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I 

 

  ة المجلسرؤی

لیة في المحافظات الجنوبیة ھیئة مح 17والذي یخدم  النفایات الصلبة في مناطق نفوذ المجلسوالمالیة إلدارة  تحقیق االستدامة البیئیة

  قطاع غزة.في والوسطى 

  المجلسة مھم

  وملحقاتھا. 2014-2010تحسین فاعلیة وكفاءة نظم إدارة النفایات الصلبة وفق االستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة في فلسطین 

      رسالة المجلس

المجلس من الھیئات المحلیة الكرام، یعدكم المجلس بتقدیم خدمات الجمع الثانوي والتخلص النھائي للنفایات الصلبة وفق  أعضاء السادة الى

  ركةً.أسس وإدارة بیئیة ومجتمعیة وتشغیلیة مالئمة من أجل تقدیم خدمات أفضل لمجتمع أكثر وعیاً ومشا

    أعضاء الجمعیة العمومیة

  رئیس بلدیة خان یونس  م. یحیى محي الدین األسطل

  رئیس بلدیة دیر البلح  سعید نصار  .أ

  رئیس بلدیة عبسان الكبیرة  م. مصطفى الشواف

  رئیس بلدیة الفخاري  د. أحمد الفرا

  رئیس بلدیة النصیرات  محمد أبو اشكیان  .أ

  رئیس بلدیة الزوایدة  حسن مزید  .أ

  رئیس بلدیة البریج  محمود محمد عیسى  .أ

  النصررئیس بلدیة   محمد عاشور .أ

  رئیس بلدیة عبسان الجدیدة  عبد الرؤوف عصفور  .أ

  رئیس بلدیة بني سھیال  حماد الرقب  .أ

  رئیس بلدیة المغازي  محمد النجار  .أ

  رئیس بلدیة القرارة  م. عبد الرحیم العبادلة

  رئیس بلدیة رفح  صبحي أبو رضوان  .أ

  رئیس بلدیة الشوكة  منصور بریك  .أ

  رئیس بلدیة خزاعة  شحدة أبو روك  .أ

  رئیس بلدیة وادي السلقا  عالء أبو مغصیب  .أ

  رئیس بلدیة المصدر  عبد الحكیم المصدر  .أ

  المدیر التنفیذي للمجلس  د. علي شحدة برھوم
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  دارةاإلرئیس مجلس  كلمة

 

      الجمعیة العمومیة            المحترمون أعضاءاإلخوة/ 

  المحترمون               دارةاإلمجلس  أعضاءاإلخوة / 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 

دمات لمجلس الخ التقریر السنويلكم  رفني أن أقدمیش دارةمومیة ومجلس اإلعلالجمعیة ا أعضاءعن إخواني ونیابة  باألصالة عن نفسي

المجلس خالل ھذا العام،  إنجازات، والذي یتضمن أھم 2016النفایات الصلبة في خان یونس ورفح والوسطى للعام  دارةالمشترك إل

 .مجلسخلي المعتمد للحسب النظام الداالمدرجة  لویاتواتجاه تحقیق األسھام في في سبیل مواصلة اإلوالتطلعات التي یعمل بھا المجلس 

تم تبني قرار بتوسعة نفوذ  2012لیضم محافظتي خان یونس والوسطى. وفي عام  1995النفایات الصلبة في عام  إدارةحیث تأسس مجلس 

في قطاع غزة  25ھیئة محلیة من أصل  17الجمعیة العمومیة للمجلس  أعضاءس لیضم بلدیات محافظة رفح لیصبح عدد لمنطقة عمل المج

  .في محافظات خان یونس ورفح والوسطى" النفایات الصلبة للھیئات المحلیة دارة"مجلس الخدمات المشترك إل تحت المسمى الجدید:

لنفایات ا إدارةطار ة في إكبیرة لتطویر آلیات العمل بما ینسجم مع تطلعات المجلس نحو ترسیخ أسس بیئیة سلیموشھد ھذا العام جھوداً 

ة لویات االستراتیجیواألاإلنجازات التي تمت خالل العام، والتي جاءت في مجملھا لتتماشى مع   2016للعام التقریر ویستعرض ھذا  .الصلبة

  من أجل القیام بالدور المطلوب منھ. والتحدیات التي تواجھ عمل المجلس مستقبالً  للمجلس

 

النفایات الصلبة  مكب إلىالنفایات المرحلة  كمیةفي  نقص كب القائم في دیر البلح فقد شھد العامالم إلىوفیما یخص كمیة النفایات المرحلة 

 بواسطة كمیة النفایات المرحلةشھد العام زیادة في  كما. طن 67,132.5 طن الى 70,270.24 في دیر البلح بواسطة آلیات المجلس من

أما بالنسبة لمعسكرات الالجئین في مناطق . 2016طن لعام  52,578.24 إلى 2015عام  طن 50,621.16 من األعضاءآلیات البلدیات 

وبلغت الكمیة  ،مكب دیر البلح إلىبجمع وترحیل النفایات الصلبة ) ونرواة الغوث وتشغیل الالجئین الدولیة (األقامت وكالنفوذ المجلس فقد 

 دیسمبر 30ریر البیانات في بالشیكل الجدید حسب تقا تكلفة التشغیل للمجلسوفیما یلي ملخص . 2016طن عام  20,416.35المرحلة 

2016 .  
 2016 ، 2015 ، 2014لألعوام األخیرة البیانات المالیة التشغیلیة  .1جدول 

  2016عام   2015عام   2014عام   الوحدة  البند  #

 3,587,221.81  3,252,019.98  2,577,301.18  شیكل  تكالیف التشغیل اإلجمالیة للمجلس (عملیات الجمع)  1

  1,599,468.70  1,145,459.97  572,821.12  شیكل  تكالیف التشغیل اإلجمالیة للمجلس(عملیات التخلص)  2

  3,617,737.09  3,707,332.39  2,977,249.75  شیكل  مساھمات البلدیات األعضاء  3

  40,936.98  10,456.85  18,019.81  شیكل  فروقات عملة  4

  492,167.42  325,802.47  544,980.57  شیكل  (وكالة الغوث ومقاولون)إیرادات من غیر األعضاء   5

  139,531.13  128,775.67  384,345.22  شیكل  عجز مساھمات التشغیل  6

  52.386  46.136  36.002  شیكل / طن  تكلفة جمع وترحیل طن نفایات  الفعلي   7

  34  34  25.2  شیكل / طن  قرار مجلس اإلدارة للتسعیرة  8

  10.421  7.874   3.918  شیكل / طن  تكلفة التخلص من طن نفایات الفعلي   9

  10.8  10.80  10.8  شیكل / طن  قرار مجلس اإلدارة للتسعیرة  10

  44.8 44.8  36  شیكل / طن  قرار مجلس اإلدارة لتسعیرة الجمع والتخلص   11

 

 2016لعام  النفایات الصلبة إدارةوالمستفیدین من خدمة  األعضاءبلغت الدیون المستحقة للمجلس على البلدیات فقد  وبناءاً على ما سبق،

   .شیكل .11,092,641 49الي حو

 

 جنوبیةللمحافظات ال النفایات الصلبة في قطاع غزة إدارةمشروع ھو في الوقت الراھن ومن أھم المشاریع التي یقوم المجلس على تنفیذھا 

 نشاءا المشروع سیتم من خالل). وMDLF-PDSUبالتعاون مع وحدة تطویر وضمان المشروع من صندوق تطویر و إقراض البلدیات (

. وسیكون 2025مكب نفایات صحي في المنطقة الجنوبیة لقطاع غزة لیستوعب النفایات الصلبة للمحافظات الوسطى والجنوبیة حتى عام 

ة إجمالیمساحة  تطلب. وینفذ المشروع عبر مراحل ت2040الستیعاب النفایات الصلبة من كافة محافظات قطاع غزة لغایة العام  المكب مھیئاً 

) AFD) والوكالة الفرنسیة للتنمیة واالتحاد (WBGمجموعة البنك الدولي ( قبللى من ودونماً حیث تم تمویل المرحلة األ 472تقدر بـ 

استمالك األرض المخصصة للمشروع وتعویض كافة مالك األراضي  إجراءات شھد ھذا العام استیفاءو. )EUروبي (وواالتحاد األ

وذلك باستخدام أنسب المواصفات الھندسیة  11/12/2016في الموقع بتاریخ  حفرالأعمال والبدء بدونم  235.638على مساحة المستملكة 

  والبیئیة.
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عملھ المتواصل ، ودارةاإلعم الكبیر الذي یقدمھ مجلس للد لجمیع العاملین في المجلس و بالشكر والتقدیروال یفوتني في ھذا المقام أن أتقدم 

وضع شریك أساسي في تحسین الو أداة رئیسیة من أدوات الریادة والتمیز لمجلسجعل ا إلىستراتیجیات والسیاسات الھادفة اإلعلى وضع 

  ، سائالً المولى عزوجل أن یوفقنا جمیعاً لخدمة وطننا الغالي.دوام التقدم والنجاح مجلسال أعضاءولكافة ى في المحافظات الجنوبیة البیئ

  

  

  

    

  

  م.یحیى محیي الدین األسطل                                                

  دارةاإلرئیس مجلس                                               

  النفایات الصلبة  دارةمجلس الخدمات المشترك إل                                                  

       رفح والوسطىئات المحلیة في محافظات خان یونس، للھی                                                     
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  لمحة عن المجلس 

بدعم  1995في العام  رفح والوسطى ،للھیئات المحلیة في محافظات خان یونسالنفایات الصلبة  دارةتأسس مجلس الخدمات المشترك إل

عشر بلدیة تقع في محافظتي خان یونس والوسطى تحت مسمى مجلس الخدمات  ةوبمشاركة ثالث GTZن التقني األلماني اومن وكالة التع

حافظتي م النفایات الصلبة الناتجة في إدارةوكان الھدف وراء تأسیسھ تكوین جسم قادر على  محافظتي خان یونس ودیر البلح.المشترك ل

انب التخلص ج إلىیات) اوالثانوي للنفایات (الجمع من الححیث أن صالحیات المجلس تتمثل في تقدیم خدمة الجمع  خان یونس ودیر البلح،

وتعكس  .1995من النفایات من خالل تشغیل مكب دیر البلح المركزي الذي تم إنشاؤه بمنحة من جمھوریة ألمانیا االتحادیة عام 

وضع األسس الكفیلة  إلىدف أساس لعمل المجلس والتي تھ 2014-2010النفایات الصلبة في فلسطین  دارةاالستراتیجیة الوطنیة إل

  النفایات الصلبة في إطار تھیئة بیئة فاعلة وآمنة صحیاً. إدارةبتحسین فاعلیة وكفاءة نظم 

  

  وظائف المجلس

ة (الجمع في نطاق الخدم اتباع األسالیب المثلى للتخلص من النفایات الصلبة الناتجة من الھیئات المحلیة الواقعة إلىیسعى المجلس 

 المجلس . كما یھدفتوفرة والمحددات البیئیة والصحیةالم مكانیاتاإلمكان بما یتوافق مع اإل والعمل على االستفادة منھا بقدر، الثانوي)

  وبحسب النظام األساسي للمجلس فإنھ مسئول عن القیام بما یلي: ساط المجتمع.وأبین  البیئة والتعامللحفاظ على نشر ثقافة ا إلى

  بشكل علمي وبما یحافظ على نظافة البیئة. والتخلص منھاشراف على نقل النفایات وضع الخطط المالئمة واال .1

  إقامة وتأسیس مكب صحي للنفایات الصلبة ویتضمن ذلك توفیر الصیانة والتسھیالت الكافیة لضبط العملیات في مكب النفایات. .2

 یات بالطرق السلیمة.اوجمع النفایات الصلبة من الح .3

 .األعضاءیات التجمیع للھیئات المحلیة اوتزوید وصیانة ح .4

 القیام بالتوعیة الجماھیریة للحفاظ على سالمة البیئة. .5

 في نطاق منطقة العمل الجغرافي للمجلس. خرتنظیم حمالت نظافة من وقت آل .6

ء من الناحیة ة سواالنفایات الصلب إدارةوالعاملین فیھا بكل ما یتعلق بعملیة  األعضاءتقدیم النصح واالرشاد للھیئات المحلیة  .7

 األمور البیئیة واالجتماعیة. اوالصحة العامة  اوالفنیة  اوالقانونیة 

 أمام أي جھة في كل ما یتعلق بأمور النفایات الصلبة. األعضاءتمثیل الھیئات المحلیة  .8

تي تحقق ھذا الغرض لوسائل الني اوضع الخطط وتطبیق جمیع الوسائل التي تقلل من التلوث البیئي الناتج عن النفایات الصلبة وتبَ  .9

 التصنیع.التدویر و وإعادة  یق مبدأ الوقایةوتطب

  التوسعة والنفوذ

 بلدیات جانب إلىمحافظة رفح  بلدیات بتوسعة نفوذ عمل المجلس لیشمل 29/07/2013بتاریخ  دارةاإلتم اتخاذ قرار من قبل مجلس 

 موزعة على المحافظات في قطاع غزة 25من أصل  حلیةھیئة م 17محافظتي خان یونس والوسطى لتصبح خدمات المجلس تغطي 

، رفح ي محافظات خان یونسالنفایات الصلبة للھیئات المحلیة ف دارةمجلس الخدمات المشترك إل الجدید: مسمىالتحت الثالث  الجنوبیة

لخدمات بالشخصیة االعتباریة وكیان مستقل ولھ نظامھ األساسي المعتمد من وزراة الحكم المحلي. ویتمتع مجلس ا .)1(شكل  والوسطى

من  %60أي ما نسبتھ  2كم 230حوالي  تھا الكلیةمن عدد سكان قطاع غزة والتي تبلغ مساح %64ما نسبتھ ویقوم المجلس بخدمة 

   ة لقطاع غزة.جمالیالمساحة اإل



   |2016 التقریر السنوي لعام

 النفایات الصلبة للهیئات المحلیة في محافظات خان یونس ورفح ودیر البلح دارةمجلس الخدمات المشترك إل

  

 

2 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
  

  

 

  
  

 

  دارةاإلالجمعیة العمومیة ومجلس 

، دیر البلح ،رفح ،یونسخان بلدیة:  17وعددھا تتكون الجمعیة العمومیة للمجلس من رؤساء الھیئات المحلیة الواقعة في مناطق النفوذ 

 الفخاري، النصر، الشوكة، المصدر، خزاعة، عبسان الجدیدة، بني سھیال، عبسان الكبیرة، القرارة، الزوایدة، البریج، المغازي، النصیرات

للمجلس فإنھ یتم وبحسب النظام الداخلي  بلدیات یتم تعیینھم عن طریق االنتخاب. 7من رؤساء  دارةاإلویتكون مجلس وادي السلقا ". و

من . ویتكون مجلس اإلدارة 16/06/2015بتاریخ  دارةاإل، وقد تم إجراء انتخابات مجلس مرة كل سنتین دارةاإلخابات مجلس إجراء انت

لمناقشة  2016العام خالل  ثمانیة مرات دارةاإل. وقد اجتمع مجلس )2(ممثلین عن الجمعیة العمومیة موضحین في جدول أعضاءسبعة 

  . وسیأتي تفصیل الحق ألھم قرارات مجلس اإلدارة خالل ھذا العام ر الدوریة والطارئة ولالطالع على سیر العملاألمو
 دارةاإلمجلس  أعضاء. 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المنصب  البلدیة الممثل عنھا  االسم  #

