع الغذائي املستدام.	 

النتيجة 11: زيادة وعي وقدرات الشركاء فيما يتعلق بجوانب االستهالك الغذائي املستدام.	 

النتيجة 12: توافر املعرفة واالبتكار حول اإلنتاج الزراعي املستدام وإمكانية وصول الشركاء إليها.	 

2.6  التدخالت واملخرجات املحددة 

من اجلدير بالذكر أنه مت حتديد التدخالت على مختلف املستويات، فعلى املستوى السياساتي جاءت لتهيئة بيئة مواتية إلدماج 
الغذائية  والصناعات  الزراعية  احليازات  دعم  أجل  من  كانت  التنفيذ  مستوى  وعلى  املستدامني،  واإلنتاج  االستهالك  مبادئ 
للتحرك نحو أمناط اإلنتاج املستدامة، وعلى مستوى املستهلكني فقد كانت لزيادة املعرفة والوعي وتغيير السلوك خللق الطلب 

على املنتجات الغذائية املستدامة، كما دعمت بالتدخالت التي من شأنها تعزيز االبتكار وتبادل ومشاركة املعرفة.

املختلفة يف   التدخالت  إدماج  أن  ومنها  أدناه،  القضايا كما سيتضح  من  العديد  تناول  الزراعية، مت  احليازات  وعلى مستوى 
احليازات الزراعية من شأنه أن يعمل على حتويل أمناط اإلنتاج نحو االستدامة،  وبالتالي  دمج املشاريع التي سيتم تطويرها فيما 

يتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع الزراعي مع مجموعة من التدخالت.

ومن أجل التوجه نحو زراعة خضراء وذكية مناخيا يف اإلنتاج النباتي: يتعني على املزرعة تنفيذ مجموعة من التدخالت، مثل 
حتسني ممارسات الري، وزيادة استخدام موارد املياه البديلة، واستحداث الري والتسميد الدقيقان ) املتحكم به الكترونيا(، 
واستخدام التسميد العضوي، واستخدام البذور واألصناف املقاومة للملوحة و/أو اجلفاف، واستحداث إدارة سليمة للنفايات، 
واحلصول على شهادات للمزرعة، واستخدام الطاقة املتجددة، وتلقي خدمات اإلرشاد بشأن تنفيذ مبادئ االستهالك واإلنتاج 
التسويق،  روابط  وحتديد  التحتية،  والبنية  اجلديدة  للتقنيات  السليمة  والصيانة  التشغيل  عمليات  واستحداث  املستدامني، 
واستحداث مكافحة اآلفات بالوسائل البيولوجية والتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية إذا ما اقتضت احلاجة إلى استخدامها، 

واستخدام نظم التأمني، واقامة روابط مع اإلنتاج احليواني.

وعند التعامل مع اإلنتاج احليواني على مستوى املزرعة، سيتم دمج تنفيذ االستهالك واإلنتاج املستدامني مع مجموعة من العوامل، 
ومن ضمنها دعم خلط اإلنتاج النباتي واحليواني، واستخدام  احلصاد املائي، وإدارة السماد الطبيعي، وإمكانية الوصول إلى 
الطاقة من خالل استخدام الطاقة املتجددة، وضمان تغذية سليمة للحيوانات من خالل توفير تركيبة محسنة من العلف التي 
تسهم يف احلد من الوفيات واألمراض وتقليل انبعاثات غاز امليثان، واستحداث إدارة سليمة للنفايات البيطرية، وإعادة تأهيل 

املراعي واستحداث إدارة مستدامة لها.
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2.6.1  م�شتوى الإنتاج الزراعي

ت�شمل الزيادة يف ا�شتخدام موارد املياه الإ�شافية والبديلة ما يلي: 
االستثمارات التي سيتم إجراؤها يف تقنيات حصاد املياه سواء كانت فردية أومجتمعية، مع اعتبارات خاصة للحيازات . 1

الزراعية املعتمدة على ناقالت املياه، وقد يشمل هذا مجموعة متنوعة من تقنيات جتميع املياه مثل الصهاريج، وخزانات 
املياه، والبرك، والسدود الصغيرة، إلخ... ومن املتوقع أنه من خالل تنفيذ اخلطة، سيتمكن أكثر من 1000 مزارع من 
استخدام هذه النظم، مما يؤدي إلى زيادة يف احلصاد املائي بحوالي 600,000 متر مكعب من املياه، ليتم استخدامها 
على مساحة 4,000 دومن. وعلى مستوى املزرعة، ينبغي أن يصاحب أي تطوير للبنية التحتية خدمات إرشاد وتدريب على 

اإلدارة والصيانة املناسبة للبنية التحتية املطورة. 

استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف الزراعة: هناك عدة محطات معاجلة ميكن ان توفر يف غضون اخلمس سنوات . 2
املقبلة مياه الصرف الصحي املعاجلة للقطاع الزراعي. وبالتالي ستكون هذه احملطات حاليا إما قيد التشغيل أو قيد 
اإلنشاء. وسيركز هذا التدخل على إستصالح األراضي الزراعية القريبة من محطات معاجلة مياه الصرف الصحي، 
وتركيب خطوط األنابيب ووحدات التخزين ومحطات الضخ. وخالل اإلطار الزمني للخطة، يتوقع أن يتم استخدام 
11 مليون متر مكعب خالل السنوات اخلمس القادمة، مما سيوفر مياه الري ألكثر من 8000 دومن. وينبغي أن ترتبط 

التدخالت إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي بخدمات اإلرشاد للمزارعني املستخدمني لهذه املياه من أجل ضمان 
ري احملاصيل املسموح بها فقط باستخدام هذه املياه. باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلبقاء على خط األنابيب متميز بشكل 
واضح وذو لون أرجواني وفقا للمواصفات الفلسطينية هو أمر ضروري لتمييز هذا النوع من املياه عن املياه العذبة، 

وينبغي ربط ذلك باملراقبة املستمرة لنوعية مياه الصرف الصحي املعاجلة.

إعادة تأهيل مصادر املياه الزراعية: تتطلب العديد من مصادر املياه القائمة مثل القنوات واآلبار والينابيع إعادة تأهيلها . 3
للحد من اخلسائر وضمان أفضل العمليات واإلجراءات. ومن املقرر إجراء رسم خرائط لنظم املياه الزراعية، على أساس 
100 كم  30 بئرا، وتركيب  حتديد املواقع ذات األولوية إلعادة التأهيل. وسيستهدف إعادة التأهيل ما ال يقل عن 
من شبكات املياه، وإصالح 10 ينابيع و6 كيلومترات من القنوات. وعليه، من املقترح أن  يقل الفاقد يف املياه بنسبة 
10%. ومن املهم إدماج نظم اإلدارة السليمة للبنية التحتية التي سيتم إصالحها، مبا يف ذلك عمليات الرصد والتشغيل 

البنية  استدامة  تعتبر ضرورية لضمان  والصيانة  للتشغيل  الالزمة  املؤسسية  الترتيبات  التدريب وحتديد  ان  املناسبة. 
التحتية التي مت تركيبها حديثا او تلك التي مت تاهيلها. 

حت�شني الكفاءة يف نظم الإنتاج النباتي، وي�شمل: 
الكفاءة يف اإلنتاج تعني االستخدام األمثل للموارد من أجل حتقيق اإلنتاج املطلوب، وينبغي أن يصاحب ذلك تقليل النفايات 
والنفايات اخلطرة. وبالتالي، فإن االستخدام األمثل للمياه واألسمدة ضروري لتحقيق الكفاءة يف اإلنتاج النباتي. وتعتبر التدخالت 
التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة يف استخدام املياه، مثل استحداث الري احملوسب واستخدام نظم الري بالتنقيط جوانب مهمة يف 
اخلطة.  ومن اجلدير بالذكر أن توفر الطاقة على مستوى املزرعة هو أمر ضروري لهذه األنظمة، وبالتالي ينبغي أن يصاحب ذلك 
استحداث الطاقة املتجددة كما ذكر يف بند الطاقة املتجددة. باإلضافة إلى ذلك، مت إدماج تعزيز املمارسات الزراعية التي 
تعمل على منع فقدان رطوبة التربة واملواد العضوية يف اخلطة، وميكن تطبيق العديد من املمارسات مثل حفظ التربة من خالل 
إقامة املصاطب أو أكياس احلجارة يف املناطق املنحدرة بهدف زيادة رطوبة التربة، وزيادة إنتاجية احملاصيل، واحلد من تآكل 
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التربة. وترتبط املمارسات اجليدة األخرى التي يتعني تعزيزها كاحلراثة احملافظة للتربة بدال من احلراثة التقليدية لألرض، والتي 
الفعال  بالغ األهمية لالستخدام  النباتات أمر  التربة واملغذيات. كما يعد اختيار  للتربة وفقدان رطوبة  ال يترتب عليها ضغط 
للمياه، فمن املهم اختيار النباتات املقاومة للجفاف، وكذلك املقاومة للملوحة يف اخلط الساحلي لقطاع غزة، ويعني ذلك قدرة 

أفضل على التكيف للنباتات واحتياجات أقل للمياه لهذه البذور واألصناف. 

بالتلوث وهدر  املغذيات  استخدام كميات كبيرة من  يتسبب  النباتي، حيث  لإلنتاج  األهمية  بالغ  أمر  األمثل  التسميد  ويعد 
املوارد بسبب احلاجة الى غسلها وإزالتها، كما أن هناك آثار بيئية مهمة لعملية إنتاج األسمدة الكيميائية، ولذلك تركز اخلطة 
على جانبني: التسميد الدقيق وفقا الحتياجات النباتات للحد من غسلها وبالتالي تقليل إهدار املوارد، والتحول نحو التسميد 

العضوي، حيث سيتم تطبيق ذلك وفقا الحتاجات النباتات أيضا.

املياه  كافة  هدر  مت  أنه  تعني  األشجار  أو  واخلضراوات  احملاصيل  خسارة  أن  حيث  األهمية،  بالغ  أمر  النباتات  صحة  تعتبر 
واملغذيات املستهلكة يف اإلنتاج، كما أن خسارة احملاصيل لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، وبالتالي تناولت اخلطة إدارة 
اآلفات واألمراض للنباتات كجزء ال يتجزأ من الكفاءة. ومت تناول مسألتني بهذا اخلصوص: 1.  املواصلة والتوسع يف استخدام 
املصائد احلشرية يف احملاصيل الرئيسية املنتجة يف فلسطني هو أمر بالغ األهمية 2. أن استخدام املكافحة احليوية واستخدام 
مبادئ املكافحة املتكاملة لآلفات هما أمران حاسمان للحد من استخدام املواد الكيميائية. وللمواد الكيميائية آثار سلبية 
على البيئة، وقد يكون لها تأثير على الغذاء الذي سيتم استهالكه إذا لم يتم التحكم بها بشكل صحيح. وبعض احلاالت 
تتطلب استخدام املبيدات الكيميائية يف حال كون املصائد واملكافحة احليوية غير كافية، وبالتالي، من الضروري ضمان 
مراقبة استخدام املواد الكيميائية وإدارتها بشكل سليم من أجل ضمان الصحة والسالمة املهنية، وضمان سالمة األغذية، 
وزارة  اإلرشاد يف  العاملني يف مجال  بتدريب  املدربني  قيام  نهج متكامل من خالل  اتباع  املقترح  ومن  البيئية.  احلماية  وضمان 
الزراعة واملنظمات غير احلكومية على مكافحة مسببات األمراض واآلفات يف النباتات. ويرتبط ذلك بضمان وجود الرقابة 
املناسبة الختبار وفحص بقايا مبيدات اآلفات يف الغذاء املنتج، وكذلك إجراء الفحوصات املخبرية لتحديد مسببات األمراض 
املوجودة، من اجل وصف وحتديد اإلجراءات املناسبة. ان أحد اجلوانب املهمة يف السيطرة السليمة على االفات ومسببات األمراض 
وادارتها يتمثل يف تقييم أثر األمراض واآلفات اجلديدة على اإلنتاج. ومن املقترح أن يتم إجراء تقييم ملا ال يقل عن 5 آفات يف اخلطة.

تكتمل دورة الكفاءة هذه عندما ال يتم إهدار الغذاء املنتج يف احلقل، وبالتالي، يعتبر ضمان وصول املزارعني إلى األسواق 
وسيلة حاسمة لضمان احلد من الفاقد واخلسائر، جنبا إلى جنب مع زيادة امكانية وصولهم إلى أماكن التخزين ووسائل النقل 
املبردة والتعبئة والتغليف املناسبني. لذلك، من املقترح ادخال نظم جديدة ملا بعد احلصاد يف اخلطة مع التركيز بوجه خاص على 
التعاونيات، وسيترتب على هذه النظم فوائد اجتماعية-اقتصادية وكذلك آثار إيجابية بيئية كبيرة، إذ أنها ستعمل على تقليل 

إهدار املنتجات الغذائية.

ويعتبر تدريب املدربني وادخال خدمات اإلرشاد يف مختلف جوانب اإلنتاج املستدام جزءا ال يتجزأ من تنفيذ املمارسات املستدامة.
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حت�شني الكفاءة يف نظم ما بعد احل�شاد
كما ذكر سابقا، فإن نظم ما بعد احلصاد مهمة جدا لضمان تقليل إهدار الغذاء، حيث أنه إذا لم يتم تصميمها وتشغيلها 
بشكل صحيح فانها ميكن أن تكون مستهلك كبير للماء والطاقة. لذلك من املقترح أن يكون ما يلي جزء من خطة العمل 
2. إجراء عمليات تدقيق  1. ادخال الطاقة املتجددة يف عمليات نظم ما بعد احلصاد  الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني: 
استهالك املاء والكهرباء لنظم ما بعد احلصاد، وتنفيذ التعديالت لتحقيق االستخدام األمثل للماء والطاقة يف هذه املنشآت 3. 
تطوير اإلجراءات التشغيلية التي تأخذ بعني االعتبار كفاءة استخدام الطاقة واملياه مع ضمان سالمة األغذية 4. حتديد إجراءات 
التعبئة والتغليف واملناولة املثلى للحد من اإلهدار) الفاقد والنفايات( واحلفاظ على سالمة األغذية حلني وصولها إلى املستهلكني.

زيادة الو�شول اىل الطاقة من خالل ا�شتخدام الطاقة املتجددة
إن استخدام الطاقة يف القطاع الزراعي محدود، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم إمكانية احلصول على الطاقة، ويعود اجلزء اآلخر 
إلى انخفاض مستوى التقنيات املستخدمة. وتعالج اخلطة التدخالت الهادفة إلى زيادة امكانية احلصول على الطاقة من خالل 
الطاقة املتجددة. ومن املقترح يف اخلطة أن تكون مصادر الطاقة الالزمة لتشغيل البنية التحتية للمياه من خالل الطاقة املتجددة، 
25 من البنى التحتية للمياه الزراعية بالطاقة املتجددة. كما أنه ال ميكن لنسبة كبيرة من  حيث سيتم تزويد ما ال يقل عن 
احليازات الزراعية احليوانية احلصول على الطاقة، وبالتالي فإنه من املقترح أن يتم دعم ما ال يقل عن 200 حيازة يف احلصول على 
الغاز احليوي مصدر محتمل  الناجتة عن  الطاقة  يعتبر استخدام  املتجددة. كما  للطاقة  بنية حتتية  الطاقة من خالل تركيب 
للطاقة يف املزارع احليوانية، حيث يتم هضم السماد الطبيعي للحصول على الطاقة. وباعتبار أن تنفيذ هذه املشاريع هو أمر 
جديد، تضمنت اخلطة تطوير مشروعني جتريبيني، أحدهما يف الضفة الغربية واآلخر يف قطاع غزة لتوليد الطاقة من خالل 

الهضم الالهوائي لروث احليوانات، بحيث يبلغ احلد األدنى للقدرة على الهضم لكل منهما 1 طن يوميا. 

حت�شني اإدارة النفايات الناجتة عن الأن�شطة الزراعية

تشمل التدخالت احملددة ملختلف تدفقات النفايات الناجتة عن اإلنتاج الزراعي: 

النفايات البيطرية.. 1

النفايات اخلطرة.. 2

 اجلزء العضوي من النفايات الزراعية مع إمكانية استخدامها كجزء من العلف. . 3

روث احليوانات.. 4

دعم التطوير والتنفيذ يف ادارة ومعاجلة روث احليوانات لللتعاونيات واحليازات الزراعية الكبيرة.. 5

تطوير نظم إدارة النفايات البيطرية:. 1

مت حتديد التدخالت التالية يف إدارة النفايات البيطرية:

استحداث إجراءات سليمة إلدارة النفايات يف املختبرات الزراعية لتغطي كافة املختبرات القائمة يف فلسطني. 	 

تزويد 20% من املختبرات على األقل مبعدات التعقيم للنفايات ودعم املختبرات األخرى لالستفادة من النظم املركزية.	 
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استحداث نظام جلمع  النفايات الكيميائية من املختبرات البيطرية ونقلها إلى املنشآت احملددة. ويشمل ذلك حتديد 	 
وتدريب أربعة من مشغلي مركبات النقل للقيام بهذه املهمة وفقا للمتطلبات اخلاصة بذلك.

استحداث إدارة سليمة للنفايات البيطرية الناجتة عن العيادات الثابتة واملتنقلة.	 

استحداث إجراءات وبروتوكوالت إلدارة املواد واحليوانات املستثناة نتيجة األمراض، بحيث تأخذ القضايا البيئية بعني 	 
االعتبار.

استحداث نظام لتنفيذ اإلجراءات املناسبة إلدارة التخلص من احليوانات النافقة. 	 

تطوير نظام ملعاجلة النفايات الزراعية اخلطرة وإدارتها بشكل سليم: . 2

مت حتديد التدخالت التالية:

النفايات 	  إلدارة  التوجيهية  املبادئ  حتديث  وتشمل  زراعية،  مصادر  عن  الناجتة  اخلطرة  النفايات  جلمع  نظام  تطوير 
الكيميائية، وتدريب  مقدمي خدمات اإلرشاد على املبادئ التوجيهية اجلديدة. 

النفايات 	  تدفقات  من  جزء  أنها  على  معها  التعامل  ليتم  الفارغة  والكيماويات  املبيدات  علب  جلمع  نظام  استحداث 
اخلطرة. 

تطوير نظام لنقل النفايات الزراعية اخلطرة إلى منشآت مؤقتة.	 

ضمان نقل كافة النفايات اخلطرة من املنشآت املؤقتة إلى منشآت التخلص/ املعاجلة املرخصة وفقا التفاقية بازل.	 

تطوير املشاريع التجريبية الستخدام النفايات اخملتارة في إنتاج العلف احليواني:. 3

هناك إمكانية الستخدام عناصر مختارة من النفايات العضوية الناجتة عن القطاع الزراعي يف إنتاج العلف، وبالتالي من املقترح 
أن يتم جتريب ثالث بدائل محتملة. 

حتسني استخدام روث احليوانات املعالج في عملية التسميد:. 4

يتم تطبيق استخدام معظم روث احليوانات يف تسميد التربة بأدنى قدر من املعاجلة، لذلك، من املقترح أن يتم تطوير ووضع 5 
مشاريع الستخدامه بحيث تعمل على املعاجلة املسبقة لروث احليوانات قبل استخدامه واضافته للتربة. 

دعم التطوير والتنفيذ في إدارة ومعاجلة روث احليوانات للتعاونيات واحليازات الزراعية الكبيرة:. 5

ينتج عن التعاونيات وكبار منتجي الثروة احليوانية كميات كبيرة من روث احليوانات، لذلك تعتبر خطط إدارته ومعاجلته أمر 
حاسم وضروري ملنتجي الثروة احليوانية الزراعية، وبالتالي يعتبر استحداث خطط إدارة سليمة ملعاجلته أمر مهم وضروري.

حت�شني الكفاءة يف الإنتاج احليواين
للثروة احليوانية آثار بيئية سلبية كبيرة، لذلك فإنه من الضروري تناول قضايا الكفاءة للحد من هذه اآلثار، ومن شأن حتسني 

صحة احليوانات أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية احليوانات واالستفادة املثلى من استخدام املصادر. 
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تتمثل إحدى اجلوانب احلاسمة لتحسني ظروف اإلنتاج احليواني يف احلصول على الطاقة، إذ يعمل انعدام سبل احلصول على الطاقة 
احليوانية يف  الثروة  وعقاقير  أدوية  بتخزين  الزراعية  احليازات  تقوم  الثالجات، كما  نقص  بسبب  اإلنتاج  تقييد خيارات  على 

ظروف دون املستوى األمثل بسبب نقص مساحات التخزين البارد، وينتج عن ذلك فعالية محدودة لهذه األدوية. 

ويعمل عدد من احلظائر يف املزارع احليوانية الزراعية على تعريض احليوانات إلى ظروف جوية قاسية، والتي بدورها تؤثر على 
صحتها، والسيما املواليد اجلدد، لذلك يعتبر دعم املزارعني لتطوير املالجئ للحيوانات املولودة حديثا من الوسائل الهامة يف 
حتسني صحة احليوانات وبالتالي تقليل معدل الوفيات واألمراض واحلد من إهدار املصادر، وسيتم دعم حوالي 750 مزارع سنويا 

يف حتسني احلظائر حسب اخلطة. 

وبشكل عام، يعد توسيع اخلدمات اإلرشادية والبيطرية يف احليازات احليوانية الزراعية أمر حاسم ومهم لضمان الصحة املالئمة، 
وينبغي أن يرافق ذلك زيادة معدالت التلقيح ملنع األمراض. ويعتبر تطوير اخلدمات البيطرية املستدامة والتي ميكن للمزارعني 

الوصول إليها جانبا حاسما ويتم تناوله يف خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. 

حفاظ  ضمان  إلى  وسعيا  بدوي.  مجتمع   54 هناك  أن  إذ  الزراعية،  احليوانية  احليازات  من  جزءا  البدوية  املجتمعات  وتشكل 
يتم دعم  أن  املقترح  وبالتالي فإنه من  البدوية على سبل عيشها، فإنه من الضروري ضمان حماية مواردهم،  هذه املجتمعات 
كافة املجتمعات البدوية من خالل تقدمي خدمات اإلرشاد لهم، وجتدر اإلشارة إلى أن النساء البدويات هن من أهم مقدمي 
الرعاية للحيوانات، وعليه، يعتبر زيادة تقدمي الدعم لهؤالء النساء من خالل البرامج التمكينية أمرا مهما. ونتيجة لعدم امتالك 
املجتمعات البدوية لسندات امللكية، ومحدودية وصولهم إلى أراضي الرعي بسبب القيود اإلسرائيلية، فإن املجتمعات البدوية 
ال ميكنها زراعة األعالف، وميثل احلصول على األعالف بأسعار معقولة أولوية رئيسية للمجتمعات البدوية.  لذلك يعتبر تقدمي 

الدعم لهم من خالل إنشاء عملية مشتركة لشراء وتخزين األعالف أمر مهم يف هذه اخلطة. 

وتعتبر أسواق الثروة احليوانية القائمة دون املستوى األمثل من حيث تأثيرها على البيئة والصحة العامة، وهناك حوالي 14 سوق 
للثروة احليوانية يف فلسطني، ويتم حاليا استبدال إحداها يف جنوب الضفة الغربية. ومن املهم إجراء حتديد أولويات لتحديث أو 
استبدال أسواق الثروة احليوانية هذه بأسواق أكثر مالءمة من منظور البيئة والصحة العامة. ومن املقترح أن يتم استبدال ما ال 
يقل عن 3 أسواق كليا بأسواق جديدة مت تصميمها وتشغيلها بناء على أفضل املمارسات البيئية التي من شأنها ليس فقط حماية 
احليوانات، بل ايضا حماية البيئة وحتسني ظروف الصحة العامة. كما سيتم  تأهيل ثالثة أسواق للثروة احليوانية لتحسني ظروف 

البيئة والصحة العامة اخلاصة بها. 

ويؤدي زيادة اخللط بني اإلنتاج الزراعي النباتي واحليواني إلى إغالق الدورة، بحيث تصبح النفايات الناجتة عن نوع واحد من 
اإلنتاج مصدرا لآلخر، وبالتالي، فإنه من املقترح أن يتم دعم احليازات احليوانية الزراعية الستحداث اإلنتاج النباتي، من خالل 
دعم األكثر فقرا وحاجة منها باملدخالت الزراعية، وتوفير اخلدمات اإلرشادية للتحول من احليازات الزراعية أو احليوانية إلى 

حيازات مختلطة. 

مهددة  فإنها تكون  للمراعي،  السليمة  اإلدارة  غياب  احليوانية، ويف حال  الثروة  إنتاج  جانبا حاسما يف  املراعي  إدارة  وتعتبر 
بتدهور التربة، واجنرافها، والرعي اجلائر وأخيرا التصحر. وعليه، فقد قامت اخلطة بتحديد التدخالت الرامية إلى إعادة تأهيل  
املراعي، واستحداث اإلدارة و الرقابة جلودة املراعي وإنتاجيتها. ومن املقترح أن يتم  استصالح 8000 دومن من املراعي خالل 
اإلطار الزمني للخطة، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة 60%، واستحداث اإلدارة والرقابة لـــ 10,000 دومن أخرى ومن املقترح 

أن يتم استحداث مسؤولية مشتركة للرقابة وإدارة هذه املراعي كجزء من هذه  اخلطة. 
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2.6.2  على م�شتوى الت�شنيع الغذائي

تركز التدخالت على خلق مناذج بيئية ملصانع الصناعات الغذائية، ومت حتديد التدخالت التالية: 

تتمثل اخلطوة األولى يف إعداد مبادئ توجيهية الختيار الصناعات التحويلية من أجل تنفيذ أفضل املمارسات، ويتم االتفاق على 
هذه املبادئ التوجيهية مع الشركاء املختلفني، واستنادا إلى املبادئ التوجيهية املتفق عليها، يتم حتديد مصانع معينة من بني 

قطاعات إنتاج األغذية التالية: 1. اللحوم 2. منتجات األلبان 3. املخابز، لتشكل هذه املصانع مناذجا للصناعات الغذائية. 

واستنادا إلى هذه القائمة، سوف تخضع 10 صناعات غذائية إلى عمليات التدقيق، ويشمل التدقيق البيئي، وتدقيق  الطاقة،  
وتدقيق املياه وتدقيق  النفايات. ومن املهم أن يشمل  تدقيق  النفايات مرحلتني، وهما مرحلة اإلنتاج ومرحلة نهاية دورة احلياة. 

واستنادا إلى عمليات التدقيق هذه، يتم حتديد تدابير للحد من تأثيرها البيئي، واالستخدام األمثل للموارد.

وتشكل مياه الصرف الصحي املشكلة البيئية الرئيسية يف صناعة إنتاج األلبان، وعلى الرغم من استيفاء املتطلبات القانونية 
ملنشآت املعاجلة األولية، إال أنه لم يتم استخدامها وتطبيقها نظرا الرتفاع تكاليف االستثمار. ومن املتوخى أن يتم استحداث 
معاجلة أولية ملياه الصرف الصحي يف ما ال يقل عن خمس صناعات غذائية، وسيتم تناول طرق املعاجلة التي تدمج أكثر من 
يتم ذلك ملصانع  بأن  الطاقة. ويوصى  الهضم الالهوائي إلنتاج  املعاجلة عن طريق  املعاجلة. كما سيتم دراسة  مصنع يف محطة 
واأليسر كلفة ملصانع  فعالية  والطرق األكثر  النماذج  بتحديد  السماح  أجل  الصحي من  الصرف  مياه  مختلفة يف خصائص 

األلبان يف فلسطني. 

وبالتوازي مع تنفيذ مناذج االستدامة يف مجال الصناعات الغذائية، من املهم ضمان إنشاء قاعدة بيانات سليمة، بحيث تتوفر 
الفلسطينية  الصناعات  يقوم احتاد  أن  املقترح  ومن  الغذائي.  اإلنتاج  املستدامني يف مجال  واإلنتاج  االستهالك  املعلومات حول 
بتطوير قاعدة البيانات هذه ودعم الصناعات التحويلية يف تعبئتها واستيفائهاوحتديثها. وسيقوم احتاد الصناعات بإعداد التقارير 
السنوية فيما يتعلق باجلوانب البيئية للصناعات الغذائية ونشر ما ال يقل عن خمسة من أفضل احلاالت من بني هذه الصناعات، 
وستشمل قاعدة البيانات معلومات بشأن املياه، والنفايات، والطاقة، والكفاءة، ومعدالت احلوادث وأفضل املمارسات يف هذه 

املصانع. 

ويعتبر دعم الصناعات الغذائية للحصول على الشهادات أمر هام لتسويق املنتجات الغذائية اآلمنة واملنتجات املستدامة، ومن 
املقترح أن حتصل ما ال يقل عن خمس شركات على معيار ISO14001 )اإلدارة البيئية(، يف حني يجب حصول 20 شركة على 
معايير اجلودة الفلسطينية. ومن أجل تشجيع التحول نحو اإلنتاج املستدام بيئيا، يعتبر التمويل األخضر أمر بالغ األهمية، وبالتالي 
احلصول على التمويل األخضر ملنشآت ما بعد احلصاد والصناعات الغذائية أمر مهم، ومت حتديد التدخالت لدعم هذه املنشآت 

من أجل حتديد الفرص املالية احملتملة وتأمني مصادر التمويل األخضر.

وتعتبر املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني العاملني يف هذا املجال جانبا امرا مهما يف االستدامة، لذلك من املهم ضمان الصحة 
والسالمة املهنية املناسبتني للعاملني، ويشمل ذلك حماية حقوقهم. ومن املتوقع أن تقوم املصانع بالبدء بوضع أنظمة ولوائح داخلية 
تتعلق بالصحة والسالمة املهنية وحقوق العمل لضمان احلماية االجتماعية للموظفني. ومن املقترح خالل فترة التخطيط أن تقوم 

خمسة مصانع بوضع إجراءات عمل داخلية تغطي حقوق وواجبات املوظفني، وتدابير الصحة والسالمة  املهنية.

ونظرا إلمكانية تناول بعض من املشاكل الغذائية يف مرحلة إنتاج الغذاء، يعتبر تقليل امللح يف إنتاج األغذية أمرا مهما لصحة 
السكان. ولذلك يعتبر دعم خمسة صناعات غذائية يف تقليل محتوى امللح من التدخالت الواردة يف اخلطة. باإلضافة إلى ذلك، 
فقد حددت وزارة الصحة املنتجات الغذائية التي ينبغي إغناؤها باملغذيات، إال أنه لم تلتزم كافة الصناعات حتى اآلن بإغناء 
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هذه املنتجات. لذلك من املقترح أن يتم زيادة فحص العينات ودعم الصناعات من أجل حتقيق هذا التحول املنصوص عليه يف خطة 
العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني.

2.6.3  على م�شتوى الإطار ال�شيا�شاتي والقانوين 

ال�شيا�شات الالزمة لتحقيق الإنتاج الزراعي امل�شتدام
استحداث مفاهيم سالسل القيمة اخلضراء في الزراعة: سيتم تطوير سالسل القيمة اخلضراء ملا ال يقل عن خمسة . 1

منتجات يف الزراعة. وسيعمل ذلك على تنفيذ إطار االستهالك واإلنتاج املستدامني لكل منتج. 

استراتيجية . 2 وتنفيذ  تطوير  ينبغي  والتسويق،  العضوية  الزراعة  تشجيع  أجل  من  والتسويق:  العضوية  الزراعة  تطوير 

واضحة. بحيث تعالج هذه االستراتيجية جوانب مختلفة، منها حتديد املنتجات ذات األولوية للزراعة العضوية، وخلق طلب 
محلي على املنتجات العضوية من خالل الشراء العام لألغذية العضوية وتشجيع تناول الوجبات العضوية يف املطاعم على 
سبيل املثال، وحتديد احملاصيل التي ميكن تصديرها، وضمان وجود نظم إصدار الشهادات للزراعة العضوية، وضمان 

توافر وسائل لدعم املزارعني للتحول نحو الزراعة العضوية.

تعزيز حصول املزارعني والتعاونيات على »التمويل األخضر«: بغية دعم املزارعني يف احلصول على التمويل األخضر، . 3

فانه مت حتديد ان ما ال يقل عن 10% من التمويل الزراعي يجب أن يخصص لالستهالك واإلنتاج املستدامني. كما أنه من 
املهم ضمان وعي التعاونيات بهذه املوارد، وبالتالي، سيتم استهداف كافة التعاونيات مبعلومات التوعية للحصول على 

هذه املوارد املالية.

تفعيل الصناديق القائمة في وزارة الزراعة ألغراض التأمني واإلقراض: قامت وزارة الزراعة بتطوير مؤسستني لتوفير . 4

اإلقراض والتأمني الزراعيني، إال أنه لم يتم تفعيلهما بعد، ومن املهم العمل على التطوير املؤسسي لهذين الصندوقني، 
ودعمهما باألموال األساسية لتفعيل عملياتهما.

دعم تأسيس تعاونيات للمزارعني من أجل إنشاء أمناط إنتاج مستدامة والتحول إليها: يعتبر دعم املزارعني من أجل . 5

إنشاء التعاونيات التي تعتمد على أمناط اإلنتاج املستدامة أمرا مهما، ولذلك يعتبر دعم حوالي 700 مزارع من أجل إنشاء 
التعاونيات التي تعتمد على ممارسات الزراعة املستدامة إحدى التدخالت احملددة. ومن املهم دعم التعاونيات القائمة يف دمج 

اإلنتاج الزراعي املستدام يف تعاونياتهم.

مراعاة دمج القضايا البيئية في تطوير وتنفيذ ورصد املشاريع والبرامج واالستراتيجيات في القطاع الزراعي: يعتبر . 6

مراعاة االعتبارات البيئية يف كافة مراحل البرامج الزراعية مهما يف احلد من اآلثار البيئية السلبية ويف إيجاد الفرص إلدماج 
اجلوانب التي تخلق آثارا بيئية إيجابية، لذلك ينبغي مراعاة االعتبارات البيئية منذ مراحل التخطيط يف املشاريع والبرامج 
التي يتم تطويرها يف القطاع الزراعي. ومن أجل إبراز النتائج، فمن املهم أن يتم إدماج ومراعاة االعتبارات البيئية يف مرحلة 
الرصد وتقدمي التقارير. وستقوم وزارة الزراعة واملؤسسات الشريكه بإدماج فحص املشاريع من منظور بيئي كجزء من 
فحص وتطوير املشاريع اخلاصة بهم. وتعتبر مراعاة االستراتيجيات الزراعية البيئية أمرا مهما ومت تناوله يف اخلطة. وسيتم 

األخذ باالعتبار استخدام التقييم البيئي االستراتيجي كأداة ملراعاة البيئة يف االستراتيجيات الزراعية. 
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تعزيز استخدام نظم إصدار الشهادات: هناك العديد من نظم إصدار الشهادات املستدامة التي ميكن استخدامها مثل . 7

املمارسات الزراعية اجليدة العاملية، واملمارسات الزراعية اجليدة العربية، وممارسات املناولة اجليدة، واملمارسات الزراعية 
املساءلة  ومعيار  احلرة،  والتجارة  املائدة،  إلى  احلقل  من  احلرجة،  التحكم  ونقاط  املخاطر  وحتليل  الفلسطينية،  اجليدة 
االجتماعية SA8000، والزراعة العضوية، ومعيار ISO22000 نظام سالمة االغذية، ومعيار جودة زيت الزيتون. ويف حني أن 
بعض هذه الشهادات مؤسس لها، إال أن بعضها يحتاج للعمل. ومن املهم ضمان تطور نظم إصدار الشهادات بشكل جيد 
وحصول املزراعني عليها. لقد مت تناول تبادل املعرفة حول نظم إصدار الشهادات اجلديدة والقائمة يف اخلطة مبا يف ذلك دعم 

املزارعني من خالل تزويدهم باملعرفة، واملهارات والقدرات الالزمة للحصول على الشهادات.

