مسابقة بلدية رام هللا للمبادرات البيئية
وبالشراكة مع ملتقى االبداع واالعمال  -جامعة بيرزيت

دليل المسابقة
تعنى بلدية رام اهلل بتطوير الوضع البيئي والصحي في المدينة عبر تنفيذ العديد من المشاريع
والنشاطات البيئية  .وتاتي خدمة ادارة جمع النفايات الصلبة على راس الخدمات البيئية التي
تقدمها البلدية والتي تتضمن تكنيس الشوارع ،الحفاظ على نظافة االماكن العامة التابعة لها،
تفريغ حاويات النفايات  ،ترحيل النفايات بهدف طمرها في مكب زهرة الفنجان في جنين.
ويعتبر عدم وجود مكب نفايات صحي لمحافظة رام اهلل والبيرة من اكبر التحديات التي تواجه
المدينة في الوقت الحالي ،والذي يفرض على البلدية ترحيل نفاياتها بشكل يومي الى مكب
زهرة الفنجان في جنين وما له من تبعات سلبية على البيئة والصحة العامة ،اضافة الى التكلفة
الباهظة.
كما تعاني المدينة من انخفاض الوعي البيئي لدى مواطنيها وزائريها وانتشار ظاهرة القاء
النفايات في غير االماكن المخصصة لها.

وعليه ،ارتأت البلدية اطالق هذه المسابقة لتشجيع االفراد لتقديم حول خالقة في معالجة النفايات
وتقديم مبادرات من شأنها المساهمة في تخفيض كميات النفايات التي يتم انتاجها يوميا في
المدينة.اضافة الى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والزائرين حول اهمية الحفاظ على نظافة
المدينة.
معلومات مفيدة:
يذكر ان المدينة تنتج ما يعادل بشكل يومي  59طن من النفايات ،تشكل النفايات العضوية
ما نسبته %04منه  %04 ،بالستيك%02 ،ورق وكرتون %0.0 ،زجاج %0.9 ،معادن،
 %9مالبس مستعملة %0 ،نفايات أخرى وجلود ،و %0.2اقل من 24ملم
اهداف المسابقة -:
 .2تشجيع االفراد لتقديم حلول خالقة في معالجة النفايات والتي ممكن تبنيها الحقا من قبل
البلدية للمساهمة في تخفيض كميات النفايات التي يتم ارسالها يوميا الى مكب زهرة
الفنجان.
 .0رفع الوعي البيئي لدى االفراد حول نظام ادارة النفايات الصلبة وتعزيز مسؤوليته في
المساهمة مع البلدية في ايجاد حلول من شانها استدامة هذه الخدمة.
 .2بناء بنك االفكار البيئية التي ممكن االستفادة منها الحقا من قبل البلدية او جهات اخرى
قيمة الجائزة -:
قيمة الجائزة وفقا للشرائح التالية -:
 2444 .2شيكل الفضل مبادرة تكنولوجية لعالج النفايات .
 2444 .0شيكل الفضل مبادرة لخطة ادارية لتخفيض كميات النفايات المنتجة .
 2444 .2شيكل الفضل مبادرة في مجال التوعية البيئية حول الحفاظ على نظافة المدينة
اضافة الى درع تكريمي يحمل اسم الفائز وشعار الجهات الشريكة

كما سيقدم ملتقى االبداع واالعمال التابع لجامعة بيرزيت-مركز التعليم المستمر الدعم
المالي والفني واالداري للفائزين ،لتطوير خطة مشروع تجاري بيئي مبني على المبادرة الفائزة
والذي يتضمن:
 .2خدمات استشارية حول تطوير المشروع ،التخطيط له ،تحليل جدواه االقتصادية.
 .0تغطية التكلفة المالية للدراسة التسويقية للمشروع.
 .2الدعم الفني حول تصميم المنتج /الخدمة (تطوير المعادالت الكيميائية ،التصميم
الهندسي والمخططات ،البرامج االلكترونية ،خطط االنتاج والتشغيل ،،،الخ).
 .0تطوير النموذج المبدئي (تكلفة المواد الخام).
 .9مراقبة المشروع لمدة  2شهور بعد اطالقه.
 .6احتضان المشروع في مقر مبنى ملتقى االبداع واالعمال التابع لجمعة بيرزيت-مركز
التعليم المستمر في رام اهلل لمدة  6شهور.

معايير التقييم -:
المعيار

الرقم

الشريحة

نسبة الوزن

2

جودة التقديم ووضوح االهداف والمساهمة في حل المشكلة 2،0،2

%24

0

مدى قابلية المبادرة للتطبيق في مدينة رام اهلل

2،0،2

% 24

2

المردود البيئي واالقتصادي واالجتماعي على المدى

2،0،2

%04

0

مدى مساهمة المبادرة في تقليل استخدام الموارد وفي

2،0

%24

القريب والمتوسط والبعيد

ابتكار وسائل للتدوير واعادة االستخدام وتخفيض كميات

النفايات التي يتم ترحيلها الى مكب زهرة الفنجان
9

االبداع واستدامة المبادرة

2،0،2

%24

6

شمولية قطاعات المجتمع المحلي المستهدفة في المبادرة

2

%24

الشروط العامة للتأهيل-:
 ان يقوم المتقدم/ة بتعبئة طلب المسابقة االلكتروني ونموذج التعهد بشكل كامل وذلك في موعداقصاه يوم 0422/24/29
اعضاء ولجنة تحكيم المسابقة -:
 بلدية رام اهلل ملتقى االبداع واالعمال /جامعة بيرزيت – مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت – معهد المياه والبيئة سلطة جودة البيئة مؤسسة التعاون المركز الفلسطيني البيئي مؤسسة ليدرزالية اختيار الفائزين:
 .2ستقوم لجنة التجكيم باختيار افضل  24مبادرات من المتقدمين للمسابقة بحيث سيتم الطلب
منهم اعداد عرض تقديمي عن المبادرة (مع امكانية الحصول على مساعدة ملتقى االبداع
واالعمال التابع لجمعة بيرزيت-مركز التعليم المستمر في اعداد العرض) .
 .0ستقوم لجنة التحكيم باختيار افضل المبادرات ضمن الشرائح المذكورة اعاله