  رئیس مجلس اإلدارة  بلدیة خان یونس    م. یحیى محیي الدین االسطل  1

  نائب رئیس مجلس اإلدارة  بلدیة  رفح   أ. صبحي أبو رضوان  2

  عضو مجلس اإلدارة  بلدیة  دیر البلح   أ. سعید نصار  3

  عضو مجلس اإلدارة  بلدیة  عبسان الكبیرة   م. مصطفى الشواف  4

  عضو مجلس اإلدارة  بلدیة  النصیرات   أ. محمد ابو اشكیان  5

  مجلس اإلدارة عضو  بلدیة  بني سھیال   أ. حماد الرقب  6

  عضو مجلس اإلدارة  بلدیة  الزوایدة   أ. حسن أبو مزید  7

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفایات الصلبة للهیئات المحلیة في رفح،  نفوذ .1شكل 

 خان یونس والوسطى
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  النظام الداخلي للمجلس

من قبل الرسمي  عتمادوحاز النظام على اإل .5/2014قبل الجمعیة العمومیة خالل الجلسة  النظام الداخلي الجدید للمجلس من إعتمادتم 

جاء التقریر السنوي السابق بشكٍل مفصل حول ما یتضمنھ و .وبدأ العمل بھ منذ ذلك الحین 30/04/2014وزارة الحكم المحلي بتاریخ 

  أساسیة. رٍ اومح من لنظام الداخليا

  2016للعام  أداء المجلس

 اإلدارياألداء  .1

  ةاإلداری الھیكلیة 1.1

العمومیة للمجلس آخذین بعین االعتبار التوسع المستقبلي  الجمعیة أعضاءبموافقة  7/5/2014الھیكل التنظیمي للمجلس بتاریخ  إعدادتم 

لنفایات ا إدارةالفعلي للمجلس والذي سیضم محافظة رفح و المكب المركزي الجدید الذي سیتم إنشاؤه في منطقة الفخاري ضمن مشروع 

كما جاء في التقریر السنوي السابق . و24/6/2014ه من قبل وزارة الحكم المحلي بتاریخ إعتماد. و تم مدرج الحقاً كما ھو  الصلبة الجاري

  مستویات إداریة وھي:  ةثالث تتضمن الھیكلیة اإلداریة للمجلس، فإن 2015-2014للمجلس لعامي 

  دارةالعلیا ممثلة بمجلس اإل دارةاإل .1

  التنفیذیة دارةالوسطى ممثلة باإل دارةاإل .2

  الدنیا ممثلة بإدارات األقسام دارةاإل .3

  

  لموظفینااستقطاب  1.2

  االستقطاب 1.3.1

جراءات الرسمیة والقانونیة المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي اإلتتم عملیة التوظیف واالستقطاب في مجلس الخدمات المشترك حسب 

بالتعاقد مع الموظف وذلك حسب حاجة  اً نتھاءاعالن الوظیفي وباإلوابتداءاً  2000) سنة 7وحسب قانون العمل الفلسطیني رقم (

 والسائقین تم استقطاب مجموعة من الموظفین ما بین فئات المھندسین واإلداریین 2016المجلس المرتبطة بحجم العمل. وخالل عام 

  .2017ام و من الجدیر بالذكر، أن المجلس في طور تعیین مساعد إداري جدید في بدایة الع ).3(التالي كما ھو موضح في الجدول 
  2016 ئف التي تم ملؤھا خالل عاموظاال .3جدول 

 مالحظات العدد المسمى الوظیفي

 النفایات الصلبة إدارةعقد سنوي ضمن مشروع  1 مھندس بیئي

 النفایات الصلبة دارةعقد سنوي مع مجلس الخدمات المشترك إل 5 سائق

  من بلدیة خانیونس عقد جزئي  1  مساعد قانوني

  تقییم أداء الموظفین 1.3

لیھا، عمراقبة أداء الموظفین العاملین من أجل تحدید نقاط الضعف وعالجھا وتعزیز نقاط القوة والحفاظ  إلىیسعى المجلس بشكل مستمر   

كأداة ى حدة علتقییم كل موظف ب عام. ولتحقیق ھذه الغایة یقوم المجلس سنویاً  على أداء الموظفین وأداء المجلس بشكلٍ  ینعكس إیجاباً  مما

مسئولھ  . حیث یتم تقییم كل موظف من قبلاألعضاءمن أدوات المراقبة والمتابعة الفعالة من خالل نموذج تقییم یستخدم في الھیئات المحلیة 

ارات نتاجیة والتطور، ومھاإلمن  ستوى والفئة بحیث یغطي التقییم كالً المباشر معتمداً على نماذج رسمیة لدى المجلس مقسمة حسب الم

بما  مسیتم عمل نموذج جدید للتقیی ھالذات، المسئولیة والمبادرة. ومن الجدیر بالذكر أن إدارةاالتصال والتواصل والعمل بروح الفریق، 

  .2017عام اله و استخدامھ بدءاً من عتمادا یخدم أغراض المجلس لیتم

  األداء المالي .2

  النظام المالي للرواتب 2.1

نظام مالي  عدادإن مع وزارة الحكم المحلي باوتحقیق الرضى الوظیفي لدى جمیع الموظفین العاملین في المجلس قام المجلس بالتع إلىسعیاً 

ه مؤھالت العلمیة والمخاطرة وغیرللرواتب العاملین ومستحقاتھم حسب اللوائح الموجودة لدى وزارة العمل بما یتناسب مع طبیعة العمل وا

  بدوره یجعل ما یتعلق برواتب الموظفین واستحقاقتھم المالیة واضحاً للجمیع.  ھذاو

ساسي لكل والذي یحدد الراتب األ 15/12/2015النظام المالي للرواتب رسمیاً لدى وزارة الحكم المحلي بتاریخ  إعتمادتم في حین أنھ 

ي، ة الدورویضاح االستحقاق الذي یشمل (الراتب االساسي، عالبالفئة والدرجة واألقدمیة حسب إ رواتب ومرتبطموظف حسب سلم ال

ضافي) وكذلك االستقطاع والذي یشمل (قسط یشة، بدل مخاطرة، بدل تنقل، بدل إة االجتماعیة، بدل غالء معوة طبیعة العمل، العالوعال

  .1/1/2016 بتاریخ فعلیاً  وبدأ العمل في ھذا النظام بموجب القانون) آخرأي استقطاع التأمین الصحي، ضریبة الدخل، 
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   األعضاءمستحقات المجلس على البلدیات   2.2

لقاء خدمات الجمع والتخلص التي  2016شیكل حتى نھایة عام  11,092,641.49بلغت الرسوم المستحقة على البلدیات لصالح المجلس

تم تخفیض نسبة التحصیل الشھري من البلدیات  1/7/2012تاریخ  اً منیقدمھا المجلس لصالح ھذه البلدیات، ومن الجدیر بالذكر أنھ ابتداء

 لك بناءاً ة علیھم، وذجمالیحقات اإلالمست إلى شھریاً على أن یتم ترحیل المبلغ المتبقي  البلدیات مراعاةً للظروف التي تمر بھا %70 إلى

قیمة المستحقات المالیة على البلدیات التي تستفید من خدمات  )4( یوضح الجدول التالي. 5/8/2012بتاریخ  دارةاإلعلى جلسة مجلس 

  .2016و  2015و  2014والمرصودة في نھایة  %100و  %70المجلس حسب النسبة 
  2016و 2015 و 2014حتى نھایة  األعضاءمستحقات المجلس على البلدیات  .4جدول 

  

  نظام المشتریات 2.3

سام والدائرة بین األق ناوبالتعو نظام مشتریات جدید  إعدادفقد تم  مشتریات ضابط وشامل خاص بالمجلس، تطویر نظام إلىمن باب السعي 

كما جاء  ،15/12/2015باآللیة والنماذج المصاحبة وذلك بتاریخ ◌ً  المجلس وتعمیمھ على األقسام مقترنا إدارةه من قبل إعتمادالمالیة وتم 

   . 2015-2014في التقریر السنوي السابق للمجلس لعامي 

  الدیون المتراكمة على المجلس  2.4

 .)5(التالي وھو ما یوضحھ الجدول ،2016شیكل حسب التقاریر المالیة في نھایة عام  948,554 المتراكمة على المجلس بلغت الدیون
  2016و  2015و  2014الدیون المستحقة على المجلس حتى نھایة   .5جدول 

  البند
المبلغ المتراكم حتى نھایة 

  (شیكل) 2014عام 

المبلغ المتراكم حتى نھایة 

  (شیكل) 2015عام 

المبلغ المتراكم حتى نھایة 

  (شیكل) 2016عام 

 567,841  550,343  261,392  مبالغ لصالح الموردین

  380,713  340,138  342,869  العاملینمبالغ لصالح رواتب 

  948,554  890,481  604,261  اإلجمالي

 

  مصادر دخل المجلس  2.5

، حیث تقوم بعض الجھات بالدفع للمجلس مقابل خدمة الجمع والتخلص رئیسي على إیرادات الجمع والتخلص یعتمد المجلس في دخلھ بشكلٍ 

 خرىأتقوم جھات ). كما ، القرارة، دیر البلح، وادي السلقاخزاعة، عبسان الجدیدةني سھیال، عبسان الكبیرة، ب وھم بلدیات (خان یونس،

 لزوایدة،، المغازي، ابني سھیال، دیر البلح، النصیرات، البریج بلدیات (خان یونس،خدمة التخلص في المكب وھم بالدفع للمجلس لقاء 

و  2015و  2014خالل  األعضاءوغیر  األعضاءدات البلدیات إیرا )6(یوضح الجدول وشركات القطاع الخاص. و ونرواالمصدر) واأل

2016.  

 اسم البلدیة
 2016حتى نھایة  الرصید المتراكم 2015الرصید المتراكم حتى نھایة  2015المبلغ المستحق لعام   2014المبلغ المستحق لعام 

100% 70% 100% 70% 100% 70% 100% 70% 

  2,134,993.05  3,855,460.18  920,480.24-  508,856.72-  228,399.70  660,452.55  189,188.06- 149,353.63 خانیونس

  1,253,346.77  1,704,728.37  23,783.28  130,487.82  120,525.37  232,810.90  68,460.42  156,717.25 بني سھیال

عبسان 

 الكبیرة
90,232.03  17,992.07  78,567.15  -13,825.02  99,070.50  8,332.26  886,062.70  518,719.37  

  159,129.52  274,949.20  12,340.58  41,403.11  95,260.86-  68,116.89-  11,367.21  32,638.01 خزاعة

عبسان 

 الجدیدة
9,565.28  -15,881.90  -72,596.51  -105,656.94  31,087.79  -1,723.70  7,646.30  -125,580.04  

  55,144.56  393,618.93  139,829.49-  59,805.21-  31,020.74-  50,776.35  65,414.18-  3,522.70- القرارة

  1,867,726.79  2,885,472.33  82,800.91-  158,903.31  90,105.78  346,877.27  69,259.51-  124,526.22 دیر البلح

  131,762.10  288,306.94  63,307.61-  34,053.58-  53,143.71-  15,715.74-  17,603.01  55,457.30 النصیرات

  133,659.09  185,867.26  90.48-  13,187.94  8,877.48  20,854.59  21,311.78  31,731.11 البریج

  25,554.21-  17,984.84  28,201.07  40,498.95  8,411.32-  1,757.34  117,441.05-  110,625.85- المغازي

  313,516.05  435,883.07  8,059.37-  10,760.41  31,809.62  50,062.31  38,179.35  62,966.57 الزوایدة

  101,203.41  160,250.95  8,392.94  22,665.63  28,849.78  43,616.72  21,062.29  32,763.27 وادي السلقا

  4,985.93-  3,589.58-  16156.633-  15300.49-  426.59  609.42  383.22  547.46 المصدر

  6,513,080.53 11,092,641.49  اإلجمالي
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  2016و  2015و  2014إیرادات المجلس خالل  .6جدول 

  2016مجموع إیرادات   2015مجموع إیرادات   2014مجموع إیرادات   الجھة

 3,603,362.74  3,707,332.39 2,977,294.75  البلدیات األعضاء

  492,167.42  325,802.47  544,980.57  األعضاءغیر 

  4,095,530.16  4,033,134.86  3,522,230.32  إجمالي إیرادات األعضاء وغیر األعضاء (شیكل)

 

  الموازنة التقدیریة  2.6

ویتم اآلن  2/5/2016شیكل بتاریخ  3,898,500من قبل وزارة الحكم المحلي والبالغة  رسمیاً  2016الموازنة المقدرة  للعام  إعتمادتم 

شیكل وتم ارسالھا لوزارة الحكم المحلي  10,201,200والبالغة  2017وكذلك تم اعداد الموازنة المقدرة للعام  .2017موازنة العام  إعداد

  لمناقشتھا ومن ثم اعتمادھا.

  الجمع والتخلص  أسعارتكالیف و 2.7

 .2016و 2015و 2014من  صودة لكلٍ الجمع والتخلص المر تكالیف وأسعار  )7( یوضح الجدول التالي
 2016، 2015، 2014 ـوتكالیف الجمع والتخلص ل أسعاربیانات  . 7جدول 

  البند

  طن)/(شیكل 2016    طن)/(شیكل 2015   طن)/(شیكل 2014

  التكلفة 
 دارةقرار مجلس اإل

  للتسعیرة 
  التكلفة 

 دارةقرار مجلس اإل

  للتسعیرة
  التكلفة 

قرار مجلس 

  سعیرةللت دارةاإل

  34 52.39  34  46.136  25.2  36.002  الجمع والترحیل

  10.8  10.42  10.8  7.874  10.8  3.918  التخلص

 

  الدعم والمساعدات  2.8

  :2016فیما یلي ملخص عن جمیع المساعدات التي تلقاھا المجلس خالل العام 

  .شیكل 798,185لتر سوالر من وكالة الغوث كمنحة بقیمة  156,900 إستالم 1

  .مكب صوفا الفخاري إنشاءشیكل ضمن مصاریف  252,111بمبلغ  األعضاءمساھمة البلدیات  2

  .دوالر امریكي كمنحة قطع غیار للسیارت ( قید التنفیذ) 100,000التزام بنك التنمیة االسالمي  3

مزرعة صوفا الفخاري عن طریق وزارة المالیة بمبلغ  إخالءالعامة للمحررات عن  دارةبتعویض اإل األعضاءمساھمة البلدیات  4

 .شیكل ( قید التنفیذ) 280,500

  دارةقرارات مجلس اإل 2.9

  .2016ھیئة محلیة تحت نفوذ المجلس خالل عام  17والمكون من الـ دارة) قرارات مجلس اإل8یوضح الجدول التالي (
  2016للعام  دارةقرارات مجلس اإل. 8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  األداء الفني .3

   الجمع الثانوي للنفایات  3.1

یقوم المجلس بشكل أساسي بمھمة الجمع الثانوي  1995عام ات المشترك للمحافظات الجنوبیة في قطاع غزة منذ تأسیس مجلس الخدم

مكان  لىإیات عن طریق آلیات جمع وترحیل النفایات او، حیث یتم نقل النفایات الصلبة من الحت الصلبة من المناطق التي یخدمھاللنفایا

 األعضاءات لتخلص. وبذلك فإن البلدیالتخلص وھو مكب النفایات المركزي التابع للمجلس شرق مدینة دیر البلح والذي تجري فیھ عملیات ا

 المكب) لىإیات او) ویقوم المجلس بعملیة الجمع الثانوي (من الحیاتاوحال إلىلي للنفایات الصلبة (من المنازل وبعملیة الجمع األ یقومون