حتديث معايير إلنتاج الدبال )الكمبوست(: وذلك من أجل تغطية مختلف مصادر النفايات مثل النفايات البلدية، كما . 8

أنه من املقترح أن يتم إصدار لوائح  فنية بشأن جودة الدبال )الكمبوست(. 

وضع واستكمال الصيغة النهائية للوائح املرتبطة  بالدبال )الكمبوست(: يعتبر حتويل النفايات إلى أسمدة جانبا . 9

مهما لالستدامة، لذلك ينبغي وضع لوائح تتعلق بتحويل النفايات إلى أسمدة )مبا يف ذلك روث احليوانات والنفايات املنزلية(، 
ومن املقترح أن تغطي اللوائح اجلديدة ما يلي:

متطلبات الترخيص، مبا يف ذلك املوافقات البيئية.	 

متطلبات خاصة باملواقع.	 

متطلبات عمليات اإلنتاج، مبا يف ذلك إدارة  العصارة، ونوعية الهواء، وإدارة الروائح، وإدارة النفايات املتبقية، وإدارة 	 
املياه السطحية، وإدارة درجة احلرارة، وإدارة الرطوبة.

احلد األقصى من مستويات املواد امللوثة املسموح بها يف الدبال )الكمبوست(. 	 

احلد االقصى من االنبعاثات خالل اإلنتاج.	 

متطلبات الرقابة وإعداد التقارير.	 

القضايا الزراعية املتعلقة بالدبال )الكمبوست(.	 

يتم وضع . 10 أن  املقترح  الواردات وخفض الصادرات: من  لزيادة  املياه االفتراضية  إدارة تصدير واستيراد  حتسينات على 

سياسة ملعاجلة استيراد وتصدير املياه االفتراضية. 

ال�شيا�شات الرامية اإىل حتقيق ا�شتهالك غذائي م�شتدام
التركيز على االستهالك الغذائي املستدام على مستوى السياسات بتكامل مستويني على درجة عالية من األهمية: 

مستوى الرعاية الصحية األولية: زيادة قدرات مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة يف التعامل مع . 1
القضايا الصحية املتعلقة بالتغذية. ومن املقترح أن يتم تطوير مبادئ توجيهية وبروتوكوالت تتعلق بالغذاء ليتم االستفادة 
القضايا  مع  التعامل  قادر على  بطاقم عمل  املراكز  وتزويد  تدريب  يتم  أن  املقترح  أنه من  املراكز، كما  منها يف 
الغذائية يف كافة املراكز الثمانية عشر، حيث تستطيع ثالث مراكز للصحة العامة فقط توفير هذه اخلدمات حاليا.



خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  الـمستدامني فـي فلسطني 2016

40

مستوى املدرسة: من املقترح أن يتم توسيع البرامج الصحية املدرسية لدمج احلالة الغذائية لألطفال. كما أنه سيتم . 2
وضع وتطوير املبادئ التوجيهية والبروتوكوالت بشأن هذا املوضوع خالل اخلطة، باإلضافة إلى إنشاء برامج غذائية 

يف املدارس، وإقرار برامج التغذية املدرسية.

2.6.4  وعي وقدرات ال�شركاء

الوعي والقدرات لدى ال�شركاء يف اجلوانب املتعلقة بالإنتاج الزراعي امل�شتدام
عقد دورات تدريبية لتدريب املدربني والذين بدورهم يقومون بتدريب املهندسني الزراعيني والعاملني يف اإلرشاد من . 1

أجل زيادة اعتماد أفضل املمارسات التي تؤدي إلى احلفاظ على جودة املنتجات وحماية البيئة على طول سلسلة القيمة. 
ومن املقترح أن يتم تدريب 50 مدرب. ومن املقترح إجماال أن يتم تدريب 2500 مهندس زراعي وعامل يف اإلرشاد على 
االستهالك واإلنتاج املستدامني. كما ستستهدف مدارس التربية الزراعية املمارسات الزراعية املستدامة يف تدريبها، 

إذ من املقترح أن تقوم بتدريب 300 خريج جديد على هذا املوضوع.

الزراعة املستدامة. ومن . 2 للمزارعني بشأن ممارسات  الوعي  الزراعيني كمراكز لنشر  التجزئة  االستفادة من جتار 
يتعلق  فيما  املزارعني  على  توعية  مادة   30 من  أكثر  لتوزيع  الزراعيني  التجزئة  جتار  من  االستفادة  يتم  أن  املقترح 
مبمارسات االستهالك واإلنتاج املستدامني املختلفة، كما سيتم تدريب 60 شخص من جتار التجزئة على املمارسات 
الزراعية املستدامة، حيث يتم استشارتهم من قبل املزارعني عادة، ومن املقترح أن يتم الوصول إلى 50% على األقل 

من جتار التجزئة.

ليتم . 3 يقل عن خمسني مادة  املستدامة: سيتم تطوير ما ال  الزراعية  باملمارسات  املتعلقة  دمج قضايا خدمات اإلرشاد 
اجلوانب  على  اإلرشاد  خدمات  مقدمي  تدريب  ذلك  ويرافق  املستدامة،  الزراعية  املمارسات  مختلف  يف  استخدامها 

املختلفة لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف الزراعة. 

دعم اخلدمات اإلرشادية بني املزارعني وجهًا لوجه )peer to peer( من خالل استخدام التعاونيات واملزارع النموذجية: . 4
من املقترح أن يتم دعم املزارع والتعاونيات الرائدة لتلقي الزيارات من املزارعني اآلخرين. ومن املقترح إجراء 50 زيارة 
على األقل إلى املزارع النموذجية، وسيتم دعم التعاونيات لتنسيق وتنظيم دورات تدريبية بشأن املمارسات املستدامة 

يف اإلنتاج الزراعي.

عقد دورات تدريبية للمزارعني من أجل دعمهم يف احلصول على الشهادات: يتطلب احلصول على الشهادات واحلفاظ . 5
1000 مزارع من أجل دعمهم يف احلصول على هذه  عليها الحقا معرفة وقدرات متكينية عالية، لذلك سيتم تدريب 

الشهادات. 

االنتهاء من وضع . 6 )الكمبوست(: مبجرد  بالدبال  املتعلقة  اجلديدة  اللوائح  والتدريب بشأن  للتوعية  تنظيم ورش عمل 
اللوائح اجلديدة، سيتم إجراء تدريب حول طريقة تنفيذ، ورصد، وفحص اللوائح اجلديدة ومن املقترح أن يتم تدريب 

أكثر من 100 شخص من مختلف الشركاء على اللوائح اجلديدة.

إجراء تدريب للمستفيدين من البنية التحتية للمياه املنشأة حديثا: من املهم ضمان ربط أي تطوير جديد للبنية التحتية . 7
بالتدريب على الصيانة والتشغيل.
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إعداد برنامج تدريبي ملقدمي اخلدمات البيطرية واملختبرات البيطرية يف مجال إدارة النفايات: كجزء من استحداث . 8
نظم إدارة سليمة للنفايات البيطرية، حيث سيتم تدريب ما ال يقل عن اثنني من موظفي املختبرات و50 شخصا من 

العاملني يف العيادات البيطرية سنويا.

عقد دورات تدريبية حول اإلجراءات اجلديدة التي سيتم تطويرها من قبل وزارة الزراعة حول اجلوانب املختلفة إلدارة . 9
النفايات، مبا يف ذلك إجراءات الذبح وإدارة النفايات الناجتة وإجراءات إدارة النفايات الزراعية الكيميائية، ومن 
املقترح أن يتم تدريب أريعني شخصا على األقل سنويا، بنسبة خمسة أشخاص على األقل يف كل محافظة، ومن بينهم 

شخص واحد على األقل تابع للمنظمات غير احلكومية.

عقد دورات تدريبية حول اإلدارة املتكاملة لآلفات: يشمل ذلك تشخيص االمراض واملكافحة احليوية املرتبطة بها، . 10
ومن املقترح أن يتم تدريب أربعني شخص على األقل سنويا، بنسبة خمسة أشخاص على األقل يف كل محافظة، ومن 

بينهم شخص واحد على األقل تابع للمنظمات غير احلكومية.

زيادة الوعي والقدرات لل�شركاء ب�شاأن ال�شناعات الغذائية امل�شتدامة
املمارسات . 1 وأفضل  البيئي،  والتدقيق  الغذائية،  للصناعات  اجليدة  التصنيع  ممارسات  حول  التدريبية  الدورات  عقد 

البيئية ملا ال يقل عن 50% من الصناعات الغذائية املسجلة يف احتاد الصناعات الفلسطينية.

عقد ورش توعوية حول الصناعات الغذائية لتقليل محتوى امللح يف املنتجات الغذائية،  من خالل إجراء 10 حمالت . 2
توعوية لتقليل امللح يف املنتجات الغذائية.

زيادة الوعي والقدرات لل�شركاء ب�شاأن تعزيز ال�شتهالك الغذائي امل�شتدام
التوجيهية، حيث سيتم تدريب فرق . 1 التغذية  عقد دورات تدريبية لفرق الصحة املدرسية حول بروتوكوالت ومبادئ 

الصحة املدرسية، والذي يشمل 26 تدريب للمدربني.

عقد دورات تدريبية ملقدمي خدمة الصحة األولية حول بروتوكوالت ومبادئ التغذية التوجيهية، إذ سيتم تدريب كافة . 2
مراكز الرعاية الصحية العامة الثماني عشر.

عقد ورش توعوية  بني األسر حول اخليارات الصحية لألغذية، والتغذية الصحية، وطرق موازنة النظام الغذائي، حيث . 3
سيتم إجراء حملة توعوية مركزة سنويا واحدة على األقل.

عقد ورش توعوية يف املدارس حول تناول اخليارات الغذائية الصحية ذات األسعار املعقولة واملتاحة للطالب.. 4

اعداد  وتنفيذ خطة عمل حول نشر الوعي بني األسر بشأن االستهالك الغذائي املستدام يف األسر، مع التركيز على . 5
الروابط بني األغذية واملنتجات الزراعية.

مع . 6 وترابطها  اخليارات(  وراء  الكامنة  الغذائي لألسر )مبا يف ذلك األسباب  أمناط االستهالك  البحوث بشأن  إجراء 
الصحة.
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2.6.5  املعرفة والبتكار يف جمال الإنتاج الزراعي امل�شتدام

إنشاء شبكة لتبادل املعلومات واملعرفة حول املمارسات الزراعية املستدامة، وربطها بالشبكات اإلقليمية لدعم توطني . 1
التكنولوجيا والتكيف معها. وستوفر الشبكة مكانا لتبادل املعلومات بني الشركاء املختلفني، وستشكل وسيطا 
لتبادل املعرفة وحتدد أفضل املمارسات. وستكون الشبكة مفتوحة ومتاحة لكافة الشركاء واألفراد، ومن املقترح 
أن يتم إنشاء إطار مؤسساتي للشبكة خالل الفترة املقبلة، مبا يف ذلك نشر املعرفة بني أصحاب املصلحة، وينبغي إنشاء 

أمانة للشبكة، وستكون الشبكة تطورا مهما وعامال فاعال لعقد املؤمترات حول اإلنتاج الزراعي املستدام.

تبادل املعرفة ونشر املعلومات حول سالسل القيمة اخلضراء يف الزراعة واإلنتاج الغذائي، وسيتم إجراء ذلك ألي منتج . 2
زراعي، إذ سيتم إجراء حتليل لسلسلة القيمة اخلضراء مع التركيز على توصيل هذه املعلومات إلى املزارعني املعنيني.

جتميع أفضل املمارسات املستخدمة يف البلد التي تتعلق بالزراعة املستدامة، وتقدمي الدروس املستفادة: من املقترح أن . 3
يتم وضع قائمة بأفضل املمارسات للزراعة املستدامة، ويجري على أساسها حتديد ما ال يقل عن 20 حالة ليتم حتليلها 
وتوثيقها بالتفصيل، ويجري حتديد خمس حاالت على األقل ليتم تكرارها على نطاق واسع باالستناد إلى الدروس 

املستفادة.

دعم منظمات املجتمع املدني والتعاونيات لإلبالغ عن أفضل املمارسات املستخدمة على أساس سنوي، إذ متلك منظمات . 4
املجتمع املدني والتعاونيات جتارب وخبرات مختلفة حول اإلنتاج املستدام، وسيكون من الصعب ضمان إتاحة املعلومات 
تبادل  أجل  من  املنظمات  لهذه  احلوافز  تقدمي  يعتبر  لذلك  املمارسات.  باإلبالغ عن هذه  قيامهم  لآلخرين يف حال عدم 
أفضل ممارساتها أمر حاسم ومهم، وسيتم تقدمي جائزة ألفضل املمارسات الزراعية املستدامة على أساس سنوي، حيث 

ستكون جتارب وخبرات املشاركني متاحة للمشاركة مع اآلخرين.

وضع مؤشرات وطنية لقياس جوانب االستدامة يف القطاع الزراعي وإدراج قياسها كجزء من اإلحصاءات الزراعية، . 5
وتكون اخلطوة األولى لذلك بتحديد املؤشرات وكيفية قياسها، وتكون اخلطوة الثانية بإجراء مسح بيئي زراعي كل 

خمس سنوات، ومن املقترح أن يتم إجراء هذا املسح ملرة واحدة خالل فترة اخلطة.

املزارع . 6 بعض  وتشكل  املستدامة.  الزراعة  من  مختلفة  أشكال  متارس  والتي  القائمة  النموذجية  املزارع  ودعم  إنشاء 
النموذجية يف فلسطني مراكز لتبادل املعلومات بني املزارعني. ويعتبر تقدمي الدعم لهذه املزارع من أجل إدماج املزيد من 
عناصر اإلنتاج املستدام أمر مهم، كما يعتبر دعم استدامتهم جانبا حاسما آخر. لذلك، من املقترح أن يتم دعم ما ال 
يقل عن خمس مزارع منوذجية لالستمرار يف استخدامها كمراكز، كما سيتم إنشاء مزرعتني منوذجيتني إضافيتني 

خالل فترة اخلطة.

الزراعة: يعتبر البحث التشاركي . 7 يتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف  لتبادل املعلومات  إجراء بحث تشاركي 
يتم حشد وتعبئة  املهم أن  الزراعي. وبالتالي فإنه من  القطاع  املعرفة واالبتكار اجلديدين يف  عنصرا أساسيا لتحقيق 
املوارد املالية الكافية إلجراء البحوث، ومن املقترح أن تبلغ االحتياجات 10 ماليني دوالر أمريكي على األقل، األمر 
الذي سيعمل على تطوير مختلف وثائق السياسات والنماذج املتكررة، ومن املقترح ان يتم تغطية املواضيع التالية خالل 

تنفيذ اخلطة:

الري: حتسني ممارسات الري من أجل حتسني إنتاج احملاصيل، وترشيد استخدام املياه، والتخفيف من اآلثار 	 
السلبية للري مثل امللوحة املوضعية.
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كفاءة استخدام املاء واملغذيات يف الظروف القاحلة وشبه القاحلة.	 

إدارة املغذيات وكفاءة استخدام املياه يف اإلنتاج املستدام.	 

مكافحة اآلفات بالوسائل البيولوجية.	 

جودة التربة والتلوث يف التربة الزراعية.	 

وضع قائمة باملمارسات احلالية الستخدام املواد الكيميائية يف الزراعة.	 

التقييم االقتصادي للجوانب البيئية واالجتماعية يف الزراعة.	 

التحديات واملعيقات التي تواجه صغار املزارعني والتعاونيات يف احلصول على الشهادات.	 

دراسة تقييمية لوحدات املياه الرمادية التي مت تطويرها يف السابق.	 

دراسات السوق لتحديد متطلبات إنتاج احملاصيل الزراعية القائمة على الطلب.	 

التدخالت 	  املستدامة يف فلسطني، وحتديد  الزراعة  الزراعية اإلسرائيلية اجلديدة على ممارسات  السياسة  أثر 
الالزمة من أجل التصدي لها.

دراسات لتحديد احتياجات ومتطلبات إنتاج احملاصيل، والتطورات املستقبلية لتعزيز توافر الغذاء املنتج محليا، 	 
وزيادة نسبة احملاصيل الزراعية الفلسطينية يف السوق احمللي.

املستدامة: . 8 الزراعية  املمارسات  جوانب  حول  ماجستير  رسالئل  إجراء  أجل  من  املاجستير  درجة  لطالب  الدعم  تقدمي 
ومن املقترح خالل فترة اخلطة، أن يكون هناك برنامج لتوفير الدعم املالي  ل 50 طالب ماجستير إلجراء رسائل حول 

املمارسات الزراعية املستدامة.

2.7 امليزانية التقديرية 

تبلغ امليزانية التقديرية اإلجمالية لدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف االستهالك واإلنتاج الزراعي والغذائي حوالي 265,7 
املستدامني يف  واإلنتاج  االستهالك  دمج  ملراعاة  أمريكي  دوالر  مليون   257 التالي:  النحو  على  موزعة  أمريكي  دوالر  مليون 
القطاع الزراعي، 2,86 مليون دوالر أمريكي لدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف الصناعات الغذائية، و5,9 مليون دوالر 
بــــ 190 مليون  أمريكي لدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف االستهالك الغذائي موزعة على النحو التالي: ميزانية تقدر 
للبحوث  مليون   20,6 اإلرشادية،  للخدمات  أمريكي  دوالر  مليون   4,8 احلصاد،  بعد  وما  املزارع  أمريكي على مستوى  دوالر 

واالبتكارات، 35 مليون للتأمني واإلقراض الزراعي، و6,55 مليون لتطوير سياسات اإلنتاج الزراعي املستدام.
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ك والإنتاج الغذائي:
ك والإنتاج امل�شتدامني يف القطاع الزراعي وال�شتهال

2.8  م�شفوفة تنفيذ ال�شتهال
ي والبنية 

حملل
جملتمع ا

ى ا
ستو

ى م
عل

ستدامة 
ي امل

شاريع الر
ك م

ي ذل
ض الزراعية، مبا ف

ألغرا
ضافية والبديلة ل

خدام املوارد املائية اإل
ست

عزيز ا
1: ت

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

حتية:
الت

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

11)
جتميع املياه، مع إيالء اعتبار 

 االستثمار يف تقنيات 
ص للحيازات الزراعية املعتمدة على نقل  املياه 

خا
صهاريج. 

بال
مالحظة: قد يشمل هذا مجموعة متنوعة من تقنيات 

جتميع املياه من االبار  البسيطة،  خزانات املياه،  البرك ، 
حتديد سمات التربة عن طريق 

ف 
صغيرة، ويهد

السدود ال
حلجارة يف املناطق املنحدرة 

س ا
صاطب أو أكيا

إنشاء امل
صالح 

صيل، است
حملا

إلى زيادة رطوبة التربة وإنتاجية ا
ف تآكل التربة. 

ضي ووق
األرا

وزارة الزراعة 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
املزارعني، التعاونيات، سلطة 

املياه الفلسطينية، وحدات 
حمللي، املزارعني، 

حلكم ا
ا

سلطة جودة البيئة. 

1
 .

جتميع املياه املقامة 800,000 
تبلغ سعة تخزين نظم 

صغيرة، 
متر مكعب، منها 200,000 متر مكعب للنظم ال

و600,000 متر مكعب للنظم الكبيرة مثل البرك 
صغيرة. 

والسدود ال
2

 .
ضي الزراعية املياه 

يستخدم 4000 دومن من األرا
حليوانية. 

ض الري التكميلي أو للثروة ا
صودة لغر

حمل
ا

3
 .

جلديدة التي 
يستفيد 1000 مزارع من البنية التحتية ا

مت تطويرها. 

10,000,000

21)
جلة يف 

صحي املعا
ف ال

صر
 زيادة استخدام مياه ال

الزراعة. 
أمالحظات: 

 .
ضي القريبة من 

ض األرا
صالح بع

قد يتطلب ذلك إ
صحي، بناء شبكة 

ف ال
صر

جلة مياه ال
محطة معا

صيل املياه،  البذور ، ونظم الري. 
لتو

ب
 .

س وجنني. 
جتريبيني يف نابل

هناك مشروعني 

وزارة الزراعة 
حمللي، 

حلكم ا
وزارة ا

سلطة املياه الفلسطينية، 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
حمللية، املزارعني، 

الهيئات ا
التعاونيات، سلطة جودة 

صفات 
البيئة، مؤسسة املوا

س الفلسطينية، وزارة 
واملقايي

صلحة املياه يف 
صحة، م

ال
املناطق الساحلية، املختبرات 

جلة. 
ص املياه املعا

لفح

1
 .

جلة 
يتم استخدام ما ال يقل عن منفذ واحد فعال ملعا

ضفة الغربية، ويستخدم 
صحي يف ال

ف ال
صر

مياه ال
واحد آخر يف قطاع غزة. 

2
 .

جلة 
صحي املعا

ف ال
صر

تبلغ الكمية اإلجمالية ملياه ال
املستخدمة 11 مليون. 

3
 .

صحي 
ف ال

صر
ضي املروية مبياه ال

يقدر مجموع األرا
جلة بـــ 8000 دومن. 

املعا

35,000,000

31)
صادر املياه الزراعية. 

 إعادة تأهيل م
أمالحظة: 

 .
صادر املياه اآلبار، القنوات والينابيع، ورسم 

تشمل م
خلرائط لنظم املياه الزراعية املجتمعية. 

ا
ب

 .
خلطر التلوث، 

ضة 
حتديد املواقع ذات األولوية )املعر

وفقدان كمية كبيرة من املياه(. 
ت

 .
تنفيذ وتطبيق إعادة التأهيل يف املواقع ذات األولوية. 

وزارة الزراعة 
سلطة املياه الفلسطينية، 

سلطة جودة البيئة، املنظمات 
حلكومية، التعاونيات. 

غير ا

1
 .

صادر املياه الزراعية الرئيسية وتقييمها. 
رسم خرائط مل

2
 .

حتديد اإلجراءات املطلوبة. 
ضع قائمة باألولويات مع 

و
3

 .
 .%

تقليل الفاقد يف نظم املياه الزراعية بنسبة 10
4

 .
صالح 30 بئر. 

إ
5

 .
تطوير وتأهيل 100 كم من شبكات املياه. 

6
 .

صالح وتأهيل 10 ينابيع. 
إ

7
 .

صالح وتأهيل 6 كم من القنوات. 
إ

6,000,000
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ي 
حليوان

ج ا
ي اإلنتا

كفاءة املوارد ف
2: زيادة 

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة 

ا
املسؤولة

الشركاء
حتقيقها بحلول 

ني 
ف التي يتع

مؤشرات األهدا
عام 2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

11)
حليوانات

صحة ا
ني 

حتس
ض، وإدارة 

مالحظات: يشمل ذلك الوقاية من األمرا
ودعم املزارعني يف توفير التغذية املناسبة من أجل 
حليوانات، إدخال 

جنابية عالية بني ا
حتقيق كفاءة إ

حلظائر.  
حتسينات على ا

وزارة الزراعة 
املنظمات غير 

حلكومية، مقدمي 
ا

خلدمات البيطرية، 
ا

املزارعني، التعاونيات، 
صحة، مؤسسة 

وزارة ال
س 

صفات واملقايي
املوا

الفلسطينية.  

1
 .

% )مقسمة حسب 
حلليب بنسبة 5

زيادة إنتاج ا
حليوانات(. 

أنواع ا
2

 .
تزويد كافة املجتمعات البدوية والتي يبلغ عددها 

خلدمات اإلرشادية. 
54 با

3
 .

ف النساء يف 
زيادة أنشطة التمكني التي تستهد
 . %

املجتمعات البدوية بنسبة 10
4

 .
صول املجتمعات البدوية على 

زيادة إمكانية ح
% )عن طريق 

ف بأسعار معقولة بنسبة 10
العل

القيام بعمليات الشراء والتخزين املشترك 
ف(. 

للعل
5

 .
خلدمات اإلرشادية 

حليازات التي تتلقى ا
زيادة ا

 . %
بنسبة 10

6
 .

% يف 
جلدد إلى 5

تقليل معدل وفيات املواليد ا
% يف األنواع األخرى. 

األبقار املولودة حديثا، و5
7

 .
 . %

ضمان التطعيم بنسبة 80
8

 .
حليازات الزراعية املستهدفة إلدخال 

يبلغ عدد ا
حلظائر 750 يف السنة.  

حتسينات على ا

45,000,000
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21)
ني إنتاجية، جودة واستدامة املراعي. 

حتس
أومن األمثلة على وسائل التحسني: 

 .
ف. 

العمل على إنتاج العل
ب

 .
ضل للمراعي، مثل إدخال البقوليات 

إدارة أف
ممارسات الرعي للسماح 

حتسني 
يف املراعي، 

ضي الرعي. 
صالح أرا

باست
ت

 .
تعزيز استخدام األشجار والشجيرات كجزء من 

إدارة املراعي. 
ث

 .
صيل عالية اإلنتاجية. 

حملا
االستفادة من ا

ج
 .

صلية. 
االستفادة من الشجيرات األ

ح
 .

حلد من تآكل التربة...إلخ.
ا

وزارة الزراعة
سلطة جودة البيئة، 
املجتمعات البدوية، 

املنظمات غير 
حليازات 

حلكومية، ا
ا

حليوانية، التعاونيات.
ا

1
 .

ضي الرعي التي سيتم 
تبلغ مساحة مجموع أرا

صالحها: 8000 دومن. 
است

2
 .

ضي الرعي التي سيتم 
تبلغ مساحة مجموع أرا

فيها استحداث ومراقبة نظم اإلدارة: 10,000 
دومن. 

3
 .

صالحها 
زيادة إنتاجية املراعي التي سيتم است

.%
بنسبة 60

7,000,000

31)
حليازات الزراعية 

مي الدعم لزيادة مزج ا
تقد

صيل. 
حملا

حليوانات وإنتاج ا
لتشمل تربية ا

مالحظة: قد يشمل هذا توفير الدعم للمدخالت 
حتقيق املزج، جنبا إلى جنب مع بناء 

الزراعية من أجل 
القدرات.

وزارة الزراعة
املنظمات غير 

حلكومية، املزارعني، 
ا

التعاونيات.

% عن تلك 
حليازات املختلطة بنسبة 5

زيادة ا
حليوانبة. 

حليازات ا
ا

3,000,000

41)
صحية العامة والبيئية لألسواق 

ف ال
ني الظرو

حتس
حليوانية.

ا
وزارة الزراعة

املنظمات غير 
حلكومية، وحدات 

ا
حمللي، سلطة 

حلكم ا
ا

جودة البيئة، وزارة 
صحة، القطاع 

ال
ص. 

خلا
ا

1
 .

حتسينات 
حتديد أولويات العمل من أجل إدخال 

حليوانية القائمة. 
على األسواق ا

2
 .

تطوير ثالثة أسواق حيوانية جديدة الستبدال 
أسوأ األسواق القائمة بأسواق تدار بشكل 

ضمن 
صحيح والتي تدمج اإلدارة البيئية، وت
صحة 

صحة العامة، وحماية 
سالمة ال

حليوانات. 
ا

3
 .

صالح ثالثة أسواق حيوانية قائمة من أجل 
إ

حلد من اآلثار السلبية 
حتسني إدارتها البيئية، وا

صحة العامة.  
على ال

2,000,000
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ي
ج النبات

م اإلنتا
ظ

ي ن
خدام املوارد ف

ست
كفاءة ا

3: زيادة 
جة 

1 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
زيادة معدل نظم الري الدقيقة: 

أ
 .

حملوسبة. 
استحداث نظم الري ا

ب
 .

زيادة معدل نظم الري بالتنقيط 
وغيرها من تقنيات الري الفعالة. 

وزارة الزراعة 
سلطة جودة البيئة، املنظمات 

حلكومية، التعاونيات، 
غير ا

حليازات الزراعية. 
ا

1
 .

ضي املروية التي تستخدم الري بالتنقيط )أو غيرها من 
زيادة مساحة األرا

% سنويا. 
التقنيات الفعالة( بنسبة 5

2
 .

حملوسبة 500 دومن. 
ضي التي تستخدم نظم الري ا

ستبلغ مساحة األرا
3

 .
 %

حليازات الزراعية التي تستخدم نظم الري الفعالة بنسبة 5
زيادة عدد ا

سنويا. 
4

 .
% سنويا. 

زيادة يف إجمالي عدد األشجار املروية بنظم الري الدقيقة بنسبة 5
5

 .
صيل 

حملا
حتسني يف استخدام املياه/ إنتاج ا

مؤشر كفاءة استخدام املياه: 
 .%

بنسبة 5

13,000,000

2
 

)
استحداث نظم التسميد الدقيق 

أ
 .

ضوية. 
استخدام األسمدة الع

ب
 .

استخدام األسمدة الكيماوية 
الدقيقة وفقا الحتياج التربة 

والنبات. 

وزارة الزراعة 
سلطة جودة البيئة، املنظمات 

حلكومية، التعاونيات، 
غير ا

حليازات الزراعية، وزارة 
ا

التربية والتعليم العالي، 
منظمات حماية املستهلكني، 

جتار التجزئة لإلمدادات 
الزراعية. 

1
 .

بدأت ثالثة أنواع من النباتات على األقل باستخدام التسميد الدقيق. 
2

 .
يستخدم ما ال يقل عن 500 دومن التسميد الدقيق )ويشمل ذلك السماد 

ضوي والكيماوي(. 
الع

3
 .

ضافتها يف الدومن.  
إجمالي الكيلوغرامات من األسمدة التي يتم إ

10,000,000

3
 

)
استحداث املمارسات الزراعية 

التي تعمل على منع فقدان 
محتوى رطوبة التربة واملواد 

ضوية. 
الع

وزارة الزراعة 
سلطة جودة البيئة، املنظمات 

حلكومية، التعاونيات، 
غير ا

حليازات الزراعية، مقدمي 
ا

خلدمات اإلرشادية، مراكز 
ا

البحث. 

 .	
ضل املمارسات التي تعمل على حماية جودة ورطوبة التربة لعشرة 

حتديد أف
 

صيل يف خمسة مناطق مناخية. 
محا

2
 .

ضل 
خلدمات اإلرشادية على علم بأف

% على األقل من مقدمي ا
أن يكون 80

خلدمات اإلرشادية املقدمة. 
ف عنها كجزء من ا

املمارسات، ويقومون بالتعري
3

 .
ضل املمارسات يف إدارة 

حليازات الزراعية بتطبيق أف
% من ا

ستقوم 15
صيل. 

حملا
ا

4
 .

ضعها. 
ضي وفقا للمبادئ التوجيهية التي مت و

ستتم إدارة كامل األرا
5

 .
ضوية عن 

ضي من أجل حفظ الرطوبة واملواد الع
صالح املساحة الكلية لألرا

إ
صاطب على سبيل املثال.  

طريق امل

2,000,000
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4
 

)
دعم التحول نحو استخدام 
ف 

صيل املقاومة للجفا
حملا

ا
وامللوحة. 

وزارة الزراعة 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
التعونيات الزراعية، 

حليازات الزراعية. 
وا

1
 .

ف. 
ضي املزروعة بالبذور املقاومة للجفا

إجمالي مساحة األرا
2

 .
ضافة ما ال يقل عن 5 عينات وبذور مقاومة جديدة. 

إ
3

 .
 .%

ف بنسبة 5
ف الذي يعتمد على البذور املقاومة للجفا

زيادة إنتاج األعال
4

 .
يف 

 %
ف بنسبة 5

جلفا
زيادة استخدام البذور والعينات املقاومة للملوحة وا

خلط الساحلي لقطاع غزة. 
ا

5
 .

ف واألنواع املقاومة 
صنا

حلقلية املروية التي تعتمد على األ
صيل ا

حملا
زيادة ا

 .%
ف بنسبة 5

للجفا

3,000,000

5 )
استحداث كفاءة استخدام الطاقة 

صاد: 
حل

واملياه يف نظم ما بعد ا
أ

 .
إجراء عمليات مراجعة حسابات 

للطاقة واملياه. 
. ب

حتديد أولويات إجراءات التنفيذ. 
. ت

ضع وتطوير إجراءات تشغيلية 
و

للحد من استهالك الطاقة واملياه. 
. ث

تنفيذ وإجراء التعديالت املطلوبة. 

وزارة الزراعة 
سلطة الطاقة واملوارد 

الطبيعية الفلسطينية، سلطة 
جودة البيئة، املنظمات 

حلكومية، التعاونيات 
غير ا

الزراعية، مرافق تخزين 
صاد، ناقالت 

حل
ما بعد ا

املنتجات الزراعية

1
 .

صاد التي مت تدقيقها ومراجعتها )الطاقة واملياه(. 
حل

عدد نظم ما بعد ا
2

 .
حتسينها للحد من فقدان الطاقة واملياه. 

عدد النظم التي مت 
3

 .
ضع وتطوير اإلجراءات التشغيلية 

صاد التي مت و
حل

عدد نظم ما بعد ا
بشأنها. 

4
 .

حتقيق وفورات إجمالية للطاقة. 
5

 .
حتقيق وفورات إجمالية للمياه. 

4,000,000

6 )
مكافحة وإدارة تفشي اآلفات يف 

الزراعة. 
وزارة الزراعة 

سلطة جودة البيئة، املنظمات 
جلامعة. 

حلكومية، ا
غير ا

1
 .

صيل رئيسية يف البلد. 
صائد التي مت استحداثها لتغطية 10 محا

عدد امل
2

 .
حليوية التي مت ادخالها. 

عدد طرق املكافحة  ا
3

 .
عدد املبيدات الكيماوية قيد االستخدام. 

4
 .

ضارة، 
حتليل آثار 5 إلى 10 من اآلفات، األعشاب ال

تقييم املخاطر و
صيل. 

حملا
حلشرات على ا

5. وا
 تدريب 15 مدرب من أجل تدريب املدربني على إدارة مكافحة اآلفات. 

6
 .

خلدمات اإلرشادية من قبل 15 مدرب مت تدريبه. 
تقدمي ا

7
 .

حلشرية 
صات املخبرية التي مت إجراؤها حول ترسبات املبيدات ا

عدد الفحو
ض.  

وأنواع مسببات األمرا

2,000,000
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جددة 
حو املوارد املت

حول ن
جيع الت

ش
ت الزراعية، وت

حليازا
ي ا

جددة ف
طاقة املت

ى ال
صول عل

حل
ص ا

عزيز فر
4: ت

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

	
 

)
صول 

ص ح
زيادة فر

حليازات الزراعية على 
ا

الطاقة من خالل استخدام 
الطاقة املتجددة. 

سلطة الطاقة 
واملوارد 

الطبيعية 
الفلسطينية

حلكومية، 
وزارة الزراعة، املنظمات غير ا

حليازات الزراعية، سلطة جودة البيئة، 
ا

األوساط األكادميية ومراكز البحوث، وزارة 
املالية والتخطيط، شركات الكهرباء

 
.1

صول على الطاقة ملا ال يقل عن 200 
حل

 توفير إمكانية ا
حيازة زراعية من خالل املوارد املتجددة،  إذ لم تتوفر لها 

هذه اإلمكانية مسبقا. 
2

 
.

حليازات 
جتة عن هذه ا

إجمالي الطاقة املتجددة النا
الزراعية. 

3
 

.
ضخات للبرك و15 بئر باستخدام الطاقة 

يتم تشغيل 10 م
املتجددة. 