ل ومتابعة منتظمة من الجھاز او. ویقوم المجلس بعملیة جمع النفایات من مناطق الخدمة بشكل دوري ضمن جد)2كما ھو موضح في شكل (

 القراراتعدد   التاریخ رقم المحضر

6 18/02  3 

7 26/03  4 

8 04/04  1 

9 18/05  4 

10 18/07  2 

11 17/08  1 

12 11/10  2 

13 24/11  3 
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ناطق ذات الكثافة یات الماو، فیما یتم تفریغ حیات من المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة یومیاً اوحیث یتم تفریغ الح .في المجلس اإلداري

الجدیر ذكره أن ھناك تنسیق  قات األعیاد والمناسبات وغیره. ومنوأالسكانیة المنخفضة مرة كل ثالثة أیام وعلى مدار العام مع مراعاة 

  .  فیما یتعلق بالنشاط الدوري لجمع وترحیل النفایات من مناطق الخدمة األعضاءمتواصل ما بین المجلس ودوائر الصحة والبیئة في البلدیات 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  الجمع الثانوي مناطق النفوذ: 3.1.1

ن یونس لھیئات المحلیة الواقعة في محافظتي خاا یات المناطق التابعة لبعضاومن ح بجمع وترحیل النفایات الصلبةیقوم المجلس حالیا ً 

 لقا)وادي الس ،دیر البلح ،القرارة ،عبسان الجدیدة ،خزاعة ،عبسان الكبیرة ،بني سھیال خان یونس،من ( وسطى وھي بلدیات كلٍ وال

المصدر، النصیرات، الزوایدة بجمع النفایات الناتجة ضمن حدودھا المغازي،  البریج، بلدیات كل ٍمن بینما تقوم بلدیات. 9وعددھم 

  .ونروالدیات واألفي ظل وجود تنسیق ما بین المجلس وھذه الب ونرواریق آلیات األعن ط اوذاتیاً 

  المجلس آلیاتكمیة النفایات المرحلة ب 3.1.2

 )9(اآلتي ویوضح الجدول  .2016للعام طن  67,955.5 من البلدیات األعضاء المجلس آلیاتبلغت كمیة النفایات المرحلة بواسطة  

   حسب مناطق الخدمة التي تم الجمع منھا. 2016و 2015و 2014 المجلس بجمعھا خالل آلیاتكمیات النفایات التي قامت 
 النفایات المرحلة بآلیات المجلس حسب المنطقة كمیة .9جدول 

  2014عام   المنطقة #

 (طن)

  2015عام 

  (طن)

  2016عام 

 27,244.22 27,986.24 24,828.26 خان یونس 1  (طن)

  5,939.94  6,440.95  6,052.68 بني سھیال 2

  6,504.96  6,814.71  6,082.50 عبسان الكبیرة 3

  2,164.80  2,019.64  1,834.87 خزاعة 4

  2,416.90  2,443.51  2,181.36 عبسان الجدیدة 5

  5,876.70  5,988.26  5,970.25 القرارة 6

  16,077.24  17,421.84  14,650.20 دیر البلح 7

  390.74  0.00  0.00  النصیرات  8

  160.30  0.00  0.00  المغازي 9

  117.74  56.36  833.64 الزوایدة 10

  1,061.96  1,098.73  982.88 وادي السلقا 11

 67,955.50  70,270.24 63,416.64  جمالياإل

  

  آلیات جمع وترحیل النفایات 3.1.3

كزي ھذه النفایات في المكب المر وترحیلالثانوي للنفایات من المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس  جمعآلیة مخصصة لل 16لك المجلس تیم

البیانات العامة الخاصة بآلیات جمع  )10(التالي جدول ال ویوضح. موزعة بین قسمي محافظة الوسطى وخان یونس شرق دیر البلح

  النفایات الموجودة لدى المجلس.

  

  

  دورة التخلص من النفایات ضمن نفوذ المجلس .2شكل 
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 بیانات حول آلیات جمع النفایات في المجلس .10 جدول

 الحمولة التصمیمیة (طن) العدد مكان الخدمة سنة االنتاج (المودیل) البیان لیةاسم اآل

 5.5 4 المحافظة الوسطى 1995 رافعة + قالب FL 614 -فولفو 

 8.2 1 المحافظة الوسطى 1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 

 8.2 1 محافظة خان یونس إلىانتقلت   1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 

 9 1 المحافظة الوسطى 2008 رافعة + قالب Dx1280 -رینو 

 9 2 خان یونس محافظة 2008 رافعة + قالب Dx1280 -رینو 

 9 5 محافظة خان یونس 1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 

 9 2 محافظة خان یونس 1997 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 

 16 عدد آلیات جمع النفایات الموجودة في المجلس إجمالي

  جمع وترحیل النفایات لیاتاألداء العام آل 3.1.4

 إلىالھا إدخواً على البیانات الواردة من قبان المكب إعتماد اإلداريالفني والمجلس بشكل یومي من قبل الطاقم  آلیاتیتم متابعة أداء 

 إلى ةضاف، باإل.. إلخعلى حدة من عدد وردیات ورحالت وساعات عمل وكمیة نفایات توضح ما یتعلق بإنتاجیة كل آلیة قاعدة بیانات

بیانات  )11(ویوضح الجدول الحقاً.  م الحدیث عنھالتي سیت (Fleet Management) المركبات إدارةالمتابعة اللحظیة عبر برنامج 

  .2016و 2015و 2014ة للمجلس خالل عامي جمع النفایات التابع لیاتاألداء العام آل
 بیانات األداء العام آللیات ترحیل النفایات .11جدول 

  2016 2015 2014  اإلیضـــاح #

 16 16 16  آلیات النفایات إجمالي 1

 0 0 0 آلیات احتیاط 2

 16 16 16 آلیات متاحة للعمل 3

 67956 70270  63417 بآلیات المجلس كمیات النفایات المرحلة ( بالطن ) 5

  غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر المسافات المقطوعة ( كم ) 6

 25420 25732 22258  ) ساعات العمل الفعلیة لآللیات ( ساعة 7

 9579 9397 8192 عدد الرحالت ( النقالت) للمكب 8

 عتبارات التالیة:یرجع إلى اال وذلك آللیات المجلس قد انخفضت 2016الحظ أن كفاءة نقل الطن لكل ساعة عمل عام ومن الم

إلى  وكان یحدث تحمیل فوق طاقة اآللیة مما أدى زان التصمیمیةوال یراعي األ 2015خالل عام  قسم خان یونسكان أداء  .1

 .خفاض زمن ترحیل الطن على حساب سالمة اآللیةان

 طن تحمیل لكل رحلة. 9ث ال تزید عن یبح آلیةأصبح قسم خانیونس یراعي الوزن التصمیمي لكل  2016منذ عام  .2

مع أحمد بن عبد العزیز، مجمع حي األمل، مجفي  ة بدالً عن المجلسثالث نقاط رمث إعتمادقامت بلدیة خانیونس ب 2016في عام  .3

 .مجمع معن

عدة آلیات لكال قسمي خان یونس ودیر البلح. مما أدى الى توقف  زدادت عن األعوام السابقةا 2016أعطال اآللیات خالل عام  .4

 ، 55-658-30،  55-652-30،  55-656-30، 55-650-30 اتالصنادیق مثل آلی إصالحلفترات طویلة من أجل 

 .31-887-50 

ات تدخل آلی إلى، مما یؤدي أخرىألي اعتبارات  وأیات سواء ألنھا تالفة اومون بإلقاء النفایات بجانب الحبعض السكان یقو .5

 .قالب وأتراكتور  وأسواء بوب كات البلدیة 

  یات جمع النفایاتاوح 3.1.5

بطریقة یسھل الوصول لھا من قبل المواطنین  كوب في جمیع مناطق نفوذه )1یات جمع النفایات سعة (اویعمل المجلس على توفیر ح

یات ما بین المناطق حسب الحاجة وبالتنسیق اوبإعادة نقل وتوزیع ھذه الح أخرىویقوم المجلس ما بین فترة و الترحیل. آلیاتو

ویوضح  2016في عام یة تقریباً اوح 2849 ھإجمالییملك المجلس ما و. األعضاءالمتواصل مع دوائر الصحة والبیئة لدى البلدیات 

نات لبیااعلى یات المتوفرة في مناطق نفوذ المجلس حسب المنطقة التي تتبع لھا استناداً اوالعدد التقریبي للح )12(الجدول التالي 

التفاصیل حول  مزید من 2015-2014في التقریر السنوي السابق للمجلس لعامي  وجاء .2016و  2015 و 2014من  المتوفرة لكلٍ 

 ) كوب. 1سعة ( یةاوالتصمیم العام للح
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  في مناطق نفوذ المجلس یاتاوعدد الح .12جدول 

  2016 2015 2014 البلدیة #

 870 894 839 خان یونس 1

 148 169 159 بني سھیال  2

 248 265 265 عبسان الكبیرة 3

 97 162 62 خزاعة 4

 130 120 107 عبسان الجدیدة 5

 1493 1610 1432 یات محافظة خان یونساوالتقریبي لح جمالياإل

 220 315 315 النصیرات 1

 488 395 372 دیر البلح  2

  385 380 350 القرارة 3

 185 235 215 الزوایدة 4

 78 65 66 وادي السلقا 5

 1356 1390 1388 یات المحافظة الوسطىاوالتقریبي لح جمالياإل

یات في مناطق اوالتقریبي العام لعدد الح جمالياإل

 نفوذ المجلس
2750 3000 2849  

  یات المجلساوالدعم والمساعدات المقدمة لصالح ح 3.1.6

، تقوم بعض الجھات المانحة بتوفیر لنفایات الصادرة من مناطق النفوذیات المالئم لكمیة ااوعدد الحتوفیر في إطار السعي نحو 

  .2016 یات خالل عاماوحالالدعم المقدم لصالح  )13( یوضح الجدول التالي و .أخرى إلىیات من فترة اوالح توفیرمخصصات ل
 2016عام یات التي تم الحصول علیھا خالل اوعدد الح. 13جدول 

الھیئة المحلیة   البیان #

  المستفیدة
  جھة الدعم  السنة

  منحة صندوق إقراض وتطویر البلدیات  -بلدیة دیر البلح   2016  دیر البلح  كوب 1یة سعة اوح 62 1

  منحة صندوق إقراض وتطویر البلدیات -بلدیة خانیونس   2016  خانیونس  كوب 1یة سعة اوح 70  2

  منحة صندوق إقراض وتطویر البلدیات -بلدیة خانیونس   2016  خانیونس  كوب 23یة سعة اوح 3  3

  منحة صندوق إقراض وتطویر البلدیات -بلدیة القرارة   2016  القرارة  كوب 1یة سعة اوح 43  4

  GVC -منحة الشعب الیاباني  -بلدیة المغازي   2016  المغازي  كوب 1یة سعة اوح 2  5

  GVC -منحة الشعب الیاباني  -بلدیة وادي السلقا   2016  وادي السلقا  كوب 1یة سعة اوح 8  6

  GVC -منحة الشعب الیاباني  -بلدیة القرارة   2016  القرارة  كوب 1یة سعة اوح 6  7

  GVC -منحة الشعب الیاباني  -بلدیة بني سھیال   2016  بني سھیال  كوب 1یة سعة اوح 1  8

 MDLF -منحة صندوق وتطویر البلدیات  –بلدیة الزوایدة   2016  الزوایدة  كوب1یة سعة اوح 37  9

  

   )Fleet Management( لیاتبرنامج متابعة حركة اآل  3.2

بالتعاقد مع إحدى الشركات  4/1/2015مراقبة وضبط حركة سیر اآللیات التابعة للمجلس بجمیع أنواعھا قام المجلس بتاریخ  إلىسعیاً 

) على جمیع آلیات المجلس وبذلك أصبح GPS)، تم تركیب أجھزة المالحة (Fleet Managementالموفرة لخدمة متابعة الحركة (

 االستفادة ، وقد تمنترنتلى متابعة تحركات جمیع اآللیات عبر بوابة إلكترونیة خاصة بحساب المجلس على اإلالطاقم اإلداري قادراً ع

یات المطلوبة في نقطة التجمیع من خالل اولیة في المسار، التأكد من أداء عملیة الجمع لعدد الحذلك في حاالت التأكد من حركة اآل من 

  :إلىویتطلع المجلس حالیاً   ي.اوللعمل المنوط واستبیان الشك ز السائقیناوتجومعرفة وقت التوقف، 

فید في المجلس والذي ی إحتیاجاتن مع الشركة المزودة للخدمة بما یتالئم مع اوتطویر نظام التقاریر الصادرة من البرنامج بالتع .1

 زات.اوتوفیر معلومات فعالة وملخصة لحركة اآللیات وتسجیل التج

مع نظام مسارات اآللیات الذي أُنجز حدیثاً من  GPSالـ المزودة یتطلع المجلس لربط نظام المتابعة ألجھزة الشركة من خالل .2

 یات والذي سیحقق فائدة كبیرة لعملیة المتابعة. اوقبل المجلس وقاعدة البیانات المحدثة ألماكن الح
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  عوائق ومشاكل للنظام:

 عتمادمشكلة واجھت عمل النظام ومدى اإل أكبر .1

علیھ كلیاً ھي تعطل األجھزة بشكل مستمر وعدم 

إلتزام الشركة باالستبدال لھا دوریاً والذي 

فسرتھ الشركة بعدم دخول األجھزة البدیلة من 

 المعابر.

تتطلب توفیر بعض  للنظام المتابعة الیومیة .2

  المادیة والبشریة. مكانیاتاإل

  

  

  

  

  ع القائم لمسارات آلیات المجلسلوضفني ل تشخیص  3.3

. )4( يكما ھو موضح في الشكل التال الوسطى وخان یونس حافظتيم تافي كل 16الـ تشخیص الوضع الحالي لمسارات آلیات المجلس  تم

وذلك ألھمیة إدارك أن مسارات آلیات جمع النفایات الصلبة ھي عملیة مستمرة وتدریجیة  الوضع الحاليبھدف تحسین وجاء ھذا التشخیص 

بلدیات للتحدیات الیومیة. وأن التخطیط السلیم سیحافظ على رضا ال ستجابةالبلدیات واإل إحتیاجاتلیتھا تظھر في تلبیة وفاعحیث كفاءتھا 

 حتیاجاتجھ الخلل واإلوأتتبع  نظیفة. لذا تم جمع وحصر المعلومات التالیة من أجلورع عامة حول جمع النفایات الصلبة للحفاظ على شوا

  :وخان یونس الوسطىمحافظتي  يالالزمة لقسم

  عمال وفنیین./من آلیات، معدات صیانة، موظفینن سمیقالما یحویھ  

 المجلس مناطق الخدمة آللیات. 

 .تشخیص فني آللیات المجلس  

 المجلس تحدید مسار آلیات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقع قسمي خان یونس والوسطى .4شكل 

 

معلومات حول نوع الخدمة، عدد السكان و مساحة الخدمة التي یقدمھا المجلس في محافظتي الوسطى وخان  )14( ل التاليووضح الجدوی

   یونس.
 وخان یونس محافظة الوسطى قسمي معلومات حول نوع الخدمة، عدد السكان و مساحة الخدمة التي یقدمھا المجلس في .14جدول 

  اسم البلدیة  نوع الخدمة
عدد السكان 

  (نسمة)

مساحة الخدمة 

  )2(كم

 2016 معدل كمیة النفایات المتولدة  

 (طن/شھریاً)

 قسم محافظة الوسطى

  خدمة جمع وتخلص

  1323.10  15.300 80,972  دیر البلح  1

  488.31  11.777 25,675 القرارة  2

  88.50  3.980 6,145  وادي السلقا  3

  )10,11,12(فقط في أشھر 287.97  9.755 48,769  النصیرات 4

  )5,8,9,11,12أشھر (فقط في  23.55  7.010  22,530  الزاویدة: في حال تعطل آلیة البلدیة  5

  (فقط في شھر ابریل) 154.3  3.055  8,696  آلیة البلدیةالمغازي: في حال تعطل   6

 Fleet Management -صورة مقتبسة من بوابة متابعة حركة اآللیات  .3شكل 
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  محافظتي الوسطى وخان یونس المجلس لقسمي وصف لمسارات العمل آللیات 3.3.1

حیث تم اعطاء  .على خرائطكوب  1والتي تحوي كافة حاویات المجلس بسعة  16الـ  لجمیع مسارات آلیات المجلسیدوي  وصفرسم تم 

 مسارات العمل بشكلكما تتضمن الخرائط . الفحص الدوريولعملیات المتابعة  وحالتھایات اویة من أجل أرشفة مواقع الحاوكود لكل ح

   ت.بجمیع الرحال 16لكل آلیة من آلیات المجلس الـ  یومي

  

  التخلص من النفایات  3.4

بلح والتي یبلغ ودیر الً◌بتقدیم خدمة التخلص من النفایات لصالح جمیع الھیئات المحلیة الواقعة في محافظتي خان یونس  یقوم المجلس حالیا

للمجلس والبلدیات الجمع والترحیل التابعة  آلیاتحیث تقوم  .2كم 166حوالي  تبلغ ةنسمة بمساحة إجمالی 500,000ھا حوالي عدد سكان

واقع شرق المكب النفایات المركزي التابع للمجلس و إلىبنقل النفایات من مصادرھا في المدن والمخیمات  ونرواووكالة الغوث الدولیة األ

 سب اآللیات واإلمكانیاتوإشراف المجلس ح إدارةمدینة دیر البلح والذي تتم فیھ عملیة التخلص من النفایات ضمن عقود خاصة تحت 

  مكب النفایات الرئیسي في منطقة الفخاري. إنشاءمن  نتھاءالمتوفرة. و ستنضم بلدیات محافظة رفح للخدمة عند اإل

  مكب النفایات المركزي 3.4.1

ویقع شرق مدینة دیر البلح على  1995في عام ) GTZن األلماني (اوبدعم من وكالة التعالمكب المركزي التابع للمجلس  إنشاءتم 

بھدف التخلص من النفایات الصلبة بأسالیب وطرق من نوعھ في األراضي الفلسطینیة ل ووھو المكب األ دونم. 88مساحة تبلغ حوالي 

یع العصارة ل، القبان، وأحواض تجمالمخطط العام للمكب وعلیھ تفاصیل المدخ السنوي السابق للمجلس وجاء في التقریر. وبیئیةصحیة 

  باإلضافة إلى آلیة عمل المكب.

خدمة تخلص 

  للبلدیات

  703.96  15.300 80,972  دیر البلح  1

  )9,10,11فقط في اشھر( 109.79  11.777 25,675  القرارة  2

  577.92  9.755 48,769  النصیرات   3

  341.52  5.300 13,099  البریج  4

  443.35  7.010 22,530  الزوایدة  5

  261.39  3.055 8,696  المغازي  6

  26.42  4.160 2,491  (ما عدا یونیو و یولیو)المصدر   7

خدمة تخلص 

لمخیمات الالجئین 

  من قبل األونروا

 595.08  405 30,286  معسكر المغازي +معسكر دیر البلح  1

  )1,2,10أشھر (فقط في  19.36  640 37,366  معسكر النصیرات   2

  (فقط في شھري ینایر وفبرایر)51.55     410 31,932  معسكر البریج  3

  قسم محافظة خان یونس

  خدمة جمع وتخلص

  2234.52  57.764 185,250  خان یونس  1

  483.33 5.170 41,174  بني سھیلة 2

  541.25 7.028 23,914  عبسان الكبیرة 3

  200.58 3.328 7,878  عبسان الجدیدة 4

  179.57 2.527 11,880  خزاعة 5

خدمة تخلص 

  للبلدیات

  1180.72  خان یونس  1

  بني سھیلة 2

 
688.55 

  عبسان الكبیرة 3

 
 )2,4,5,6,7,8فقط في أشھر( 172.02

 55.21 یولیو)-عبسان الجدیدة (یونیو 4

خدمة تخلص 

آلیات  -للبلدیات

  الوكالة

خدمة تخلص 

لمخیمات الالجئین 

  من قبل األونروا

  110.91 حي الھولندي والیاباني  1

 1092.85 معسكر خان یونس 2
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  حوادث المكب 3.4.2

 و من التحدیات والحوادث متراً جعل المكب عرضةً لجملة 22ما دون  إلىالعمر الزمني لمكب دیر البلح وارتفاع النفایات  إنتھاء

 وجود حرائق 2016غازات وباألخص غاز المیثان. وشھد عام تجمیع لللمستمر لعدم وجود نظام التي تحدث بشكٍل لحرائق ا أبرزھا

  شملت مناطق واسعة مفصلة كالتالي:

  

  
  عدد حوادث الحرائق في مكب دیر البلح .15جدول 

  2016عدد الحوادث في 

  3  مارس

  2  ابریل

  2  یونیو

  1  یولیو

  1  سبتمبر

 

  المكب إلىكمیة النفایات الواردة  3.4.3

خالل العام طن  150,437.23المكب المركزي التابع للمجلس شرق مدینة دیر البلح ما مجموعھ  إلىبلغت كمیة النفایات الواردة 

كمیات  )16( التالي الجدول المكب. ویوضح  إلىزان النفایات الواردة وأوذلك حسب تقریر جھاز القبان الذي یقوم بتسجیل  2016

ن التفاصیل ولمزید م یات والمنطقة التي تم الجمع منھا،النفایات التي تم التخلص منھا في المكب حسب الجھة التي قامت بترحیل النفا

  ).1ملحق ( یرجى مراجعة
  2016 ، 2015 ، 2014خالل  المكب إلىالواردة كمیات النفایات  .16جدول 

 المنطقة الجھة #
عام 

 (طن)2014

  عام 

 (طن)2015

  عام

 (طن)2016 

  ينسبة التغیر بین عام

 2016و  2015

1 

ك 
تر

ش
لم

ت ا
ما

خد
 ال

س
جل

م
 

 

بة
صل

 ال
ت

ایا
نف

 ال
رة

دا
إل

 
ص)

خل
وت

ع 
جم

)
  

 %4- 26,814.22 27,986.24 24,828.26 خان یونس

 %11- 5,799.94 6,440.95 6,052.68 بني سھیال 2

 %5- 6,494.96 6,814.71 6,082.50 الكبیرةعبسان  3

 %6 2,154.80 2,019.64 1,834.87 خزاعة 4

 %2- 2,406.90 2,443.51 2,181.36 عبسان الجدیدة 5

 %2- 5,859.70 5,988.26 5,441.12 القرارة 6

 %10- 15,877.24 17,421.84 14,650.20 دیر البلح 7

  390.74 0.00 0.00  النصیرات 8

  154.3 0 0.00  المغازي 9

 %52 117.74 56.3 833.64 الزوایدة 10

 %3- 1,061.96 1,098.73 1066.88 وادي السلقا 11

 %5- 67,132.50 70,270.24 62,971.51 اإلجمالي لمجلس الخدمات المشترك (طن)

1 

ص)
خل

(ت
ت 

دیا
لبل

ا
 

 %18 14,168.68 11,685.90 8,928.22 خان یونس

 %5 8,262.64 7,831.84 4,767.68 بني سھیال 2

 %91 1032.1 91.58 - عبسان الكبیرة 3

 %60 110.42 44.46 37.30 عبسان الجدیدة 4

 %17- 329.36 384.83 - القرارة 5

 %20 8,447.47 6,739.41 6,616.06 دیر البلح 6

 %56- 7,408.17 11,551.84 11,683.42 النصیرات 7

 %18- 3,136.70 3,696.64 3,215.84 البریج 8

 %23 4,098.28 3,138.47 2,103.46 المغازي 9

 %1- 5,320.18 5,399.76 3,849.58 الزوایدة 10

 %79 264.24 56.43 50.69 المصدر 11
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  2016في ھذا العدد من التقریر السنوي  2014*تنویھ ھام: اعتماد كمیات النفایات الواردة الى المكب خالل العام 

  
  2016عام المكب من مناطق النفوذ خالل  إلىإیضاحات حول كمیات النفایات الواردة  3.4.4

 :المجلس آلیاتكمیة النفایات التي تم جمعھا من قبل 

  ، وذلك یرجع إلى األسباب التالیة:%5جمعھا من قبل المجلس بنسبة  انخفاض في كمیة النفایات التي تمیالحظ أن ھناك 

سابقاً مثل مجمع قامت بلدیة خان یونس بالتعاقد مع مقاول خارجي لرفع حاویات آلیة رمثة في عدد من المجمعات خان یونس:  .1

 معن ومجمع بركة المشروع. فقلت كمیة النفایات المرحلة من قبل آلیات المجلس.

 قیام بلدیة بني سھیال بتوسیع نطاق خدمة آلیة الضاغطة التابعة للبلدیة على حساب آلیة الرافعة التابعة للمجلس.بني سھیال:  .2

طن من المقاول القاعود عن طریق مشروع وكالة الغوث، كذلك  500نتیجة أنھ تم نقل ما یقارب  %2القرارة: انخفاض بنسبة  .3

 أنھ یوجد بعض النقاط العشوائیة للكارات قد تستخدم من قبلھم.

في الجمع من قبل المجلس یمكن أن یعزى ذلك لوجود نقاط عشوائیة تقوم البلدیة بترحیلھا  %10دیر البلح: یوجد نقص بقیمة  .4

 ، كما أن جزء من النفایات تم ترحیلھا ضمن مناقصة وكالة الغوث.%20البلدیة بنسبة  بدلیل زیادة حجم الترحیل من قبل

، ولكن ما قام المجلس بترحیلھ %100بلدیات النصیرات والمغازي والزوایدة: تقوم بالجمع فعلیاً عبر االلیات الخاصة بھم بنسبة  .5

 لدیھم في الیاتھم ولفترة محدودة.ھو نتیجة استعانة تلك البلدیات بالیات المجلس نتیجة حدوث أعطال 

طن  37أي ما یعادل  %3بلدیة وادي السلقا: لم یطرأ أي تغییر على خدمة الجمع للبلدیة من قبل المجلس والفارق یشكل نسبة  .6

  وھو فارق ال یذكر وال یوجد تفسیر لذلك.

  األعضاءالبلدیات  آلیاتكمیة النفایات التي تم جمعھا من قبل 

  األسباب التالیة: إلىوذلك یعزى )، %4ة (إجمالیالبلدیات بنسبة  آلیاتالمكب من قبل  إلىالنفایات الواردة في كمیات  زیادةمن المالحظ 

كب عن طریق منح لیتم ترحیلھا فیما بعد للم سھیال بتجمیع النفایات وترحیلھا في نقاط تجمیع عشوائیة قیام بلدیة بنيبني سھیال:  .1

 من الوكالة.

قیام بلدیة عبسان الكبیرة بترحیل النفایات الى نقطة تجمیع عشوائیة بسبب الزیادة الكبیرة في كمیة النفایات عبسان الكبیرة:  .2

 الناتجة. وقلة امكانیات المجلس الستیعاب ھذه النفایات بواسطة آلیاتھا نظراً لزیادة الضغط في مناطق الخدمة.

  نقاط تجمیع عشوائیة. قیام بلدیة عبسان الجدیدة بالترحیل فيعبسان الجدیدة:  .3

دیر البلح: حدثت حمالت للنقاط العشوائیة لجمعھا من قبل البلدیة في فترات معینة من السنة ھذا ما أدى لزیادة نسبة الترحیل من  .4

 قبل البلدیة.

رحیل تالمصدر: كانت ومازالت تستخدم منطقة تفریغ عشوائیة (مكب عشوائي) ولكن یبدو نتیجة ظروف جویة او خالفھ تم  .5

 بعض الرحالت لمكب دیر البلح.

 

 %4 52,578.24 50,621.16 41,252.25 اإلجمالي للبلدیات (طن)

1 

ث
غو

 ال
لة

كا
و

  

 %23 13,114.23 10,032.72 10,231.93 خان یونس

 %17 7,140.94 5,905.37 5,455.1 والمغازي دیر البلح 2

  58.08 - 7,816.97 النصیرات 3

  103.1 - 3,800.48 البریج 4

  - - 19.00 جبالیا 5

  - - 21.28 معسكر الشاطئ 6

  - - 29.76 رفح 7

 20,416.35 15,938.09 27,374.52 اإلجمالي لوكالة الغوث (طن)

 
22% 
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ص
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ع 
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  - 9,083.84 - الشركة الفلسطینیة 

  - - - شركة حجاج 2

  12,041.85 - 13,622.58 شركة القاعود (الوحدة الوطنیة) 3

  - 9,083.84 - نقلیات عبد العزیز بشیر 4

 12,041.85 9,083.84 13,622.58 اإلجمالي للمقاولین (طن)

 
25% 

145,220.8 المكب (طن)اإلجمالي العام للتخلص في 

61 
145,913.33 152,168.94 

 
4% 
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  وكالة الغوث آلیاتكمیة النفایات التي تم جمعھا من قبل 

الزیادة  إلى) وذلك یعزى %22ة (إجمالیبنسبة  زادت قد ونروااأل آلیاتالمكب عن طریق  إلىمن المالحظ أن كمیة النفایات المنقولة 

  المعسكرات المستھدفة.السكانیة الطبیعیة وما یلحقھ من زیادة عمران في 

  

  لین)اوالمق آلیاتكمیة النفایات التي تم جمعھا من قبل القطاع الخاص (

 ).%25) بنسبة (2015عن السنة السابقة ( زادتعن طریق القطاع الخاص قد یتم التخلص منھا في مكب دیر البلح  كمیة النفایات التي

ووكالة الغوث  األعضاءالبلدیات  مناطقالمكب من  إلىالواردة جدول كمیات النفایات حول ) 1وللمزید یرجى االطالع على الملحق (

قد زادت  2016وإجماالً نالحظ أن كمیة النفایات الواردة إلى المكب الرئیسي للمجلس (مكب دیر البلح) في عام . 2016خالل عام 

مراني والزیادة في عدد السكان، وذلك یرجع إلى األسباب رغم التوسع الع 2015) عن الكمیة الواردة خالل سنة %4بنسبة قلیلة (

  التالیة:

، لكن أیضاَ طبیعة تغیر األنشطة العمرانیة %4إلى  3برغم أن معدل الزیادة الطبیعیة للسكان في قطاع غزة تتراوح ما بین % .1

لیست بالزیادة الكبیرة ولكن قد یكون أحد أسباب ذلك  %4تؤثر كذلك على كمیة النفایات المتولدة وبالتالي فإن نسبة  واإلقتصادیة

ھو لجوء بعض البلدیات لتفریغ نفایاتھا في مكبات عشوائیة (مثال بلدیة المصدر، بلدیة النصیرات انخفضت نسبة الترحیل لمكب 

 ).%67دیر البلح بنسبة 

أثر بشكل او بآخر على  2016ي األوضاع االقتصادیة في قطاع غزة عموماً وارتفاع معدالت الفقر والبطالة لسنة ویبدو أن ترد .2

 كمیة النفایات المتولدة.