3,000,000

2
 

)
تشجيع التحول نحو 

الطاقة املتجددة يف اإلنتاج 
الزراعي ومرحلة ما بعد 

صاد. 
حل

ا

سلطة الطاقة 
واملوارد 

الطبيعية 
الفلسطينية

حلكومية، 
وزارة الزراعة، املنظمات غير ا

ص للطاقة 
خلا

حليازات الزراعية، القطاع ا
ا

املتجددة، سلطة جودة البيئة، التعاونيات 
حمللي الزراعية، 

الزراعية، منظمات املجتمع ا
وزارة املالية والتخطيط، والشركات 

الكهربائية. 

1
 

.
صاد الطاقة املتجددة. 

حل
% من منشآت ما بعد ا

تستخدم 10
2

 
.

إجمالي الطاقة املتجدد ة املتولدة. 
3

 
.

النسبة املئوية من الطاقة املتجددة التي يتم استخدامها.

2,000,000

3
 

)
استحداث الطاقة املتولدة 

ضم الالهوائي 
من اله

للنفايات. 

سلطة جودة 
البيئة 

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية، 
حلكومية، 

حمللية، املنظمات غير ا
الهيئات ا

حليازات الزراعية، وزارة الزراعة، القطاع 
ا

ص- شركات الطاقة املتجددة. 
خلا

ا

1
 

.
ضم الالهوائي للنفايات 

جتريبيني حول اله
تنفيذ مشروعني 

الزراعية، بقدرة ال تقل عن 1طن يف اليوم )مشروع يف قطاع 
ضفة الغربية(. 

غزة، واآلخر يف ال
2

 
.

ضم 
جلة عن طريق اله

إجمالي كمية النفايات الزراعية املعا
الالهوائي. 

ضم الالهوائي. 
إجمالي غاز امليثان املنتج من خالل اله

3
 

.
إجمالي غاز امليثان املستخدم لتوليد الطاقة. 

4
 

.
إجمالي الطاقة املنتجة. 

5
 

.
يتم التخطيط ملشروع واحد واسع النطاق على األقل. 

2,000,000
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صاد 
حل

عد ا
ت ما ب

حلد من نفايا
5: ا

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

	 )
صاد 

حل
تطوير نظم ما بعد ا

حلد من 
التي تعمل على ا

هدر األغذية 
. 1ومن األمثلة على ذلك: 

تطوير منشآت التخزين 
البارد. 

2 .
تطوير نظم النقل الباردة. 

3 .
إجراء عمليات التعبئة 

ف واملناولة بشكل 
والتغلي

حلد 
ضمان ا

سليم من أجل 
من اإلهدار. 

وزارة الزراعة 
صاد الوطني، 

وزارة االقت
حلكومية، 

املنظمات غير ا
س الفلسطيني 

التعاونيات، املجل
حمللية، 

للشاحنني، الهيئات ا
سلطة جودة البيئة، وزارة النقل، 

حمللي، وزارة 
حلكم ا

وزارة ا
صاد الوطني، وزارة النقل، 

االقت
صحة. 

وزارة ال

1 .
صيل ذات األولوية إلدخال واستحداث نظم ما بعد 

حملا
حتديد املجاالت وا

حملسنة فيها. 
صاد ا

حل
2. ا

ف املنتجات. 
3.  دراسة وتعميم 20 تقنية جديدة ملختل

صاد. 
حل

 دعم 5 تعاونيات إلنشاء نظم ما بعد ا
4 .

صاد التي مت تطويرها. 
حل

حليازات الزراعية املستفيدة من نظم ما بعد ا
عدد ا

5 .
صاد التي مت تطويرها 

حل
كمية املنتجات التي يتم إدارتها من خالل نظم ما بعد ا

حديثا. 
6 .

جتة عن إهدار األغذية. 
خلسائر النا

حلد من ا
7. ا

% من املخلفات الغذائية. 
 إعادة استخدام ما ال يقل عن 50

8 .
زيادة قنوات التسويق والتوزيع للمنتجات الزراعية. 

5,000,000

2
 

)
ني 

ط ب
تعزيز الرواب

ني واألسواق 
املنتج

وزارة الزراعة 
صاد الوطني، 

وزارة االقت
جتار 

حلكومية، 
املنظمات غير ا

صدير، 
التجزئة، شركات الت

صناعات الغذائية، شركات 
ال

جتارة التجزئة للمواد الغذائية، 
س   

صفات واملقايي
مؤسسة املوا

الفلسطينية. 

 .1
صيل إلنشاء الترابط فيما بينها. 

ف 5 محا
 استهدا

2 .
 . %

صة يف التسويق والتوزيع الزراعي بنسبة 10
ص

زيادة عدد التعاونيات املتخ
3 .

زيادة عدد التعاونيات التي تدمج تسويق املنتجات الزراعية يف نطاق عملها 
 . %

بنسبة 10
4 .

صاد. 
حل

إجمالي عدد التعاونيات التي أبرمت اتفاقات لبيع منتجاتها قبل ا
5 .

النسبة املئوية من الغذاء الذي تنتجه التعاونيات الزراعية، ويتم بيعه يف الوقت 
املناسب. 

6 .
صغيرة بنية 

حليازات الزراعية ال
صحاب ا

النسبة املئوية من الغذاء الذي ينتجه أ
البيع، والذي يتم بيعه يف الوقت املناسب )أي لم ينته به األمر بإهداره(. 

2,000,000
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ت الزراعية
ني إدارة النفايا

س
6: حت

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة 

ا
املسؤولة

الشركاء
حتقيقها بحلول عام 2022

ني 
ف التي يتع

مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
تطوير إدارة النفايات البيطرية 

أ
 

.
استحداث إدارة سليمة للنفايات يف 

املختبرات الزراعية: 
•

	
استحداث نظام لتجميع النفايات 

•الكيماوية من املختبرات البيطرية. 
	

استحداث جهاز تعقيم من أجل 
تطهير وتعقيم النفايات البيطرية 

جتة عن املختبرات. 
النا

ب
 .

استحداث إدارة سليمة للنفايات الطبية 
جتة عن العيادات الثابتة واملتنقلة. 

النا
ت

 .
استحداث إجراءات وبروتوكوالت 

حليوانات امليتة نتيجة 
إلدارة املواد وا

ض. 
لألمرا

ث
 .

حليوانات 
استحداث إجراءات إلدارة ا

امليتة. 

وزارة 
الزراعة/ 

سلطة 
جودة البيئة 

صحة، مقدمي 
وزارة ال

خلدمات البيطرية، 
ا

حمللي، 
حلكم ا

وزارة ا
حلكم 

وحدات ا
حمللي، الدفاع 

ا
املدني. 

1 .
% من املختبرات إجراءات إلدارة النفايات البيطرية الزراعية. 

متلك 100
2 .

% من املختبرات جهاز تعقيم. )جهاز جمع وتعقيم يف ما تبقى من 
متلك 20
3. املرافق(. 

جتة عن 
ضع مبادئ توجيهية وطنية إلدارة النفايات الكيماوية النا

 و
. 4املختبرات الزراعية بحلول نهاية عام 2018. 

% من املختبرات بتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالنفايات الكيماوية. 
تقوم 80

5 .
جتميعها من 

مت اإلبالغ عن الكمية اإلجمالية للنفايات الكيماوية التي مت 
% على األقل(. 

املختبرات )80
6 .

صني لنقل 
هناك ما ال يقل عن 4 مركبات ومقدمني اثنني للخدمة مرخ

املواد الكيميائية. 
7 .

% من العيادات البيطرية باستحداث اإلدارة السليمة للنفايات 
قيام 80

البيطرية. 
8 .

ض بحلول نهاية 
جتة عن األمرا

حتديث إجراءات إدارة النفايات النا
سيتم 

عام 2018. 
9 .

حليوانات امليتة بحلول نهاية عام 2018. 
حتديث إجراءات إلدارة ا

سيتم 

3.000.000
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2
 

)
تطوير نظام للمناولة واإلدارة 

خلطرة.
السليمة للنفايات الزراعية ا

أ
 .

خلطرة 
تطوير نظام لتجميع النفايات ا

جتة عن املمارسات الزراعية. 
النا

ب
 .

جلمع علب املبيدات 
استحداث نظام 

والكيماويات الفارغة  ليتم التعامل 
صادر 

معها على أنها جزء من م
خلطرة. 

النفايات ا
ت

 .
تطوير نظام لنقل النفايات الزراعية 

خلطرة إلى منشآت مؤقتة. 
ا

ث
 .

خلطرة من 
ضمان نقل كافة النفايات ا

ص/
املنشآت املؤقتة إلى منشآت التخل

صة وفقا التفاقية بازل. 
جلة املرخ

املعا

وزارة 
الزراعة/ 

سلطة 
جودة البيئة 

س الفلسطيني 
املجل

جتار 
للشاحنني، 

التجزئة للمواد 
الكيميائية الزراعية، 

املنظمات غير 
حلكومية، وزارة 

ا
حمللي، وزارة 

حلكم ا
ا

صحة، الدفاع 
ال

املدني. 

1 .
جتة عن املوارد 

حتديث املبادئ التوجيهية إلدارة النفايات الكيماوية  النا
الزراعية بحلول عام 2018. 

2 .
خلطرة. 

% من إجمالي كمية النفايات الزراعية ا
جتميع ما ال يقل عن 50

3 .
خلدمات اإلرشادية على علم باملبادئ التوجيهية إلدارة 

سيكون مقدمي ا
النفايات الكيماوية، وسيقومون بدعم املزارعني لتطبيقها بحلول نهاية عام 

 .2019

4 .
خلطرة عن طريق 

% من النفايات الزراعية ا
يتم نقل ما ال يقل عن 50

صة. 
الناقالت املرخ

5 .
جتميعها يف منشأة 

خلطرة التي مت 
جلة كافة النفايات الزراعية ا

يتم معا
معينة.   

1,000,000

3
 

)
تطوير املشاريع التجريبية الستخدام 

ف 
النفايات املختارة يف إنتاج العل

حليواني. 
ا

وزارة 
الزراعة 

سلطة جودة البيئة، 
املنظمات غير 

حلكومية، التعاونيات 
ا

1 .
جتريبية حول أجزاء النفايات املختلفة. 

تطوير ثالثة مشاريع 
2 .

تخطيط مشروع واحد واسع النطاق على االقل. 
3 .

صة. 
. 4الكمية اإلجمالية من النفايات ذات القيمة املستخل

ف املنتج. 
الكمية اإلجمالية من العل

1,000,000

4
 

)
ني استخدام السماد الطبيعي 

حتس
املعالج يف عملية التسميد. 

وزارة 
الزراعة 

سلطة جودة 
البيئة، املنظمات 
حلكومية، 

غير ا
النعاونيات، 

خلدمات 
مقدمي ا

اإلرشادية، مؤسسة  
س 

صفات واملقايي
املوا

الفلسطينية. 

 .1
ضوية على األقل. 

 تطوير خمسة مشاريع الستخدام األسمدة الع
2 .

3. الكمية اإلجمالية من السماد الطبيعي املعالج. 
ضوي. 

% على األقل من السماد الطبيعي واستخدامه كسماد ع
جلة 20

 معا
4 .

5. الكمية اإلجمالية من  الدبال) الكمبوست( الذي مت إنتاجه وفقا للمعايير.  
% من  الدبال )الكمبوست( املنتج.

 بيع 100
6 .

 %
حليازات الزراعية التي تستخدم  الدبال )الكمبوست ( بنسبة 5

زيادة ا
سنويا. 

4,000,000

5
 

)
مي الدعم يف تطوير وتنفيذ 

تقد
جلته 

إدارة السماد الطبيعي ومعا
حليازات الزراعية 

للتعاونيات وا
الكبيرة. 

وزارة 
الزراعة

سلطة جودة البيئة، 
التعاونيات الزراعية، 
حليوانية، 

حليازات ا
ا

املنظمات غير 
حلكومية. 

ا

1 .
جلته بشكل مناسب. 

2. كمية السماد الطبيعي الذي تتم معا
جلة 

حليوانية يف إدارة ومعا
خلمسة وعشرين من التعاونيات ا

 تقدمي الدعم 
السماد الطبيعي. 

3 .
جلة للسماد الطبيعي 

قيام 25 حيازة زراعية كبيرة باستحداث إدارة ومعا
ص بها. 

خلا
ا

25,000,000
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ت:
سا

ل املمار
ض

ق أف
طبي

غذائية بتنفيذ وت
حويلية ال

ت الت
صناعا

7: قيام ال
جة 

2 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
صناعات الغذائية ذات األولوية 

حتديد ال
ضل املمارسات

الستحداث أف
صناعات 

حتاد ال
ا

الفلسطينية 
سلطة جودة البيئة، وزارة 

صاد الوطني، مؤسسة 
االقت

س الفلسطينية
صفات واملقايي

املوا

1
 

.
إعداد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحديد 

صحاب 
واالختيار،  واملوافقة عليها من قبل أ

صلحة. 
امل

2
 

.
صنيع ذات األولوية 

صانع الت
اعداد قائمة مب

حملددة من اللحوم، األلبان واملخابز. 
وا

60,000

2
 

)
صناعات الغذائية 

إجراء عملية تدقيق بيئي لل
سلطة جودة البيئة 

حتاد 
صاد الوطني، ا

وزارة االقت
صناعات الفلسطينية 

ال
صناعات الغذائية. 

صانع لل
إجراء تدقيق لعشرة م

100,000

3
 

)
حتقيق 

صناعات الغذائية يف 
دعم ال

االستخدام األمثل للموارد: املدخالت من 
خلام، املاء والكهرباء. 

املواد ا

سلطة جودة البيئة
حتاد 

صاد الوطني، ا
وزارة االقت

صناعات الفلسطينية، املنظمات 
ال

حلكومية، سلطة املياه 
غير ا

الفلسطينية، سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية

صنيع العشرة والتي مت التدقيق فيها 
دعم شركات الت

حتقيق االستخدام األمثل ملواردها. 
على 

500,000

4
 

)
حلد من النفايات 

صناعات الغذائية يف ا
دعم ال

جتة عن اإلنتاج، وما بعد االستخدام
النا

سلطة جودة البيئة 
حتاد 

صاد الوطني، ا
وزاة االقت

صناعات الفلسطينية، سلطة 
ال

املياه الفلسطينية، املنظمات غير 
حلكومية

ا

حلد 
دعم الشركات العشرة التي مت التدقيق فيها يف ا

من النفايات. 
100,000

5
 

)
صناعات الغذائية التي 

إنشاء قاعدة بيانات لل
ضايا البيئية 

تدمج الق
مالحظة: يشمل ذلك املياه، النفايات والطاقة، 

ضل املمارسات البيئية 
مؤشرات الكفاءة، أف

املستخدمة. 

صناعات 
حتاد ال

ا
الفلسطينية 

صاد الوطني، سلطة 
وزارة االقت

صناعات الغذائية، 
جودة البيئة، ال
صحة

وزارة ال

1
 

.
إنشاء قاعدة بيانات

صة مبا ال يقل عن 20 
خلا

ملء البيانات ا
صناعات التحويلية الغذائية يف قاعدة 

من ال
البيانات. 

2
 

.
جلوانب البيئية لعشرين من 

نشر تقارير بشأن ا
صناعات الغذائية سنويا. 

ال
3

 
.

س حاالت على األقل. 
ضل خم

نشر أف

300,000
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6
 

)
جليدة يف 

صنيع ا
ممارسات الت

استحداث 
صدار الشهادات 

صناعات الغذائية ونظم إ
ال

األخرى 

صاد الوطني، 
وزارة االقت

سلطة جودة البيئة 
صناعات الفلسطينية، 

حتاد ال
ا

سلطة جودة البيئة
1

 
.

ممارسات 
صول 10 شركات على شهادة 

ح
جليدة.

صنيع ا
الت

2
 

.
جلودة 

صول 20 شركة على معيار ا
ح

الفلسطينية. 
3

 
.

ISO14001 صول 5 شركات على معيار
ح

200,000

7
 

)
ف 

صر
جلة األولية ملياه ال

استحداث املعا
صناعات التحويلية الغذائية. 

صحي يف ال
ال

صاد الوطني 
وزارة االقت

صناعات الفلسطينية، 
حتاد ال

ا
صحة، 

سلطة جودة البيئة، وزارة ال
حمللي، سلطة املياه 

حلكم ا
وزارة ا

حمللية. 
الفلسطينية، الهيئات ا

حلد 
صحي ا

ف ال
صر

يتعدى معيار جودة مياه ال
س شركات، واستحداث محطة 

القانوني يف خم
جلة أولية. 

معا

750,000

8
 

)
صحة والسالمة املهنية املناسبة يف 

ضمان ال
مرافق اإلنتاج الغذائي. 

وزارة العمل/ وزارة 
صحة 

ال
حتاد 

صاد الوطني، ا
وزارة االقت

صناعات الفلسطينية 
ال

1
 

.
 . %

حلوادث املهنية بنسبة 10
تقليل عدد ا

2
 

.
صحة 

متلك 5 شركات لوائح داخلية بشأن ال
والسالمة املهنية، والتي يتم إقرارها من قبل 

صحة ووزارة العمل. 
وزارة ال

50,000

9
 

)
توسيع نطاق املراقبة على تعزيز وتقوية 

األغذية ليشمل 8 منتجات غذائية معززة 
ضافية. 

إ

صحة 
وزارة ال

حتاد 
صاد الوطني، ا

وزارة االقت
صناعات الفلسطينية، مؤسسة 

ال
س الفلسطينية، 

صفات واملقايي
املوا

وكاالت حماية املستهلك، شرطة 
جلمارك. 

ا

1
 

.
% من عينات 

زيادة نسبة االمتثال مبعدل 20
األغذية املعززة. 

2
 

.
صناعات 

% من ال
متاشي ما ال يقل عن 30

الغذائية مع الللوائح التقنية لتعزيز األغذية. 

100,000

10
 )

تقليل محتوى امللح يف املنتجات الغذائية. 
صحة 

وزارة ال
حتاد 

صاد الوطني، ا
وزارة االقت

صناعات الفلسطينية، مؤسسة 
ال

س الفلسطينية
صفات واملقايي

املوا

صانع باستحداث تقليل محتوى امللح يف 
قيام 5 م

منتجاتها. 
100,000
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غذاء
ي الزراعة وال

ني ف
ستدام

ج امل
ك واإلنتا

ال
ه

ست
ال

طر القانونية ل
ت واأل

سا
سيا

طور ال
8: ت

جة 
3 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
استحداث مفاهيم سالسل القيمة 

ضراء يف الزراعة. 
خل

ا
وزارة الزراعة 

حلكومية، سلطة جودة البيئة 
املنظمات غير ا

س 
صة بخم

خلا
قيام االستراتيجيات والسياسات ا

منتجات زراعية على األقل بدمج مبادئ سالسل القيمة 
ضراء. 

خل
ا

100.000

2
 

)
ضوية والتسويق 

تطوير الزراعة الع
وزارة الزراعة 

حلكومية، التعاونيات، رابطة 
املنظمات غير ا

الفنادق، وزارة السياحة، متاجر التجزئة 
صناعات التحويلية 

الكبيرة، شركات ال
الغذائية، مركز التجارة الفلسطيني، 

صدير األغذية، شركات 
التعاونيات، شركات ت

حلرة، وزارة املالية، سلطة جودة 
التجارة ا

صناعات الفلسطينية، وزارة 
حتاد ال

البيئة، ا
صاد الوطني. 

االقت

1
 

.
ضوية والتسويق 

تطوير استراتيجية للزراعة الع
بحلول نهاية عام 2017. 

2
 

.
ضوبة 

% من املزارع بتطبيق الزراعة الع
قيام 10

كجزء من عمليتها اإلنتاجية. 
3

 
.

صول للزراعة 
إيالء األولوية ملا ال يقل عن 25 مح

ضوية. 
الع

4
 

.
ضوية. 

قيام 10 فنادق ومطاعم بتقدمي الوجبات الع
5

 
.

ضويا. 
% من الشراء العام لألغذية ع

أن يكون 5
6

 
.

ضوية بنسبة 
صدير املنتجات الزراعية الع

زيادة يف ت
  . %

5

1.000.000

3
 

)
ني 

صول املزارع
ص ح

تعزيز فر
ضر« 

والتعاونيات على »التمويل األخ
وزارة الزراعة 

حلكومية، 
بنك فلسطني، املنظمات غير ا

ض الزراعي، وزارة املالية 
مؤسسات اإلقرا

والتخطيط، سلطة جودة البيئة.  

1
 

.
% من التعاونيات على علم ودراية باملوارد 

100
املالية الستحداث اإلنتاج الزراعي املستدام. 

2
 

.
% من التعاونيات على الدعم املالي 

صول 20
ح

ض أو تبرعات( بناء على تقدمي طلب بذلك- 
)قرو

ممارسات زراعية أكثر استدامة, 
للتحول إلى 

3
 

.
% من األموال يف القطاع الزراعي 

يتم توجيه 10
نحو استحداث االستهالك واإلنتاج املستدامني يف 

اإلنتاج الزراعي. 

500.000
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4
 

)
ض 

صناديق القائمة ألغرا
تفعيل ال

ض 
ني واإلقرا

التأم
وزارة الزراعة 

س الوزراء، وزارة املالية والتخطيط.
مجل

1
 

.
ضد الكوارث 

صدار تأمني 
صندوق التأمني بإ

قيام 
املناخية والبيئية للمزارعني. 

2
 

.
ضمان 

ض بتوفير األموال أو 
صندوق اإلقرا

بدء 
توفير األموال للمزارعني. 

35,000,000

5
 

)
ني، 

دعم إنشاء تعاونيات للمزارع
ط اإلنتاج املستدامة. 

منا
والتحول إلى أ

وزارة الزراعة 
حلكومية، 

وزارة العمل، املنظمات غير ا
حمللي، سلطة جودة البيئة. 

منظمات املجتمع ا
1

 
.

ضو على 
ضم 700 ع

إنشاء 25 تعاونية جديدة ت
األقل. 

2
 

.
جلديدة 

% من التعاونيات ا
قيام ما ال يقل عن 10

جلة املمارسات 
التي مت إنشاؤها بتناول ومعا

الزراعية املستدامة. 

1,000,000

6
 

)
ضايا البيئية يف تطوير، 

مراعاة دمج الق
تنفيذ، ومراقبة املشاريع، البرامج 

واالستراتيجيات يف القطاع الزراعي. 

وزارة الزراعة 
سلطة جودة البيئة، وكاالت التنفيذ، 

حلكومية. 
املنظمات غير ا

1
 

.
% من املشاريع على األقل  البيئة 

مراعاة دمج 50
يف مرحلة التخطيط والتنفيذ. 

2
 

.
ضايا 

% من املشاريع على األقل بإدماج الق
قيام 25

صد والتقييم وإعداد التقارير 
البيئية يف عمليات الر

صة بها.  
خلا

ا

500,000

7
 

)
صدار الشهادات: 

تعزيز استخدام نظم إ
جليدة العاملية، 

ممارسات الزراعة ا
مثل: 

ممارسات 
جليدة العربية، 

ممارسات الزراعة ا
حتليل املخاطر ونقاط التحكم 

جليدة، 
املناولة ا

حلقل إلى  املائدة ، التجارة 
حلرجة، من ا

ا
 SA8000 حلرة، معيار املساءلة االجتماعية

ا
ضوية، معيار املنظمة الدولية 

، الزراعة الع
س ISO22000، معيار جودة 

لتوحيد املقايي
زيت الزيتون. 

مؤسسة  
صفات 

املوا
س 

واملقايي
الفلسطينية 

وزارة الزراعة، وزارة العمل، التعاونيات 
واملزارعني، سلطة جودة البيئة، املنظمات 

حلكومية، مركز التجارة الفلسطيني، 
غير ا

صاد الوطني، سلطة املناطق 
وزارة االقت

حلرة الفلسطينية، وارة 
صناعية واملناطق ا

ال
صحة

ال

1
 

.
صدار 

توفر 4 أنواع جديدة على األقل من نظم إ
الشهادات. 

2
 

.
% من املزارعني والتعاونيات على معرفة بنظم 

10
صدار الشهادات. 

إ
3

 
.

صدار 
حليازات الزراعية نظم إ

% من ا
متلك 5

الشهادات. 
4

 
.

ص املتاحة. 
عدد شركات الترخي

5
 

.
صدار 

قيام 30 تعاونية على األقل بتشجيع نظم إ
ضو على األقل. 

الشهادات لسبعمائة ع

3,000,000
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8
 

)
حتديث معايير إنتاج الدبال 

)الكمبوست( ليشمل مجموعة متنوعة 
صادر النفايات مثل نفايات 

من م
صدار لوائح تقنية تتعلق 

البلدية، وإ
ضوع. 

باملو

مؤسسة  
صفات 

املوا
س 

واملقايي
الفلسطينية 

سلطة جودة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة 
حمللي، 

حلكم ا
صاد الوطني، وزارة ا

االقت
صحة، 

حلكومية، وزارة ال
املنظمات غير ا

جلامعات، وزارة التربية والتعليم العالي. 
ا

1
 

.
حتديث معايير جودة  الدبال )الكمبوست(- مع 

ف املؤهالت. 
صني

ت
2

 
.

صدار لوائح تقنية بشأن الدبال )الكمبوست(. 
إ

150,000

9
 

)
صيغة النهائية على 

ضفاء ال
تطوير وإ

اللوائح املرتبطة بالدبال )الكمبوست( . 
سلطة جودة 
البيئة، وزارة 

الزراعة. 

صاد الوطني، 
حمللي، وزارة االقت

حلكم ا
وزارة ا

وزارة الزراعة، سلطة املياه الفلسطينية، 
س  الفلسطينية، 

صفات واملقايي
مؤسسة املوا

حلكومية. 
املنظمات غير ا

ضيع التالية: 
صدار لوائح تغطي املوا

1 إ
 

.
ص، مبا يف ذلك املوافقات البيئية. 

متطلبات الترخي
2

 
.

صة باملواقع. 
متطلبات خا

3
 

.
متطلبات العمليات اإلنتاجية. 

4
 

.
صى من امللوثات املسموح بها يف الدبال 

حلد األق
ا

)الكمبوست( 
5

 
.

صد وإعداد التقارير. 
متطلبات الر

6
 

.
ضايا الزراعية املتعلقة بالدبال )الكمبوست(. 

الق

100,000

10
 )

صدير واستيراد املياه 
ني إدارة ت

حتس
ضية من أجل زيادة الواردات 

االفترا
صادرات. 

حلد من ال
وا

سلطة جودة 
البيئة، وزارة 

الزراعة. 

صاد 
سلطة املياه الفلسطينية، وزارة االقت

الوطني، مركز التجارة الفلسطيني، املنظمات 
س 

حلكومية، سلطة جودة البيئة، املجل
غير ا

األعلى للمياه.  

 
.1

ضية. 
صدير املياه االفترا

  تطوير سياسة للحد من ت
.2

ضية.  
 تطوير سياسة لزيادة استيراد املياه االفترا

200,000

11
 )

جليد. 
صنيع ا

تشجيع مارسات الت
حتاد 

ا
صناعات 

ال
الفلسطينية 

صحة، بنك 
صاد الوطني، وزارة ال

وزارة االقت
س 

صفات  واملقايي
فلسطني، مؤسسة املوا

الفلسطينية، وزارة الزراعة، سلطة جودة 
البيئة. 

1
 

.
صناعات ذات األولوية بحلول نهاية 

حتديد قائمة بال
عام 2017. 

2
 

.
صنيع 

حتديد الثغرات التقنية يف 10 من منشآت الت
جليد 

صنيع ا
ممارسات الت

صول على شهادة 
للح

بحلول نهاية عام 2018. 
3

 
.

صول على 
حل

صناعات الغذائية يف ا
دعم 5 من ال

التمويل من أجل إدخال التحسينات. 
4

 
.

حلائزة 
صناعات التحويلية الغذائية ا

زيادة نسبة ال
 . %

جليد بنسبة 50
صنيع ا

ممارسات الت
على شهادة 

200,000
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12
 )

صناعات 
ضر« لل

تعزيز »التمويل األخ
صاد. 

حل
الغذائية ومنشآت ما بعد ا

صاد 
وزارة االقت
الوطني. 

وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة، سلطة 
الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية، بنك 

صناعات الفلسطينية، 
حتاد ال

فلسطني، ا
الغرفة التجارية، وزارة املالية والتخطيط، 

التعاونيات. 

صنيع 
ضير عمليات الت

تأمني مليون دوالر على األقل لتخ
صاد. 

حل
وما بعد ا

100,000

13
 )

صحة املدرسية لتشمل 
توسيع برامج ال

حلالة الغذائية لألطفال. 
ا

وزارة التربية 
والتعليم العالي، 
صحة. 

وزارة ال

األونروا 
1

 
.

تطوير املبادئ التوجيهية والبروتوكوالت بحلول 
نهاية عام 2017. 

2
 

.
ضعت 

س التي و
% يف عدد املدار

زيادة بنسبة 100
برامج غذائية. 

3
 

.
املوافقة على برامج التغذية. 

2,000,000

14
 )

صحية األولية 
ارتفاع قدرات الرعاية ال

صحة الغذائية. 
يف التعامل مع مسائل ال

صحة. 
وزارة ال

حلكومية، مقدمي 
األونروا واملنظمات غير ا

صحية األولية، منظمة 
خدمات الرعاية ال

صحة العاملية، جمعية الهالل األحمر 
ال

الفلسطيني. 

1
 

.
ضع وتطوير مبادئ توجيهية وبروتوكوالت بشأن 

و
صحية األولية بحلول نهاية 

التغذية ملراكز الرعاية ال
عام 2017. 

2
 

.
صحية األولية قادر على 

هناك 18 مركز للرعاية ال
صحة الغذائية. 

التعامل مع مسائل ال

1,000,000
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ستدام
ي امل

ج الزراع
علقة باإلنتا

ب املت
جلوان

كاء با
شر

ت ال
ي وقدرا

9: زيادة وع
جة 

4 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

	
 

)
ني: 

تنظيم دورات لتدريب املدرب
للمهندسني الزراعيني والعاملني يف مجال 
ضل املمارسات 

اإلرشاد لزيادة اعتماد أف
حلفاظ على جودة املنتجات 

التي تعمل على ا
وحماية البيئة على امتداد سلسلة القيمة. 

وزارة الزراعة
سلطة جودة البيئة، 

حلكومية، 
املنظمات غير ا

جلامعات، نقابة املهندسني 
ا

الزراعيني، التعاونيات. 

1
 

.
تدريب 50 من املدربني على التدريب. 

2
 

.
تنظيم 2500 دورة تدريبية من قبل املدربني الذين مت تدريبهم. 

3
 

.
س 

توافر مساقات تتعلق باملمارسات الزراعية املستدامة يف كافة املدار
التي تقدم التعليم الزراعي. 

4
 

.
جلوانب املتعلقة باالستهالك واإلنتاج 

تدريب 300 خريج جديد على ا
املستدامني. 

1,000,000

2 )
ني 

جتار التجزئة الزراعي
االستفادة من 

كمحاور لتوفير مواد توعية حول 
ني. 

املمارسات الزراعية املستدامة للمزارع

وزارة الزراعة
حلكومية، 

املنظمات غير ا
الغرفة التجارية، 

حتاد 
التعاونيات، ا
التعاونيات. 

1
 

.
جتار التجزئة الزراعيني. 

إعداد 30 مادة توعية للتوزيع من قبل 
2

 
.

جتار التجزئة على املمارسات 
ص على األقل من 

تدريب 60 شخ
الزراعية املستدامة. 

3
 

.
جتار التجزئة. 

% من 
صول إلى 50

إمكانية الو

300,000

3 )
ضايا التي تتعلق باملمارسات 

إدماج الق
خلدمات 

الزراعية املستدامة يف ا
اإلرشادية. 

وزارة الزراعة 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
وزارة الزراعة، نقابة 

املهندسني الزراعيني، سلطة 
جودة البيئة. 

ف املمارسات 
جتهيز ما ال يقل عن خمسني مادة لالستخدام حول مختل

الزراعية املستدامة. 
500,000

4 )
ني 

خلدمات اإلرشادية ب
مي ا

دعم تقد
ني النظراء من خالل االستفادة 

املزارع
من التعاونيات واملزارع النموذجية. 

وزارة الزراعة
حلكومية، 

املنظمات غير ا
املزارعني، التعاونيات. 

1
 .

تنظيم ما ال يقل عن 50 زيارة إلى املزارع النموذجية. 
2

 .
 . %

خلدمات اإلرشادية بني املزارعني النظراء بنسبة 20
زيادة ا

3
 .

% على األقل من التعاونيات بتنظيم دورات تدريبية وجلسات 
تقوم 15

توعية حول جوانب الزراعة املستدامة. 

1,000,000
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5 )
ني لدعمهم 

تنظيم دورات تدريبية للمزارع
صول على الشهادات. 

حل
يف ا

وزارة الزراعة
حلكومية، 

املنظمات غير ا
صفات 

مؤسسة  املوا
س  الفلسطينية، 

واملقايي
جلهات املانحة للشهادات، 

ا
سلطة جودة البيئة.

1
 .

تدريب 1000 مزارع على األقل. 
2

 .
صول ما ال يقل عن 200 حيازة زراعية على الشهادات.  

ح
1,000,000

6 )
ش عمل للتوعية والتدريب 

تنظيم ور
جلديدة املتعلقة بالدبال 

بشأن اللوائح ا
)الكمبوست(. 

سلطة جودة 
البيئة/ مؤسسة 

صفات 
املوا

س  
واملقايي

الفلسطينية

وزارة الزراعة، املنظمات 
حلكومية، القطاع 

غير ا
ص املعني  بالدبال 

خلا
ا

)الكمبوست(، وحدات 
حمللي. 

حلكم ا
ا

ص سنويا. 
 تدريب 100 شخ

50,000

7 )
صيانة للمستفيدين 

تنظيم دورات حول ال
من نظم توزيع املياه. 

وكاالت التنفيذ 
التابعة لتطوير 
البنية التحتية

وزارة الزراعة، املنظمات 
حلكومية، التعاونيات، 

غير ا
سلطة املياه الفلسطينية. 

1
 .

صيانة يف عام 2017. 
إعداد كتيبات تدريب حول ال

2
 .

صرا أساسيا يف كل مشروع جديد يتم تنفيذه. 
اعتبار التدريب عن

700,000

8 )
خلدمات 

إعداد برنامج تدريبي ملقدمي ا
البيطرية واملختبرات حول إدارة النفايات 

الطبية. 

وزارة الزراعة
سلطة جودة البيئة، وحدات 

حمللي، وزارة 
حلكم ا

ا
صحة، املنظمات غير 

ال
حلكومية. 

ا

 .1
2.  تدريب املوظفني يف مختبرين  على االقل سنويا. 

ف على األقل من العيادات البيطرية على إدارة النفايات 
 تدريب 50 موظ
البيطرية سنويا. 

50,000

9 )
تنظيم دورات تدريبية حول اإلجراءات 

ضعتها وزارة الزراعة 
جلديدة التي و

ا
ف جوانب إدارة النفايات: 

بشأن مختل
أ

 .
جتة. 

إجراءات الفرز وإدارة النفايات النا
. ب

إجراءات إدارة املواد الكيميائية الزراعية. 

وزارة الزراعة/ 
سلطة جودة 

البيئة/ وزارة 
صحة

ال

حلكومية. 
املنظمات غير ا

 .1
ص على األقل سنويا. 

2.  تدريب 40 شخ
ص لكل محافظة يف وزارة الزراعة.