  محطة ترحیل النفایات في خان یونس 3.4.5

  الخلفیة والھدف

 ودراسة الجدوىفي قطاع غزة  النفایات الصلبة إدارةمشروع  قل النفایات الصلبة كأحد أنشطةتأتي محطة ترحیل خان یونس لن

) بمشاركة جمیع الوكاالت UNDPوالتي أجریت من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 2012والتصامیم التفصیلیة للمشروع عام 

ي لمكب جحر الدیك ف مجموعة من التوصیات منھا عمل توسعة. حیث خلصت الدراسة بت الصلة و المانحین الدولیینالفلسطینیة ذا

 فایاتنمحطات ترحیل لل بناء خمسئم حالیاً في جنوب قطاع غزة، وبناء مكب الجدید بجانب مكب الفخاري( صوفا) القامحافظة غزة، 

دوق بحصول تمویل من صن ونروافي كل محافظة من المحافظات الخمس في قطاع غزة. وقد استعانت األ ةواحد الصلبة. بحیث أن تنشأ

حصلت بلدیة خان یونس  بعد أن 2016) لبناء محطة ترحیل خان یونس. وبدأ البناء الفعلي في عام IsDBإلسالمي للتنمیة (البنك ا

حطة. في حین أن المجلس لم یكن طرف في تحدید موقع المحطة، وأنما تم تحدید الموقع من قبل سلطة الم نشاءالالزمة إل على األرض

تقع محطة ترحیل و الى بلدیة خان یونس. 2016وعلیھ تم تسلیم المحطة في نھایة ة جودة البیئة. بموافقة سلطواألراضي الفلسطینیة 

شماالً و   17.52'19 ° 31على احداثیات  م18بعرض  30ونس ویحدھا شارع رقم النفایات في الجزء الجنوبي من محافظة خان ی

  .)2(ملحق  في التقریر السنوي السابق للمجلس شرقاً كما جاء بالتفصیل  18.24'16 ° 34

  نجازات المشروعا

دونمات ألي تخطیط توسعي  10 على مساحة إجمالیة تقدر بـ دونمات 3ـ بناء محطة الترحیل بب ونرواوكالة الغوث الدولیة األقامت 

سیتم استكمال . وبناءاً علیھ 2016نھایة عام بلدیة خان یونس في  إلىلیتم تسلیمھا  نتھاءعلى اإل ذه المرحلةوقد شارفت ھمستقبلي. 

طاع النفایات الصلبة للمحافظات الجنوبیة والوسطى في ق إدارةخالل مشروع  من المرحلة الثانیة والمتمثلة بالتجھیز بالمعدات والتشغیل

ع منفصل من تجمی عملیة التصمیم واالنشاءیمة أثناء السلكافة المعاییر البیئیة ومن الجدیر بالذكر مراعاة  .2017غزة خالل العام القادم 

لمیاه العصارة بخزانات عازلة، سیاج فاصل للمحطة عن البیئة المحیطة، وسقف فوالذي لتغطیة منطقة التفریغ. وحرصاً على المعاییر 

ضمن الشروط البیئیة فإن المجلس قام بإعداد دراسة خطة اإلدارة البیئیة والمجتمعیة من أجل إدارة المحطة البیئیة والمجتمعیة، 

بق . وجاء التقریر السنوي الساصندوق تطویر واقراض للحد من أي آثار سلبیة محتملة في المستقبلوالمجتمعیة المالئمة من خالل 

  للمجلس مفصالً عن موقع المحطة.

  المشاركة الدولیة حول تجربة المجلس .4

وتجسیر التعاون المستمر بین تجربتي مجلسي الخلیل وجنین، قام المجلس في سبیل الحرص على اشراك تجربة المجلس دولیاً ومحلیاً 

 حول سیاسة المجالس الثالث في إدارة النفایات الصلبة كنھجٍ  بیت لحم ومجلس جنین -مع مجلسي الخلیل بتقدیم ورقة بحثیة مشتركة

دولي ة. وتم تقدیم الورقة البحثیة إلى المؤتمر المستدام تحت تحدیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة جمة في الضفة الغربیة وقطاع غز

، وجاء قبول لعرض 2017الـثاني والثالثین في إدارة النفایات الصلبة والذي سیعقد في الوالیات المتحدة األمریكیة في شھر مارس لعام 

مجلس الخدمات المشترك وبالتعاون مع ھذه التجربة الممیزة للمجالس الثالثة أمام باحثین وخبراء دولیین. وباإلضافة الى ذلك، قام 

، وتم قبول 1995صندوق تطویر وإقراض البلدیات بتقدیم ورقة تحلیلیة عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون من آلیات المجلس منذ العام 

  .2017الورقة في المؤتمر الدولي األول حول تغیر المناخ والذي سیعقد في فلسطین في شھر مایو لعام 
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  كادیمي بین المؤسسات العلمیة في القطاع والمجلسالتعاون األ .5

نظم المعلومات الجغرافیة، الجغرافیا، الھندسة المدنیة والھندسة  طلبة بكالوریوس وماجستیر من أقسام 2016استقبل المجلس خالل عام 

البیئیة من المؤسسات األكادیمیة العاملة في قطاع غزة مثل جامعة فلسطین، الجامعة االسالمیة، وغیرھا. حیث قام المجلس بتوفیر كافة 

ت األكادیمیة. كما قام المجلس بتدریب عدد من المعلومات لألغراض البحثیة في سبیل تطویر سبل التعاون بین المجلس والمؤسسا

خریجي الھندسة البیئیة من الجامعة االسالمیة وبالتعاون مع نقابة المھندسین. كما استقبل المجلس وفداً من طالب قسم نظم المعلومات 

یقوم  عماندوة تعلیمیة  عطاءاالبلح المركزي، مكب رفح الحالي ومكب دیر  جامعة االسالمیة في مرافق المجلس مثلالجغرافیة من ال

ي. النشاء مكب جدید في منطقة الفخار ع الجدید الذي یجرى تنفیذه حالیاً بھ المجلس من خدمات للبلدیات األعضاء والحدیث عن المشرو

 بة في قطاعبسبب حیثیات المشروع االستراتیجي الدارة النفایات الصل 2017ویتوقع المجلس ازدیاد في عدد الوفود التعلیمیة للعام 

  غزة.

  في المجلس رشاد والتوعیة المجتمعیةوحدة اإلنشاطات  .6

ترتبط األوضاع الخاصة بإدارة النفایات الصلبة في قطاع غزة بعدد من المشكالت البیئیة والصحیة واالجتماعیة، و التي تم رصدھا 

ح عدد من معوقات الجوانب التي تم من خاللھا توضو 2014-2010في إطار اإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة في فلسطین 

  الفنیة والمؤسسیة والمالیة الخاصة بھذا القطاع.

وفي إطار المسئولیة الواقعة على عاتق المجلس تجاه المجتمع المحلي، تم تأسیس شعبة مختصة لالرشاد البیئي والتوعیة العامة الموجھة 

عام إلى ضمان مجتمع واٍع ومثقف حول كیفیة التعامل مع النفایات الناتجة من المنازل. تضم وحدة  تجاه الجمھور، والتي تھدف بشكلٍ 

خانیونس، رفح والوسطى) في إطار المناطق التي ینتمون لھا مع ( االرشاد مجموعة من الموظفین موزعین على الثالث محافظات

ئیسیة التي تقودھا مسئول شعبة اإلرشاد الصحي. ویجدر االشارة إلى أن وجود تنسیق كامل بینھم فیما یتعلق باألنشطة المركزیة والر

ھناك تنسیق وتواصل وتعاون متبادل مع دوائر الصحة والبیئة التابعة للبلدیات األعضاء فیما یتعلق باألنشطة الجماھیریة التوعویة 

زیادة عدد الفریق في وحدة اإلرشاد والتوعیة العامة من تم العمل على  2016وخالل العام  التي تقوم بھا ھذه الوحدة على مدار العام.

  خالل:

قبول فكرة التطوع في المجلس ضمن فریق اإلرشاد والتوعیة لمن یرغب في العمل وتنطبق علیھ الشروط والمعاییر الخاصة  .1

 بنظام العمل. 

 ن فریق اإلرشاد والتوعیةالتنسیق والتشبیك مع المؤسسات األخرى وإستقطاب عدد من المرشدات الصحیات للعمل ضم .2

العامة العامل في المجلس مثال برنامج خلق فرص عمل وبالتنسیق مع اإلغاثة اإلسالمیة مشروع اإلستجابة الطارئة لجمع 

من المرشدات الصحیات لمدة ثالثة أشھر للعمل في أنشطة اإلرشاد  6النفایات الصلبة في قطاع غزة، تم انتداب عدد 

 ناطق نفوذ المجلس في الثالث محافظات خانیونس، رفح والوسطى. والتوعیة العامة في م

من المرشدین الصحیین للعمل ضمن فریق  12التنسیق مع برنامج التشغیل المؤقت ضمن وزارة العمل وإستقطاب عدد  .3

  اإلرشاد والتوعیة العامة العامل في مناطق نفوذ المجلس في الثالث محافظات خانیونس، رفح والوسطى.

 اإلستراتیجیة العامة لمجلس الخدمات المشترك للمرحلة القادمة  6.1

 بناء قدرات البلدیات األعضاء وتوطید العالقة مع المجتمع المحلي.  .1

 تحسین نسبة تحصیل مستحقات المجلس من البلدیات األعضاء. .2

في مجاالت التوعیة واالرشاد تعزیز التوعیة المجتمعیة واالرشاد من خالل خلق عالقة شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي  .3

 وتعزیز روح العمل التطوعي.

 تنفیذ برامج بناء القدرات وتطویر المھارات اإلداریة والفنیة للطاقم العامل في المجلس على جمیع المستویات. .4

 تحسین بیئة العمل وتوفیر المتطلبات اللوجستیة التي تحسن األداء. .5

  الھدف العام 6.2

كافة شرائح المجتمع المحلي ضمن نفوذ المجلس وإشراكھم في وضع الحلول المناسبة للمشاكل البیئیة، رفع مستوى الوعي البیئي لدى 

فیما یخص التعزیز والتثقیف الصحي وتعزیز السلوكیات السلیمة تجاه النفایات الصلبة من خالل تنفیذ حمالت توعیة جماھیریة وتعزیز 

  امعات. مشاركة المواطنین من النساء وطالب المدارس والج

  األھداف الخاصة 6.3

 تحسین الوضع الصحي والبیئي لمناطق نفوذ خدمة المجلس. .1

 المشاركة في وضع الخطط وبرامج إدارة النفایات الصلبة.  .2

  تفعیل دور المؤسسات الحكومیة والغیر حكومیة العاملة والغیرعاملة في المجال البیئي.  .3
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العمل مع الھیئات المحلیة أعضاء المجلس في مجال برامج التوعیة واالرشاد الخاصة بادارة النفایات الصلبة والبرامج التي تحد  .4

 من التلوث البیئي.

 تعزیز الشراكة مع فئات المجتمع المحلي من خالل تنفیذ برامج توعیة عامة القیام وتنفیذ أنشطة لھا عالقة بادارة النفایات الصلبة. .5

 تشجیع القیام بحمالت نظافة من وقت آلخر لتعزیز الشراكة مع األعضاء. .6

تصمیم وتطویر مواد إرشادیة وتعلیمیة في مجال ادارة النفایات الصلبة (اعادة االستخدام، اعادة التدویر، التخلص السلیم، وتقلیل  .7

 حجم النفایات المتواردة).

 بكات التواصل اإلجتماعي.تفعیل الدور االعالمي في مجال البیئة من خالل ش .8

  
  لوحدة االرشاد والتوعیة المجتمعیة أھم األنشطة المنفذة 6.4

 الزیارات المنزلیة لنشر الوعي البیئي حول النفایات الصلبة.  .1

  زیارات میدانیة لحصر وتققیم الوضع الحالي للحاویات المنتشرة في مناطق نفوذ المجلس. .2

  لقاءات مجتمعیة وجلسات صحیة بالتنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني.  .3

 زیارة رؤساء البلدیات إلطالعھم على الخطط السنویة بالتعاون مع رؤساء أقسام الصحة والبیئة. .4

توعیة البیئیة لعقد اللقاء التنسیقي الدوري لمدراء الصحة والبیئة ورؤساء أقسام النظافة في البلدیات الشریكة مع فرق اإلرشاد وا .5

 للمساعدة في صیاغة الخطة الشھریة بناًء على حاجة البلدیات لبرنامج التوعیة.

 برنامج الصحة المدرسیة. .6

 برنامج العمل مع المساجد.  .7

 زیارات میدانیة لفریق اإلرشاد والتوعیة العامل ضمن مناطق نفوذ المجلس. .8

 دوري لفریق التوعیة في الثالث مناطق من أجل متابعة العمل. عقد اإلجتماع .9

 الرسائل الصحیة 6.5

 وشملت الرسائل الصحیة التالي:

 .دارة النفایات الصلبةتعریف بمجلس الخدمات المشترك إل .1

  التخلص من النفایات الصلبة بطریقة سلیمة وآمنة بوضعھا في أكیاس نایلون محكمة اإلغالق ووضعھا داخل الحاویة.  .2

                         .تطبیق نشاط فرز وتدویر النفایات داخل المدرسیة وعمل معرض ختامي للمنتوجات .3

  عدم إرسال النفایات مع األطفال الصغار. .4

  .ر العامل والسیارة بموعد الترحیلإلزام السكان بإخراج النفایات من المنزل قبل مرو .5

  مج الصحة المدرسیة وتفعیل دور اإلذاعة المدرسیة في ھذا السیاق. توصیل الرسائل الصحیة والتوعویة من خالل برنا .6

 الحد من ظاھرة حرق النفایات في الحاویات أو في أماكن التجمع. .7

 

  2016أنشطة وفعالیات وحدة اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة خالل عام  6.6

  الزیارات المنزلیة  6.6.1

 التابعة لنفوذ المجلس وذلك للتعرف على أھم المشكالت التي تواجھ البلدیات في قضیةتم تنفیذ العدید من الزیارات المنزلیة في المناطق 

، فیما توضح األشكال 2016) یوضح الزیارات المنزلیة التي نفذت خالل عام 17الجمع األولي مع المجتمع المحلي. والجدول التالي (

  محافظتي الوسطى وخان یونس.المنزلیة لاب في الزیارات ) نسب مشاركة السیدات والشب5،6التالیة (

  
  الزیارات المنزلیة التي تم تنفیذھا في محافظة خانیونس والوسطى .17جدول 

  المنطقة
عدد 

  الزیارات
  الرسائل الصحیة  شباب  سیدات

    زیارات منزلیة

مناطق نفوذ بلدیة خان یونس، : محافظة خانیونس

بني سھیال، مناطق نفوذ بلدیة مناطق نفوذ بلدیة 

عبسان الكبیرة مناطق نفوذ بلدیة عبسان الجدیدة، 

  مناطق نفوذ بلدیة خزاعة، مناطق نفوذ بلدیة القرارة

3052   6720   2100   

التعریف بمجلس الخدمات المشترك وشرح آلیة تقدیم الخدمة 

 االولى ھو من في مجال إدارة النفایات الصلبة حیث أن  الجمع

مھام البلدیات، بینما صالحیات المجلس تتمثل في تقدیم خدمة 

الجمع الثانوي أي من الحاویات ثم التخلص الى مكب النفایات، 

توصیل رسائل صحیة تتعلق بالتخلص من النفایات بالطریقة 

السلیمة وحفظھا في أكیاس بالستیكیة والحث على إنھاء ظاھرة 

  لیھا و التخفیف من إنتشار األوبئة.حرق الحاویات للحفاظ ع

محافظة الوسطى: مناطق نفوذ دیر البلح، مناطق نفوذ 

بلدیة النص�������یرات، مناطق نفوذ بلدیة البریج، مناطق 

  نفوذ بلدیة الزوایدة، مناطق نفوذ بلدیة المغازي 

1746 

 

4196 

 

1827  

 

مح��افظ��ة رفح: ن��اطق نفوذ بل��دی��ة رفح، من��اطق نفوذ 

   مناطق نفوذ بلدیة النصر والشوكةبلدیة الفخاري، 
1082  5100  2100  

التعریف بالمشروع (مشروع إدارة النفایات الصلبة) وتطویر 

مكب صوفا وإنشاء محطات ترحیل في الثالث محافظات 
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تساھم في تسھیل عملیة الترحیل والتخلص من النفایات بشكل 

  أولي.