3.  تدريب ما ال يقل عن 5 أشخا
ص واحد على األقل من كل منظمة غير حكومية نشطة يف 

 تدريب شخ
اإلرشاد الزراعي. 

100,000

	0
 )

تنظيم دورات تدريبية حول مكافحة 
اآلفات. 

وزارة الزراعة
حلكومية، 

املنظمات غير ا
التعاونيات. 

 .1
ص على األقل سنويا. 

2.  تدريب 40 شخ
ص من كل محافظة يف وزارة الزراعة.

3.  تدريب ما ال يقل عن 5 أشخا
ص واحد على األقل من كل منظمة غير حكومية نشطة يف 

 تدريب شخ
اإلرشاد الزراعي

100,000
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ستدامة
غذائية امل

ت ال
صناعا

علقة بال
ب املت

جلوان
ي ا

كاء ف
شر

ت ال
ي وقدرا

10: زيادة وع
جة 

4 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

عام 2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
صناعات الغذائية 

تنظيم دورات تدريبية لل
جليد، التدقيق 

صنيع ا
ممارسات الت

حول 
ضل املمارسات 

حلسابات البيئية، وأف
ومراجعة ا

البيئية.

صناعات 
حتاد ال

ا
الفلسطينية/ وزارة 

صاد الوطني
االقت

س  
صفات واملقايي

مؤسسة  املوا
الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، وزارة 

صحة. 
ال

حتاد 
صناعات الغذائية يف ا

% من ال
تسجيل50

صناعات الفلسطينية.  
ال

200,000

2
 

)
صناعات التحويلية الغذائية 

ني ال
نشر الوعي ب

لتقليل محتوى امللح يف املنتجات الغذائية. 
صحة

وزارة ال
صناعات 

حتاد ال
صاد الوطني، ا

وزارة االقت
صفات 

الفلسطينية، مؤسسة  املوا
س الفلسطينية. 

واملقايي

تنظيم 10 حمالت توعية لتقليل امللح يف 
املنتجات الغذائية. 

200,000
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ستدام
ي امل

غذائ
ك ال

ال
ه

ست
علقة باال

ب املت
جلوان

ي ا
كاء ف

شر
ت ال

ي وقدرا
11: زيادة وع

جة 
4 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

عام 2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 

)
صحية 

تنظيم دورات تدريبية للفرق ال
املدرسية حول بروتوكوالت ودليل ارشادات  

التغذية. 

صحة 
وزارة ال

/ وزارة التربية 
والتعليم العالي

حلكومية، موظفي 
األونروا، املنظمات غير ا

ضوع، 
س هذا املو

س املشاركني يف تدري
املدار

صاد الوطني. 
وزارة االقت

 .1
ص، على تدريب املدربني 

 تدريب 26 شخ
حملافظات. 

2. يف مجال التغذية، من كافة ا
صحة املدرسية. 

% من فرق ال
 تدريب 100

300,000

2
 

)
تنظيم دورات تدريبية ملقدمي خدمات 

صحية األولية حول بروتوكوالت 
الرعاية ال

ودليل ارشادات   التغذية . 

صحة 
وزارة  ال

حلكومية. 
األونروا، املنظمات غير ا

صحية 
تدريب كافة فرق مراكز الرعاية ال

األولية. 
300,000

3
 

)
س حول 

ني عامة النا
نشر الوعي ب

صحية لألغذية، التغذية 
خليارات ال

ا
حتقيق التوازن يف 

صحية، وكيفية 
ال

النظام الغذائي. 

صحة
وزارة ال

سلطة جودة البيئة، وكاالت اإلعالم، وحدات 
حمللي، منظمات املستهلكني الغذائيني، 

حلكم ا
ا

س  الفلسطينية. 
صفات واملقايي

مؤسسة  املوا

تنظيم حملة توعية واحدة على األقل سنويا. 
300,000

4
 

)
ني 

ضع وتنفيذ خطة عمل لنشر الوعي ب
و

األسر  حول استهالك األسرة املستدام ، 
ك  مع املنتجات 

ط ذل
مع التركيز على رب

الغذائية والزراعية. 

سلطة جودة البيئة
صحة، وزارة الزراعة، 

سلطة جودة البيئة، وزارة ال
حمللي، منظمات 

حلكم ا
وكاالت اإلعالم، وحدات ا

صفات 
املستهلكني الغذائيني، مؤسسة  املوا

صحة، املنظمات 
س الفلسطينية، وزارة ال

واملقايي
حلكومية. 

غير ا

صيلية تشمل املؤشرات، 
صياغة خطة تف

الفئات املستهدفة، واالتفاقيات مع املنظمات 
حمللي بشأن 

حلكم ا
حلكومية، وحدات ا

غير ا
صيلي. 

التنفيذ التف
حتقيق مؤشراتها. 

خلطة و
تنفيذ ا

700,000

5
 

)
خليارات 

س لتناول ا
نشر الوعي يف املدار

ف املعقولة 
صحية، ذات التكالي

الغذائية ال
واملتاحة للطالب. 

وزارة التربية 
والتعليم العالي / 

صحة
وزارة ال

حمللي، 
حلكم ا

حلكومية، وحدات ا
املنظمات غير ا

س، سلطة جودة البيئة. 
النوادي البيئية يف املدار

س. 
% من املدار

ف 50
 استهدا

200,000

6
 

)
ط االستهالك 

منا
إجراء أبحاث حول أ

الغذائي لألسر  )وتشمل األسباب الكامنة 
صحة. 

خليارات( وارتباطها بال
وراء هذه ا

جلامعات ومراكز 
ا

البحث
حلكومية، وزارة 

صحة، املنظمات غير ا
وزارة ال

صحة الوطني، األسر 
التنمية االجتماعية، معهد ال

صاء الفلسطيني. 
جلهاز املركزي لإلح

، ا

1
 

.
صدار 3 منشورات مختلفة على األقل. 

إ
2

 
.

ضع وتطوير مطبوعني على األقل. 
و

1000,000
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ستدام
ي امل

ج الزراع
ق باإلنتا

عل
كار املت

عرفة واالبت
ى امل

كاء إل
شر

صول ال
كانية و

حة وإم
12 - إتا

جة 
5 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1 )
إنشاء شبكة لتبادل املعلومات 

واملعرفة املتعلقة باملمارسات الزراعية 
املستدامة، وربطها بالشبكات 

ضفاء الطابع 
اإلقليمية لدعم إ

ف 
حمللي على التكنولوجيا والتكي

ا
معها. 

وزارة الزراعة/ 
سلطة جودة البيئة

جلامعات، 
مراكز البحوث، ا

حلكومية، 
املنظمات غير ا

التعاونيات، وزارة التربية 
والتعليم العالي. 

1 .
حلكومية و 11من منظمات املجتمع 

قيام 10 من املنظمات غير ا
حلاالت االستهالك واإلنتاج 

حمللي على األقل بتنفيذ تكرار 
ا

املستدامني من الشبكة. 
2 .

عقد مؤمتر حول املمارسات الزراعية املستدامة مرة واحدة يف 
3. السنة على األقل.

س املؤشرات التالية ملعرفة مدى تقدم الشبكة: 
 قيا

أ
 .

حمللي 
حلكومية ومنظمات املجتمع ا

مجموع املنظمات غير ا
املستفيدة من املعلومات املتوافرة على الشبكة. 

ب
 .

حمللي التي 
حلكومية ومنظمات املجتمع ا

مجموع املنظمات غير ا
جلديدة املتوافرة يف 

صولها إلى التقنيات ا
أفادت بإمكانية و

الشبكة. 
ت

 .
صول إلى املعلومات املتوافرة يف 

عدد التعاونيات التي ميكنها الو
الشبكة.   

ث
 .

ضة على الشبكة من قبل 
ضاحية املعرو

عدد املمارسات اإلي
حلكومية والتعاونيات. 

حمللي/ املنظمات غير ا
منظمات املجتمع ا

3,000,000

2
 

)
تبادل وتشارك املعرفة واملعلومات 

ضير سالسل 
حول عملية تخ

صة بالزراعة واإلنتاج 
خلا

القيمة ا
الغذائي.

وزارة الزراعة
سلطة جودة البيئة، املنظمات 
حلكومية، املزارعني، 

غير ا
جلامعات، التعاونيات. 

ا

1 .
ضعت 

تبادل وتشارك املعلومات لكافة املنتجات الزراعية التي خ
ضراء. 

خل
لتحليل سلسة القيمة ا

2 .
% من املزارعني ،املنتجني للمنتجات الزراعية التي 

تلقي 50
ضوع. 

ضراء، معلومات حول املو
خل

ضعت لتحليل سلسلة القيمة ا
خ

500,000

3
 

)
ضل املمارسات 

جتميع أف
املستخدمة يف البلد واملتعلقة 

ك 
مبا يف ذل

بالزراعة املستدامة، 
س املستفادة. 

ض الدرو
مي وعر

تقد

وزارة الزراعة/ 
سلطة جودة البيئة

حلكومية، 
املنظمات غير ا

جلامعات، 
وزارة الزراعة، ا

التعاونيات. 

1 .
حلاالت التي مت إعدادها بحلول نهاية عام 2018. 

صر ا
2. ح

صيل. 
حتليل 20 حالة على األقل وتوثيقها بالتف

  .3
حتديد 5 حاالت على األقل ليتم تكرارها. 

 

1,000,000
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4
 

)
مي الدعم ملنظمات املجتمع 

تقد
ض ولإلبالغ 

املدني والتعاونيات لعر
ضل املمارسات املستخدمة 

عن أف
س سنوي. 

على أسا

وزارة الزراعة
حلكومية 

شبكة املنظمات غير ا
الفلسطينية، املنظمات غير 
جلامعات، سلطة 

حلكومية، ا
ا

جودة البيئة، التعاونيات. 

1 .
س سنوي. 

ضل املمارسات وتقدميها على أسا
ص  جائزة ألف

صي
تخ

2 .
  .%

ضل املمارسات املسجلة للجائزة سنويا بنسبة 10
زيادة عدد أف

500,000

5
 

)
س 

تطوير املؤشرات الوطنية لقيا
ني يف 

االستهالك واإلنتاج املستدام
القطاع الزراعي، ودمج قياساتها 
صاءات الزراعية. 

كجزء من اإلح

جلهاز املركزي 
ا

صاء الفلسطيني
لإلح

سلطة جودة البيئة، املنظمات 
حلكومية، وزارة الزراعة. 

غير ا
1 .

االتفاق على املؤشرات يف عام 2017. 
2 .

س هذه املؤشرات يف عام 
صادر معلومات قيا

االتفاق على م
.2017

3 .
اجراء مسح كل خمسة اعوام ) على االقل القيام مبسح يف الفترة 

.2022-2017

600,000

6
 

)
دعم املزارع النموذجية القائمة 

س أشكال مختلفة من 
متار

والتي 
الزراعة املستدامة. 

املنظمات غير 
حلكومية

ا
وزارة الزراعة، التعاونيات، 

جلامعات، سلطة جودة البيئة. 
ا

 .1
 دعم 5 مزارع منوذجية قائمة، ومنها اثنتني يف قطاع غزة. 

2 .
. دعم املزارع النموذجية القائمة مبا قيمته  1 مليون دوالر أمريكي 

3 .
إنشاء ما ال يقل عن مزرعتني منوذجيتني لإلنتاج الزراعي 

. 4املستدام، إحداها يف قطاع غزة. 
يقوم 10.000 مزارع بزيارة املزارع النموذجية سنويا.  

3,000,000

7
 

)
إجراء بحث تشاركي يتعلق 

ني 
باالستهالك واإلنتاج املستدام

يف الزراعة 

)راجع التقرير لالطالع على 
ضيع املقترحة(. 

املوا

وزارة الزراعة
سلطة جودة البيئة، املنظمات 
حلكومية، املزارعني، 

غير ا
جلامعات ومراكز 

التعاونيات، ا
جلهاز املركزي 

البحث، ا
صاء الفلسطيني، سلطة 

لإلح
املياه الفلسطينية. 

1 .
إنفاق 10 ماليني دوالر أمريكي على األقل على البحث وتطوير 

الزراعة املستدامة. 
2 .

صدار 24 منشور. 
3. إ

ضع وتطوير ما ال يقل عن 12 موجز للسياسة  نتيجة البحث 
 و

الذي مت إجراؤه. 

10,000,000

8
 

)
دعم طالب درجة املاجستير إلجراء 

وكتابة رسالة تتعلق باملمارسات 
الزراعية املستدامة. 

وزارة التربية والتعليم 
العالي/ وزارة 

الزراعة

جلامعات، التعاونيات، 
ا

حلكومية، 
املنظمات غير ا

جلهاز 
سلطة جودة البيئة، ا

صاء الفلسطيني، 
املركزي لإلح

نقابة املهندسني الزراعيني. 

1 .
اجراء 50 رسالة ماجستير سنويا حول املمارسات والتقنيات 

الزراعية املستدامة. 
2,000,000



3. الفصل الثالث

إدماج االستهالك واإلنتاج المسـتدامين 
في السياحة - تشجيع السياحة البيئية
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3.1  خـــلفيـــة

يتمتع قطاع السياحة بإمكانية عالية للنمو وخلق فرص عمل كما هو محدد يف استراتيجية التصدير للقطاع السياحي 2014-
2018. يف عام 2013، كان 14% من الناجت احمللي اإلجمالي ناجتًا من القطاع السياحي )مبا يف ذلك األنشطة املباشرة وغير 

املباشرة املرتبطة بالسياحة(، وعلى الرغم من ذلك، تبلغ نسبة املساهمة املباشرة لقطاع السياحة 4% من الناجت احمللي اإلجمالي 
أو غير  26,484 شخص بشكل مباشر  بتوظيف  تقوم  القطاع،  7,06460 مؤسسة سياحية يف  العمالة فقط59. وهناك  و2% من 

مباشر )2014(، من بينهم 8,157 شخص غير مدفوع األجر61 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2014(.

وكجزء من استراتيجية تصدير السياحة، مت تطوير سلسلتني من سالسل القيمة، تقوم إحداها بتحليل سالسل القيمة احلالية، 
بينما تظهر األخرى إمكانيات لسالسل القيمة املستقبلية. وأظهرت سلسلة القيمة احلالية املعروضة يف االستراتيجية أن السياحة 
البيئية ال حتقق قيمة إضافية للقطاع السياحي، إال أن االستراتيجية تعتزم تطوير سلسلة القيمة بطريقة تعمل على تنويع املنتجات 
واخلدمات، مبا يف ذلك مختلف اخليارات السياحية البديلة. وقامت استراتيجية تصدير السياحة بتحديد السياحة البيئية كإحدى 
اخليارات املتنوعة للسياحة، والتي تشمل سياحة التراث اإلسالمي، وسياحة املناسبات الثقافية، والسياحة التضامنية، والسياحة 
البيئية. ولسوء احلظ، مت عرض السياحة البيئية يف هذه االستراتيجية كنشاط موسمي فقط يستمر من تشرين الثاني إلى أيار.

ولم تتناول استراتيجية تصدير السياحة ممارسات االستهالك واإلنتاج املستدامة يف سلسلة القيمة السياحية إال يف مجال السياحة 
البيئية. ومن املالحظ أن تعزيز كفاءة املوارد املستخدمة ال تشكل جزءا من سلسلة القيمة املستقبلية يف االستراتيجية، وال توفر 
البيانات املتعلقة بالقطاع السياحي معلومات حول استهالك الطاقة واملياه لكل زائر يوميا، كما أنها ال توفر معلومات حول 
إنتاج النفايات. ومن املقترح خالل السنوات القادمة أن يتم ادخال كفاءة املعايير كجزء من تنمية السياحة البيئية، ويرافق ذلك 
توعية مقدمي اخلدمات، إذ من املمكن أن يشكل ذلك نقطة البداية إلدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني بشكل مكثف 

يف القطاع السياحي.

ومتلك استراتيجية التصدير للسياحة أهدافا مختلفة، ومن بينها الهدف االستراتيجي األول والذي يعد األكثر ارتباطا بزيادة 
العمل  توسيع  بهدف  السياحة  وتوسيع  تطوير  يلي:   ما  على  االستراتيجي  الهدف  هذا  وينص  البيئية.  السياحة  على  التركيز 
التجاري خالل الفترات غير املوسمية وحتصيل قيمة إضافية من السياحة املوسمية.« ومت دعم هذا الهدف بهدفني تشغيليني: 

»تنمية املواقع الدينية، التاريخية، الثقافية والطبيعية« و »إدماج السياحة يف التخطيط احمللي«.

التنمية62. كما مت حتديد  أجل  من  املستدامة  للسياحة  الدولية  السنة  أنه  على   2017 عام  الدولي، مت حتديد  الصعيد  وعلى 
البيئية كمسألة  السياحة  املتوسط، ومت حتديد  األبيض  البحر  ملنطقة  اإلقليمية  للخطة  رئيسية  أولوية  ذو  السياحة كمجال 
العشري لالستهالك واإلنتاج املستدامني. وبالتوازي مع ذلك،  لتنفيذ وتطبيق برنامج اإلطار  العربية  الطريق  مهمة يف خريطة 
هناك العديد من املنظمات غير احلكومية واحمللية، ومجموعات مجتمعية محلية، وبعض املبادرات الشبابية التي تعمل يف مجال 
السياحة البيئية. وقد قامت مجموعة شبابية بدوية  بتطوير مبادرة يف مجال السياحة البيئية من أجل حماية مجتمعهم وتعزيز 

59  استراتيجية التصدير الوطنية لدولة فلسطني: استراتيجية التصدير للقطاع السياحي 2018-2014.
60  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. عدد املؤسسات، األشخاص العاملون واملؤشرات االقتصادية الرئيسية للمؤسسات السياحية يف فلسطني حسب النشاط 

السياحي، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/TourAct-2014-E-01.htm .2014 آخر دخول يف 8 حزيران 2016.
النشاط  حسب  فلسطني  يف  السياحية  املؤسسات  يف  وغيرها  العينية  واألجور  والتعويضات  العاملون  األشخاص  عدد  الفلسطيني.  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز    61

السياحي، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/TourAct-2014-E-02.htm .2014 آخر دخول يف 8 حزيران 2016.
united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop/07-12-http://media.unwto.org/press-release/2015  62 آخر 

دخول يف 8 حزيران 2016.
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صموده63، وحتظى السياحة البيئية باملزيد من االهتمام مع قيام استراتيجية التصدير باعتبار السياحة البيئية مصدرا محتمال 
لتنويع سلسلة القيمة السياحية، وخلق قيم جديدة يف السلسلة.

لذلك، قامت اخلطة الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني بتحديد السياحة البيئية كنقطة بداية إلدماج االستهالك واإلنتاج 
املستدامني يف القطاع السياحي.

وجرت عملية التشاور يف خطة العمل لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف مجال السياحة من قبل مجموعة متنوعة من الشركاء، 
ومن ضمنهم ممثلي احلكومة والهيئات احمللية، واملنظمات غير احلكومية، ومنظمات املجتمع احمللي، واملبادرات الشبابية، 

ومنظمات القطاع اخلاص.

3.2  الأهداف ال�شرتاتيجية والت�شغيلية 

الهدف االستراتيجي: تطوير وتوسيع السياحة البيئية من أجل توسيع األعمال ذات العالقة يف الفترات غير املوسمية، 
واستخراج قيمة إضافية من السياحة املوسمية لضمان حماية واستصالح املوارد الطبيعية، ومراعاة القدرة االستيعابية 

املكانية، والبيئية، واالجتماعية- والثقافية للوجهة السياحية، واحلد من اآلثار البيئية للسياحة.

الهدف التشغيلي 1

تعزيز التنويع السياحي إلدماج 
األشكال املختلفة للسياحة )مثل 

السياحة البيئية، السياحة الثقافية، 
السياحة الريفية، السياحة غير 

املوسمية( للحد من آثار موسمية  
السياحة وتقليل الضغوطات البيئية 

على األنظمة الطبيعية وحمايتها.

الهدف التشغيلي 2

تعزيز التدابير التنظيمية، والتشريعية، 
واملالية إلدماج االستهالك واإلنتاج 
املستدامني يف القطاع السياحي، 

وتشجيع السياحة غير املوسمية، وخلق 
فرص عمل الئقة خضراء، وتعزيز 
مشاركة املجتمع احمللي ومتكينه.

الهدف التشغيلي 3

نشر الوعي، وزيادة القدرات واملهارات 
التقنية لدعم الوجهات السياحية 
املستدامة، وتعزيز تنمية أدوات 

التسويق واالتصال املناسبة من أجل 
تعزيز السياحة املستدامة.

3.3  التدخالت و املخرجات املحددة

3.3.1  حتديد قائمة مواقع ال�شياحة البيئية

5 يف  البيئية )نشاط رقم  بغية حتديد املواقع واملسارات، من املهم أوال أن يتم وضع مبادئ توجيهية الختيار مواقع السياحة 
3(. وتعد املبادئ التوجيهية مطلوبة من أجل ضمان تطوير املواقع املختارة بطريقة ال تضر النظم البيئية،  إطار النتيجة رقم 
التقييم  للمواقع، مبا يف ذلك متطلبات  النهائي  التوجيهية متطلبات االختيار  املبادئ  أن حتدد  وينبغي  بل تسهم يف حمايتها. 
البيئي، والتحديد النوعي والكمي لآلثار على النظم البيئية املوجودة، وحتديد إمكانية تخصيص مواقع للسياحة البيئية 

باتباع تدابير التخفيف املناسبة.

وينبغي أن يعتمد اختيار املواقع على عملية التشاور بني الشركاء املتعددين، إذ ينبغي ان تتم دعوة الشركاء املعنيني للمشاركة 
والتي سيتم  املوضوعة،  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  املرشحة  للمواقع  وتقييمات  زيارات  إجراء  ذلك  يتبع  وأن  املواقع،  ترشيح  يف 

حتديد قائمة املواقع النهائية على أساسها.

 10 يف  دخول  آخر   http://www.unrwa.org/newsroom/features/desert-and-its-people-building-bedouin-resilience-through-eco-tourism   63
حزيران 2016.
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وعند اتفاق الشركاء املختلفني على املواقع، من املهم ضمان إدماج هذه املواقع يف املخطط الوطني املكاني من أجل ضمان 
تخصيص هذه املواقع فقط للسياحة البيئية يف املستقبل.

ويعتبر رسم اخلرائط للمواقع خطوة مهمة وحاسمة لتسهيل املعرفة بهذه املواقع والوصول إليها، لذلك، ينبغي رسم خرائط ملواقع 
املسارات يف اخلرائط السياحية، إلى جانب رسم خرائط محددة لكل مسار.

3.3.2  تطوير مواقع ال�شياحة البيئية

سيتم تطوير خمسة عشر موقعا للسياحة البيئية كجزء من اخلطة، كمشاريع صغيرة ، ويتضمن كل مشروع حتديد مفصل 
للموقع، وتطوير املوقع، واستحداث أدوات اإلدارة واستخدامها، وتسويق املوقع.

وهيئة  احمللي،  واملجتمع  احمللي،  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غير  األهلية  املنظمات  مع  املشاورات  من  املزيد  إجراء  وسيتم 
احلكم احمللي املجاورة لكل موقع، وسيتم حتديد الشركاء احملتملني إلدارة هذه املواقع بناء على نتائج هذه التشاورات.

وينبغي توقيع مذكرة تفاهم مع الشركاء احملددين إلدارة هذه املواقع، بحيث تقوم هذه املذكرة بضمان إدماج املبادئ البيئية 
واالجتماعية يف إدارة املوقع، كما انه من املهم أن تتم املصادقة على مذكرات التفاهم من قبل سلطة جودة البيئة، و وزارة 

السياحة واآلثار وسائر الشركاء املعنيني عند الضرورة .

يف هذه املشاريع سيتم حتديد تفاصيل متطلبات التطوير لكل موقع محدد، مبا يف ذلك تكلفة إضافة عالمات على املسارات، 
وبعض األعمال املادية األخرى لتسهيل الوصول إلى هذه املواقع، وتوفير مرافق املياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية يف 
هذه املواقع، وتوفير مراكز للزوار...إلخ. ومن املهم أيضا أن يتم حتديد التطوير املطلوب لكل موقع من خالل وضع ملخص 
للمشروع  يتضمن معلومات شاملة عن املوقع مثل: األمور التي ينبغي القيام بها، والتكاليف املرتبطة باملشروع، ومزايا وقيود 
املوقع، وكيفية استفادة املجتمع احمللي من تطوير املوقع وإدارته. ويجب اعتبار اجلوانب التالية عنصرا أساسيا يف عملية تطوير 
املواقع، وبالتالي إدماجها يف امللخص والتكاليف املرتبطة بالتطوير، وهذه اجلوانب هي: استخدام الطاقة املتجددة، وحفظ املياه 
وجمعها، وإدارة النفايات، وكفاءة استخدام املياه والطاقة يف اخلدمات املرافقة، واالعتماد على املجتمع احمللي، واالستفادة 
من األغذية واملنتجات احمللية األخرى التي متت زراعتها بشكل مستدام، واالستفادة من املنتجات التي مت إنتاجها محليًا، كما 

ينبغي أن يوضح امللخص األهمية البيئية للموقع وأصوله البيئية الرئيسية.

وينبغي أن تسعى وزارة السياحة واآلثار مع الشركاء يف املوقع إلى احلصول على املوارد املالية لتطوير جمع األموال للمواقع ذات 
األولوية احملددة.

3.3.3  تطوير واإدارة املواقع

من املقترح أن يتم تطوير 15 موقع خالل الفترة  2017-2022، وتعتبر خطط اإلدارة البيئية يف مرحلة التطوير أمر مهم وحاسم 
بيئيا وتتطلب  املواقع حساسة  بالغ األهمية بسبب احتمالية كون هذه  أمر  املواقع بشكل مناسب، وهو  لضمان تطوير هذه 

إجراءات احتياطية يف تطويرها.

وينبغي تفويض الشريك املختار إلدارة املوقع من قبل وزارة السياحة واآلثار وسلطة جودة البيئة بوضع وتطوير إجراءات اإلدارة 
السليمة له، ويشمل ذلك القضايا التي تتعلق بقواعد السلوك لتشغيل املوقع، وتدابير إدارة الزوار، واستغالل املوقع لألنشطة 
التعليمية، والصيانة املناسبة للموقع، وتوثيق عمليات التأهيل للموقع، ورصد ومراقبة األصول االيكولوجية، وحفظ السجالت. 
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كما أنه من املهم أن يتم وضع مبادئ توجيهية محددة إلدارة كل من هذه املواقع، وأن يتم تدريب مشغلي املواقع على تطبيق 
وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.

باإلضافة إلى ذلك، من املهم دعم املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع احمللي أو الهيئات احمللية الي ستعمل على إدارة 
املواقع عن طريق حتديد رسوم دخول للمواقع التي تراعي اجلوانب البيئية، وذلك من أجل صيانة وإدارة املواقع وأن تكون الرسوم 
مناسبة لضمان قدرة مشغل املوقع على االستمرار يف إدارة املوقع وفقا للمبادئ التوجيهية املعمول بها، وامتالك املوارد املالية 

الكافية لضمان حماية املوقع.

3.3.4  الت�شويق والرتويج للمواقع التي �شيتم تاأهيلها  

من املهم أن يتم وضع دليل لكل موقع ميكن دمجه يف دليل للمعلمني، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة 
السياحة واآلثار وسلطة جودة البيئة وسائر الشركاء املعنيني بوضع دليل للمعلمني بشأن السياحة البيئية. و سيعرض هذا الدليل 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية للسياحة البيئية وينتفع من دراسات احلالة احلقيقية للمواقع التي سيتم تأهيلها. وينبغي أن 

يدمج الدليل قيمة املوقع التاريخية، والبيئية، واإليكولوجية، مبا يف ذلك البيئة االجتماعية والثقافية.

موقع  وإنشاء  ترويجية،  إعالمية/  مواد  ونشر  ذلك تصميم  يشمل  وقد  آليات مختلفة،  موقع عن طريق  الترويج لكل  وسيتم 
وتصميم   ، فئاتهم(  )السياح مبختلف  واملستخدمني  اخلدمات  ملقدمي  متاح  اإلنترنت  املعلومات على شبكة  تفاعلي ملشاركة 

خطوط سير بديلة، إلى جانب عروض السياحة املجتمعية.

3.3.5  خلق بيئة متكينية للتحول اإىل ال�شياحة امل�شتدامة

ومن ضمنها  املستدامة،  السياحة  تعزيز  بهدف  املستهلكني  ومستوى  السياسات  هامة على مستوى  تدخالت  مت حتديد عدة 
السياحة البيئية. على املستوى احمللي من املهم دمج مفاهيم السياحة البيئية على مستوى تخطيط هيئات احلكم احمللي، مما 
يؤدي الى تعزيز التنمية االقتصادية احمللية املستدامة من خالل تقييم خيارات السياحة املستدامة والسياحة البيئية يف التخطيط 
احمللي. لذلك، من املهم أن تأخذ عمليات التخطيط املستخدمة على املستوى احمللي ما ذكر بعني االعتبار يف خططها اإلمنائية. 
املستخدمة يف وحدات احلكم  االستثمار  االستراتيجية وخطط  للتنمية  التوجيهية  املبادئ  تعديل  املهم  من  أنه  وبالتالي، وجد 
احمللي من أجل مراعاة السياحة املستدامة يف عمليات التخطيط. كما ينبغي أن تراعي املخططات الهيكلية احتياجات املجتمع 

لضمان تخصيص مواقع للسياحة البيئية احملتملة، وعدم تخصيصها الستخدامات إمنائية أخرى. 

على املستوى الوطني، سيتم وضع مشروع قانون سياحي، لذلك، فإنه من املهم إدماج مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني 
والرسوم اإليكولوجية يف القانون املقبل.

وعلى مستوى املستهلكني، من املهم القيام بأنشطة تسهم يف خلق طلب متزايد على السياحة املستدامة بشكل عام والسياحة 
البيئية بشكل خاص، ومن املقترح أن يكون هناك نوعني من املستهلكني: السياح احملليني والسياح الدوليني. لذلك، ينبغي 
أن تعمل أنشطة التوعية على استهداف كال النوعني مع التركيز على املواقع املعزولة والنائية. وال يقتصر على وضع املواقع 
التي سيتم تطويرها كجزء من هذه اخلطة، وإمنا تشمل املواقع األخرى كذلك. وتسهم املدارس واجلامعات بقوة يف السياحة 
احمللية، ويشكالن أفضل نطاقني لدمج الوعي واملعرفة بأساليب احلياة املستدامة. وبالتالي، يعتبر استحداث السياحة البيئية يف 
املدارس واجلامعات وسيلة مهمة خللق الطلب على السياحة املستدامة. ولتسهيل القيام بذلك، مت حتديد األنشطة التالية: 1. تنظيم 
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حملة محددة الهدف وتستهدف املرافق التعليمية )املدارس، الكليات، اجلامعات( حول السياحة البيئية يف 2017 متاشيا مع سنة 
السياحة املستدامة 2. وضع دليل ملعلمي املدارس حول السياحة البيئية وتدريبهم على استخدام هذا الدليل.

ومن املهم العمل مع مقدمي اخلدمة يف القطاع السياحي إلدماج أنشطة التسويق واالتصال يف الوجهات السياحية الفلسطينية 
للمشاركة يف  البيئية  السياحة  مواقع  دعم  البيئية. كما سيؤدي  السياحية  للمواقع  الدولية  السياحة  لزيادة جذب  املستدامة 
مختلف املهرجانات، واملعارض، واملناسبات إلى زيادة املعرفة بهذه املواقع. كما ميكن أن يعمل تعزيز مواقع السياحة البيئية 

على التوصل إلى اتفاقيات مع مختلف منظمي الرحالت السياحية والوسطاء لتعزيز الزيارات إلى مواقع السياحة البيئية.

بالتوازي مع ذلك، فمن املهم البدء بتوعية مقدمي اخلدمات السياحية بأهمية وضع العالمات البيئية على املواقع واخلدمات املقدمة 
مما يؤدي إلى االنتقال إلى إصدار الشهادات البيئية للخدمات.

3.4  امليزانية التقديرية 

النحو  الثالث على  2,285 مليون دوالر أمريكي لسنوات اخلطة اخلمسة، موزعة على األهداف  امليزانية اإلجمالية  يبلغ تقدير 
التالي: 62% للهدف التشغيلي األول، 24% للهدف التشغيلي الثاني و14% للهدف التشغيلي الثالث.

تعزيز التدابير التنظيمية، التشريعية، واملالية إلدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع السياحي، تشجيع السياحة غير 
املوسمية، خلق فرص عمل الئقة خضراء، وتعزيز مشاركة املجتمع احمللي ومتكينه.
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ك والإنتاج امل�شتدامني يف القطاع ال�شياحي 
3.5  م�شفوفة تنفيذ ال�شتهال

حة البيئية
سيا

1: حتديد مواقع ال
جة 

1 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1 .
حملتملة للتنمية 

حتديد املواقع واملسارات ا
ومنحها األولوية بناء على عملية تشاور الشركاء  

املتعددين. 

وزارة السياحة 
واآلثار/ سلطة 
جودة البيئة. 

حمللي، 
وزارة الزراعة، منظمات املجتمع ا
ف. 

حمللية، وزارة األوقا
الهيئات ا

1 .
حملتملة. 

إعداد قائمة  باملواقع ا
2 .

حملددة باالستناد إلى املبادئ 
ضع قائمة باملواقع ا

و
التوجيهية )يف إطار النتيجة 3- نشاط 5(. 

3 .
حتديد األولويات لتطوير املواقع واملسارات. 

70,000

2 .
ني لتطوير كل من 

حملتمل
حتديد الشركاء ا

حملددة. 
جلديدة ا

املواقع واملسارات ا
وزارة السياحة 

واآلثار. 
حمللي، املنظمات غير 

منظمات املجتمع ا
حمللية، منظمات 

حلكومية،  الهيئات ا
ا

ص. 
خلا

القطاع ا

 .1
خلمسة مواقع وعشرة 

 توقيع اتفاقيات شراكة 
مسارات. 

10,000

3 .
ص مشروع للمواقع لتلقي 

ضع ملخ
و

االستثمارات والتنمية ذات األولوية املقدمة 
ضافة إلى تعزيز 

ني ، باإل
حلكومة/ املانح

من  ا
صة للمواقع األولية. 

خلا
التنمية ا

ف 
ص معلومات تتعلق بالتكالي

مالحظة: يشمل امللخ
صالح املطلوب، القيود، املزايا، اآلثار 

املقدرة، نوع اإل
حمللي والبيئة(. 

حملتملة على املجتمع ا
ا

وزارة السياحة 
واآلثار/ سلطة 
جودة البيئة. 

حتديد شركاء محددين لكل موقع )2(. 
1

 
.

خلمسة عشر 
ص مقترحات مشاريع 

ضع ملخ
و

موقع. 
2

 
.

خلمسة عشر التزامات 
تلقي كافة املواقع ا

متويلية. 
3

 
.

حتديد التكلفة التقديرية لتطوير 15 موقع. 

60,000

4 .
ط للمواقع واملسارات 

خلرائ
رسم ا

وزارة السياحة 
واآلثار. 

خلرائط، 
املؤسسات الفاعلة يف رسم ا

س، 
مثل: معهد البحوث التطبيقية - القد

ص، 
خلا

حلكومية، القطاع ا
املنظمات غير ا

حمللي، سلطة جودة البيئة. 
حلكم ا

وزارة ا

 .1
2.  إعداد عشرة خرائط جديدة. 