    6027  16016  5880  االجمالى

 

 

 

 

 

 

 

  

  
     

  

  

  اللقاءات المجتمعیة والجلسات الصحیة 6.6.2

ن اینفذ ھذا النشاط في المناطق بعد برنامج الزیارات المنزلیة التي یتم تنفیذھا في المناطق ویعتبر ھذا النشاط نوع من المتابعة مع السك

لقاء على  34مؤسسة في المحافظة الوسطى و 33في المناطق لمالحظة مدى التغییر ومدى اإلستفادة من البرنامج. تم التنسیق وزیارة 

ظة خان یونس بھدف التنسیق معھم لعقد ورش عمل وتجمعات نسویة وشبابیة لتفعیل دور المؤسسات العاملة والغیر مستوى محاف

رائح على الرسائل الصحیة التي یتم توصیلھا لكافة ش اعاملة في المجال البیئي من أجل إحداث التغییر وتعزیز السلوك اإلیجابي بناءً 

) نسب 7،8عدد اللقاءات المجتمعیة في منطقتي خان یونس والوسطى. فیما توضح األشكال () یوضح 18المجتمع المحلي. والجدول (

  مشاركة السیدات والشباب في ھذه اللقاءات.

  والوسطى ، رفحاللقاءات المجتمعیة التي تم عقدھا في منطقتي خانیونس .18جدول  

 النشاط
عدد 

  اللقاءات

عدد 

  المستفیدین
  التوضیح  شباب  نساء

  مناطق نفوذ المنطقة الوسطى 

دیر البلح، النصیرات، البریج، الزوایدة، 

  المغازي  

  

  لقاء 23

 

رسائل صحیة تتعلق بالتخلص من النفایات  توصیلت  17 745 830

بالطریقة السلیمة وحفظھا في أكیاس بالستیكیة والحث 

على إنھاء ظاھرة حرق الحاویات وتوصیل رسائل 

صحیة متعلقة بالصحة العامة والسلوك الصحي السلیم. 

  ونظافة المكان من أجل التخفیف من إنتشار األوبئة.

 ت الصلبة وتطویرمع شرح فكرة مشروع إدارة النفایا

  مكب النفایات (صوفا) الفخاري.

بني سھیال، عبسان الكبیرة،  -منطقة خانیونس:

  عبسان الجدیدة، خزاعة، القرارة  
  120  980  1100  لقاء 34

یة رفح، مناطق  لد ناطق نفوذ ب محافظة رفح: 

نفوذ بلدیة الفخاري، مناطق نفوذ بلدیة النص���ر 

  والشوكة

50  950  600  350  

  487  1525  2880  107  االجمالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نسب مشاركة السیدات والشباب   .6شكل 

 رات المیدانیة في محافظة الوسطىفي الزیا

نسب مشاركة السیدات والشباب في  .7شكل 

 خان یونس في محافظة اللقاءات المجتمعیة
نسب مشاركة السیدات والشباب في  .8شكل 

 اللقاءات المجتمعیة في محافظة الوسطى

 في الزیارات المیدانیةنسب مشاركة السیدات والشباب  .5شكل 

 خان یونس في محافظة
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  الدوري لمدراء الصحة والبیئة ورؤساء أقسام النظافة في البلدیات الشریكةاللقاء التنسیقي  6.6.3

یتم عقد ھذا اللقاء في األسبوع األخیر من كل شھر مع فرق اإلرشاد والتوعیة البیئة للمساعدة في صیاغة الخطة الشھریة بناءاً على 

إلرشاد والتوعیة في مجلس الخدمات المشترك، ویعقد حاجة البلدیات الشریكة لیتم إدراج ھذه اإلحتیاجات ضمن خطة عمل فریق ا

  لقاء. 20تم عقد  2016اإلجتماع بشكل دوري في المجلس أو في البلدیات. وخالل العام 

  األنشطة التي یتم تقدیمھا في المدارس  6.6.4

ة مجال إدارة النفایات الصلبمن خالل ھذه األنشطة في المدارس یتم التعریف بمجلس الخدمات المشترك وشرح آلیة تقدیم الخدمة في 

خاصةً الجمع االولى فھو من مھام البلدیات، بینما صالحیات المجلس تتمثل في تقدیم خدمة الجمع الثانوي أي من الحاویات ثم التخلص 

من التلوث  دیتم التعریف بالبیئة وكیفیة الحفاظ علیھا للح بین الطالب وفریق التوعیة ومن خالل جلسات الحوار الى مكب النفایات.

والتركیز على موضوع النفایات الصلبة في المحافظة على نظافة الفصول، نظافة الساحة المدرسیة، ونظافة البیئة الخارجیة للمدرسة 

والمنزل. كما یتم أیضاً الحوار حول مفھوم النفایات، مكوناتھا، كیفیة التخلص منھا بالطرق الصحیحة والسلیمة واآلمنة من خالل 

في محافظتي الوسطى  2016) المدارس التي استھدفت خالل عام 19ومساھمة المجتمع المحلى ویوضح الجدول التالي (مشاركة 

  :)9(شكل  وخان یونس. وفیما یلي ملخص عن مجموعة الرسائل المطروحة خالل الزیارات

النفایات حسب موعد اآللیة المخصصة لترحیل النفایات وااللتزام لھذا الجدول وعدم اخراج النفایات الصلبة  االلتزام باخراج .1

 لیالً لما یشكل ذلك من مكرھة صحیة.

 التأكید على تقلیل كمیة النفایات من المصدر وامكانیة االستفادة منھا. .2

 عدم انتشار الروائح  وعدم استخدامھا في حفظ األغذیة.ضرورة استخدام أكیاس النایلون (السوداء) لترحیل النفایات ل .3

 احترام عامل النظافة وعدم االستھزاء بھ.  .4

 عدم حرق النفایات بداخل الحاویات. .5

 عدم ارسال النفایات مع االطفال وارسالھا مع الشخص المناسب. .6

 تشجیع السكان لتسدید فواتیر البلدیة لتقدیم خدمة أفضل للمواطنین. .7

 لبناء ومخلفات الحیوانات في األماكن المخصصة لھا وعدم رمیھا في الحاویة.وضع مخلفات ا .8

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  والوسطى ، رفحالمدارس المستھدفة في محافظة خان یونس .19جدول 

 عدد الفصول عدد الطالب الطالباتعدد  عدد المدارس المنطقة 

 فصل 62 طالب 786 طالبة 1569 مدارس 8 مدیریة غرب خان یونس

 فصل 53 طالب 650 طالبة 1447 مدارس 8 مدیریة شرق خان یونس

 فصل 64 -- طالبة 2743 مدارس 8  مدیریة المنطقة الوسطى 

  57  800  1200  مدارس 10   مدیریة محافظة رفح

 -- طالب 75 161  األندیة البیئیة

 فصل 254 طالب 2311 طالبة 7120 مدرسة 34 اإلجمالي

  

 صور من بعض األنشطة المدرسیة .9شكل 
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  برنامج العمل مع المساجد 6.6.5

تم التنسیق مع وزارة األوقاف للعمل مع المساجد في كل من محافظتي دیر البلح وخان یونس ورفح، حیث تم التنسیق  2016خالل عام 

 2016مع كافة المناطق وتم حصر أسماء المساجد التي سیتم العمل بھا في كل منطقة. تم تنفیذ النشاط خالل شھر رمضان المبارك لعام 

مسجد في المنطقة الوسطى  36ة من السیدات وتوصیل الرسائل الصحیة المتعلقة بالبرنامج حیث استھدف وإستھداف شریحة عریض

  ) یوضح عدد المساجد ونسب مشاركة السیدات واألطفال في البرنامج. 20مسجد قي منطقة محافظة خان یونس. وفیما یلي جدول ( 41و
  (منطقة محافظة خانیونس والوسطى) 2016لعمل بھا خالل العام المساجد التي تم ا .20جدول 

  

  

  

  

  

  
  التنسیق والتشبیك مع المؤسسات األھلیة والحكومیة 6.6.6

تم التواصل مع وزارة العمل من أجل تشغیل عدد من منتفعي برنامج التشغیل المؤقت والبالغ عددھم إثنتي عشر موظفة للعمل  .1

وذلك ضمن فریق اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة التابعة للمجلس على أن یتم  في مجلس الخدمات المشترك طیلة فترة اإلنتداب

تقسیم الفریق على مكاتب نفوذ المجلس في الثالث محافظات خان یونس، رفح والوسطى وتم التوافق على تلك الخطوة من 

الواقع وجاري التواصل  خالل تقدیم مقترح مشروع مقدم من المجلس یوضح أھمیة البرنامج ومدى حاجة التطبیق على أرض

 معھم إلنجاز تلك المھمة.

تم التنسیق والتواصل مع اإلغاثة اإلسالمیة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في تنفیذ برامج اإلرشاد والتوعیة وتم تنفیذ  .2

 رص عمل من قبلالخطوة األولى من ھذا التعاون وتدریب عدد من فریق اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة التابع لبرنامج خلق ف

أخصائي التوعیة المجتمعیة في مجلس الخدمات المشترك وذلك من خالل برامج اإلغاثة اإلسالمیة لیتم توزیعھم للعمل في 

المناطق الجنوبیة وقام المجلس بإستیعاب ھذا الفریق ضمن فریق عمل المجلس في المناطق نظراً للھدف المشترك في ھذا 

  .مات المشترك في قضیة التوعیة العامة وتقدیم كافة التسھیالت الالزمة للعملالبرنامج مع أھداف مجلس الخد

  
  التحدیات .7

وتتعدد ھذه  العمل. إحتیاجاتلمجلس على تلبیة بشكل مستمر وتمثل عائقاً واضحاً أمام قدرة ا التي تواجھ المجلس ھناك العدید من التحدیات

  :كالتالي المعیقات حسب مجاالت عمل المجلس

  

  المرتبطة بالجمع الثانوي تحدیاتال  7.1

  آلیات الجمع والترحیل 7.1.1

خالل استبدال أي آلیة مجال الخدمة دون أن یتم  بشكل یومي ومستمر في 1995الجمع والترحیل التابعة للمجلس منذ عام  آلیات تعمل

 العدید من المشاكل كما یلي: إلى تعرض ھذه اآللیات إلىاألمر الذي أدى العشرین سنة السابقة، 

 .عمرھا الزمني إنتھاء .1

 .التشغیل و الصیانة ارتفاع تكالیف .2

 .اغالق الطرق والمعابر .3

 في المجلس. األعضاءللتطورات العمرانیة والدیموغرافیة للبلدیات  عدم مالئمة نظام اآللیات الموجودة حالیاً  .4

 .قبالً تومس حالیاً  عدد اآللیات الموجود غیر كافي وال یلبي متطلبات العمل .5

 

  یاتاوالح  7.1.2

 غیر كافي نظراً التساع المنطقة الجغرافیة. یات اوعدد الح .1

 .یات الموجودةاوالعدید من الحضرورة استبدال  .2

 یات لغیر الھدف المخصص لھا.اوبعض الحاستعمال  .3

 یات وبیعھا كحدید خردة.اوبعض الحالتعدي على  .4

 ریة والعمرانیة والسكانیة.بسبب التغیرات الحضعملیات الجمع یات في اوعدم مالئمة نظام الح .5

 المكان
عدد 

 المساجد

عدد 

 السیدات

عدد 

 االطفال
 التوضیح

 1127 1478 41 محافظة خانیونس
عقد ندوات في المساجد بعد التنسیق مع دائرة األوقاف 

 591 2000 36 محافظة الوسطى  والشئون الدینیة لفئة السیدات والشابات واألطفال 

  1718 3478 77 اإلجمالي 
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 األعضاء التحدیات المرتبطة بالعالقة مع البلدیات  7.2

  المرتبطة باألداء المالي للمجلس التحدیات 7.2.1

لوفاء على اف قدرة المجلس األمر الذي یضعات المالیة مقابل الخدمة المقدمة، البلدیات بالسداد الدوري للمستحق عدم انتظام .1

 بااللتزامات المالیة المتعلقة بالتكالیف التشغیلیة لعملیتي الجمع والتخلص.

 عام. ندرة المنح والتمویل المقدم لصالح المجلس بشكلٍ  .2

  والموظفین اإلداريالمرتبطة بالجھاز  التحدیات  7.3

  حركةال آلیات 7.3.1

وأعطالھا أصبحت  1995الستخدامھا الدائم منذ عام  امھترئة وقدیمة نظرً  آلیات 4وعددھا  اإلداريالمتوفرة للجھاز  لیاتاآل .1

ومتابعة  دارةإیعیق فعلیا  ممامتعددة ومتكررة ومكلفة وأصبحت ضعیفة القدرة على الوفاء بمتطلبات العمل والحركة المستمرة 

  بالصورة المثلى. اإلداريالعمل من قبل الطاقم 

  تدریب وبناء القدراتال  7.3.2

ادئ ومب النفایات الصلبة إدارةوالفنیة لطاقم العمل في المجلس حول مبادئ  والتقنیة ةاإلداریثراء المھارات إ إلىالحاجة  .1

 الصحة والسالمة المھنیة للقدرة على التعامل مع ظروف العمل الیومیة.

لزیادة ة اضرور إلى، األمر الذي أدى كمیة النفایات الصلبة التوسع العمراني واالزدیاد السكاني وما یترتب علیھ من ازدیاد .2

 في استیعاب كادر وظیفي وباألخص العمال والسائقین. 

 

  بیئة العمل 7.3.3

ومن الجدیر بالذكر أن  المقر الرئیسي المؤقت). محافظة الوسطى، مقر محافظة خان یونس،مقرات (مقر  الثللمجلس ث یوجد حالیاً 

والمجلس في حاجة  سنة. 20تم إنشاؤھا منذ أكثر من  مقرات قدیمة ومشتركة مع البلدیة،مقرات محافظتي خان یونس والوسطى ھي 

  مبنى اداري رئیسي مستقل لممارسة أنشطة العمل الیومیة من خاللھ ویتسع لجمیع العاملین في المجلس ویوفر بیئة عمل مناسبة. نشاءإل

  

  المرتبطة باالرشاد والتوعیة المجتمعیة التحدیات  7.4

لجھاز االرشاد للتنقل المیداني بین المؤسسات والمدارس والبیوت وغیرھا عدم توفر وسیلة مواصالت مستقلة ومخصصة  .1

 األمر الذي یعمل على إھدار الوقت وزیادة تكلفة التنقل عبر المواصالت العامة.

االستقاللیة وغیره) وھذا  یتطلب تحسین ظروف  ،التكییف في مكان العمل (أجھزة الكمبیوتر،المتوفرة  مكانیاتضعف اإل .2

 نعكس على األداء.العمل لی

 نقص في عدد فریق العمل. .3

 ،ھذا البرنامجلممولة وداعمة عدم وجود جھة العمل نتیجة  ھناك ضعف في القدرات والمھارات الفنیة واإلدرایة لدى فریق .4

  برامج بناء قدرات وتطویر مھارات تنعكس بالشكل اإلیجابي على األداء. إلىوھم بحاجة 

  المرتبطة بالتخلص من النفایات التحدیات  7.5

  یواجھ المجلس العدید من المشاكل والمعوقات في عملیة التخلص من النفایات كالتالي:

ما فوق السعة القصوى للمكب  إلىاألمر الذي أدى بالفعل وصول النفایات ، 2008العمر التصمیمي للمكب منذ یونیو  إنتھاء .1

 .آخرذه المشكلة وتوفیر بدیل مما یھدد بكارثة بیئیة إذا لم یتم  حل ھ

  سرعة إغالق المكب ویقلل من عمره االفتراضي.   یزید منالمكب  إلىعدم فرز النفایات من المصدر قبل وصولھا  .2

لك ذأعمال دفع النفایات بالكباش وكبإعاقة  یتسببو قرب موقع المكب من الحدود مع إسرائیل یجعل العمل في المنطقة صعب  .3

  .معالجة العصاراتتشغیل منظومة 

 عدم كفاءة عملیة معالجة العصارة داخل المكب. .4

 قات المساء.اوالموقع الحدودي للمكب یشكل خطراً على حیاة الموظفین العاملین ھناك خصوصاً في  .5

ة كترونیة اللحظیة لجھاز القبان وبصملفي المكان یسبب عدم القدرة على المتابعة اال إنترنتعدم توفر شبكة اتصاالت و .6

 الموظفین.

 لاوالتعاقد مع مق إلىھا، األمر الذي أدى إصالحبالمجلس والتي تعمل في المكب وعدم المقدرة على  الكباش الخاصعطل  .7

 محلي للقیام باألعمال الالزمة في المكب وھذا یزید من التكالیف التشغیلیة للمجلس.

مكان  ىإلالعبور من   لیاتتأھیل حتى تستطیع  اآل إلىویحتاج  لیاتالمكب قدیم وغیر مؤھل لحركة اآل إلىالطریق المؤدي  .8

 التفریغ.
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  األھداف والتحدیات المستقبلیة   7.6

  یمكن إجمال أھم الخطط المستقبلیة والتحدیات التي تواجھ المجلس في المستقبل القریب كالتالي:

ى مستوى وعل. لیاتجدیدة تغطي العجز الحالي والفعلي في عدد اآل آلیاتتحسین أداء آلیات الجمع والترحیل عن طریق توفیر  .1

 إدارةلجمع وترحیل النفایات لصالح المجلس عن طریق مشروع  آلیات 10الحل العاجل والسریع تم طرح عطاء تورید عدد 

 .والذي سیأتي تفصیلھ الحقاً  النفایات الصلبة في قطاع غزة

 .ألعضاءاات جدیدة وتطویر نظام جمع بما یتالءم مع التطور الحضري والسكاني للبلدیات یاویات القدیمة بحاواعادة استبدال الح .2

یة نظم المعلومات الجغراف یات عن طریق المراقبة االلكترونیة واستخدام برنامجاوتطویر متابعة عملیة جمع النفایات من الح .3

)GIS (.في ھذا المجال 

المتوقف  إصالحو المرتبطة بأجھزة المالحة) Fleet Management( متطویر متابعة حركة آلیات المجلس عن طریق نظا .4

 .لیاتعن العمل وتركیبھ لباقي اآل

 لیاتة والفنیة مثل توفیر أماكن العمل واآلاإلدارینفوذ المجلس األمر الذي یتطلب العدید من االجراءات  إلىانضمام محافظة رفح  .5

 والموظفین وغیره.

 .نحو مكب الفخاري الجدیدب دیر البلح والتوجھ إغالق مك .6

 .مكب الفخاري إلىس وترحیل النفایات تشغیل محطة الترحیل في محافظة رفح ومحافظة خان یون .7

لیا طرح عطاء تم فع قدو واالستفادة من التجارب السابقة. لي والثانوي حالیاً وتقییم أداء المجلس والبلدیات على مستوى الجمع اال .8

 . نفایات الصلبة للمحافظات الجنوبیة والوسطىال إدارةضمن مشروع لي ودراسة تحسین الجمع اال

 .األعضاءتحسین نسبة تحصیل مستحقات المجلس من البلدیات  .9

تعزیز التوعیة المجتمعیة واالرشاد من خالل خلق عالقة شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في مجاالت التوعیة واالرشاد  .10

 وتعزیز روح العمل التطوعي.

 ة والفنیة للطاقم العامل في المجلس على جمیع المستویات.اإلداریرامج بناء القدرات وتطویر المھارات تنفیذ ب .11

 .ستیة التي تحسن األداءیتحسین بیئة العمل وتوفیر المتطلبات اللوج .12
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  النفایات الصلبة في المحافظات الجنوبیة والوسطى  إدارةمشروع 

 )Gaza Solid Waste Management Project( 

(GSWMP)  

  المشروع عن مستجدات خلفیة .1

النفایات الصلبة في المحافظات الجنوبیة  إدارةالخاص بمشروع  و 2015-2014استكماالً لما جاء في التقریر السنوي للمجلس لعامي 

جمیع عرض ل 2016التقریر السنوي للعام یأتي ھذا تحدیات والتأخیرات التي حدثت أثناء تنفیذ المشروع، والوسطى وما تم عرضھ من ال

ملیة مصادرة تعلق بعفیما یتاحة األراضي الالزمة لبناء مكب النفایات وتسویة جمیع القضایا القانونیة بإفیما یخص  مستجدات المشروع

 تطویر تقوم وحدة تطویر وضمان المشروع لصندوقحیث  جمیع الدراسات الخاصة بالمشروع.عرض مفصل لمستجدات و األراضي

ن الوثیق والمستمر مع وحدة العملیات الفنیة لمجلس الخدمات المشترك لمتابعة كافة اوبالتع (الجھة المنفذة للمشروع) وإقراض البلدیات

  نشطة الیومیة الخاصة بالمشروع. األ

  

  تنفیذ المشروع .2

  نبذة عن المشروع  2.1

مكب نفایات صحي في المنطقة الجنوبیة لقطاع غزة یستوعب النفایات الصلبة  إنشاءالنفایات الصلبة  إدارةسیتم من خالل مشروع 

وسیكون المكب مھیئاً الستیعاب النفایات الصلبة من كافة محافظات قطاع غزة لغایة عام  2025للمحافظات الوسطى والجنوبیة حتى عام 

ن مع وحدة اولى للمشروع بالتعوماً حیث تم تمویل المرحلة األدون 472ة تقدر بـ إجمالینفذ المشروع عبر مراحل تتطلب مساحة یُ و . 2040

) AFD) والوكالة الفرنسیة للتنمیة (WBGصندوق تطویر وإقراض البلدیات من خالل مجموعة البنك الدولي ( -ن المشروعتطویر وضما

 لىإالبنیة التحتیة من أنظمة جمع العصارة لیة للمكب وولى من المشروع بناء الخالیا األواأل ). وتشمل المرحلةEUروبي (وواالتحاد اال

  أنسب المواصفات الھندسیة والبیئیة. داریة وورش الصیانة وفقجانب المباني اإل

  الھدف التنموي للمشروع 2.1.1

النفایات الصلبة في قطاع غزة وذلك من خالل توفیر  إدارةیتمثل الھدف من وراء ھذا المشروع في تحسین الخدمات المقدمة في مجال 

  .ة على الصعیدین البیئي والمجتمعيتتسم بكونھا مناسبالتي النفایات الصلبة و دارةأنظمة أكثر كفاءة إل

  مؤشرات تحقیق الھدف التنموي للمشروع على مستوى النتائج 2.1.2

حي ستھدفین، ونسبة النفایات التي جرى التخلص منھا في المكب الصالنسبة المئویة للنفایات الصلبة التي جرى جمعھا من السكان الم .1

 .الجدید الذي جرى تطویره في إطار ھذا المشروع

 .من أجل استرداد التكالیف األعضاءنسبة الزیادة في الرسوم السنویة التي یتم تحصیلھا في البلدیات  .2

االستفادة من الخدمات المنتظمة في مجال جمع النفایات الصلبة والتي عدد األشخاص في المناطق الحضریة ممن یمتلكون إمكانیة  .3

 .یتم تقدیمھا في إطار ھذا المشروع

مج من براض دمجھمیتم سعدد العاملین في مجال التقاط النفایات ممن تعتمد سبل معیشتھم على السیاق الحالي لجمع النفایات وممن  .4

 .وعالتي تُنفّذ في إطار ھذا المشر سبل المعیشة

 ھذا المشروع (بالھكتار). عادة تأھیلھا في إطارإ وأالمكبات التي جرى إغالقھا  .5

 .بینھم لمشروع والنسبة المئویة لإلناثعدد المستفیدین المباشرین من ا .6

 

  مكونات المشروع 2.1.3

  موضحة كالتالي: ونات رئیسیةیحتوي المشروع على أربع مك

 مرافق نقل النفایات والتخلص منھا. .1

 المؤسسي.التعزیز  .2

 لیة واسترداد الموارد.اوجمع النفایات بصورة  .3

 المشروع. إدارة  .4

 مبالغ االستثمار لكل مكون. )10الشكل التالي ( ویبین

 

 مبالغ االستثمار لمكونات المشروع األساسیة .10شكل 
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 متابعة أنشطة المشروع  2.2

  وضمان المشروع ھي الجھةوفقاً لوثیقة المشروع، فإن وحدة تطویر 

وراً الذراع التنفیذي أثناء التنفیذ والتي تلعب دالمسؤولة عن ضمان تحقیق أھداف المشروع وعلیھ ستكون وحدة العملیات الفنیة للمجلس 

، وكذلك تم تشكیل وحدة العملیات 2012عام  آخروأداعماً للمشروع. وبناءاً على ما سبق تم تشكیل وحدة تطویر وضمان المشروع في 

الفنیة وتوظیف كٍل من المدیر التنفیذي للمجلس، مھندس العملیات، المدیر المالي، رئیس شعبة اإلعالم والتوعیة الجماھیریة واألخصائي 

  )، واآلن في طور استقطاب مساعد إداري جدید.11البیئي كما ھو موضح في الشكل التالي (

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  2016عن إنجازات عام ملخص  .3

 نتھاء، وعلیھ تم اإل2014یولیو  9النفایات الصلبة في قطاع غزة للمحافظات الجنوبیة والوسطى حیز التنفیذ في تاریخ  إدارةدخل مشروع 

ل لكافة ممن االستعدادات الالزمة للمشروع وباألخص تسویة جمیع القضایا القانونیة فیما یتعلق بعملیة مصادرة األراضي والتعویض الكا

 دارةالجدوى وتقییم األثر البیئي واالجتماعي إل على ما جاء في دراسة بناءاً . واستمالك األراضي الخاصة بھم رة بفعلالعائالت المتضر

مساحة األرض  إجماليدونم. وعلى الرغم من أن  472 إلىتوسیع مساحة المكب  إلى الدراسة صتو، أالنفایات الصلبة في قطاع غزة

 ، وعلیھدونم 215فقط وجود  طلبتتلى من التنفیذ ودونم في منطقة الفخاري (صوفا)، إال أن حیازة األراضي للمرحلة اال 472الالزمة ھي 

  تم اآلتي:

لس مكب نفایات صلبة في منطقة الفخاري لصالح مج إلىدونم من زارعي  440 ف استخدام األرض على مساحةتغییر ھد .1

من قبل اللجنة  8/5/2012) بتاریخ 9) جلسة رقم (34الوسطى وفق قرار رقم (النفایات الصلبة لمحافظات رفح، خانیونس و

 .المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

قانون نزع مكب الفخاري (صوفا) وفق  نشاءالستمالك األارضي الالزمة إل 25/12/2012صدور مرسوم رئاسي بتاریخ  .2

 ..ض العامةاالستمالك لألغرابغرض  1941لسنة  24مرسوم األراضي رقم الملكیة في غزة بموجب 

ثائق ذین یمتلكون الولالك األرض الید مُ دوتحدونم التي سیتم استخدامھا لتوسیع مكب النفایات  215حصر قرار االستمالك في  .3

 2014الالزمة من دائرة ضریبة األمالك. وتم تفصیل قسائم األرض التابعة للمالك في التقریر السنوي السابق للمجلس لعامي 

لتنفیذ اال أن المرحلة األولى دونم،  215وبالرغم من أن قرار االستمالك انحصر في مساحة أرض البالغ مساحتھا . 2015-

دونم بناءاً على توصیات الشركة االستشاریة الدولیة التي قامت بمراجعة كافة  235.638المشروع تطلبت مساحة أرض 

دونم كما جاء في قرار  215دونم بدالً من  235.638تصامیم المكب الجدید. وعلیھ تم تعویض مالك األراضي بمساحة تبلغ 

  االستمالك.

  التنظیمي لوحدتي المشروع الهیكل .11شكل 
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. 2016 حتى 2012منذ عام  ضات مستمرة وقضایا تظلم في المحاكماوالك األراضي تحدیات جمة من مفشھدت عملیات تعویض موعلیھ 

لخاصة مالت القانونیة اتم توفیر كافة المعا. وبناءاً على ذلك من التعویض الكامل للمالك الخمس الرئیسیین نتھاءاإل 2016شھد عام حیث 

ألساسیة ا ةوما یلي ھو تفصیل لكافة نشاطات المكونات األربع. للتدقیق والمراجعة منتدب من البنك الدوليبالمالك لمستشار قانوني 

  .للمشروع

 مرافق نقل النفایات والتخلص منھال: والمكون اال  3.1

 مكب صحي جدید في منطقة الفخاري إنشاء 3.1.1

  طرح العطاء:

الدولي واستمرت فترة تقییم منھا المحلي والت اوشركات مق 5. وعلیھ تقدم 21/6/2016حتى  12/4/2016طرح العطاء بتاریخ تم 

   .22/7/2016حتى  22/6/2016العطاءات من 

  :وتوقیع العقد ترسیة العطاء

 MESOGEOSوشركة الت اولمقالفلسطینیة ل مسعود وعلي شركةائتالف دولي من شركتین فلسطینیة ویونانیة (ترسیة العطاء على تم 

معالي وزیر الحكم المحلي، رئیس بحضور كٍل من  10/10/2016بتاریخ  وقیع العقد رسمیاً تم تو. لتطویر العقاري)الت وااوالیونانیة للمق

مجلس إدارة صندوق تطویر وإقراض البلدیات، المدیر العام لصندوق تطویر وإقراض البلدیات وطاقمي وحدة تطویر وضمان المشروع 

  ووحدة العملیات الفنیة لمجلس الخدمات المشترك. 

  مال على األرض:األعمستجدات 

الت وبحضور مدیر المشروع من أجل وضع كافة األساسات الالزمة اوتم عقد اجتماعات دوریة مع كٍل من طرفي اإلشراف وشركة المق

لموظفین اللبدء بالمشروع وتسلیم كافة االستمارات الالزمة من الجدول الزمني ألعمال الحفر، خطة اإلدارة البیئیة والمجتمعیة، قائمة بأسماء 

وعلیھ یقوم  ).12(شكل  11/12/2016وبدأت أعمال الحفر الفعلیة على األرض بتاریخ  والسیر الذاتیة والئحة الشروط واإلجراءات.