خلمسة عشر موقعا جديدا. 
 رسم خرائط 

100,000

5 .
صادر التمويل لتطوير املواقع 

حتديد م
واملسارات.

وزارة السياحة 
واآلثار. 

شركاء املوقع 
1 .

تلقى خمسة عشر موقعا متويال.  
10,000
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حة البيئية
سيا

طوير مواقع ال
2: ت

جة 
1 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

بحلول عام 2022
امليزانية التقديرية 
)بالدوالر األمريكي(

1
 .

تطوير املواقع واملسارات الطبيعية 
والبيئية. 

وزارة السياحة 
واآلثار

حلكومية، 
سلطة جودة البيئة، املنظمات غير ا

حلكم 
حمللي، وحدات ا

منظمات املجتمع ا
حمللي، وزارة األشغال 

حلكم ا
حمللي، وزارة ا

ا
العامة واإلسكان، وزارة الزراعة، الدفاع 

املدني، وزارة اإلعالم. 

1 .
تطوير خمسة عشر موقع ومسار. 

2 .
ف  زائر يف كل موقع مت تطويره 

50 ال
بحلول نهاية عام 2022.

3 .
% يف عدد الزائرين 

زيادة بنسبة 50
حمليطة باملوقع. 

للمنطقة ا

500,000 دوالر 
خلمسة 

أمريكي 
مواقع، 150,000 
لعشرة مسارات. 
املجموع: 650,000

2
 .

تشجيع وتسهيل تفعيل استخدام القطاع 
حلكومية 

ص واملنظمات غير ا
خلا

ا
للمواقع البيئية يف السياحة البيئية. 

وزارة السياحة 
واآلثار

حلكومية، 
سلطة جودة البيئة، املنظمات غير ا

حمللي، 
حلكم ا

وزارة الزراعة، وحدات ا
حمللي، منظمات القطاع 

منظمات املجتمع ا
ص. 

خلا
ا

استخدام خمسة عشر موقع بالشراكة مع 
حمللية واملنظمات 

منظمات املجتمع املدني ا
ص. 

خلا
حلكومية أو القطاع ا

غير ا

10,000

3
 .

تطوير خدمات مساندة مستدامة للمواقع 
مت تطويرها حديثا،  من حيث 

التي 
التأثير على البيئة واملوارد الطبيعية. 

من األمثلة على ذلك: استخدام الطاقة 
جتميع املياه، كفاءة 

املتجددة، حفظ و
خلدمات 

استخدام املياه والطاقة يف ا
حمللي، 

املساندة، االعتماد على املجتمع ا
حمللية 

االستفادة من الغذاء واملنتجات ا
حلرة 

ضمن )التجارة ا
ف 

صن
األخرى التي ت

و/أو املزروعة بشكل مستدام، االستفادة 
من املنتجات التي مت إنتاجها محليا(. 

وزارة السياحة 
واآلثار

سلطة جودة البيئة، شركاء املواقع التي سيتم 
حمللي، منظمات 

حلكم ا
تطويرها، وحدات ا

حلكومية، 
حمللي، املنظمات غير ا

املجتمع ا
جلهات الواقعة أو العاملة يف منطقة املواقع 

ا
التي سيتم تطويرها، وزارة التربية والتعليم 

العالي. 

1 .
خلدمات 

% من الطاقة املستخدمة يف ا
30

املساندة للسياحة البيئية هي طاقة 
متجددة. 

2 .
% من املياه املستخدمة هي مياه 

50
صاد املائي. 

حل
صدرها من ا

3. م
% من املياه. 

4.  توفير 50
ف 

صر
% من مياه ال

 إعادة استخدام 50
جلة. 

صحي املعا
ال

5 .
% من أفراد 

يستفيد ما ال يقل عن 10
حمللي من تطوير املواقع. 

املجتمع ا
6 .

% من املنتجات املستخدمة يف 
70

خلدمات املساندة هي منتجات محلية، 
ا

حلرة أو مت إنتاجها 
ضمن التجارة ا

تدخل 
بشكل مستدام. 

300,000

 .4
جتريبية للسياحة 

دعم تنفيذ حالة 
حمللي، 

البيئية بالتعاون مع املجتمع ا
حلساسة 

ضم تطوير املناطق ا
بحيث ت

صديقة للبيئة.
بيئيا: خدمات دعم 

سلطة جودة 
البيئة / وزارة 

السياحة 
واآلثار

حلكم 
شركاء املواقع املختارة/ وحدات ا

ف 
حمللي، األطرا

حمللي، منظمات املجتمع ا
ا

الفاعلة يف املنطقة التجريبية املختارة. 

ضل حالة 
حتديده كأف

 اعتبار املوقع الذي مت 
حملددة يف النشاط 

خلمسة ا
ضمن املواقع ا

من 
ضل املواقع اإلقليمية 

1 ليتم دمجه يف أف
للسياحة البيئية. 

200,000
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حة البيئية
سيا

جيع ال
ش

سة ت
سيا

طوير 
3: ت

جة 
2 - النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1 .
إدماج السياحة البيئية يف 

حمللي. 
ط ا

التخطي
حلكم 

وزارة ا
حمللي

ا
حمللي، وزارة 

حلكم ا
وحدات ا

السياحة واآلثار، سلطة جودة 
البيئة، وزارة املالية والتخطيط. 

1 .
صدار كتيب مستكمل حول شراكات استثمار التنمية املستدامة والتخطيط 

ا
العمراني. 

2 .
ضع لتطوير جديد لشراكات 

حمللي التي تخ
حلكم ا

% من وحدات ا
تقوم 100

استثمار التنمية املستدامة بدمج السياحة البيئية يف عملية شراكات استثمار 
التنمية املستدامة. 

3 .
ضع لتطوير خطط عمرانية 

حمللي التي تخ
حلكم ا

% من وحدات ا
تقوم 100

جديدة بدمج السياحة البيئية. 

50,000

2 .
دمج مواقع السياحة البيئية 

خلطة املكانية الوطنية.
يف ا

حلكم 
وزارة ا

حمللي. 
ا

سلطة جودة البيئة، وزارة 
س 

السياحة واآلثار، مجل
التخطيط األعلى. 

1 .
صة للسياحة البيئية. 

ص
خلطة املكانية الوطنية بادراج  أماكن مخ

تقوم ا
100,000

3 .
مراجعة التشريعات السياحية 

صياغتها من 
التي تتم 

أجل تسهيل إدماج مبادئ 
وتدابير االستهالك واإلنتاج 

ني يف القطاع 
املستدام

السياحي. 

وزارة السياحة 
واآلثار. 

سلطة جودة البيئة، وزارة 
صلة، 

الزراعة، النقابات ذات ال
الفريق الوطني. 

1 .
حملدثة بدمج االستهالك واإلنتاج املستدامني. 

قيام اللوائح ا
30,000

4 .
حمللية أو 

دعم السلطة ا
حلكومية من 

املنظمة غير ا
ض رسوم مالية/  

خالل فر
رسوم على مواقع السياحة 

البيئية. 

وزارة السياحة 
واآلثار. 

حمللي، وزارة 
حلكم ا

وزارة ا
الزراعة، سلطة جودة البيئة، 

حلكومية. 
املنظمات غير ا

1 .
إعداد أربعة حاالت دراسية، من بينها حالة دراسية يف قطاع غزة. 

80,000
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5 .
إعداد ونشر مبادئ توجيهية 
حتديد مواقع 

حول اختيار و
ومسارات السياحة البيئية 
صة. 

ص
كمواقع بيئية مخ

سلطة جودة 
البيئة. 

وزارة السياحة واآلثار، املنظمات 
حلكومية. 

غير ا
1 .

إعداد واستخدام املبادئ التوجيهية يف اختيار مواقع السياحة البيئية. 
40,000

6 .
إعداد مبادئ توجيهية محلية 

و/أو موائمة املبادئ التوجيهية 
اإلقليمية ونشرها: ستشمل 

املبادئ التوجيهية طريقة 
تطبيق السياسات واإلجراءات 

ط 
لتقليل األثر املادي للنشا

السياحي.
من األمثلة على املبادئ التوجيهية: 
)قواعد السلوك، تدابير إدارة 
التعليمية، 

األنشطة 
الزوار، 

االتفاقات الطوعية(. 
عمل 

خطة 
ستقوم 

مالحظة: 
ض املتوسط 

منطقة البحر األبي
واإلنتاج 

باالستهالك 
املتعلقة 

املستدامني بإعداد مبادئ توجيهية 
ضوع. 

صلة باملو
إقليمية ذت 

سلطة جودة 
البيئة

وزارة السياحة واآلثار، سائر 
شركاء املواقع التي سيتم 

ص، 
خلا

تطويرها، القطاع ا
حلكومية. 

املنظمات غير ا

 .1
ضع/أو موائمة ثالثة مبادئ توجيهية. 

 و
2 .

% من املؤسسات العاملة يف القطاع نسخة من املبادئ 
تلقى ما ال يقل عن 50

ضعها. 
التوجيهية التي سيتم و

100,000

7
 

.
دعم تنفيذ املبادئ 

التوجيهية إلدارة املوقع من 
خالل املشاريع التجريبية. 

)من األمثلة على ذلك املشروع 
التجريبي الذي مت دعمه من 

قبل سلطة جودة البيئة املذكور 
أعاله(.

سلطة جودة 
البيئة. 

وزارة السياحة واآلثار، سائر 
شركاء املواقع التي سيتم 

تطويرها. 

1 .
تطبيق واستخدام املشروع التجريبي، الذي مت تطويره بدعم من سلطة جودة 

البيئة وكافة املبادئ التوجيهية يف إدارة املوقع. 
2 .

ض املبادئ التوجيهية على كافة الشركاء اإلداريني للمواقع التي مت 
 عر

تطويرها خالل خطة  العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. 

150,000
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حة البيئية
سيا

م ال
ني لدع

خملتلف
كاء ا

شر
ت ال

ي وقدرا
جيه وع

4: تو
جة 

3 - النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

بحلول عام 2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 .

تنظيم حملة توعية حول املواقع »املعزولة أو النائية«. 
يشمل ذلك إعداد ونشر مواد إعالمية/ ترويجية، إتاحة موقع 
خلدمة، 

املشاركة املعلوماتية التفاعلي على اإلنترنت ملقدمي ا
صميم خطوط سير 

ف فئاتهم( ، ت
املستخدمني )السياح مبختل

ض السياحة املجتمعية، إلخ. ينبغي إتاحة 
بديلة، إلى جانب عرو

محتوى املواد/ شبكة اإلنترنت  بعدة لغات. 

وزارة السياحة واآلثار
حلكومية، وكاالت 

املنظمات غير ا
ترويج السياحة، سلطة جودة 
البيئة، وزارة التربية والتعليم 

العالي، وزارة الزراعة. 

 .1
خلمسة وعشرين موقع )مبا 

 الترويج 
جلديدة والقائمة، 

يف ذلك املواقع ا
واملواقع التي سيتم تطويرها(.

2
 .

هناك ما ال يقل عن 5.000 زائر لكل 
موقع سنويا. 

15,000

2
 .

صال التي تركز على تعزيز 
تشجيع أنشطة التسويق واالت

الوجهات السياحية املستدامة يف األسواق الدولية والوطنية. 

ض، األسواق الدولية 
)مثل: املناسبات الرئيسية، املشاركة يف املعار

واملناسبات العامة الرئيسية، عقد االتفاقات مع منظمي الرحالت 
شبكة 

السياحية عبر اإلنترنت وسائر الوسطاء، التسويق على 
ضيعي. 

اإلنترنت، نشر موا

وزارة السياحة واآلثار
مركز التجارة الفلسطيني، 

املؤسسات املسؤولة عن إدارة 
مواقع السياحة البيئية، وزارة 

اإلعالم. 

 .1
% من الشركات 

ف 50
 استهدا

السياحية. 
2

 .
% من الشركات السياحية 

قيام 25
بالترويج للسياحة البيئية. 

25,000

3
 .

ني حول مواقع السياحة البيئية بحيث 
إعداد دليل للمعلم

صادية والبيئية. 
ني اآلثار االجتماعية- االقت

يب
وزارة التربية والتعليم 

العالي
سلطة جودة البيئة، وزارة 

السياحة واآلثار، املنظمات غير 
حمللي. 

حلكم ا
حلكومية، وزارة ا

ا

 إعداد الدليل. 
100,000
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4
 .

جلامعات حول السياحة 
س وا

تنظيم حملة مركزة للمدار
البيئية يف عام 2017. 

سلطة جودة البيئة
وزارة التربية والتعليم العالي، 

جلامعات، 
سلطة جودة البيئة، ا

س، 
حمللي، املدار

حلكم ا
وحدات ا

حلكومية. 
املنظمات غير ا

 .1
س يف 

% من املدار
ف 20

 استهدا
حلملة. 

ا
2

 .
ص املستهدفون. 

3. عدد األشخا
جلامعات. 

% من ا
ف 50

 استهدا
4

 .
س بزيارة مواقع 

% من املدار
قيام 10

السياحة البيئية. 
5

 .
قيام 8,000 طالب بزيارة مواقع 
السياحة البيئية مع جامعاتهم أو 

مدارسهم. 

100,000

5
 .

ط 
ض املتوس

ض منطقة البحر األبي
تعزيز املشاركة يف معر

ص للوجهات السياحية املستدامة ومنظمي الرحالت 
ص

املخ
ضراء يف املنطقة. 

خل
السياحية ا

وزارة السياحة واآلثار، 
سلطة جودة البيئة 

سلطة جودة البيئة، مركز التجارة 
ص.

خلا
الفلسطيني، القطاع ا

حلدث. 
مشاركة عشرة مؤسسات يف ا

25,000

6
 .

ني مقدمي خدمة السياحة حول األسواق 
نشر الوعي ب

ضع العالمات 
جلديدة من خالل دمج السياحة البيئية أو و

ا
البيئية. 

وزارة السياحة واآلثار 
سلطة جودة البيئة، مؤسسة 

س  
صفات واملقايي

املوا
س األعلى 

الفلسطينية، املجل
لإلعالم، املنظمات غير 

حلكومية. 
ا

خلدمات. 
% من مقدمي ا

ف 50
 استهدا

40,000

7
 .

جلديدة 
ني حول املبادئ التوجيهية ا

تنظيم ندوات للمعلم
املتعلقة بالسياحة البيئية. 

وزارة التربية والتعليم 
العالي

حلكومية. 
املنظمات غير ا

مشاركة 1,000 معلم. 
20,000



4. الفصل الرابع
إدماج االستهالك واإلنتاج المستدامين في قطاع البناء 

واإلسكان- تشجيع المباني الخضراء والمشتريات العامة 
الخضراء في مجال أنشطة البناء
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4.1  خـــلفيـــة

2015، قّدرت نسبة األشخاص العاملني يف هذا  يشكل قطاع البناء قطاعا اقتصاديا حيويا لالقتصاد الفلسطيني. ويف عام 
القطاع بحوالي 15.6% من الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأعلى، أي ما يعادل 150 ألف شخص64. ويتميز القطاع بسيطرة الذكور 

عليه حصريا، إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء يف قطاع البناء أقل من 1% من النساء العامالت )شكل 4(65. 
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الشكل 4: نسبة األشخاص العاملني في قطاع البناء الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأعلى، حسب نوع اجلنس66.

يستحوذ قطاع البناء على 18,6% من عمالة الذكور يف فلسطني، وتتسم أساسا بالعمالة غير الرسمية67. ويعمل حوالي 40% من 
عمال البناء الفلسطينيني يف أراضي الداخل احملتل أو املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية68. ويبلغ عددهم حوالي 71,70069 
65,500 عامل يف الضفة الغربية و12,100 عامل يف قطاع غزة70. ومن بينهم، هناك  عامل. ويف قطاع البناء الفلسطيني هناك 
8,023 عامل فقط )2014(71 يعمل يف 536 مؤسسة، ويعمل الباقي على أساس يومي ضمن العمالة غير الرسمية. ويعتبر قطاع 

البناء قطاع منطويا على مخاطر كبيرة للعمال، وبالنظر إلى أنه يتميز بالعمالة غير الرسمية، فمن املهم إدماج تدابير لتقليل 
الصحة  سياسات  استحداث  خالل  من  حتقيقها  وميكن  القطاع،  يف  للعمال  مهما  أمرا  الالئق  التوظيف  وميثل  املخاطر.  هذه 

والسالمة املهنية املناسبة وحماية العمال يف أماكن العمل ومواقع البناء.

64  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، مسح بشأن قوة العمل، بيانات غير منشورة.
65  املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التوزيع النسبي لألشخاص العاملني الفلسطينيني الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأعلى حسب نوع اجلنس والنشاط 

االقتصادي، 01e.htm-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/employment-2015 .2015-2000 آخر دخول يف 11 حزيران 2016.
66   املصدر، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التوزيع النسبي لألشخاص العاملني الفلسطينيني الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأعلى حسب نوع اجلنس والنشاط 

االقتصادي، 01e.htm-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/employment-2015 .2015-2000 آخر دخول يف 11 حزيران 2016.
67   بورتالند ترست )2013( ما وراء املعونة: مبادرة القطاع اخلاص الفلسطيني لالستثمار، النمو والعمالة. تشرين الثاني 2013.
68   بورتالند ترست )2013( ما وراء املعونة: مبادرة القطاع اخلاص الفلسطيني لالستثمار، النمو والعمالة. تشرين الثاني 2013.

69   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، مسح بشأن القوى العاملة، بيانات غير منشورة.
70    اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، مسح بشأن القوى العاملة، بيانات غير منشورة.

http://www. .2014 ،71  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، عدد املؤسسات، األشخاص العاملني، واملؤشرات االقتصادية الرئيسية ألنشطة البناءيف فلسطني
20%20Economic%20Main%20and%20Persons%20Employed%20and%20Enterprises%20of%pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Number

htm.202014%,20%20Activities%20Construction%20For%20Palestine%20in%Indicators آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 
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الشكل 5: النسبة املئوية ملساهمة قطاع البناء في الناجت احمللي اإلجمالي )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(72.

الناجت احمللي اإلجمالي، وتشير تقديرات أولية للجهاز املركزي لإلحصاء  7,3% يف  البناء بنسبة  2014، ساهم قطاع  يف عام 
الفلسطيني لعام 2015 إلى أنه ساهم بنسبة 8,3% يف الناجت احمللي اإلجمالي )الشكل 5(73. ووفقا إلحصاءات عام 2014، تبلغ 
القيمة اإلجمالية لنفقات تشييد املباني وصيانتها 1,363.4 مليون دوالر أمريكي، موزعة على النحو التالي: 43% لنفقات املباني 
اإلشارة  القائمة74. وجتدر  للمباني  الرأسمالية  للتحسينات  و%36  القائمة،  للمباني  احلالية  للصيانة   %20 واإلضافات،  اجلديدة 
إلى أنه من بني مجموع النفقات للمباني اجلديدة والبالغة 590,1 مليون دوالر أمريكي، تبلغ نسبة نفقات القطاع اخلاص %93,6 

وتتبعها النفقات احلكومية بنسبة 4,7% واألونروا بنسبة 75%1,6.

إن غالبية الوحدات السكنية )80,9%( مملوكة ملكية خاصة )2015(76. وتشكل امللكية حافزا لتحسني الوحدات السكنية 
وتقليل التكاليف التشغيلية )أي استحداث تدابير الكفاءة(، شريطة امتالك أصحاب املنازل مصادر ومعرفة كافية حول 
ذلك، باإلضافة الى قابليتها للتطبيق ويواجه ذلك عقبة تتمثل يف قيام أغلبية األسر )حوالي ثالثة أرباعها( بتمويل تشييد وبناء 
املنازل من خالل املدخرات األسرية أو اإلرث العائلي77. ويف مثل هذه احلاالت، سيعتمد إدخال خصائص وسمات املباني اخلضراء 

على املباني )اجلديدة أو القائمة( على توفر األموال ليتم إنفاقها على مثل هذه األولويات.

72   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، النسبة املئوية للمساهمة يف الناجت احمللي اإلجمالي حسب املنطقة والنشاط االقتصادي لفصول السنوات 2015-2000 
بأسعار ثابتة: متثل 2004 سنة األساس. 

20%20%20%20%20%2015-202000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Percent
%20E.htm آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 

73   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، النسبة املئوية للمساهمة يف الناجت احمللي اإلجمالي حسب املنطقة والنشاط االقتصادي لفصول السنوات 2015-2000 
بأسعار ثابتة: متثل 2004 سنة األساس. 

20%20%20%20%20%2015-202000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Percent
%20E.htm آخر دخول يف 11 حزيران 2016.

74   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح بشأن املؤشرات الرئيسية للمباني القائمة يف فلسطني يف عام 2014. 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Main_Exi_e.htm آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 

75   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح بشأن املؤشرات الرئيسية للمباني القائمة يف فلسطني يف عام 2014. 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Main_Exi_e.htm آخر دخول يف 11 حزيران 2016.

76   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015. مسح بشأن ظروف املساكن، 2015: النتائج الرئيسية. رام اهلل- فلسطني
77   وزارة األشغال العامة، دراسة حول قطاع اإلسكان الفلسطيني، ملخص تنفيذي. http://www.mpwh.pna.ps/pdf/HSprofile.pdf آخر دخول يف 11 حزيران 

 .2016
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ووفقا لتقرير بورتالند ترست يف عام 2013، فإن نسبة كبيرة من األنشطة يف هذا القطاع غير مسجلة، وتستخدم التقنيات 
القدمية، مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج وعدم كفاءته78. وعليه، قد يستفيد القطاع من التطورات التي سيتم حتويلها لتصبح 

أكثر استدامة من خالل تعزيز كفاءات اإلنتاج، وزيادة اإلنتاجية االقتصادية، واحلد من استهالك املوارد الطبيعية.

وتستهلك عملية )استغالل( املساكن 47,1% من إجمالي الطاقة املستهلكة يف فلسطني )مت حسابها على أساس القيم املنشورة 
من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(79. وحيث أنه لم يتم تشييد املباني بطريقة تسهم يف احلد من استخدام الطاقة، 
فبالتالي ميكن أن تستفيد املساكن واملباني القائمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من خالل إدماج كفاءة استخدام املوارد يف 
صيانة املباني، السيما أن قيمة النفقات املترتبة على صيانة املباني القائمة ساهمت بنسبة 20% يف إجمالي قيمة نفقات تشييد 

املباني وصيانتها مجتمعتني يف عام 201480.

يف عام 2007، بلغ عدد الوحدات السكنية 919, 801 وحدة سكنية، وحسب توقعات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
لعام 2017، فإنها ستصل إلى 1,124,06381. ويف عام 2015، مت إصدار 9,214 ترخيص ملا مجموعه 3,987,500 متر مربع، ومنها 
6,478 ترخيص للمباني اجلديدة )الشكل 7(82. وبالتالي سيكون إلدماج عناصر املباني اخلضراء يف املباني اجلديدة أثرا مستقبليا 

طويل األجل لهذه املباني يف السنوات املقبلة. وتتطلب معاجلة هذه املسألة تناول ومعاجلة جانبي الطلب والعرض والترابط فيما 
بينهما، وبغية تعزيز خصائص املباني اخلضراء يف املباني التي سوف تبنى، فمن املهم زيادة الطلب من خالل زيادة وعي ومعرفة 
الناس. ومن املهم معاجلة جانبي العرض/ اإلنتاج من خالل ضمان وجود ما يكفي من الكفاءات الفنية، واملعرفة، والوصول 
للتكنولوجيا إلى جانب الروابط الوسيطة، مثل احلصول على األموال، ونظم إصدار الشهادات، والسياسات املناسبة. باإلضافة 
إلى ذلك، هناك فرصة قوية إلدماج بعض عناصر التصميم اخلضراء يف إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تأثرت 171,000 وحدة 
 5,700 وتعرضت  بالغة،  ألضرار  منها   6,800 وتعرضت  بالكامل،  منها   1,100 تدمير  ومت   ،2014 عام  حرب  خالل  سكنية 

ألضرار كبيرة، وتعرضت 147,500 منها ألضرار طفيفة83.

78   بورتالند ترست )2013( ما وراء املعونة: مبادرة القطاع اخلاص الفلسطيني لالستثمار، النمو والعمالة. تشرين الثاني 2013.
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ .2013 ،79   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2013. ميزان الطاقة الفلسطينية بالتيراجول

11e.htm-Energy-2013 آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_  .2014 لعام  فلسطني  يف  القائمة  للمباني  الرئيسية  املؤشرات  بشأن  مسح  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز     80

Rainbow/Documents/Main_Exi_e.htm آخر دخول يف 11 حزيران 2016.
81   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، توقعات اإلسكان لغاية 2017. رام اهلل- فلسطني.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ .2015 82   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تراخيص املباني الصادرة يف فلسطني* من 1999 إلى الفصل الرابع من
Rainbow/Documents/e_series_BLic_2015q4.htm آخر دخول يف 12 حزيران 2016.

83   دولة فلسطني، مكتب رئيس الوزراء، 2016. تقرير موجز حول إعادة إعمار احملافظات اجلنوبية- املكتب الوطني إلعادة إعمار غزة. 31 أيار 2016.
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الشكل 6: عدد تراخيص البناء املمنوحة سنويا )لعدة سنوات 2015-2012(84

جتدر اإلشارة إلى أن الطاقة الشمسية متثل 9% من إجمالي الطاقة املستهلكة من قبل األسر، بحيث تنتج أساسا عن استخدام 
سخانات الطاقة الشمسية، إذ متلك 56,5%85 من األسر سخانًا شمسيا.

وجتدر اإلشارة إلى ارتفاع االستهالك الكهربائي لكل أسرة من معدل 275 كيلو واط/ساعة يف عام 2009 إلى 306 كيلو 
واط/ساعة يف عام 201586. مما يشير إلى زيادة متوسط االستهالك املنزلي بنسبة 2% سنويا. لذلك من املهم زيادة وعي األسر 
وصلت  التي  الدفع  مسبقة  العدادات  استحداث  مع  استخدامها.  يف  الكفاءة  وزيادة  الطاقة  استهالك  من  التقليل  طرق  حول 
نسبة استخدامها إلى 41,7% من األسر لعام 201587، تفتقر بعض العائالت الفقيرة إلى اإلمكانيات االقتصادية للحصول على 
الطاقة، على الرغم من قيام وزارة التنمية االجتماعية بدفع احلد األساسي األدنى لألسر الواقعة حتت خط الفقر املدقع، يف 
كثير من احلاالت تقوم األسر ذات الدخل املنخفض بعدم الصرف على التدفئة املنزلية. يف الطقس الفلسطيني القاسي السيما 
يف حاالت انخفاض احلرارة، فان ذلك قد يتسبب يف تردي الوضع الصحي وسوء نوعية احلياة السيما للفقراء خاصة وان املنازل 
يف فلسطني غالبا ما مت بناؤها لتكون باردة يف الصيف بدال من ان تكون دافئة يف الشتاء. لذلك يعد استحداث مصادر الطاقة 
اقتصادية  إمكانية  األسر  هذه  يعطيان  إذ  األهمية،  بالغا  أمران  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  أو  الفقيرة  لألسر  املتجددة 
للحصول على الطاقة. ان الزيادة يف االستهالك املطلق لهذه االسر ضرورية جدا وينبغي متييزها بوضوح عن »تأثير االنتعاش« 

االقتصادي املصاحب للزيادة يف استهالك الطاقة.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ .2015 84   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تراخيص املباني الصادرة يف فلسطني* من 1999 إلى الفصل الرابع من
Rainbow/Documents/e_series_BLic_2015q4.htm آخر دخول يف 12 حزيران 2016.

85   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مؤشرات مختارة للطاقة املنزلية. كانون الثاني 2015. 
htm.202015%20EM1%-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/HE آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 

86   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مؤشرات مختارة للطاقة املنزلية، كانون الثاني 2012-2009، 2015. 
htm.202015%20ETime%-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/HE آخر دخول يف 11 حزيران 2016. 

http://www.pcbs.gov. .2015 87   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، النسبة املئوية لتوزيع األسر حسب املنطقة وعداد الكهرباء املستخدم، كانون الثاني
htm 13.202015%20EA3%-ps/Portals/_Rainbow/Documents/HEحزيران 2016.
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يبلغ إجمالي عدد املدارس 2,856 مدرسة، منها 2,144 مدرسة يف الضفة الغربية، و712 مدرسة يف قطاع غزة. منها 1928 مدرسة 
حكومية. معظم املدارس احلكومية ال متلك نظام تدفئة، وينتج عن ذلك ظروف تعلم دون املستوى األمثل، وتعريض صحة الطالب 

للخطر. سيعمل ادخال الطاقة الشمسية وتسخني املياه بالطاقة الشمسية على حتسني ظروف التعلم وحتسني صحة الطالب.

املباني  استحداث  ذلك  يف  مبا  الشمسية،  الطاقة  واستحداث  املباني  تخضير  عملية  تدعم  فلسطني  يف  مبادرات  عدة  هناك 
اخلضراء يف املدارس، واستحداث نظام كهروضوئي يف مختلف املباني العامة واملدارس يف قطاع غزة، واحلصول على معيار 
ISO  14001 يف مبنى محكمة طولكرم، باإلضافة الى تشييد املتحف الفلسطيني كمبنى أخضر، واعتمادها مبعيار الريادة 

يف تصميمات الطاقة والبيئة )LEEDS(. باإلضافة إلى ذلك، قامت احلكومة الفلسطينية بإنشاء صندوق إلعادة تأهيل املباني 
احلكومية لتصبح أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة، مما يخلق فرصة لتخضير املباني احلكومية من خالل الصندوق الذي مت 
إنشاؤه، إلى جانب االستمرار يف تخضير املدارس. وجتدر اإلشارة إلى أن صندوق تطوبر واقراض البلديات الذي يوفر التمويل 
للهيئات احمللية من أجل تطوير البنية التحتية يستلزم ويطلب من وحدات احلكم احمللي إعداد وتنفيذ خطة إدارة بيئية ملرحلة 
البناء. كما أن السلطات احلكومية والهيئات احمللية مسؤولة عن مشاريع البنية التحتية العامة، وهناك امكانية قوية إلدماج 

مشتريات البنية التحتية اخلضراء، مبا يف ذلك املباني يف القطاع العام.

ووفقا إلحصاءات املياه، يبلغ االستهالك اليومي من املياه للفرد يف القطاع املنزلي 79 لترا، وتنخفض يف بعض احملافظات لتصل 
إلى 40 لتر للفرد يوميا88. وال يقتصر االستهالك املنزلي على مستوى املنزل فقط وإمنا يشمل كافة األغراض األخرى باستثناء 
الزراعة. ويعد استهالك الفرد من املياه أقل بكثير من معايير الصحة العاملية التي تصل إلى 150 لتر للفرد يوميا89. وبالتالي، 
ال يتم النظر إلى عملية حفظ املياه على أنها أولوية، بينما ينبغي توجيه التركيز على حتسني املمارسات املتعلقة باملياه من أجل 

ضمان نظافة صحية ونوعية حياة مالئمة.

جتدر اإلشارة الى انه ال يتم فعليا قياس النفايات الناجتة عن األسر، إال أنه يف عام 2012، بلغ املعدل الظاهر إلنتاج النفايات من 
كافة مصادر البلدية 0,95 كغم للفرد يوميا90 تشكل 60% منها نفايات عضوية، ويشكل حوالي 29% منها مواد قابلة إلعادة 
التدوير )ورق، ورق مقوى، معادن، زجاج وبالستيك(91. وكانت هناك عدة محاوالت لزيادة معدالت التدوير، إال أن القطاع 
يرتبط ارتباطا وثيقا باحلدود والقيود املفروضة على السوق من قبل االحتالل اإلسرائيلي. ولن يتم التركيز على النفايات الناجتة 
عن األسر يف خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. لقد تناول القطاع الزراعي يف هذه اخلطة. وعلى مدى السنوات 
اخلمس املقبلة، انتاج الدبال )الكمبوست( من النفايات العضوية الزراعية، ويف حال احراز تقدم يف القطاع الزراعي من خالل 
إنشاء سوق للدبال )الكمبوست(، عندها، سيكون هناك فرصة قوية المكانية انتاج الدبال )الكمبوست ( من النفايات 

املنزلية والبلدية العضوية يف خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني املقبلة.

ومن ناحية أخرى، تشكل النفايات الناجتة عن البناء والهدم إحدى املشكالت التي تواجه فلسطني، إلى جانب عدم وجود 
أماكن وطرق مخصصة للتدوير، باإلضافة إلى التخلص العشوائي. وتزداد هذه املشكلة تفاقما مع االستيراد غير القانوني 

88   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، اجلدول رقم 7: كمية إمدادات املياه للقطاع احمللي، املياه املستهلكة، مجموع اخلسائر، السكان واملخصصات اليومية 
املياه املستهلكة،  املياه للقطاع احمللي،  8: كمية إمدادات  الفلسطيني، جدول رقم  2014 واجلهاز املركزي لإلحصاء  الغربية حسب احملافظة،  للفرد يف الضفة 

مجموع اخلسائر، السكان واملخصصات اليومية للفرد يف قطاع غزة حسب احملافظة، 2014. جداول متنوعة للمياه 2014. إصدار برنامج إكسل. 
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/771/default.aspx آخر دخول يف 13 حزيران 2016. 

89   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. جدول رقم 7: كمية إمدادات املياه للقطاع احمللي، املياه املستهلكة، مجموع اخلسائر، السكان واملخصصات اليومية 
املياه املستهلكة،  املياه للقطاع احمللي،  8: كمية إمدادات  الفلسطيني، جدول رقم  2014 واجلهاز املركزي لإلحصاء  الغربية حسب احملافظة،  للفرد يف الضفة 

مجموع اخلسائر، السكان واملخصصات اليومية للفرد يف قطاع غزة حسب احملافظة، 2014. جداول متنوعة للمياه 2014. إصدار برنامج إكسل.
    http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/771/default.aspx  آخر دخول يف 13 حزيران 2016. 

90   سويب نت )2014(: التقرير القطري الوطني الفلسطيني 2013.

91   سويب نت )2014(: التقرير القطري الوطني الفلسطيني 2013.
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للنفايات الناجتة عن البناء والهدم من اجلانب اإلسرائيلي. كما أن هذا القطاع غير خاضع للتنظيم، وتترك احللول للسلطات 
احمللية بشكل فردي. وتعمل احلكومة الوطنية حاليا على تطوير اإلطار القانوني للنفايات الناجتة عن البناء والهدم، بحيث 

تكون اخلطوة األولى يف هذا الطريق. لذلك، يوصى بإدماج مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني يف اعداد األنظمة اجلديدة.

ووفقا لتحليل القطاع، ستهتم األهداف ذات األولوية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف قطاع البناء واإلسكان باملباني اخلضراء 
)املراعية للبيئة(، مع التركيز على الطاقة. ومتثل عملية تخضير املباني إحدى املجاالت نحو املدن املستدامة، وحتقيق زيادة يف 

أمن الطاقة.

4.2  الأهداف ال�شرتاتيجية والت�شغيلية

الهدف االستراتيجي: تشجيع االبتكار واملعرفة وإدماج املمارسات التي تعزز من كفاءة استخدام املوارد، وتسهم يف حماية 
رأس املال الطبيعي والبشري، خالل عملية التخطيط  والبناء بأكملها، ودورة حياة املباني. 

الهدف التشغيلي 1

تعزيز دور السياسة العامة، واتخاذ 
القرار، والقيادة بالقدوة من أجل 
الشروع يف عملية تخضير قطاع 

البناء.

الهدف التشغيلي 2

تعزيز حتديث املباني ذات االستهالك 
الكثيف للطاقة واملوارد

الهدف التشغيلي 3

زيادة ونشر الوعي بني كافة الشركاء 
املعنيني يف اإلسكان والبناء، مبا يف ذلك 
الهيئات احمللية، واملستهلكني، واملهنيني 
العاملني يف القطاع واملؤسسات، وتطوير 
القدرات إلدماج عناصر املباني اخلضراء 
وأساليب املعيشة املستدامة يف استخدام 

املباني.

النتيجة 1: وضع وتطوير سياسة لتعزيز البناء األخضر.	 
النتيجة 2: القيادة بالقدوة- تعزيز االستثمارات اخلضراء يف املباني العامة.	 
النتيجة 3: إجراء عمليات حتديث وصيانة للمباني القائمة حاليا ذات االستخدام الكثيف للطاقة. 	 
النتيجة 4: زيادة الوعي حول املباني اخلضراء وأساليب املعيشة املستدامة يف استخدام املباني.	 
النتيجة 5: أن ميتلك الشركاء القدرات إلدماج مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني يف عملية البناء.	 

4.3  املبادرات و املخرجات املحددة 

تندرج املبادرات احملددة حتت ستة عناصر: 

عنصر املشتريات العامة املستدامة.. 1
عنصر إدارة النفايات.. 2
عنصر التنظيم.. 3
عنصر الطاقة.. 4
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عنصر بناء القدرات ونشر الوعي.. 5
عنصر إصدار الشهادات.. 6

4.3.1  عن�شر امل�شرتيات العامة امل�شتدامة

اإدماج العنا�شر اخل�شراء يف املدار�س احلكومية

عملية تخضير املدارس احلكومية . 1

بناء املدارس اخلضراء: مت بالفعل استحداث فكرة املدارس اخلضراء يف العديد من املدارس اجلديدة، ومن املقترح زيادة أ. 
عدد املدارس اخلضراء اجلديدة. وتعد الهيئات احمللية مسؤولة عن تأمني ميزانيات للمدارس اجلديدة من خالل الضرائب 
التعليمية يف البلديات. وتقوم وزارة التربية والتعليم بدعم البلديات يف حتديد مصادر التمويل للمدارس ذات األولوية. 
ويف كثير من احلاالت ال تتضمن ميزانية وتصميم املدارس العناصر اخلضراء. وبالتالي، هناك حاجة مليزانيات إضافية 
للتحول نحو املدارس اخلضراء. ويؤدي إدماج العناصر اخلضراء إلى تقليل التكاليف التشغيلية التي تتحمل مسئوليتها 
أجل  من  احمللية  الهيئات  بدعم  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  أن  املهم  من  لذلك  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة 
تخصيص موارد إضافية لبناء مدارس خضراء بدال من املدارس العادية. ومن املقترح أن يتم بناء ما ال يقل عن خمسة 

مدارس خضراء جديدة خالل فترة تنفيذ اخلطة.

ا�شتحداث �شمات بيئية يف املدار�س القائمة: 
يعد استحداث سمات بيئية يف املدارس القائمة عنصرا هاما آخرا يف عملية تخضير املدارس. وينبغي النظر يف بعض العناصر 
يف املدارس مثل إعادة استخدام الورق املقوى والكرتون، حيث ميكن للنوادي البيئية املدرسية أن تكون رائدة من خالل هذه 
املبادرات. وأن يتم إدماج جوانب مثل تدوير املياه الرمادية يف املدارس قدر اإلمكان، بشرط تطوير نظام يضمن سالمة الطالب 

يف التعامل مع مياه الري املعاجلة يف املدارس.

وال متلك املدارس احلكومية مياه ساخنة أو نظام تدفئة، لذلك، من املهم جدا أن يتم استحداث تسخني املياه بالطاقة الشمسية 
يف املدارس. وال يعمل استحداث الطاقة املتجددة يف املدارس على تقليل التكاليف التشغيلية فقط، بل يعمل أيضا على توفير 
الطاقة الستحداث نظام التدفئة يف املدارس. بالتالي، من املهم التدرج يف ادخال النظام الكهروضوئي إلنتاج الطاقة يف املدارس 
باإلضافة إلى سخانات املياه الشمسية. وجتدر اإلشارة إلى ضرورة اقتران سخانات املياه الشمسية بنظام تدوير لضمان عدم 
هدر املياه أثناء انتظار املياه الساخنة. ومن املقترح أن تقوم كافة املدارس احلكومية باستحداث الوحدات الكهروضوئية يف 

املستقبل.

ال�شغط على اجلهات املانحة
مت تقدمي الدعم للعديد من البنى التحتية اجلديدة التي مت تطويرها أو إعادة بناءها يف فلسطني من قبل املعونات اإلنسانية أو 
املساعدات اإلمنائية الرسمية، وبالتالي، تعد املناقشة والضغط على املانحني من أجل إدماج اخلصائص البيئية يف تصميم وتنفيذ 

البنية التحتية أمرا مهما.

وتعد املباني التاريخية جوهر حماية التراث الثقايف الفلسطيني، ومن املهم حماية هذه املباني من خالل عمليات الترميم وإعادة 
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التأهيل. لذلك، من املهم أن يتم توجيه املصادر حلماية هذا التراث، مع القيام يف الوقت نفسه بإدماج السمات البيئية اخلضراء يف 
عملية الترميم. وأن يتم استغالل هذه املباني بعد االنتهاء من ترميمها لالستخدام العام.

الإن�شاءات احلكومية اخل�شراء 
حتديث املواصفات الفنية احلكومية ملشاريع البناء من أجل إدماج العناصر اخلضراء يف بناء البنية التحتية اجلديدة. وتعد . 1

وزارة األشغال العامة واإلسكان املسؤولة عن إعداد العطاءات الفنية لألشغال العامة يف مجال البنية التحتية. وحاليا، ال يتم 
النظر يف االعتبارات البيئية للبنية التحتية يف املواصفات الفنية. وينبغي أن يشتمل حتديث املواصفات على عنصرين: أحدهما 
للبنية التحتية، والتي ينبغي أن تكون إلزامية لكافة األشغال املرتبطة  البيئية  الفنية  يتعلق باحلد األدنى من املواصفات 
بالبنية التحتية، وتشمل عدة قضايا مثل إدماج خطط اإلدارة البيئية يف وثائق العطاءات وتنفيذها ورصدها. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك حاجة إلى تطوير املشتريات احلكومية اخلضراء للبنية التحتية، بحيث ميكن استغاللها كخيارات مفضلة 
للشراء، وتشمل هذه اخليارات خصائص التصميم التي تعمل على تقليل استخدام الطاقة واملياه وكذلك االنبعاثات. ويجب 

إجراء تقييم لتحليل اجلدوى االقتصادية ملختلف خصائص التصاميم اخلضراء قبل البدء بإعداد العطاءات.
واملباني . 2 التحتية  البنية  التي مت وضعها بشأن  للمعايير  وفقا  لتكون خضراء:  اجلديدة  التحتية  والبنية  املباني  بناء  تشجيع 

اخلضراء من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان، من املهم تأمني املوارد املالية إلدماج العناصر اخلضراء يف تصميم وتنفيذ 
البنية التحتية اجلديدة، بالتالي من املقترح أن يكون هناك حاجة ملوارد مالية إضافية عن تلك  للبناء العادي.

البيئية . 3 الوكالة  البيئة  وتعتبر سلطة جودة  البيئة.  يتبع لسلطة جودة  للمباني اإليكولوجية اخلضراء  بناء مركز منوذجي   
الرائدة يف فلسطني، وعليها أن تقوم باستحداث مناذج استدامة يف ممارساتها. ومن املهم أن تعمل سلطة جودة البيئة على 
إنشاء مبنى إيكولوجي أخضر ليصبح مركزا منوذجيا مستخدما من قبل سلطة جودة البيئة، وميكن أن يتم استخدامه 
كتجربة عملية للمباني اإليكولوجية اخلضراء. وتعد القيادة بالقدوة السبيل الوحيد للتحرك نحو استحداث مناذج مستدامة، 
لذلك. من املقترح أن تعمل سلطة جودة البيئة على حتديد موقع لغرض إنشاء هذا املركز، وتطوير تصميمه بطريقة تسمح 
باستخدامه كمبنى منوذجي إيكولوجي أخضر. وبحلول نهاية اخلطة، من املقترح أن يتم االنتهاء من التصميم التفصيلي 

ووثائق العطاءات، مبا يف ذلك تأمني املوارد املالية للتنفيذ.

4.3.2 عن�شر اإدارة النفايات

و�شع خطة رئي�شية و�شاملة لإدارة نفايات البناء والهدم
ال تتم إدارة النفايات الناجتة عن البناء والهدم بشكل مناسب يف فلسطني، لذلك، من املهم وضع خطط رئيسية وشاملة إلدارتها، 
وتتضمن هذه اخلطط خطة رئيسية وشاملة لقطاع غزة، وأخرى للضفة الغربية. وينبغي أن تعمل اخلطة الرئيسية والشاملة على 
ويف  الفاعلة.  األطراف  مختلف  ومسؤوليات  أدوار  ذلك  ويشمل  النفايات،  من  والتخلص  وتدوير  ونقل،  لتجميع،  نظم  حتديد 
املرحلة األولية من وضع اخلطة الرئيسية والشاملة، يتم حتديد مواقع أولية للتخلص من النفايات، وهذه املواقع تخضع لتقييم 
األثر البيئي قبل اتخاذ قرار بشأن املوقع النهائي. وال تعمل اخلطة الرئيسية والشاملة على حتديد خيارات ومسؤوليات اإلدارة 

فقط، بل تعمل أيضا على رصد وإعداد التقارير بشأن تنفيذ اخلطة الرئيسية والشاملة.

تعزيز ا�شتخراج اجلزء الع�شوي املنزيل من النفايات البلدية
تنتج األسر  إذ  املستدامني يف قطاع اإلسكان.  واإلنتاج  ادخال االستهالك  العضوي مهما يف  اجلزء  يعتبر استحداث استخراج 
)الهيئات احمللية ومجالس اخلدمات املشتركة( ال متلك  النفايات  إدارة  العضوية. إال أن سلطات  النفايات  كميات كبيرة من 
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حوافز كافية الستحداث مثل هذه النظم بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية. لذلك، تعتبر احلوافز املشجعة للبلديات ومجالس 
اخلدمات املشتركة مهمة لدفع الهيئات احمللية للريادة يف هذا املجال. وميكن أن تكون احلوافز على شكل مكافآت مالية 
لهيئات احلكم احمللي، أو على شكل معونات لتحقيق استرداد التكاليف يف املراحل التجريبية. وإذا مت تطوير هذه املشاريع 
بالشكل املناسب، ستكون الحقا مؤهلة لبرنامج مكافحة التغير املناخي الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ. وتقوم سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية بالتخطيط لزيادة الطاقة الناجتة عن الغاز احليوي لتصل إلى 21 ميجا 

واط بحلول نهاية اخلطة.

4.3.3  عن�شر البيئة التنظيمية

هناك حاجة إلجراء تطويرين رئيسيني على اإلطار التنظيمي، يتعلق أحدهما بتحديث لوائح وأنظمة البناء والترخيص إلدماج 
مبادئ االستهالك واإلنتاج املستدامني، ويتعلق اآلخر بتحديث سياسة تقييم األثر البيئي.

لوائح البناء والرتخي�س
ال تدمج لوائح البناء والترخيص احلالية اجلوانب البيئية واالجتماعية الهامة التي ينبغي أن تكون عنصرا أساسيا يف عمليات البناء 

والتشييد. وينبغي تناول القضايا التالية يف اللوائح احملدثة:

حتديد عناصر املباني اخلضراء، وإلزامها لكافة املباني اجلديدة.. 1

استحداث خطة اإلدارة البيئية كجانب إلزامي يف كافة مشاريع البناء.. 2

استحداث الصحة والسالمة املهنيتني يف أعمال البناء كجانب إلزامي.. 3

احلصول على املوافقات البيئية ملشاريع البناء ذات الصلة.. 4

إدماج التأمني يف مشاريع البناء، مبا يف ذلك تأمينات العمال اليوميني واألطراف الثالثة.. 5

دمج االعتبارات اإللزامية للتصميم اآلمن، مع األخذ بعني االعتبار التكيف مع األخطار الطبيعية والكوارث املناخية.. 6

ايجاد آلية واضحة إلنفاذ القانون مبا يف ذلك الرقابة والتفتيش.. 7

ايجاد نظام عقوبات مناسب لضمان التنفيذ.. 8

ايجاد إدارة سليمة للنفايات الناجتة عن البناء والهدم يف الالئحة الداخلية احملدثة، مبا يف ذلك دمج العقوبات الصارمة على . 9
االنتهاكات.

ا�شتحداث التقييم واملوافقات البيئية يف قطاع البناء
ال يخضع قطاع البناء حاليا إلى عمليات التقييم أو املوافقات البيئية، إال إذا اقتضت إجراءات املانح بذلك، األمر الذي يؤدي إلى 

حدوث ممارسات تؤثر سلبا على البيئة. ومن أجل معاجلة هذا الضعف، مت اقتراح األنشطة التالية: 

إعداد معايير للبناء والتي ينبغي أن تخضع لتقييم األثر البيئي ملشاريع البناء )حسب احلجم، نوع االستخدام، املوقع، التأثير . 1
احملتمل على البنية األساسية البلدية والوطنية، التأثير على األحياء خالل مرحلة البناء، التشغيل والهدم، والتأثير على 
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النظم البيئية على سبيل املثال(. وباالستناد إلى املعايير التي مت وضعها، يتم حتديد املشاريع التي ينبغي أن تخضع لتقييم 
األثر البيئي الكامل، أو تقييم األثر البيئي األولي، أو تلك التي تتطلب موافقات بيئية.

تصنيف مشاريع البناء وحتديد تلك التي حتتاج إلى موافقة بيئية من سلطة جودة البيئة على أساس املعايير التي مت وضعها.. 2

حتديث إجراءات تنفيذ سياسة تقييم األثر البيئي للسماح باستحداث إجراءات تقييم األثر البيئي يف مشاريع البناء ذات األثر . 3
الكبير، مثل تطوير املدن اجلديدة، والطرق الرئيسية، والبنية التحتية الرئيسية. 

استحداث خطط إدارة بيئية ملرحلة التصميم، ومرحلة البناء، ومرحلة التشغيل للبنية التحتية كأمر إلزامي ملشاريع البنية . 4
التحتية الكبيرة.

ضمان توضيح وتطوير إجراءات الرصد املناسبة املتعلقة باجلوانب البيئية للبناء، مبا يف ذلك االلتزام بخطط اإلدارة البيئية، . 5
والفحص والتفتيش واإلبالغ بني مختلف املؤسسات املعنية.

البناء  البيئة على كيفية متحيص مشاريع  ينبغي تدريب موظفي سلطة جودة  التنظيمي اجلديد،  تنفيذ اإلطار  من أجل ضمان 
وتنفيذ اإلجراءات اجلديدة، مبا يف ذلك الظروف املالئمة التي ميكن توظيفها يف مشاريع البناء لضمان احلماية البيئية، كما أن 

التدريب على الفحص والرصد املتعلقان بهذا املوضوع مطلوب أيضا.

ا�شتخدام التقييم البيئي ال�شرتاتيجي يف املخططات الهيكلية
يف الوقت الراهن، ال تخضع املبادئ التوجيهية لتطوير املخططات الهيكلية إلى التقييم البيئي االستراتيجي، وتشير سياسة 
تقييم األثر البيئي على ضرورة إخضاع املخططات الهيكلية إلى التقييم البيئي االستراتيجي، إال أنه لم يتم إخضاع أي مخطط 
إلى هذا التقييم حتى اآلن، وينبغي حتديث سياسة تقييم األثر البيئي من أجل ضمان إخضاع كافة املخططات للتقييم البيئي 
االستراتيجي. وينبغي أن يتم ذلك بالتوازي مع حتديث املبادئ التوجيهية لتطوير املخططات الهيكلية، إذ ينبغي حتديثها لضمان 

قيام الهيئات احمللية بإجراء تقييم بيئي استراتيجي لهذه اخلطط قبل عرضها من اجل االعتراضات.

وينبغي أن تقوم سلطة جودة البيئة بإنفاذ تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي للمخططات الهيكلية، وأن يقوم املجلس األعلى 
للبناء والتنظيم بتقدمي الدعم الالزم. ومن املهم تدريب موظفي سلطة جودة البيئة على كيفية مراجعة التقييم البيئي االستراتيجي، 
وكيفية دعم وحدات احلكم احمللي خالل عملية التقييم البيئي االستراتيجي للمخططات الهيكلية، بغية تسهيل تنفيذ هذا 

التدخل.

4.3.4  عن�شر الطاقة 

مت اقتراح التدخالت التالية فيما يتعلق بالطاقة يف قطاع البناء واالسكان:

مراجعة التعليمات املرتبطة بالطاقة املتجددة
مت سن التعليمات املرتبطة بالطاقة املتجددة مؤخرا، إال أن هناك نقاش حول فعالية التحرك نحو الطاقة املتجددة. وتتضمن هذه 
املناقشات مسائل تتعلق برسوم التوصيل، وقدرة شبكة الكهرباء على إستيعاب  تغيرات حموالت الطاقة املتجددة التي تغذي 
الواحدة والذي يتم خالله السماح باحتساب الطاقة يف نظام قياس االستهالك الصايف.  الزمني يف السنة  الشبكة، واإلطار 
وعليه، ستكون هناك حاجة لدراسة تقنية ومالية لتقييم الفعالية وتيسير املناقشات بني الشركاء خالل السنوات اخلمس املقبلة.



خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  الـمستدامني فـي فلسطني 2016

88

ا�شتحداث الكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة والطاقة الكهرو�شوئية يف املباين احلكومية
تعزيز  بعملية  للقيام  عام  باستحداث صندوق  والتخطيط  املالية  وزارة  عبر  الفلسطينية  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  قامت سلطة 
حتديث املباني احلكومية. وخالل السنوات اخلمس القادمة، من املقترح أن يتم حتديث 30 مبنى على األقل، بتكلفة إجمالية 
التي متت  املدارس  إلى  )باإلضافة  احلكومية  املباني  من  العديد  قيام  أيضا  املقترح  ومن  أمريكي.  دوالر  مليون   1,5 إلى  تصل 
مناقشتها يف إطار عملية تخضير املدارس( بإدماج الطاقة املتجددة يف املدارس، واملستشفيات، واملزارع، ومرافق تقدمي الرعاية 
الصحية. ومن املقترح أن يتم تزويد ما مجموعه 150 مبنى حكومي يف السنة بالطاقة الكهروضوئية )مبا يف ذلك املدارس(، إذ 

يتوقع أن تصل امليزانية إلى 2,25 مليون دوالر أمريكي.

تعزيز حتديث املباين ذات ال�شتهالك الكثيف للطاقة واملوارد
تعتبر التعليمات القانونية التي جتبر مستهلكي الطاقة بشكل كثيف على اخلضوع إلى تدقيق استهالك الطاقة أمرا مهما 
كل  جتبر  واضحة  تعليمات  بإصدار  الفلسطينية  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  سلطة  تقوم  أن  وينبغي  التحديث.  تعزيز  يف  للبدء 
مستهلك للطاقة بشكل كبير على اخلضوع إلى تدقيق استهالك الطاقة وإدخال تعديالت الحقة. ويف سبيل ذلك، ينبغي أن 
حتدد التعليمات معايير التصنيف ملستهلكي الطاقة بشكل كبير بحيث يكون التدقيق إلزاميا بالنسبة لهم. ومبجرد وضع 

املعايير، سيتم وضع قائمة باملباني كثيفة االستخدام للطاقة.

ووفقا لهذا القائمة، ستبدأ سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية بإجراء تدقيق استهالك الطاقة لهذه املباني، ومتلك سلطة 
الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية القدرة على إجراء 50 تدقيق يف السنة )سواء للمباني اخلاصة أو احلكومية(، إال أن ذلك 

يستلزم إبقاء فرق التدقيق كموظفني رسميني يف سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية.

وخالل فترة التخطيط، يتوقع أن تتوصل سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية إلى اتفاقية مع 10 منشآت سنويا لتخضع 
إلى إجراء تدقيق استهالك الطاقة )يف انتظار إصدار التعليمات(. ومن املقترح أن يتم إجراء تدقيق خلمسني منشأة خالل السنوات 
اخلمس املقبلة. ومن املقترح أيضا أن تخضع 50% على األقل من هذه املنشآت إلى إدخال تعديالت عليها خالل فترة التخطيط 

لتوفير الطاقة.

ولتسهيل مواصلة ودعم كفاءة استخدام الطاقة، وتدقيقات استهالك الطاقة، والطاقة املتجددة، فإنه من املهم زيادة قدرة 
مختلف الشركاء واملعاهد واملدارس الكهربائية فيما يتعلق بهذه املسائل. ويعد هذا أمرا حاسما بالنسبة ملهندسي الصيانة يف 
الصناعات ذات االستهالك العالي للطاقة. ومن املقترح أن يتم تدريب حوالي 100 شخص على مبادئ إجراء التدقيق الطاقي، 

واستحداث كفاءة استخدام الطاقة ومنشآت الطاقة املتجددة.

4.3.5  عن�شر بناء القدرات والتوعية 

اأول: برنامج التوعية والتدريب اخلا�س بالهيئات املحلية
يتضمن هذا البرنامج زيادة وعي البلديات باملباني اخلضراء، املباني ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة، وكودات البناء اجلديدة 
العليا  اإلدارة  مستوى  توعية   على  يشتمل  أن  وينبغي  العام.  االستخدام  لغرض  البلدية  املباني  أجل  من  األموال  على  واحلصول 
الترخيص، والرقابة  البلديات حول  بناء القدرات للموظفني املسؤولني واملهندسني يف  البلديات، وينبغي أن يرتبط ببرامج  يف 
والتفتيش، والرصد، وإدارة النفايات الناجتة عن البناء والهدم، وخطط اإلدارة البيئية، واإلبالغ عن القضايا البيئية املتعلقة 

بالعناصر اخلضراء.
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ثانيا: برنامج بناء قدرات ل�شركات الت�شميم واملهند�شني
وضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات يتعلق بالبنية التحتية، ويستهدف شركات التصميم واملهندسني العاملني يف املنظمات غير 

احلكومية، و هيئات احلكم احمللي، والقطاع اخلاص، واملؤسسات احلكومية:

استهداف املهندسني العاملني، حيث مت التخطيط لتدريب 1000 من املهندسني العاملني، ومن املقترح أن يتم تدريب 20% أ. 
من إجمالي شركات التصميم ضمن هذا البرنامج.

استهداف الطالب يف كليات الهندسة، إذ ستكون هناك حاجة لتحديث املقررات الدراسية يف كافة كليات الهندسة ب. 
لتدمج خطط اإلدارة البيئية، وعناصر البناء األخضر، وإجراءات الترخيص احملدثة. ومن املقترح أن يتخرج حوالي 2000 

مهندس من اجلامعات خالل فترة هذه اخلطة من املتوخى أن يكون قد مت تدريبهم على املقررات احملدثة.

ثالثا: تغيري �شلوك امل�شتهلكني- برنامج توعية الأ�شر
من املهم زيادة معرفة ووعي السكان من أجل خلق الطلب على املباني اخلضراء، والتي تشمل اجلوانب التالية:

أهمية حتديث وصيانة املباني القائمة.أ. 
احلصول على األموال من أجل عناصر البناء األخضر، وتعديل وحتديث وصيانة املباني القائمة.ب. 
مزايا املباني اخلضراء، وإمكانية االقتصاد يف تكلفتها.ج. 
استبدال املواد، ومن األمثلة على ذلك: اإلضاءة الفعالة واإلضاءة النهارية، وأجهزة كهربائية أكثر فعالية، وأجهزة التدفئة د. 

والتبريد، ومواقد طهي محسنة.
حتسني العزل: التصميم املالئم لإلحتفاظ بالطاقة الشمسية Passive أو التصميم املنتج واملخزن للطاقة الشمسية Active ه. 

للتدفئة والتبريد، وسوائل التبريد البديلة، واسترجاع تدوير الغازات املفلورة.
ترشيد استخدام املياه مع احلفاظ على النظافة.و. 
ترشيد استخدام الطاقة.ز. 
مبادئ تدوير وإعادة استخدام النفايات.ح. 

وخالل السنوات اخلمس القادمة، من املقترح أن يتم تنظيم 400 ورشة عمل موزعة على كافة احملافظات يف فلسطني، و يشتمل 
برنامج التوعية على ما ال يقل عن خمس إعالنات تلفزيونية وخمسة إعالنات إذاعية سنويا. ومن املهم أن تشتمل كل ورشة عمل 

على تقييم وتقرير عن ما يلي:

عدد األسر املستهدفة.. 1

عدد الرسائل التي يتم توجيهها.. 2

النسبة املئوية لألسر التي لديها معرفة بشأن جوانب املباني اخلضراء.. 3

النسبة املئوية لألسر التي لديها معرفة بشأن اخليارات والسلوك اجليد املتعلق باستخدام الطاقة.. 4

النسبة املئوية لألسر التي لديها معرفة بشأن اخليارات والسلوك اجليد املتعلق باستخدام املياه والنظافة الصحية السليمة.. 5

النسبة املئوية لألسر التي لديها معرفة بشأن اخليارات والسلوك اجليد املتعلق بإنتاج النفايات وإدارتها.. 6
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رابعا: برنامج توعية وتدريب �شركات البناء
ينبغي أن تكون شركات البناء على علم بالتقنيات اخلضراء، ومختلف املعايير املرتبطة بها، إال أن ذلك وحده غير كاف. 
فينبغي تنظيم برنامج بناء القدرات لضمان قدرتهم على استحداث هذه اجلوانب. ويتناول برامج بناء القدرات لشركات البناء 
كال من الفنيني واملهندسني، ومن املقترح أن يتم تدريب 1,000 فني و100 مهندس. وتشمل مواضيع التدريب: إدارة النفايات، 
واجلوانب البيئية للبناء، وطرق تطوير، وتنفيذ، الرصد واإلبالغ عن خطة اإلدارة البيئية للبناء، وأعمال البناء املتعلقة بحفظ 

الطاقة واملياه، ومنشآت الطاقة املتجددة، والسالمة يف مواقع البناء، ونظم املياه الرمادية.

4.3.6 عن�شر اإ�شدار ال�شهادات

مت بذل العديد من اجلهود يف مجال إصدار الشهادات، ولكن ما مت فعله غير كاف. وبالرغم من قيام نقابة املهندسني بوضع 
مجموعة كودات للمباني اخلضراء، وكفاءة استخدام الطاقة يف املباني، إال أنه لم يتم اعتماد أي من هذه الكودات رسميا 
يف فلسطني، واملطلوب هو إقرار مجموعة الكودات هذه أو حتديثها ورفع مستواها عن طريق مؤسسة املواصفات واملقاييس 
الفلسطينية من أجل السماح بإجراء عملية إصدار الشهادات. باإلضافة إلى ذلك، من املهم ضمان وجود شركات قادرة على 
منح الشهادات يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن املقترح أن يتم إنشاء ما ال يقل عن أربعة شركات إلصدار الشهادات 
املتعلقة باملباني اخلضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، ومعيار ISO14001 )اإلدارة البيئية(، وتتوخى اخلطة تصديق 30 مبنى على 

األقل خالل السنوات اخلمس املقبلة.

4.4  امليزانية التقديرية

يبلغ التقدير األولي مليزانية تنفيذ مقترحات االستهالك واإلنتاج املستدامني يف قطاع البناء واإلسكان حوالي 12,75 مليون دوالر 
أمريكي، موزعة على النحو التالي: 71% للهدف التشغيلي األول، 11% للهدف التشغيلي الثاني، و18% للهدف التشغيلي الثالث. 
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ك والإنتاج امل�شتدامني يف قطاع البناء والإ�شكان
4.5  م�شفوفة تنفيذ ال�شتهال

ضراء
خل

ي ا
عزيز املبان

سة ت
سيا

طوير 
1: ت

جة 
1: النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة 

ا
املسؤولة

الشركاء
حتقيقها بحلول عام 

ني 
ف التي يتع

مؤشرات األهدا
2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 .

ص
صدار التراخي

حتديث لوائح البناء وإ
أ

 .
ضراء، وإلزامها لكافة 

خل
صر املباني ا

حتديد عنا
جلديدة. 

املباني ا
. ب

 استحداث خطة اإلدارة البيئة كجانب إلزامي يف كافة 
مشاريع البناء. 

. ج
صحة والسالمة املهنيه  يف أعمال البناء 

استحداث ال
كجانب إلزامي. 

د
 .

صول على املوافقات البيئية ملشاريع البناء ذات 
حل

ا
صلة )أنظر للمشروع 4 أدناه(. 

ال
ه

 .
إدماج التأمني يف مشاريع البناء، مبا يف ذلك تأمينات 

ف الثالثة. 
العمال اليوميني واألطرا

و
 .

صميم اآلمن، مع األخذ 
دمج االعتبارات اإللزامية للت

ف مع األخطار الطبيعية و الكوارث 
بعني االعتبار التكي

املناخية. 
ز

 .
ص 

ضحة إلنفاذ القانون مبا يف ذلك الفح
دمج آلية وا
ش. 

والتفتي
. ح

ضمان التنفيذ. 
دمج نظام عقوبات مناسب ل

. ط
جتة عن البناء والهدم 

 دمج إدارة سليمة للنفايات النا
حملدثة، مبا يف ذلك دمج 

يف الالئحة الداخلية ا
صارمة على االنتهاكات. 

العقوبات ال

حلكم 
وزارة ا
حمللي

ا
سلطة جودة البيئة، وزارة 

العمل، وزارة األشغال عامة 
واإلسكان، نقابة املهندسني، 

حمللي. 
حلكم ا

وحدات ا

1
 .

جلوانب التي 
صياغة الئحة جديدة ودمج كافة ا

حتديث. 
حتتاج إلى 

2
 .

جلديدة. 
املوافقة على الالئحة ا

3
 .

صر التي مت دمجها. 
عدد العنا

4
 .

ضايا البيئية جزءا من عملية 
أن متثل الق
ص. 

الترخي

200,000
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2
 .

جتة 
ضع خطة رئيسية وشاملة إلدارة النفايات النا

و
عن البناء والهدم. 

خلطة الرئيسية والشاملة خيارات 
مالحظة: تدمج ا

ضا 
ص، إعادة التدوير، التجميع، والنقل، وتشمل أي

التخل
ف الفاعلة يف اإلدارة. 

مواقع ومسؤوليات األطرا

حلكم 
وزارة ا

حمللي/ 
ا

سلطة جودة 
البيئة. 

سلطة جودة البيئة، نقابة 
املهندسني، وزارة األشغال 

حتاد 
العامة واإلسكان، ا

حلكم 
املقاولني، وحدات ا

حمللي. 
ا

1
 .

ضع خطة رئيسية وشاملة أولية لقطاع غزة 
و

بحلول عام 2018. 
2

 .
ضفة 

ضع خطة رئيسية وشاملة أولية لل
و

3. الغربية بحلول عام 2018. 
جتة عن البناء والهدم 

% النفايات النا
 إدارة 25

خلطة الرئيسية والشاملة 
صيات ا

وفقا لتو
بحلول عام 2022. 

4
 .

ص من 
إجراء تقييم أثر بيئي ملواقع التخل

جتة عن البناء والهدم، ويتم 
النفايات النا

حتديد املواقع بحلول عام 2021. 
االنتهاء من 

5
 .

خلطط الرئيسية والشاملة األولية إلى 
حتديث ا

خطط رئيسية وشاملة معتمدة رسميا بحلول 
عام 2022. 

6
 .

عدد االنتهاكات التي قامت البلديات ذات 
ف وباء( باإلبالغ عنها، واملتعلقة 

ف )أل
صني

الت
جتة عن البناء والهدم. )ال 

بإدارة النفايات النا
س للمؤشر، بالتالي فإن اإلبالغ 

يوجد خط أسا
صد االستهالك واإلنتاج املستدامني 

سيبدأ بر
ف يف 

حتديد مؤشر الهد
فقط( وعليه، ال ميكن 

هذا الوقت. 

150,000

3
 .

االستفادة من التقييم البيئي االستراتيجي يف 
ط املادية. 

خلط
ا

أ
 

.
خلطة املادية إلدماج املوافقات 

حتديث إجراءات ا
س 

خلطط املادية على أسا
البيئية للبناء والتنظيم وا

التقييم البيئي االستراتيجي. 
ب

 .
ض تنفيذ وتطبيق سياسة تقييم األثر البيئي، 

 فر
خلطط 

صر التقييم البيئي االستراتيجي على ا
وعن

املادية.

سلطة جودة 
البيئة. 

حمللي، الهيئات 
حلكم ا

وزارة ا
خلدمات 

س ا
حمللية، مجال

ا
املشتركة للتخطيط والتنمية، 

س التخطيط األعلى.  
مجل

1
 .

خلطة املادية بدمج 
قيام إجراءات تطوير ا

التقييم البيئي االستراتيجي. 
2

 .
جلديدة التي مت 

خلطط ا
% من ا

ضوع 35
خ

ضعها إلى التقييم البيئي االستراتيجي. 
و

3
 .

خلطط املعتمدة التي 
النسبة املئوية من ا

صيات التقييم البيئي 
مت تنقيحها إلدماج تو

االستراتيجي. 

100,000
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4
 .

استحداث التقييم البيئي واملوافقات يف قطاع البناء: 
أ

 
.

ضع لتقييم 
إعداد معايير للبناء والتي ينبغي أن تخ

حلجم، نوع 
األثر البيئي ملشاريع البناء )حسب ا

حملتمل على البنية 
االستخدام، املوقع، التأثير ا

األساسية البلدية والوطنية، االستخدام أثناء 
العمليات، والتأثير على النظم البيئية على سبيل 

املثال(. 
ب

 .
حتتاج إلى موافقات بيئية- 

حتديد مشاريع البناء التي 
ضرورة تقييم األثر البيئي. 

ال تستلزم بال
ت

 .
حتديث إجراءات تنفيذ سياسة تقييم األثر البيئي.

ث
 .

صد املناسبة، 
ضيح وتطوير إجراءات الر

ضمان تو
ف 

ش واإلبالغ بني مختل
ص والتفتي

مبا يف ذلك الفح
املؤسسات املعنية.

سلطة جودة 
البيئة. 

حمللي، وزارة 
جلكم ا

وزارة ا
األشغال العامة واإلسكان، 

ض 
صندوق تطوير وإقرا

حمللية. 
البلديات، الهيئات ا

1
 .

% من مشاريع البناء إلى التقييم 
ضوع  100

خ
البيئي. 

2
 .

مساحة مواقع البناء )باملتر املربع( 
ضعةللتقييم البيئي. 

خلا
ا

3
 .

صلت على موافقات 
عدد مشاريع البناء التي ح

بيئية. 

60,000

5
 .

3R( )سياسة التقليل، 
s( تعزيز سياسات الثالث

إعادة االستخدام، التدوير(: استحداث حوافز لتعزيز 
ضوي من نفايات البلدية عن 

جلزء الع
استخراج ا

حتويل النفايات إلى دبال 
ضم الالهوائي أو 

طريق اله
)كمبوست (. 

سلطة جودة 
البيئة. 

حمللي، 
حلكم ا

وزارة ا
البلديات، وزارة األشغال 

العامة واإلسكان، وزارة املالية 
والتخطيط، املنظمات غير 

حلكومية. 
ا

 .1
ضع السياسة واملوافقة عليها. 

 و
2

 .
صة لتنفيذ السياسة. 

ص
اعداد امليزانية املخ

3
 .

عدد املشاريع التي مت الشروع بها نتيجة 
السياسة. 

4
 .

الكمية املستخرجة من خالل هذه املبادرات. 

150,000

6
 .

مراجعة التعليمات املرتبطة بقانون الطاقة املتجددة. 
سلطة الطاقة 

واملوارد 
الطبيعية 

الفلسطينية. 

سلطة جودة البيئة، املنظمات 
حلكومية، منظمات 

غير ا
ص العاملة يف 

خلا
القطاع ا

حتاد 
مجال الطاقة املتجددة، ا

صناعات الطاقة املتجددة 
الفلسطيني، مقدمي خدمات 

الكهرباء. 

1
 .

إجراء تقييم. 
2

 .
ش مع الشركاء حول نتائج التقييم 

النقا
حملددة. 

خلطوات املستقبلية ا
وا

20,000
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7
 .

ضع العالمات البيئية 
ضراء أو و

ضع معايير خ
و

للمباني. 
مؤسسة 

صفات 
املوا

س 
واملقايي

الفلسطينية- 
سلطة الطاقة 

واملوارد 
الطبيعية 

الفلسطينية. 

سلطة جودة البيئة، سلطة 
الطاقة واملوارد الطبيعية 

الفلسطينية، نقابة املهندسني، 
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان. 

 ISO14001 ،ضر، وفورات الطاقة
إدماج البناء األخ

، والعالمات البيئية كجزء من املعايير الفلسطينية 
للمباني. 

100,000

8
 .

صر 
جلهات املانحة إلدماج العنا

ط على ا
ضغ

ال
ضراء يف املشاريع التي يقوموا بدعمها: 

خل
ا

أ
 

.
ضراء يف إعمار وإعادة 

خل
صر ا

ضمان إدماج العنا
جلديدة التي 

إعمار قطاع غزة، ويف البنية التحتية ا
ضفة الغربية وقطاع غزة. 

يتم دعمها يف ال
ب

 .
ص ميزانية إلعادة تأهيل املباني التاريخية 

صي
 تخ

القائمة، واستغاللها للمنفعة العامة، بحيث تدمج 
ضراء. 

خل
صر ا

العنا

س 
مكتب رئي
الوزراء. 

وزارة املالية والتخطيط، 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
وزارة السياحة واآلثار، سلطة 
جودة البيئة، جهات  التنفيذ. 

1
 .

صر 
عدد املانحني الراغبني يف إدماج العنا

صة 
خلا

ضراء يف مشاريع البنية التحتية ا
خل

ا
بهم. 

2
 .

ف البنية التحتية التي 
النسبة املئوية من تكالي

يقوم املانحون بدعمها، والتي مت إدراجها يف 
صر. 

ضير العنا
عملية تخ

3
 .

صر 
عدد املباني القائمة التي تدمج العنا

ضراء. 
خل

ا
4

 .
عدد املباني التاريخية التي مت ترميمها بطريقة 

ضراء فيها. 
خل

صر ا
تدمج العنا

25,000
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كومية 
حل

ي ا
ي املبان

ضراء ف
خل

ت ا
ستثمارا

جيع اال
ش

2: القيادة باالقتداء - ت
جة 

1 - النتي
ف 

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية التقديرية 
)بالدوالر األمريكي(

1
 

.
ضر 

بناء مبنى إيكولوجي أخ
لسلطة جودة البيئة. 

سلطة جودة 
البيئة

وزارة األشغال العامة واإلسكان، سلطة 
ضي، وزارة املالية والتخطيط، 

األرا
س الوزراء.

مكتب رئي

1 .
حلكومي 

ضي ونقل ملكيتها لالستخدام ا
حتديد األرا

صالح سلطة جودة البيئة، مبساحة تتراوح بني 3 إلى 5 
ل

دومنات. 
2 .

صيلي. 
صميم التف

االنتهاء من دراسة الت
3 .

وثائق العطاءات جاهزة. 
4 .

تأمني التمويل اإلجمالي الذي يبلغ 3.7 مليون.

3,7  مليون للبناء، 
صميم مبلغ 

ويتطلب الت
400,000 بحلول عام 

2022

2
 

.
استحداث النظام 

ضوئي يف املباني 
الكهرو

حلكومية. 
ا

سلطة الطاقة 
واملوارد 

الطبيعية 
الفلسطينية

حمللية، سلطة جودة البيئة، 
الهيئات ا

س 
صحة، الوزارات املختلفة، مجل

وزارة ال
الوزراء، وزارة التربية والتعليم العالي، 

ض البلديات، وزارة 
صندوق تطوير وإقرا
املالية والتخطيط. 

1
 .

س واملباني 
زيادة بنسبة 150 مبنى سنويا يف عدد املدار

ضوئي على أسطح 
حلكومية التي متلك نظام كهرو

ا
املباني. 

2
 .

جتة عن كل مبنى 10 
يبلغ متوسط الطاقة املتجددة النا

كيلو واط. 

2,250,000
 

3
 .

ضير 
استحداث عملية التخ

حلكومية
س ا

للمدار

أ
 .

ضراء. 
خل

س ا
بناء املدار

. ب
ضوئي 

استحداث النظام الكهرو
س القائمة. 

يف أسطح املدار
. ت

استحداث سخانات املياه 
الشمسية )مع نظم إعادة توزيع 

س. 
املياه( يف املدار

. ث
استحداث تدوير املياه الرمادية. 

. ج
استحداث تدوير/ أعادة 

استخدام الورق. 

وزارة التربية 
والتعليم العالي

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 
حمللية، سلطة 

الفلسطينية، الهيئات ا
جودة البيئة. 

1
 .

ضراء )ما ال يقل عن مدرسة 
خل

جلديدة ا
س ا

عدد املدار
واحدة يف السنة(. 

2
 .

س التي مت تزويدها بسخانات املياه 
زيادة يف عدد املدار

الشمسية )زيادة بنسبة 200 مدرسة(. 

 3,000,000
ضير 

ف تخ
)وتشمل تكالي

جلديدة، 
س ا

املدار
استحداث مواد 

س 
ضير يف املدار

التخ
القائمة فقط(
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4
 .

استحداث كفاءة استخدام 
حلكومية

الطاقة يف املباني ا

أ
 .

حلكومية. 
إجراء تدقيق للمباني ا

. ب
صيات التدقيق. 

تنفيذ تو

سلطة الطاقة 
واملوارد 

الطبيعية 
الفلسطينية. 

حلكومية التي متلك 
كافة الوكاالت ا

مبانيها، سلطة جودة البيئة، وزارة املالية 
والتخطيط. 

1
 .

حلكومية. 
% من املباني ا

مت تدقيق 100
2

 .
إجراء التعديل والتحديث لثالثني مبنى حكومي. 

1,500,000

5
 

.
صفات الفنية 

حتديث املوا
حلكومية املتعلقة بالبناء. 

ا

صر 
هناك مشاريع إلدماج العنا

ضراء يف إنشاء البنية التحتية 
خل

ا
جلديدة. 

ا

وزارة األشغال 
العامة 

واإلسكان. 

سلطة جودة البيئة، سلطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية الفلسطينية، وزارة 

ض 
صندوق تطوير وإقرا

حمللي، 
حلكم ا

ا
البلديات، وزارة املالية والتخطيط، وزارة 
التربية والتعليم العالي، نقابة املهندسني. 

1
 .

دليل محدث ملشتريات البنية التحتية. 
2

 .
جلديدة التي مت 

% على األقل من مشاريع البناء ا
25

صر 
صفات التي تدمج العنا

شراؤها باستخدام املوا
ضراء. 

خل
ا

100,000 من أجل 
صفات 

حتديث املوا
الفنية. 

6
 

.
جلديدة 

تشجيع بناء املباني ا
ضراء. 

خل
ا

وزارة املالية 
والتخطيط. 

وزارة األشغال العامة واإلسكان، سلطة 
حمللي، 

حلكم ا
جودة البيئة، وزارة ا

ض البلديات، 
صندوق تطوير وإقرا

حلكومية التي تخطط إلنشاء 
الوكاالت ا

مباني جديدة. 

ضراء. 
خل

جلديدة ا
حلكومية ا

% من املباني ا
تشييد 25

1,000,000 )فرق الكلفة 
بني البناء العادي والبناء 

ضر(. 
األخ
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طاقة 
ف لل

كثي
ك ال

ال
ه

ست
ت اال

ي القائمة ذا
صيانة املبان

ث و
حدي

ل والت
عدي

3: الت
جة 

2: النتي
ي 

غيل
ش

ف الت
هد

ال

النتائج/ التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

عام 2022
امليزانية التقديرية 
)بالدوالر األمريكي(

1 .
حتديد املنشآت ذات االستهالك العالي 

للطاقة. 
سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية. 

صناعات 
حتاد ال

الغرفة التجارية، ا
الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، وزارة 

صاد الوطني. 
االقت

1
 

.
ضع معايير للتحديد خالل 2017. 

و
2

 
.

ضع قائمة باملنشآت ذات االستهالك 
و

العالي للطاقة بحلول نهاية عام 2017. 

10,000

2 .
إجراء تدقيق إلزامي الستهالك 
صناعي 

الطاقة ملباني القطاع ال
والتجاري ذات االستهالك العالي 

للطاقة. 

سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعة الفلسطينية. 

صناعات 
حتاد ال

الغرفة التجارية، ا
الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، املنشآت 

صاد الوطني. 
املختارة، وزارة االقت

1
 

.
إجراء تدقيق لعشرة منشآت سنويا 

)املجموع: 50(. 
250,000

3 .
ضع 

حتديد املنشآت ذات األولوية لتخ
للتعديل والتحديث. 

سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية. 

صناعات 
حتاد ال

الغرفة التجارية، ا
الفلسطينية، سلطة جودة البيئة. 

1
 

.
ضع معايير لتحديد املنشآت ذات األولوية. 

و
2

 
.

حتديد قائمة باملنشآت ذات األولوية. 
5,000

4 .
القيام بدراسة جدوى للمنشآت 

املختارة إلظهار كفاءة اإلجراءات. 
صناعات 

حتاد ال
ا

الفلسطينية، الغرفة 
التجارية. 

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 
الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، املنشآت 

املختارة. 

1
 

.
جلدوى. 

ضوع  عشرون منشأة لدراسة ا
خ

150,000

5 .
حملتملة، 

حتديد أدوات التمويل ا
وتنفيذ التعديل والتحديث.  

صناعات 
حتاد ال

ا
الفلسطينية/ الغرفة 

التجارية. 

بنك فلسطني، سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، 
املنشآت املختارة، وزارة املالية والتخطيط، 

صناعات الفلسطينية، الغرفة 
حتاد ال

ا
التجارية. 

1
 

.
صادر 

قيام عشرة منشآت بتحديد م
التمويل. 

2
 

.
قيام عشرة منشآت بإجراء التعديل 

 والتحديث. 
.3

% من الطاقة. 
  توفير 25

.4
ض 

% من إجمالي التمويل ألغرا
 تأمني 50

التعديل والتحديث. 

تعتمد على نتائج 
جلدوى- تقدر 

ا
مببلغ 1,000,000



خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  الـمستدامني فـي فلسطني 2016

98

ي
خدام املبان

ست
ي ا

ستدامة ف
حلياة امل

ب ا
سالي

ضراء وأ
خل

ي ا
شأن املبان

ي ب
4: زيادة الوع

جة 
3: النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

2022

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 .

ني: 
زيادة وعي األسر بشأن االستهالك واإلنتاج املستدام

أ
 

.
صيانة املباني القائمة. 

أهمية التعديل والتحديث و
ب

 .
ضراء، 

خل
صر البناء ا

صول على األموال من أجل عنا
حل

ا
صيانة املباني القائمة. 

التعديل والتحديث و
ت

 .
صاد يف تكلفتها. 

ضراء، وإمكانية االقت
خل

مزايا املباني ا
ضاءة الفعالة 

استبدال املواد، ومن األمثلة على ذلك: اإل
ضاءة النهارية، أجهزة كهربائية أكثر فعالية، أجهزة 

واإل
حتسني العزل:  

التدفئة والتبريد، ومواقد طهي محسنة. 
صميم املالئم لإلحتفاظ بالطاقة الشمسية  Passive أو 

الت
Active صميم املنتج واملخزن للطاقة الشمسية

ثالت
 .

للتدفئة والتبريد، سوائل التبريد البديلة، استرجاع وتدوير 
الغازات املفلورة. 

ج
 .

حلفاظ على النظافة. 
ترشيد استخدام املياه مع ا

ح
 .

ترشيد استخدام الطاقة. 
خ

 .
مبادئ تقليل، تدوير وإعادة استخدام النفايات. 

سلطة جودة 
البيئة. 

سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية، 

سلطة املياه الفلسطينية، 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
مزودي  املياه، مزودي  

س 
الطاقة، البلديات، مجال

خلدمات املشتركة إلدارة 
ا

النفايات، وزارة التربية 
س 

والتعليم العالي، املجل
األعلى لإلعالم. 

1 .
س سنوات، موزعة 

تنظيم 400 ورشة عمل يف خم
على نحو 25 ورشة عمل يف كل محافظة. 

2 .
خمسة إعالنات تلفزيونية سنويا. 

3 .
خمسة رسائل أو إعالنات إذاعية سنويا. 

4 .
ش العمل  عن ما يلي: 

•تقييم وتقارير  ور
	

•عدد األسر املستهدفة. 
	

•عدد الرسائل التي يتم توجيهها. 
	

النسبة املئوية لألسر  التي تعلم بشأن جوانب 
ضراء. 

خل
•املباني ا

	
النسبة املئوية لألسر  التي تعلم بشأن 

جليد املتعلق باستخدام 
خليارات والسلوك ا

ا
•الطاقة. 

	
النسبة املئوية لألسر التي تعلم بشأن 

جليد املتعلق باستخدام 
خليارات والسلوك ا

ا
صحية السليمة.

•املياه والنظافة ال
	

النسبة املئوية لألسر  التي تعلم بشأن 
جليد املتعلق بإنتاج 

خليارات والسلوك ا
ا

النفايات وإدارتها. 

300,000
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2
 

.
ضراء 

خل
صر املباني ا

زيادة وعي شركات البناء بشأن عنا
ضراء، الطاقة، البيئي... إلخ(. 

واملعايير املرتبطة بها )خ
حتاد املقاولني. 

ا
البلديات، نقابة 

املهندسني، شركات 
صميم الهندسي، سلطة 

الت
جلامعات، 

جودة البيئة، ا
صفات 

مؤسسة املوا
س  الفلسطينية. 

واملقايي

1
 .

% من الشركات. 
صول إلى 25

الو
2

 .
جلوانب 

% من شركات البناء تعلم بشأن ا
25

ضراء.  
خل

املتعلقة باملباني ا
3

 .
% من شركات البناء بتطبيق وتنفيذ 

قيام 10
ضراء. 

خل
جلوانب املتعلقة باملباني ا

ا

25,000

3
 .

ضراء، ذات الكفاءة يف 
خل

زيادة وعي البلديات باملباني ا
صول على 

حل
جلديدة وا

استخدام الطاقة، مدونات البناء ا
ض االستخدام العام. 

متويل  من أجل مباني البلدية لغر

حلكم 
وزارة ا

حمللي. 
ا

حمللي، 
حلكم ا

وحدات ا
سلطة جودة البيئة، 

ض 
صندوق تطوير وإقرا

البلديات، نقابات 
حتاد 

املهندسني، اال
الفلسطيني للهيئات 
جلامعات. 

حمللية، ا
ا

1
 .

% من البلديات. 
صول إلى 100

الو
2

 .
س القروية. 

% من املجال
ف 25

استهدا
3

 .
جلوانب 

النسبة املئوية للبلديات التي تعلم بشأن ا
ضراء. 

خل
املتعلقة باملباني ا

4
 .

حمللي التي 
حلكم ا

النسبة املئوية من وحدات ا
تعلم بشأن التغيرات يف القوانني وإجراءات 

ص. 
الترخي

5
 .

صد 
النسبة املئوية من البلديات التي تقوم بر

ضراء التي مت 
خل

جلوانب ا
ومراقبة تنفيذ ا

ش. 
استحداثها حديثا يف عملية البحث والتفتي

6
 .

عدد البلديات املشاركة يف املؤمتر السنوي 
لنقابة املهندسني. 

50,000
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ي البناء
ستدامة ف

ك امل
ال

ه
ست

ئ اال
ج مباد

ى إدما
كاء عل

شر
5: قدرة ال

جة 
3: النتي

ي 
غيل

ش
ف الت

هد
ال

النتائج/التدخالت
جلهة املسؤولة

ا
الشركاء

حتقيقها بحلول عام 2022
ني 

ف التي يتع
مؤشرات األهدا

امليزانية 
التقديرية 
)بالدوالر 
األمريكي(

1
 .

ف 
ضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات، يستهد

و
ني يف املنظمات 

ني العامل
صميم واملهندس

شركات الت
حمللي، القطاع 

حلكم ا
حلكومية، وحدات ا

غير ا
حلكومية املعنية بالبنية 

ص، والوكاالت ا
خلا

ا
أالتحتية: 

 
.

صر األول املهندسني العاملني. 
ف العن

يستهد
ب

 
.

صر الثاني الطالب يف كليات 
ف العن

يستهد
الهندسة. 

ت
 

.
حتديث املقررات 

صر الثالث 
ف العن

يستهد
الدراسية لكلية الهندسة. 

نقابة املهندسني 
جلامعات، سلطة 

ا
الطاقة واملوارد الطبيعية 

الفلسطينية، وزارة 
األشغال العامة واإلسكان، 

سلطة جودة البيئة، 
البلديات، دائرة الهندسة 

ف الوكاالت 
يف مختل

حلكومية، املنظمات غير 
ا

حلكومية، وزارة التربية 
ا

والتعليم العالي. 

1
 .

تدريب 1000 من املهندسني العاملني. 
2

 .
عدد الدورات التي مت تنظيمها. 

3
 .

% من إجمالي 
صميم )20

تدريب 100 من شركات الت
صميم(. 

شركات الت
4

 .
قيام كافة كليات الهندسة بتعديل املقرر الدراسي من 
ضراء. 

خل
صر البنية التحتية واملباني ا

أجل إدماج عنا
5

 .
قيام كافة كليات الهندسة بإدماج خطة اإلدارة البيئية 

للبناء والبناء يف مساقاتها. 
6

 .
ضوع 

تدريب 2000 من خريجي كلية الهندسة على املو
حتديثه. 

من خالل املقرر الدراسي الذي مت 

 500,000
للتدريب، 

و100,000 
لتحديث املقرر 

الدراسي، 
املجموع، 
600,000

2
 .

ف 
ضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات، يستهد

و
موظفي سلطة جودة البيئة. 

ضيعها: الطاقة املتجددة، البناء والتشييد، اللوائح 
من موا

حملدثة، السيما املتعلقة بالتقييم البيئي 
والتعليمات ا

االستراتيجي وتقييم األثر البيئي. 

سلطة جودة البيئة. 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
نقابة املهندسني. 

ض املوظفني 
تدريب 25 متدرب سنويا )ميكن تدريب بع

ضيع مختلفة من خالل دورات تدريبية مختلفة(. 
على موا

100,000
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3
 .

ف 
ضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات، يستهد

و
ضراء

خل
شركات البناء، ويتعلق باملباني ا

أ
 

.
برنامج للفنيني. 

ب
 

.
برنامج للمهندسني. 

ضيع التالية: 
مالحظة: سيشمل البرنامج املوا

جلوانب البيئية املتعلقة بالبناء، طرق 
إدارة النفايات، ا

صد واإلبالغ عن خطة اإلدارة البيئية 
تطوير، تنفيذ، ر

املتعلقة بالبناء والتشييد، جوانب البناء املتعلقة بحفظ 
الطاقة واملياه، منشآت الطاقة املتجددة، سالمة مواقع 

البناء، نظم املياه الرمادية. 

حتاد املقاولني. 
ا

جلامعات، 
شركات البناء، ا

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان، سلطة جودة 

البيئة، وزارة العمل، 
حلكومية، 

املنظمات غير ا
نقابة املهندسني. 

 
.1

س. 
  تدريب 100 مهند

.2
 تدريب 1,000 فني. 

600,000

4
 .

ف 
ضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات، يستهد

و
ضراء، ويشمل 

خل
البلديات ويعنى بشأن املباني ا

ضيع التالية: 
املوا

صد، إدارة النفايات 
ش، الر

ص، الرقابة والتفتي
الترخي

جتة عن عمليات البناء والهدم، خطة اإلدارة البيئية، 
النا

واإلبالغ. 

ض 
صندوق إقرا

وتطوير البلديات. 
نقابات املهندسني، وزارة 

جلامعات، 
حمللي، ا

حلكم ا
ا

حتاد الفلسطيني 
اال

حمللية، سلطة 
للهيئات ا

جودة البيئة. 

ص واحد على األقل من كل بلدية. 
تدريب شخ

200,000

5
 .

ني بشأن مبادئ 
التدريب التمهيدي للشركاء املعني

إجراء تدقيق استهالك الطاقة، كفاءة استخدام 
الطاقة ومنشآت الطاقة املتجددة. 

سلطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية 

الفلسطينية. 

ف 
سلطة جودة البيئة، الغر

صناعات 
حتاد ال

التجارية، ا
جلامعات، 

الفلسطينية، ا
صندوق تطوير 

البلديات، 
ض البلديات، 

وإقرا
ص 

خلا
شركات القطاع ا

الفاعلة يف مجال الطاقة، 
نقابة املهندسني، شركات 
الكهرباء، فنيي الكهرباء. 

1
 

.
ص. 

تدريب 100 شخ
2

 
.

صا على األقل. 
اعتماد 40 شخ

100,000
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6
 

.
ضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات فيما يتعلق 

و
ضراء/ كفاءة 

خل
صدار الشهادات البيئية/ ا

بإ
استخدام الطاقة. 

صفات 
مؤسسة املوا

س 
واملقايي

الفلسطينية. 

ص 
خلا

شركات القطاع ا
صدار 

الفاعلة يف مجال إ
جلامعات، 

الشهادات، ا
حلكومية، 

املنظمات غير ا
سلطة جودة البيئة، سلطة 
الطاقة واملوارد الطبيعية 

الفلسطينية، نقابة 
املهندسني. 

1
 

.
صدار 

إمكانية وقدرة عشرة مؤسسات على إ
الشهادات. 

2
 

.
صدار الشهادات  لثالثني مبنى وفقا للمعايير 

إ
صفات 

الفلسطينية املعتمدة من قبل مؤسسة املوا
س  الفلسطينية. 

واملقايي
3

 
.

صول عشرة مباني على الشهادات الدولية. 
ح

100,000

7
 

.
ني بشأن املباني 

تنظيم دورات تدريبية للمدرب
ضراء. 

خل
ا

نقابة املهندسني. 
سلطة جودة البيئة، 

حتاد 
جلامعات، ا

ا
املقاولني، البلديات، وزارة 
األشغال العامة واإلسكان. 

1
 

.
تدريب 30 مدرب. 

2
 

.
عدد الدورات التي مت تنظيمها. 

200,000



5. الفصل الخامس

رصد وتقييم خطة العمل الوطنية لإلستهالك 
واإلنتاج المستدامين
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مت استحداث العديد من املؤشرات يف خطة العمل الوطنية كأداة لرصد وتقييم التقدم احملرز ومدى حتقيق األهداف والغايات 
املختلفة. ويعرض هذا الفصل رصد املؤشرات املختلفة. وباالستفادة من مؤشرات الرصد املعروضة أدناه، ستقوم سلطة جودة 
البيئة بإعداد تقرير عن التقدم احملرز يف خطة عمل االستهالك واإلنتاج املستدامني على أساس سنوي. كما ستقوم بتلخيص 
التقدم احملرز على مستوى التدخالت، وكذلك أي تغيرات على مؤشرات اإلجنازات العامة. وجتدر اإلشارة إلى أن املؤشرات 
السنوية.  األسس  من  أقل  بتواتر  املؤشرات  هذه  قياس  يتم  أنه  اعتبار  على  ليتم حتديثها،  سنة  من  أكثر  تستغرق  قد  العامة 
وسيتم إعداد تقرير سنوي حول اإلجنازات بحلول منتصف العام املقبل، وسيقوم الشركاء الرئيسيون باالطالع عليه، ويوصى 
بالتباحث مع الشركاء املعنيني لتحديد متطلبات حتديث أو تغيير تدخالت أو مؤشرات اخلطة حسب احلاجة بعد االنتهاء من 

االطالع على التقرير.

2021، ينبغي أن تقوم سلطة جودة البيئة بإجراء تقييم ملدى جناح خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج  وبحلول نهاية عام 
املستدامني، مبا يف ذلك الدروس املستفادة، والبدء بعملية اإلعداد والتحضير للمرحلة التالية من التخطيط خلطة العمل الوطنية 
لالستهالك واإلنتاج املستدامني. وخالل هذه العملية، من املهم أن يتم حتديد املجاالت املستقبلية ذات األولوية ليتم التركيز 
واالستراتيجيات  والسياسات،  التدخالت،  أجل حتديد  من  التحديات  و  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  وإجراء حتليل  عليها 

احملتملة.

5.1 ر�شد املوؤ�شرات العامة 

من اجلدير بالذكر عدم وجود عمليات مسح تهتم بقياس مدى وعي األسر، واألفراد، واملزارعني أو املنشآت بالقضايا البيئية 
ومن ضمنها االستهالك املستدام، وبالتالي ال ميكن قياس أي من مؤشرات االستهالك املستدام يف هذا الوقت. وينبغي اتخاذ 
قرار فيما إذا كان إجراء مسح املعرفة والسلوك واالجتاهات حول هذا املوضوع يعتبر كأولوية، وإذا ما مت اتخاذ هذا القرار، 
واإلنتاج  يقتصر على االستهالك  أن  ينبغي  القطاعات- وال  البيئية يف كافة  القضايا  املسح مختلف جوانب  أن يغطي  فينبغي 
املستدامني يف القطاعات التي مت التركيز عليها يف هذه االستراتيجية، أي قطاعات اإلسكان والبناء، والسياحة، والزراعة، 

إذ يتعني النظر يف اجلوانب البيئية املهمة األخرى كتغير املناخ، والتصحر، والتلوث، والتنوع احليوي على سبيل املثال ال احلصر.

5.1.1  ر�شد املوؤ�شرات العامة لال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني يف القطاع ال�شياحي

وفقا للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ال ميكن قياس العديد من املؤشرات املطلوبة يف هذه املرحلة، إال أنه مت اقتراح 
إدماج مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالسياحة املستدامة )قيد اإلعداد ضمن أهداف التنمية املستدامة( بصفتها 
املؤشرات العامة لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع السياحي. مبقتضى هدف التنمية املستدامة رقم 12: فإن املؤشرات 
الوطنية التكميلية تشمل مؤشر رقم 12.5 الذي لم يتم وضعه بعد، ويتناول هذا املؤشر السياسات حول السياحة املستدامة. 
وإذا مت وضع هذا املؤشر وقياسه ضمن اإلطار الزمني خلطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني، فإن سلطة جودة 
البيئة ستبدأ باالستفادة منه لتقدمي التقارير حول السياحة املستدامة. ومتاشيا مع وضع مؤشرات وطنية تكميلية ألهداف التنمية 
املستدامة، مع التركيز على السياحة املستدامة، فمن املهم أن تقوم سلطة جودة البيئة بالتباحث مع الشركاء املعنيني )اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووزارة السياحة واآلثار( أثناء وضع هذه املؤشرات لتحديد إمكانية إدماج اجلوانب التالية:

مساهمة السياحة البديلة يف الناجت احمللي اإلجمالي للسياحة، أو مساهمة السياحة املستدامة يف الناجت احمللي اإلجمالي . 1
للسياحة.
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زيادة الناجت احمللي اإلجمالي من املنتجات احمللية الداعمة للسياحة.. 2

عدد فرص العمل التي مت إيجادها نتيجة السياحة البديلة أو السياحة املستدامة.. 3

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل قيمة مضافة للقطاع السياحي.. 4

استخدام املياه لكل قيمة مضافة للقطاع السياحي.. 5

قامت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف القطاع السياحي بتحديد النشاط األول املتمثل يف حتديد 
قائمة مبواقع السياحة البيئية. وعلى أساس هذا التحديد، يقترح أن يقوم مدراء هذه املواقع بتقدمي البيانات إلى وزارة السياحة 

واآلثار، بحيث تشتمل على املعلومات التالية:

عدد الزائرين لكل موقع.. 1

عدد األشخاص العاملني يف كل موقع.. 2

عدد املواطنني احملليني املستفيدين من املوقع من خالل بيع منتجاتهم و/أو تقدمي خدماتهم يف هذه املواقع.. 3

حصة ونسبة استخدام الطاقة املتجددة )نعم،ال( والكمية الناجتة.. 4

استخدام املياه التي يتم جتميعها )نعم،ال(، وحجم وحدة جمع املياه.. 5

االستخدام اإلجمالي للكهرباء )مع وبدون الطاقة املتجددة(.. 6

االستخدام اإلجمالي للمياه )مع إدراج /استبعاد املوارد البديلة مثل مياه الصرف الصحي املعاجلة، وحدات جمع املياه، . 7
حتلية املياه... إلخ(.

إدارة النفايات، عدد وحجم حاويات النفايات التي يتم تفريغها يوميا.. 8

إدارة النفايات، فصل النفايات ألغراض التدوير يف املوقع.. 9

عدد األشخاص املستهدفني يف احلمالت املتعلقة باملوقع.. 10

وبناء على ما ذكر أعاله، ميكن تقدمي تقرير عن املؤشرات التالية:

زيادة عدد الزائرين ملواقع السياحة البيئية.. 1

عدد فرص العمل التي نشأت يف مجال السياحة البيئية.. 2

زيادة عدد الوجهات السياحية ملواقع السياحة البيئية.. 3

استخدام الطاقة لكل زائر.. 4

استخدام املياه لكل زائر.. 5

النفايات الناجتة لكل زائر.. 6

حصة الطاقة املتجددة.. 7

حصة مصادر املياه البديلة.. 8
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النسبة املئوية للمواقع التي تقوم بفرز وتصنيف النفايات ألغراض التدوير.. 9

العدد اإلجمالي من األشخاص املستهدفني يف تسويق هذه املواقع.. 10

باإلضافة إلى ذلك، ميكن احلصول على املعلومات التالية من السجالت اإلدارية:

عدد املبادرات التي تشجع السياحة البيئية )يتم احلصول عليها من السجالت اإلدارية اخلاصة بوزارة السياحة واآلثار . 1
وسلطة جودة البيئة( مع وصف موجز لكل منها.

واملعالم . 2 الطبيعية  املوارد  حلماية  الوطني  املخطط  من  عليها  احلصول  )يتم  البيئية  للسياحة  املخصصة  املنطقة  حجم 
التاريخية- بعد إدماج طبقة خاصة للسياحة البيئية(.

السياحة  مواقع  من  جمعها  سيتم  التي  للمعلومات  منوذج  بإعداد  مجتمعتني  واآلثار  السياحة  ووزارة  البيئة  جودة  سلطة  ستقوم 
البيئية، وستقوم وزارة السياحة واآلثار بإدارة جمع املعلومات من مواقع السياحة البيئية، وستتولى وزارة السياحة واآلثار وسلطة 
جودة البيئة حتليل النتائج، التي سيتم على أساسها اإلبالغ عن مؤشرات اإلجناز. وستقوم وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع 

سلطة جودة البيئة بتوفير التغذية الراجعة حول األداء البيئي ملواقع السياحة البيئية.

5.1.2   ر�شد املوؤ�شرات العامة لال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني يف قطاع البناء والإ�شكان

على الرغم من أهمية املؤشرات التالية، إال أنها غير متوفرة حاليا. ويتم اإلبالغ عن هذه املؤشرات يف حال قيام اجلهاز املركزي 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  مع  بالتحقق  البيئة  جودة  سلطة  ستقوم  سنوي،  أساس  وعلى  بتوفيرها،  الفلسطيني  لإلحصاء 

الفلسطيني حول توفر هذه املؤشرات:

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف القطاعات الأخرى: جتدر اإلشارة إلى عدم توافر بيانات حاليا حول حصة الطاقة الشمسية 
يف الصناعة، أو التجارة أو اخلدمات العامة. إال أن هذا احلال قد يتغير بالنظر إلى أنه سيتم اإلبالغ عن احلصة الوطنية للطاقة 

املتجددة كجزء من أهداف التنمية املستدامة.

الن�شبة املئوية للمن�شاآت التي ت�شتخدم الطاقة املتجددة: جتدر اإلشارة إلى أن املسح االقتصادي البيئي احلالي ال يتضمن 
أسئلة تتعلق بالطاقة املتجددة. ومتت التوصية بإدماج اسئلة حول استخدام الطاقة املتجددة يف املنشآت كجزء من املسح االقتصادي 
البيئي، بحيث سيقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بدراسة ذلك. ويف حال مت إدماجها يف املسح االقتصادي البيئي، 
الطاقة  تستخدم مصادر  التي  موظف(   20 عن  موظفيها  عدد  يزيد  )التي  للمنشآت  املئوية  النسبة  التالي:  املؤشر  إتاحة  سيتم 

املتجددة.

إن املؤشرات التالية متاحة، وميكن احلصول عليها يف نهاية فترة خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني من أجل 
قياس مدى جناح اخلطة:

حصة الطاقة الشمسية يف قطاع اإلسكان كنسبة - حسب ميزان الطاقة- اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.. 1

عدد حوادث الصحة والسالمة املهنية بني عمال البناء )عدد احلوادث/ 1000 عامل(- حسب السجالت اإلدارية لوزارة . 2
العمل.
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باالستهالك . 3 املتعلقة  والفعاليات  التدخالت  تقوم  إدارتها بشكل سليم.  التي متت  والهدم  البناء  لنفايات  املئوية  النسبة 
البناء واإلسكان بإدماج وضع خطط رئيسية وشاملة. ومن املقترح أن يكون املقصود  واإلنتاج املستدامني يف قطاع 
باإلدارة السليمة لهذه النفايات هو اإلدارة وفقا للخطط التي سيتم وضعها. وعليه سيتم قياس املؤشر فقط يف نهاية 
خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني. وستتم إدارة نفايات البناء والهدم حتت إشراف البلديات، وعليه، 

ميكن للبلديات احلصول على هذه املعلومات.

الرغم من . 4 املربعة(. على  العدد، واألمتار  القيمة،  التحتية اخلضراء )من حيث  للبنية  العامة  للمشتريات  املئوية  النسبة 
عدم توافر هذا املؤشر حاليا، تتضمن خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني تدخالت متعلقة بتطوير 
مواصفات مشتريات البنية التحتية التي تدمج اجلوانب البيئية. سيتم تصنيف كافة مشتريات البنية التحتية التي سيتم 
القيام بها على أساس املواصفات الفنية التي تشمل هذه املبادئ التوجيهية/ التدابير على أنها »خضراء«. ووفقا لهذا 
التعريف، ميكن احلصول على النسبة املئوية للمشتريات العامة التي تتم وفقا لهذه املواصفات من السجالت اإلدارية 
لوزارة األشغال العامة واإلسكان، وكجزء من املؤشرات الوطنية التكميلية لهدف التنمية املستدامة 12، فإنه لم 
يتم حتى اآلن وضع وتطوير املؤشر 12.6 املتعلق بعمليات املشتريات العامة املستدامة. ويسهم وضع هذا املؤشر كجزء 
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف دعم القياس الكمي للمشتريات املستدامة. وعلى الرغم من أن شكل هذا 
أنه ميكن تقييمه يف مراحل الحقة بسبب احتمالية استخدامه لقياس تقدم االستهالك  املؤشر غير واضح بعد، إال 

واإلنتاج املستدامني فيما يتعلق بالقيادة بالقدوة ملشتريات البنية التحتية.

وميكن . 5 بها-  اخلاصة  النفايات  استعمال  إعادة  أو  تقليل  التدوير/  عمليات  متارس  التي  البناء  ملؤسسات  املئوية  النسبة 
احلصول عليها من احتاد املقاولني، حيث يتم الطلب من احتاد املقاولني بتوفير هذه املعلومة من خالل أعضائها على 

أساس سنوي، وجتدر اإلشارة إلى أن ذلك يشمل القطاع الرسمي فقط.

عدد املباني املعتمدة يف مجال كفاءة استخدام الطاقة- مصدر البيانات: سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية.. 6

عدد املباني اخلضراء: البيانات اإلدارية لنقابة املهندسني.. 7

عدد املدارس اخلضراء: البيانات اإلدارية لوزارة التربية والتعليم.. 8

حصة الطاقة املتجددة يف املؤسسات التعليمية )املصدر: البيانات اإلدارية لوزارة التربية والتعليم(.. 9

النسبة املئوية للمباني اململوكة للقطاع العام، ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة- البيانات اإلدارية لسلطة الطاقة. )قد . 10
تتوفر املعلومة على شكل رقم بدال من نسبة مئوية(. ويتم اإلبالغ على أساس توفر املعلومات.

كمية )النسبة املئوية( للنفايات البلدية العضوية التي مت حتويلها الى كمبوست. البيانات اإلدارية ملجالس اخلدمات . 11
املشتركة إلدارة النفايات على مستوى احملافظات.

النسبة املئوية للمخططات الهيكلية التي خضعت للتقييم البيئي االستراتيجي )البيانات اإلدارية لوزارة احلكم احمللي . 12
وسلطة جودة البيئة(.

وحتى يتم جمع املعلومات املتعلقة باملؤشرات أعاله، ستقوم سلطة جودة البيئة بالتواصل مع الشركاء الذين ميلكون مصدر 
للمعلومات وطلب املعلومات منهم. وسيلزم عقد اجتماعات مع الشركاء املعنيني من أجل تنسيق احلصول على املعلومات ذات 
الصلة. ويجب تنسيق كافة املعلومات التي يتم احلصول عليها من مجالس اخلدمات املشتركة والبلديات مع وزارة احلكم احمللي.
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5.1.3  ر�شد املوؤ�شرات العامة لال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني يف قطاع الزراعة وال�شتهالك والإنتاج الغذائي

جتدر اإلشارة إلى أن العديد من املؤشرات املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف قطاع الزراعة غير متوفرة حاليا يف اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كما أنها غير متوفرة كسجالت إدارية لدى الشركاء املعنيني. وبالتالي، تعد احلاجة إلى 
تصميم، وتطوير وتنفيذ مسح بيئي زراعي أمر مهم. وقدرت خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني ميزانية  أولية 
600,000 دوالر أمريكي لهذا املسح، إال أنه ال ميكن ضبط امليزانية إال بعد االنتهاء من تصميم املسح، وكذلك  مقدارها 

جتربته واختباره.

يغطي املسح البيئي الزراعي املواضيع التالية:

حصة الطاقة املتجددة يف القطاع الزراعي.. 1
نسبة األراضي التي متت زراعتها دون إضافة مواد كيميائية.. 2
استخدام املياه لكل محصول مت إنتاجه.. 3
استخدام املغذيات لكل محصول مت إنتاجه.. 4
استخدام مبيدات اآلفات لكل محصول مت إنتاجه.. 5
نسبة املياه املستخدمة من مصادر املياه البديلة يف القطاع الزراعي.. 6
نسبة املزارعني الذين يتلقون خدمات إرشادية حول املمارسات الزراعية املستدامة.. 7
مؤشر أهداف التنمية املستدامة املتعلق بكفاءة استخدام النيتروجني يف األنظمة الغذائية.. 8
مؤشر أهداف التنمية املستدامة املتعلق بفجوة عائد احملاصيل )العائد الفعلي كنسبة مئوية من العائد الذي ميكن حتقيقه(.. 9

مؤشر هدف التنمية املستدامة الذي سيتم تطويره، واملتعلق بإنتاجية املياه للمحاصيل )أطنان من املنتجات احملصودة لكل . 10
وحدة من مياه الري(.

فجوة عائد الثروة احليوانية )العائد الفعلي كنسبة مئوية من العائد الذي ميكن حتقيقه(.. 11
كفاءة استخدام الفوسفور يف األنظمة الغذائية الذي سيتم تطويره.. 12
)الوصول إلى مرافق التجفيف، والتخزين، والتجهيز(- سيتم تطوير ذلك.. 13
مؤشر فجوة الوصول إلى مياه الري- سيتم تطوير ذلك الحقا.. 14
املزارعون الذين ميلكون تأمينا مالئما على احملاصيل على الصعيد الوطني )%(-  سيتم تطوير ذلك الحقا.. 15
اخلسائر الغذائية يف سلسلة القيمة بعد عملية احلصاد/ مؤشر هدف التنمية املستدامة: املؤشر العاملي للخسائر الغذائية )أو . 16

أي مؤشر آخر سيتم وضعه ملتابعة نسبة الغذاء الذي يتم خسارته أو هدره يف سلسلة القيمة بعد عملية احلصاد(.
النسبة املئوية للحيازات التي تستخدم ممارسات جيدة إلدارة النفايات:. 17

اإلدارة السليمة لروث احليوانات.أ. 
اإلدارة السليمة للعلب الفارغة للمبيدات واملواد الكيميائية الزراعية.ب. 
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية اخلطيرة التي يتم إنتاجها.ج. 

النسبة املئوية للحيازات التي تستخدم ممارسات جيدة وآمنة يف التعامل مع املواد الكيميائية.. 18
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كميات النفايات اخلطرة التي يتم إنتاجها.. 19

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  لدى  متوفرة  غير  التغذية  وخيارات  الهدر  بخالف  للتغذية  الصحية  باجلوانب  املتعلقة  املؤشرات  إن 
الفلسطيني، وتتوفر بعض البيانات لدى وزارة الصحة، أو سيتم توفيرها كجزء من تطوير أهداف مؤشرات التنمية املستدامة. 
وقامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( بإجراء أول دراسة شاملة لعدة قطاعات حول التغذية 
يف عام 2013. واشتملت أهداف التنمية املستدامة على مؤشرات وطنية تكميلية، وحال توفر هذه املؤشرات، سيتم االستفادة 

من املعلومات لإلبالغ عن استهالك الغذاء. وفيما يلي مؤشرات أهداف التنمية املستدامة الوطنية التكميلية ذات الصلة:

نسبة السكان الذين يعانون من نقص يف: احلديد، الزنك، اليود، فيتامني ألف، حمض الفوليك، فيتامني ب12 وفيتامني د.. 1
نسبة السكان الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة، مبا يف ذلك األطفال دون سن اخلامسة.. 2
نسبة األشخاص )الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأعلى( الذين يستهلكون أقل من خمسة حصص )400 غم( من الفواكه . 3

واخلضراوات يوميا.
متوسط استهالك السكان للملح )كلوريد الصوديوم( يوميا بالغرامات لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر.. 4
التغير النسبي الستهالك الفرد للحوم )احلمراء( باملقارنة مع خط األساس 2015.. 5

يتم جمع البيانات التالية عن طريق عمليات املسح والتعداد القائمة، والتي يقوم بها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني:

نسبة املزارع املختلطة، ونسبة املزارع احليوانية املختلطة.. 1
نسبة املساحات املروية التي تستخدم الري بالتنقيط. . 2
حصة السوق من األغذية املنتجة محليا. . 3
عدد احليازات الزراعية احليوانية التي ال ميكنها احلصول على الطاقة. . 4
عدد التعاونيات الزراعية. . 5
نسبة احليازات الزراعية التي تتلقى خدمات إرشادية. . 6
نسبة السكان الذين يعانون من مشاكل غذائية وحتديدا الهدر. . 7
زيادة األراضي املروية، احلجم اإلجمالي لألراضي املروية اجلديدة. . 8

ميكن احلصول على املؤشرات التالية من خالل البيانات اإلدارية ملختلف أصحاب الشركاء:

نسبة احليازات الزراعية التي متلك شهادات )األرض/ أو عدد احليازات(- السجالت اإلدارية لوزارة الزراعة. . 1
النسبة املئوية للصناعات التحويلية الغذائية التي متلك شهادات جودة مثل ISO14001 أو ممارسات التصنيع اجليدة- السجالت . 2

اإلدارية الحتاد الصناعات الفلسطينية.
مؤشرات إدارة النفايات يف القطاع الزراعي: تتوفر البيانات بشكل جزئي يف وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة، وستصبح . 3

املبادئ  ذلك  يف  مبا  املستدامني،  واإلنتاج  لالستهالك  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  مع  أكبر  بشكل  متوافرة  املعلومات 
التوجيهية املتعلقة بإدارة النفايات الزراعية.

بالنسبة للنفايات البيطرية: النسبة املئوية التي يتم معاجلتها وفقا للوائح النفايات الطبية الداخلية- سيتم احلصول على أ. 
البيطرية تسجيل  املراكز  يتعني على  الطبية،  بالنفايات  املتعلقة  الداخلية  للوائح  ووفقا  الزراعة،  وزارة  البيانات من 
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عملية إدارة النفايات اخلاصة بها.
بالنسبة لنفايات املواد الكيميائية: النفايات التي سيتم جتميعها وإدارتها كنسبة من النفايات املنتجة. بالرغم من عدم ب. 

وجود تقدير للكمية الناجتة بعد، إال أن وزارة الزراعة تقوم بتتبع وتعقب كافة النفايات اخلطرة التي يتم جتميعها 
وتخزينها. ومتلك سلطة جودة البيئة سجالت حول كافة النفايات اخلطرة التي مت نقلها إلى املرافق املخصصة يف إسرائيل 
وفقا التفاقية بازل. وسيتم توفر معلومات حول تقدير الكميات الناجتة مع وضع وتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة 

النفايات الزراعية اخلطرة.
وحتى يتم جمع املؤشرات العامة املتعلقة بخطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني، ستقوم سلطة جودة البيئة باحلصول 
على البيانات املتوفرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كما أنها ستقوم مبتابعة أي مؤشرات جديدة ذات صلة يتم 
نشرها من القوائم املذكورة أعاله، خصوصا املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة. وستقوم سلطة جودة البيئة بعقد اجتماع سنوي 
مع وزارة الصحة من أجل احلصول على املعلومات املتوفرة واملتعلقة بالتغذية واجلوانب الصحية التي متت مناقشتها أعاله. باإلضافة 
إلى ذلك، ستقوم سلطة جودة البيئة بعقد اجتماعات نصف سنوية مع وزارة الزراعة لضمان توفر املعلومات املرتبطة بالقطاع 
الزراعي. ومن املهم قيام سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مبواصلة تطوير 

وحتديد املسح البيئي الزراعي وتأمني التمويل لتنفيذها وتطبيقها كل 4-5 سنوات.

5.2  ر�شد املوؤ�شرات على م�شتوى التدخالت 

توثيق  خالل  من  التدخل  اجنازات  عن  اإلبالغ  عن  مسؤول  يكون  بحيث  تدخل،  بأي  القيام  عند  مسؤول  شريك   تعيني  يتم 
املؤشرات ذات الصلة. وستقوم سلطة جودة البيئة بعقد اجتماع مرتني يف السنة مع الشريك املسؤول لتحديد التقدم احملرز على 

مستوى التدخل.
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الــــــمـــــرفـــــــق 1 - قـــــــائــــــمـــــــة ال�شركاء الـــــذيــــــن تـــــم الـــــت�شــــــاور مـــــعـــــهـــــم

املنظمات احلكومية وشبه احلكومية املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني

االسماملنظمةاالسماملنظمة

مصطفى سفارينيوزارة األشغال العامة واإلسكانعدنان نصاروزارة الزراعة

عوني محمد شهوان وزارة السياحة واآلثارأحالم عودة وزارة الزراعة

حسن  اشتيهوزارة السياحة واآلثارعمار صاحلاتوزارة الزراعة

جهاد مصطفىوزارة السياحة واآلثارإميان  دغنشوزارة الزراعة

محمد جراداتوزارة السياحة واآلثارفتحي البطة وزارة الزراعة

صايل الديكوزارة السياحة واآلثارهنادي الشوبكيوزارة الزراعة

علي رمضانسلطة املياه الفلسطينيةحسن األشقروزارة الزراعة

كمال محمد عيسىسلطة املياه الفلسطينيةحازم ياسنيوزارة الزراعة

يوسف عوايصسلطة املياه الفلسطينيةإبراهيم مشاعةوزارة الزراعة

أسماء ياسنيسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينيةابتسام أبو الهيجاوزارة الزراعة

أمين إسماعيلسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينيةعماد غنمة وزارة الزراعة

فالح الدميريسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينيةعصام نوفلوزارة الزراعة

نضال أبو الربسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينيةليلى زياد عيد وزارة الزراعة

فخري صفديوزارة التربية والتعليم العاليمحمود برهموزارة الزراعة

مأمون جابر وزارة التربية والتعليم العاليمحمود فطافطةوزارة الزراعة

أديب القميريمؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية محمود صبارنةوزارة الزراعة

أحمد غامنمؤسسة  املواصفات واملقاييس الفلسطينيةمرام صواحلةوزارة الزراعة

أحمد  عمارة مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينيةمصطفى بركاتوزارة الزراعة

بالل أبو الربمؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينيةنادية األشهب وزارة الزراعة

هناء حنونمؤسسة  املواصفات واملقاييس الفلسطينيةنهاد العملةوزارة الزراعة

كرم قباجةمؤسسة  املواصفات واملقاييس الفلسطينيةرائد عالريوزارة الزراعة
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ساهر برغوثيمؤسسة املواصفات واملقاييس  الفلسطينيةرنا كرميوزارة الزراعة

شيرين حمادةمؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينيةرزق غياضة وزارة الزراعة

وعد الشويكيمؤسسة املواصفات واملقاييس  الفلسطينيةثائر رابيوزارة الزراعة

آمنة النتشةاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيظافر الهمشري وزارة الزراعة

أيسر طعمةاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينييوسف عودة وزارة شؤون املرأة

إيناس الرفاعياجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيمحمود ضراغمةوزارة الثقافة 

مهيرة  قندحاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيفداء مشعلوزارة املالية

محمود صوفاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيلينا بحروزارة الصحة

محمد شاهنياجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيلينا أبو شهابوزارة العمل

مصطفى خواجااجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيسليمان أبو مفرحوزارة احلكم احمللي

رانيا أبو غبوشاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيهشام  خفشوزارة االقتصاد الوطني

ربى القبجاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيعيسى صايفوزارة االقتصاد الوطني

صفية إبراهيماجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيخضر ضراغمةوزارة االقتصاد الوطني

شادية أبو الزيناجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيمحمد سمارةوزارة االقتصاد الوطني

حازم قواسمةصندوق تطوير وإقراض البلدياتصابر العملة وزارة االقتصاد الوطني

قيس سمارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطينيزياد فضلوزارة االقتصاد الوطني

شفاء أبو سعادةوزارة االقتصاد الوطني

اجلامعات املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني

االسماملنظمة

محمود حسني جناجرةجامعة بيت حلم

مازن قمصيةجامعة بيت حلم

عفيف عقلجامعة بيرزيت

باهر ادكيدك جامعة بيرزيت

راشد  ساعدجامعة بيرزيت

أمين حاج داوود أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا

أمين سلطانجامعة بوليتكنك فلسطني
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منظمات احلكم احمللي املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني 

االسماملنظمة
عطا اهلل التميميبلدية البيرة

عبد احلي عرفةمجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة- محافظة اخلليل
أحمد سكراملجلس املشترك األعلى إلدارة النفايات الصلبة حملافظتي اخلليل وبيت حلم

فؤاد بلعاويمجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة- محافظة جنني
محمد  السعدي مجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة- محافظة جنني

حسني أبو عونمجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة- محافظة رام اهلل والبيرة
سعيد  خضيريمجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة- محافظة رام اهلل والبيرة

متام خضيريبلدية نابلس

منظمات القطاع اخلاص املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني

االسماملنظمة
حامت مصطفىبنك فلسطني
شاكر وجيه الصفديبنك فلسطني

عالء شعت موظف مستقل
سعيد جاللة موظف مستقل

قاسم  عبدهموظف مستقل/ خبير زراعي
فؤاد أقرعاحتاد الصناعات الفلسطينية 

خالد حردانشراكات
مالك جابر احتاد صناعة احلجر والرخام

وسائل اإلعالم املشاركة في خطة العمل الوطنية لإلنتاج واالستهالك املستدامني

االسماملنظمة
أحمد مناصرةتلفزيون فلسطني
حنني جبارينتلفزيون فلسطني

املنظمات غير احلكومية، منظمات اجملتمع احمللي، االحتادات والتعاونيات املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج 

املستدامني 

االسماملنظمة

سليمان الكرشانبوادي 

حسن التيتيمركز حفظ التراث الثقايف

ماجد شواهنةمركز حفظ التراث الثقايف
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متارا هودليمركز حفظ التراث الثقايف

أحالم محمودمركز البيئة الفلسطيني

غدير قواريقمركز البيئة الفلسطيني

رانيا جوالنيمركز البيئة الفلسطيني

سهير أحمدمركز البيئة الفلسطيني

وجدان الشريفمركز البيئة الفلسطيني

وسام الديسيمركز البيئة الفلسطيني

عبد احلكيم جوهرياملجتمعات العاملية

وليد حجازيمركز أبحاث األراضي

 آالء فليفلاملجلس الفلسطيني األعلى للبناء األخضر

أشرف طهجلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

مقبل أبو جيشجلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

عمر اخلفشاملجلس الفلسطيني لإلسكان

زهير علياملجلس الفلسطيني لإلسكان

رشا الديسيمجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني

ميشيل سالمةرواق

شذى صايفرواق

دالل حسنيجمعية تنمية املرأة الريفية

جني هاللمعهد األبحاث التطبيقية يف القدس- أريج

جون صليبامركز التعليم البيئي

عبير البطمةشبكة املنظمات األهلية البيئية الفلسطينية

رندة عبد ربهاحتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

فادي موسىاحتاد جلان العمل الزراعي

محمود دريعاتمركز التطوير املائي والبيئي 

»AQA«حسام احلج محمد

ليندا أمني اخلطيبنقابة املهندسني

نزيه مرداوياحتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

محمد عمراحتاد التعاونيات الزراعية الفلسطينية
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منظمات األمم املتحدة املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني

االسماملنظمة

حسام طبيلبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

يونس صبيحبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

لوك رويتربرنامج األمم املتحدة للبيئة  

هنريك جاكوبسنيبرنامج األمم املتحدة للبيئة  

سلطة جودة البيئة- قائمة باألسماء املشاركة في خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني

عدالة األتيرة/ رئيس سلطة جودة البيئة

جميل مطورعبد العزيز ريان

كهرمانة جرارعدنان جودة 

لني سنجقأحمد أبو ظاهر 

مأمون عورتانيعالء كنعان

مراد املدنيأماني أبو بكر

نضال كاتبةأمني أبو شيخة

نضال أبو سيفنيأمجد إبراهيم

رائد أبو بكرأنور معال

سعيد أبو طربوشأمين أبو ظاهر

سائدة شعيباتبهجت جبارين

سامر قاسمبشائر عطاونة

شيراز سعادة داليا عملة

شيرين زيداندعاء دريدي 

طالب حميدهادية أبو ريا
ثابت يوسفحنان هيجاوي
ذكرى مصطفىهاشم صالح

ياسر أبو شنبإبراهيم عبسه
زغلول سمحانعماد البابا 
عيسى موسىعصام قاسم

رمي مصلح/ مستشارة سلطة جودة البيئة يف مجال خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني
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قائمة بأسماء املشاركني في حفل اطالق خطة العمل الوطنية لالستهالك واالنتاج املستدامني

االسماملنظمةاالسماملنظمة

محمود حمادنةالغرفة التجارية أحمد أبو شرار شركة أبو شرار إلعادة التدوير 

عبداهلل أبو رحمةجلنة مقاومة اجلدار يف نعلنيعالء الدين فضلأفانني

عبداهلل حمدانجلنة مقاومة اجلدار يف نعلنيفداء ميكشركة االتكال

محمد عميرةجلنة مقاومة اجلدار يف نعلنيإنعام ميكشركة االتكال

محمود دودينجمعية دورا التعاونيةسميرة ميكشركة االتكال

صديقة كينبوجمعية دورا التعاونيةذياب مشاعلةمجلس النباه

باسم بركاتجمعية ذنابة التعاونيةورود شرباتيفريق االستغوار

طالب أبو هانيجمعية ذنابة التعاونيةعبد الرحمن الكيالنيالكيالني للترجمة

دالل عسافجمعية كفر القف التعاونيةخالد الفارسشركة النبالي والفارس

أنطون حالقايكوتك إلعادة التدويرفراس محمدفضائية القدس التعليمية

عرين ضافرالتعليم للجميع قتيبة حمدانفضائية القدس التعليمية

مجدي الصالحنقابة املهندسني- مركز القدسأحمد خطابجامعة القدس

جليل جرارالناشطون البيئيون أريج الشريفجامعة القدس

عالء حنتشالوسائط البيئيةفاتن شكارنةجامعة القدس

رانيا جبرالوسائط البيئيةرائد معاليجامعة القدس

املنظمة األمريكية يف الشرق 
األدنى ملساعدة الالجئني

املنظمة األمريكية يف الشرق أمل بالن
األدنى ملساعدة الالجئني

ميرال نبيل

عبد العزيز ريانسلطة جودة البيئةعبد املنعم شهابسلطة جودة البيئة

عدنان جودةسلطة جودة البيئةمحمد دقةجامعة النجاح الوطنية

عالء كنعانسلطة جودة البيئةأميمة شلطفجمعية املهندسني الزراعيني

أماني أبو بكرسلطة جودة البيئةأحمد أبو الربشركة بجورة

أمني أبو شيخةسلطة جودة البيئةرند بدرانشركة بجورة
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أمجد إبراهيمسلطة جودة البيئةشاكر الصفديبنك فلسطني

أمين أبو ظاهرسلطة جودة البيئةإبراهيم وهدانبلدية بيتونيا

بهجت جبارينسلطة جودة البيئةأحمد أبو هنيةجامعة بيرزيت

بشير زاهرسلطة جودة البيئةحليمة أبو هيذاجامعة بيرزيت

بشائر عطاونةسلطة جودة البيئةمروان غامنجامعة بيرزيت

داليا عملةسلطة جودة البيئةسهير أحمدمركز البيئة الفلسطيني

دعاء عبداهلل سلطة جودة البيئةوجدان الشريفمركز البيئة الفلسطيني 

املركز الدولي خلدمات إدارة 
املياه »سيواس« 

املركز الدولي خلدمات إدارة املياه هبة أبو الفيالت
»سيواس«

ليليان فوالت

الغرفة التجارية والصناعية- 
محافظة رام اهلل والبيرة

املجلس املشترك األعلى إلدارة رزق أحمد
النفايات الصلبة-أريحا والوادي 

املتصدع

عبد اجلابر أبو حالوة

شيرين زيدانسلطة جودة البيئةهديل اخميسسلطة جودة البيئة

طالب حميدسلطة جودة البيئةهادية أبو رياسلطة جودة البيئة

ثابت يوسفسلطة جودة البيئةحليمة  غنامسلطة جودة البيئة

ذكرى مصطفىسلطة جودة البيئةهناء قديحسلطة جودة البيئة

وصال رسالنسلطة جودة البيئةحنان حجاويسلطة جودة البيئة

ياسر أبو شنبسلطة جودة البيئةحنان  هيجاويسلطة جودة البيئة

زغلول سمحانسلطة جودة البيئةحنني األخرسسلطة جودة البيئة

جو أنسيلمواالحتاد األوروبي حسني مجاهدسلطة جودة البيئة

سامية الوزيرموظف مستقلإبراهيم عبسهسلطة جودة البيئة

قاسم عبدهموظف مستقل/ خبير زراعيإبراهيم القوقا سلطة جودة البيئة 

سعد داغرموظف مستقل/ خبير زراعيافتتاح عموسسلطة جودة البيئة

علي صايفشركة جنرال لالستشاراتعماد الباباسلطة جودة البيئة
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خلود حنونديوان املوظفني العامإميان عاموديسلطة جودة البيئة

عبد احلكيم جوهرياملجتمعات العامليةعصام قاسمسلطة جودة البيئة

مها عبد الرحمناحلياة اخلضراءعيسى موسىسلطة جودة البيئة

عنان هواششركة هواش للحجارةجميل مطورسلطة جودة البيئة

بالل شلهوب شركة هواش للحجارةكهرمانة جرارسلطة جودة البيئة

يوسف حجازيشركة هواش للحجارةخالد سالمسلطة جودة البيئة 

محمد املصريجامعة اخلليل ملا جرادسلطة جودة البيئة

محمد مناصرةجامعة اخلليلمليس الهالليسلطة جودة البيئة

املجلس املشترك األعلى إلدارة 
النفايات الصلبة- محافظة رام 

اهلل والبيرة

املجلس املشترك األعلى إلدارة سعيد خضيري
النفايات الصلبة- محافظتي بيت 

حلم واخلليل

أحمد سكر

املجلس املشترك األعلى إلدارة 
النفايات الصلبة- محافظتي بيت 

حلم واخلليل

املجلس املشترك األعلى إلدارة ياسر دويك
النفايات الصلبة- محافظتي بيت 

حلم واخلليل

ماجد الصريع

مي رحالسلطة جودة البيئةمراد املدنيسلطة جودة البيئة

جاد حسنيشركة آي أس أسمصطفى الرغوثيسلطة جودة البيئة

ياسمني فيميشركة آي أس أس نعمة كنعانسلطة جودة البيئة

مها يغمورسلطة جودة البيئةنضال أبو سيفني سلطة جودة البيئة

ثائر أبو عاديوزارة الزراعةنهى بركاتسلطة جودة البيئة

ثائر رابيوزارة الزراعةعال حمدانسلطة جودة البيئة

عبداهلل ملحمشركة ميديا آي تيك سيلوشنزأسامة نزالسلطة جودة البيئة

أمجد حميداتوزارة التربية والتعليم العاليرائد أبو بكرسلطة جودة البيئة

باسم عريقاتوزارة التربية والتعليم العاليرانيا البرغوثيسلطة جودة البيئة

بسمة سعادةوزارة التربية والتعليم العاليربى عرمانسلطة جودة البيئة
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ضمني شومانوزارة التربية والتعليم العاليسائد أبو طربوشسلطة جودة البيئة

معمر شتيويوزارة التربية والتعليم العاليسائدة شعيباتسلطة جودة البيئة

روان عقلوزارة التربية والتعليم العاليسيرين قنبسلطة جودة البيئة

زياد زهيديمسار إبراهيمشريف البطة سلطة جودة البيئة 

إلهام نصوروزارة العملمحمود عثمانوزارة الصحة

إسماعيل صالحوزارة احلكم احملليلينا أبو شهابوزارة العمل

رويضة شاكروزارة التربية والتعليم العاليجنلة وشاحوزارة احلكم احمللي

صهيب زهرانوزارة التربية والتعليم العاليإميان طهوزارة النقل واملواصالت

ياسر أبو بكروزارة التربية والتعليم العاليناصر أبو شلبكوزارة النقل واملواصالت

عبد الكرمي زين الدينوزارة التربية والتعليم العاليظافر جبروزارة النقل واملواصالت

محمد حمارشةوزارة األشغال العامة واإلسكانميساء جابروزارة االقتصاد الوطني

مصطفى سفارينيوزارة األشغال العامة واإلسكانوالء ريانوزارة االقتصاد الوطني

أحمد دعاسوزارة السياحة واآلثارعدنان نصاروزارة الزراعة

أحمد نعيراتوزارة السياحة واآلثارأحالم عودةوزارة الزراعة

عوني محمد شوامرةوزارة السياحة واآلثارأحمد الفارسوزارة الزراعة

نداء  العايشوزارة السياحة واآلثارضحى عابدينوزارة الزراعة

رانيا طهبلدية نابلسفرح صوافطةوزارة الزراعة

رازي يعيشبلدية نابلسهناء حججيوزارة الزراعة

عالء عيساويشركة املشروبات الوطنيةهنادي الشوبكيوزارة الزراعة

إميان ياسروزارة الزراعةابتسام أبو الهيجاوزارة الزراعة

هديل شوامرةتلفزيون فلسطنيعماد غنمةوزارة الزراعة

ليلى زيادوزارة الزراعةعماد الطويلوزارة الزراعة

عماد األطرشجمعية احلياة البرية يف فلسطنيباسل النتشةجامعة فلسطني التقنية خضوري
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املجلس الفلسطيني األعلى للبناء 
األخضر

أكادميية فلسطني للعلوم آالء فليفل
والتكنولوجيا

أمين حاج داوود

بدر أبو زهرةمجلس الوزراء الفلسطينيمعمر صاحلاتوزارة الزراعة

لطفي أبو ناصراجلمارك الفلسطينيةمنادي الشويكيوزارة الزراعة

سماح جودةوزارة الزراعةصفاء بسيسوزارة الزراعة

املجلس املشترك األعلى إلدارة 
النفايات الصلبة- محافظة رام 

اهلل والبيرة

رمي مصلح/ مستشارة سلطة جودة البيئةعال العابودي
سلطة جودة البيئة يف 

مجال خطة العمل الوطنية 
لالستهالك واإلنتاج 

املستدامني

محمد نواجاجامعة بوليتكنك فلسطنيعال الصاع جامعة بوليتكنك فلسطني

نعيمة عواويجامعة بوليتكنك فلسطنيعمر اخلفشاملجلس الفلسطيني لإلسكان

نادية عفيفان جامعة بوليتكنك فلسطنيمقبل أبو جيشاإلغاثة الزراعية الفلسطينية

اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني

مجموعة الهيدرولوجيني محمود صوف
الفلسطينيني

عفاف ياسني

اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني

احتاد الصناعات الغذائية صفية إبراهيم
الفلسطينية

منر عطاونة

شبكة املنظمات األهلية البيئية 
الفلسطينية

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية تقى نزال
الفلسطينية

 فالح دميري

رغدة مناصرةجامعة بوليتكنك فلسطنيأمامة مصريجامعة بوليتكنك فلسطني

 رهام ماجدجامعة بوليتكنك فلسطنيعودة شحادةاحتاد الصناعات الفلسطينية 

ساجدة مجاهدجامعة بوليتكنك فلسطنيزهير عليالرعاية الصحية األولية

شفاء عبد النبيجامعة بوليتكنك فلسطنينارميان زهدانجامعة بوليتكنك فلسطني

مجموعة الهيدرولوجيني 
الفلسطينيني

مجموعة الهيدرولوجيني منار نزال
الفلسطينيني

سمحان سمحان

تسنيم سالميةجامعة بوليتكنك فلسطنيتسنيم أشهبجامعة بوليتكنك فلسطني

وئام أبو شيخةجامعة بوليتكنك فلسطنيإميان عميرةمشتل
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عبداهلل النجارديوان الرئاسةمدحت قاللوةالشرطة

باسمة طهديوان الرئاسةسلطان أنورالشرطة

غادة الصيفيديوان الرئاسةأماني عبدوهيئة التوجيه السياسي والوطني

عبد اللطيف الشيخمؤسسة املواصفات الفلسطينيةبسام األقطشهيئة التوجيه السياسي والوطني

حيدر حجةمؤسسة املواصفات الفلسطينيةهبة أبو ميني هيئة التوجيه السياسي والوطني

هناء حنون مؤسسة املواصفات الفلسطينيةأحمد باسم خضورجامعة بوليتكنك فلسطني

رائد احللومؤسسة املواصفات الفلسطينيةعالء كمالجامعة بوليتكنك فلسطني

رانيا عبوشيمؤسسة املواصفات الفلسطينيةأمجد حجاجرةجامعة بوليتكنك فلسطني

شيرين حمادةمؤسسة املواصفات الفلسطينيةأنور أبو حالوةجامعة بوليتكنك فلسطني

عرين عامر ناصر جامعة بوليتكنك فلسطني
الدين

شبكة املنظمات األهلية البيئية 
الفلسطينية

عبير البطمة

أسماء زغلولجامعة فلسطني التقنية- خضوريهيا جعبريجامعة بوليتكنك فلسطني

بالل حتسنيجامعة فلسطني التقنية- خضوريحنني الشوخيجامعة بوليتكنك فلسطني

براء جوابرةجامعة فلسطني التقنية- خضوريهبة سليمية جامعة بوليتكنك فلسطني

بسمة بشناقجامعة فلسطني التقنية- خضوريجود صالحجامعة بوليتكنك فلسطني

إباء برهوشجامعة فلسطني التقنية- خضوريماري  دعيق جامعة بوليتكنك فلسطني

إستبرق نعيراتجامعة فلسطني التقنية- خضوريمي عناتيجامعة بوليتكنك فلسطني

ميس منورةجامعة فلسطني التقنية- خضوريكمال محمد عيسىسلطة املياه الفلسطينية

محمد ملحمجامعة فلسطني التقنية- خضوريعمر مناصرةشركة راكتك

محمد شحاتيتجامعة فلسطني التقنية- خضوريسندس سليمانعمار األرض- فلسطني

نواف أبو حلبجامعة فلسطني التقنية- خضوريسميراء القاضيعمار األرض- فلسطني

روان رشديجامعة فلسطني التقنية- خضوريرناد شقيراترواق

سندس بشاراتجامعة فلسطني التقنية- خضوريعماد الرجوبشركة رويال
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كاظم بوزيهجامعة فلسطني التقنية- خضورينائل سعادةشركة رويال

محمد أحمدجامعة فلسطني التقنية- خضوريسامر خماششركة رويال

محمد العارضةجامعة فلسطني التقنية- خضوريعبد الكرمي شريتحمركز التطوير املائي والبيئي

وفاء مسعدجامعة فلسطني التقنية- خضوريمحمود دريعاتمركز التطوير املائي والبيئي

عاصم حدادجامعة فلسطني التقنية- خضورينور سمرةمركز التطوير املائي والبيئي

زينب أبو عمرجامعة فلسطني التقنية- خضوريوعد عودةمركز التطوير املائي والبيئي

زهراء زيودجامعة فلسطني التقنية- خضوريعلي عبدهالرؤية العاملية

زينب حسنسنابل الريف التعاونية- أريحاجميل أكاسيصحاري- فلسطني

محمد حسني جناجرةاملتحف الفلسطينيسهير غامنمركز سيراج

فوزي عبدهبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيدعاء أبو عقلجمعية أعطونا الطفولة

لبابة حامت عابديناحتاد صناعة احلجر والرخامشحادة عالونة ديوان املراقبة املالية واإلدارية

حامت ميكاحتاد صناعة احلجر والرخامهبة أبو ليلىجمعية عباد الشمس

لوك رويتربرنامج األمم املتحدة للبيئةهيا أبو ليلى جمعية عباد الشمس 

رناد جيريساملتحف الفلسطينيسيمون عوضمركز التعليم البيئي
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