  .بمتابعة شبھ یومیة لموقع االنشاءالمجلس 

  

 

  

  

  

  

 
 

 

  النفایات ترحیلن لبناء محطتی 3.1.2

م محطة ستشاریة لعمل تصمیوعلیھ تم التعاقد مع شركة ا وعطى بتمویل من المشربناء محطتي الترحیل في رفح والوس 2016لم یشھد عام 

ل الرجوع الى التفاصیمحافظة رفح وتقدیم المشورة والخبرة المھنیة القتراح موقع لمحطة ترحیل الوسطى ولمزید من في نفایات ترحیل لل

  .3.4.4البند الالحق 

  تزوید المعدات التشغیلیة للمكب الصحي الجدید ولمحطات الترحیل 3.1.3

  :طرح العطاء

  .25/4/2016وعلیھ تقدم موردان وانتھت فترة التقییم حتى  25/2/2016حتى  1/12/2015تم طرح العطاء بتاریخ 

  ترسیة العطاء وتوقیع العقد:

  .22/5/2016 ووقع العقد بتاریخ ،شركة األصبح للمعدات الثقیلةعلى تم ترسیة العطاء 

  :مستجدات العطاء

ن مع اوضاغظات) وبالتع 7رمسات و 3معدات ثقیلة ( 10المشترك في وضع المواصفات الفنیة المطلوبة لتورید  الخدماتقام مجلس 

ى قد عدة اجتماعات وزیارات الالفنیة لدیھم من خالل عمجلسي الخلیل وجنین وصندوق تطویر وإقراض البلدیات لالستفادة من الخبرة 

  .2017شارفت مرحلة تصنیع المعدات على االنتھاء وشحن البعض على میناء أسدود لدخول قطاع غزة في بدایة العام  الضفة الغربیة. وقد

 صور عن أعمال الحفر في المكب الجدید في منطقة الفخاري .12شكل 
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  تأھیل المكبات الحالیة وإغالق مكب دیر البلح 3.1.4

 18/12/2016حتى  4/12/2016 مك وتنظیف العصارة في مكب دیر البلح بتاریخبأعمال د الخاص تمت الدعوة إلى عروض األسعار

تمرة ومتوقع أن تنتھي فترة مس تقییمالما زالت فترة . و12/12/2016وقاموا بزیارة میدانیة الى الموقع بتاریخ  شركات 5ت تقدموعلیھ 

  . 30/12/2016تقییم بتاریخ ال

  باألشخاص المتضررین تنفیذ خطة إعادة التوطین المختصرة الخاصة 3.1.5

علیھ تم و ایجاد وتوفیر خیارات دخل بدیلة لملتقطي النفایات المتأثرین بانشاء مكب للنفایات الصلبة في منطقة الفخاريدف الدراسة الى تھ

وي مكأحد مؤشرات تحقیق الھدف التن الخاصة بھم التعاقد مع استشاري فردي من أجل تحدیث وتنفیذ خیارات بدیلة لمصادر الدخل

، تم عقد ن مع طاقمي الوحدتین لمجلس الخدمات المشترك وصندوق تطویر وإقراض البلدیاتاووبالتع). 2.1.2بند  4 ھدفللمشروع (

بالمعاییر التي یجب أخذھا  ملتقطي النفایات بھدف تعریف )13(شكل  17دة اجتماعات بؤریة وفردیة مع كافة ملتقطي النفایات الـع

دائل والخیارات، فیما یتعلق بالبختلفة التعرف على االتجاھات وأنماط التفكیر المو باالعتبار عند التفكیر بالبدائل والخیارات المختلفة،

  ھمیة االلتزام بھا.التوقعات حول الخطوات القادمة وأ وشرح وتوضیح

طلین على نحو شمولي على واقع النفایات الصلبة في قطاع غزة، إدارتھا، التحدیات المختلفة مقابالت فردیة للخبراء المتم عقد أیضاً و

لالزمة ا بھدف الحصول على البیانات ، وذلكالتي تعتاش من العمل في مجالھا واآلثار المترتبة على استراتیجیات معالجتھا والفئات

ذلك وفق و تدویرھا اعادة ملین على جمع النفایات الصلبة ولواقع العا مالئمةً األكثر االقتصادیة ستشراف أكثر التدخالت االجتماعیة وال

للخبرات والقدرات والطموحات لدیھم وفق المعاییر  كذلك اإلمكانیات (المادیة والمالیة والتقنیة) المتاحة في المشروع  واألكثر مالئمة

ت الى وتم تقدیم مقترحات الخیارات البدیلة لملتقطي النفایا یش الكریم.واألسس المطلوبة لضمان استدامة ھذه التدخالت في توفیر سبل الع

  ) المكانیة تمویل ھذه المقترحات.UNDP DEEPاألمم المتحدة اإلنمائیة للتمكین االقتصادي للعائالت المحرومة (برنامج 

  

    

    

  لملتقطي نفایات مكب الفخاريصور عن االجتماعات البؤریة والفردیة  .13شكل 

  لى من انشاء مكب النفایات في الفخاري ومحطات الترحیلوالمرحلة األحیازة األراضي الالزمة لتنفیذ  3.1.6

   أرض المكب:

بتاریخ دونم  215على مساحة نشاء مكب للنفایات الصلبة لغایات إتم استصدار مرسوم رئاسي بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة 

دونم بناءاً على توصیات الشركة  235.638وكما جاء مسبقاً فإن المرحلة األولى لتنفیذ المشروع تطلبت مساحة أرض  .25/12/2012

   دونم كما جاء في قرار االستمالك. 215االستشاریة الدولیة التي قامت بمراجعة كافة تصامیم المكب الجدید بدالً من 

وعلیھ تم تشكیل لجنة تثمین بھدف تقدیر أسعار أراضي منطقة الفخاري اإلقلیمیة في المنطقة الجنوبیة من قبل سلطة األراضي الفلسطینیة 

. وبعدھا تم تشكیل لجنة لتقدیر وتثمین أرض مكب النفایات الواقع جنوب المكب الحالي في منطقة الفخاري والواقعة 19/2/2012بتاریخ 

وبعد تقریر لجنة  ضة مالك األراضي المستملكة.اوبناءاً على قرار وزیر الحكم المحلي لمف 15/9/2012وفا بتاریخ شمال طریق ص
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) حسب موقعھا عن الشارع الرئیسي، A،B،C،D،Eونم الى خمسة مقاسم (د 235.638یم قطعة األرض البالغة مساحتھا ثمین، تم تقستال

  علیھ تم تقدیر قیمة المقاسم على النحو التالي:ط األخضر والمكب الحالي. وبناءاً الخ

 دینار أردني للمتر المربع. 7والذي یقع غرب مكب النفایات الى الشمال من طریق صوفا بسعر  Aالمقسم  .1

 .دني للمتر المربعدینار أر 4.5والذي یحد المكب من الجنوب بسعر  Aویقع شمال المقسم  Bالمقسم  .2

 دینار أردني للمتر المربع. 5على طریق صوفا بسعر  A والذي یقع شرق المقسم Cالمقسم  .3

 دینار أردني للمتر المربع. 3.5بسعر  Bوشرق المقسم  Cوالذي یقع شرق المقسم  Dالمقسم  .4

 دینار أردني للمتر المربع. 3.5بسعر  Bویقع غرب المكب مباشرة وشمال المقسم  Eالمقسم  .5

لمصادرة تم الطعن بالقیمة من قبل بعض المالك والتوجھ الى المحاكم ومالك آخر طلب وبعد قرار لجنة التثمین بتقدیر أسعار األرض ا 

ملكة االنتھاء من التعویض الكامل والعادل لكافة مالك األراضي المست 2016دلة أرضھ المستملكة بأرض حكومیة. وشھد عام التعویض بمبا

  ) یوضح مواقع قسائم المالك.14التعویض، والشكل (ت الكافیة عن حالة ومبلغ ) المعلوما21( والجدول التالي
  وحالة التعویض غرض إنشاء مكب الفخاري الجدیدأسماء المالك الخمس لألراضي المستملكة ب .21جدول 

مساحة األرض   اسم المالك

  المستملكة (دونم)
  التعویض تاریخ دفع

  مبلغ التعویض

  (دینار أردني)

  109,120  31/03/2016  19.8  صالح شبیر

  *دونم 72بأرض حكومیة مساحتھا تبدیل أرض   01/10/2016  90  راضي أبو ریدة

  459,824  09/02/2017 57.478  (ورثة عبد محمد الشاعر) زیاد الشاعر

  456,000  23/02/2016  57  (ورثة عبدهللا الشاعر) منیر الشاعر

  78,160  18/02/2016  11.360  (ورثة اسماعیل أبو سنیمة) سعد الدین أبو سنیمة

  1,103,104    235.638  اإلجمالي

  من أرض السید راضي أبو ریدة 2م 1.25ي اومن األرض الحكومیة یس 2م 1*كل 

  

  

  

  

   ت ترحیل النفایات الصلبة:اأراضي محط

ث محطات انشاء ثالأوصي ب ،قطاع غزة على توصیات دراسة الجدوى وتقییم األثر البیئي واالجتماعي إلدارة النفایات الصلبة في بناءاً 

 ونرواالصلبة في المنطقة الجنوبیة لقطاع غزة، حیث تم انشاء محطة ترحیل خان یونس من قبل وكالة الغوث الدولیة األ للنفایاتترحیل 

ي دونمات أل 10مساحة اجمالیة تبلغ  دونمات في 3بمساحة سالمي للتنمیة وقد شارف انشاء المحطة على االنتھاء بتمویل من البنك اإل

بینما محطتي الوسطى ورفح لترحیل النفایات الصلبة فسیتم تمویلھما ضمن مشروع إدارة النفایات الصلبة للمحافظات . توسع مستقبلي

 . 3.4.4الحقاً في بند  اسیتم طرحھمحطتى الوسطى ورفح . وآخر مستجدات مواقع والوسطى الجنوبیة

  التعزیز المؤسسي: ثانيالمكون ال  3.2

  تعزیز قدرات المجلس المشترك والبلدیات األعضاء 3.2.1

ضمن ھذا البند من أجل تسھیل التواصل مع  )TOUتم تشكیل وحدة العملیات الفنیة وتوظیف طاقم العمل الفني لوحدة العملیات الفنیة (

یھ وعل ). وعلیھ تم العمل على تأكید وجود الوحدتین في نفس المكتب وبالقرب من موقع المكب.PDSUادارة وضمان المشروع (وحدة 

 مواقع قسائم األرض المستملكة .14شكل 
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. وتم 2015-2014فإن فریق عمل الطاقم الفني استقطب المدیر التنفیذي، المدیر المالي، رئیس شعبة اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة بین 

وجاري اآلن استقطاب المساعد اإلداري للمجلس والذي من المتوقع تعیینھ  2016ي بدایة الربع الثاني من عام استقطاب األخصائي البیئي ف

  . 2017ل من العام ونھایة الربع االفي 

  اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة ضمن مشروع إدارة النفایات الصلبة أنشطة 3.2.2

 اللجان المجتمعیة الداعمة للمشروع .3.2.2.1

  .2016األنشطة التي عقدت مع اللجان المجتمعیة خالل العام وفیما یلي تفصیل ألھم 
 اللقاء التعریفي األول للجان المجتمعیة 

، نظم فریق العمل المجتمعي اللقاء التعریفي األول لكافة أعضاء اللجان المجتمعیة والتي تم تشكیلھا في مناطق نفوذ 2016في بدایة عام 

وخالل  ).15على تفاصیل المشروع واإلعالن والمصادقة على كافة أعضاء اللجنة المركزیة الممثلة للمشروع (شكل  المجلس إلطالعھم

  اللقاء تم توضیح الدور المنوط باللجان المجتمعیة وھو:

 المتابعة والتعرف على ردود أفعال أفراد المجتمع تجاه المشروع . .1

 األوقات التي سیتم فیھا العمل في المشروع.التواصل مع المجتمع المحلي وتعریف السكان ب .2

 إنشاء وتفعیل نظام للشكاوي لضمان التعامل بشفافیة وفوریة مع شكاوي سكان المنطقة. .3

 منع أي أفراد من الوصول لموقع اإلنشاءات بخالف العاملین في أنشطة البناء فقط. .4

  

    

    

  التعریفي األول للجان المجتمعیةصور من اللقاء  .15شكل 

  

   2016أنشطة اللجنة المركزیة للعام 

م عقد االجتماع التنسیقي األول بین مجلس ادارة النفایات الصلبة وأعضاء تأوالً: االجتماع التنسیقي الرسمي األول للجنة المركزیة : .1

 .17/3/2016تاریخ  اللجنة المركزیة ب

قامت اللجنة المركزیة الداعمة للمشروع في محافظة رفح بالتنسیق والتعاون مع مجلس ثانیاً: إحیاء فعالیات ذكرى یوم األرض:  .2

وجمعیة أصدقاء البیئة وعدد من المؤسسات األھلیة في منطقة رفح بإحیاء ارة النفایات الصلبة وبلدیة رفح الخدمات المشترك إلد

من شھر مارس/آذار من كل عام وتم زرع عدد من األشتال حول "محطة ترحیل النفایات  30ـ ال ذكرى یوم األرض الذي یصادف

  في منطقة تل السلطان" بحضور المجلس وممثلي الجھات األخرى الداعمة لحمایة البیئة. 
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آخر تطورات العمل في محطة  وذلك الطالعھم  على 31/3/2016بتاریخ ثالثاً: زیارة محطة ترحیل النفایات في خان یونس  .3

  الترحیل واإلطالع على آلیة العمل المستقبلیة للمحطة.

  برنامج الصحة المدرسیة  .3.2.2.2

حیث ھدفت الورشة الى مناقشة آلیات التنسیق والتعاون  ،24/3/2016تم عقد ورشة عمل تعریفیة خاصة ببرنامج الصحة المدرسیة بتاریخ 

وتشغیل الالجئین من أجل العمل في برنامج توعوي وصحي شامل یستھدف طالب المدارس واللجان  مع وزارة التربیة والتعلیم ووكالة غوث

الصحیة المدرسیة داعیین إلى تنسیق وتضافر الجھود مع مجلس الخدمات المشترك وكافة المعنیین للعمل في مجال التوعیة الجماھریة. 

ة، عرضاً مفصل عن برنامج الصحة المدرسیة في وزارة التربیة والتعلیم وتخللت الورشة عرض مختصر عن مشروع إدارة النفایات الصلب

م مع ائمستعرضاً أھدافھ وأقسامھ وأنشطتھ إلى جانب أھم المعوقات وأبرز اإلنجازات، وأخیراً عرض عن تجربة وكالة الغوث و تنسیقھا الد

  ).16وفیما یلي صور عن ھذه الورشة (شكل  .الخدمات المشتركحرصھا على التعاون مع الھیئات المحلیة ومجلس وزارة التربیة والتعلیم و

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وخالل الورشة تم تقسیم مجموعات عمل لمناقشة األنشطة المقترحة إلعداد برنامج توعیة صحیة وبیئیة في قطاع النفایات الصلبة (شكل 

 ) من خالل التركیز على عدة محاور كالتالي: 17

 المدارس وماھي المعاییر.  إختیارآلیات  .1

  األنشطة التي سیتم تقدیمھا في المدارس.   .2

وخلصت الورشة بدور المجلس على صیاغة ھذه المقترحات في وثیقة موحدة من أجل تحدید الرؤیة المقترحة للتعاون بین فریق التوعیة 

 البیئیة والمجتمعیة في المجلس وبرنامج الصحة المدرسیة في كل من وزارة التربیة والتعلیم ووكالة الغوث وتشغیل الالجئین ضمن المنھجیة

زارة التربیة والتعلیم. وبناءاً علیھ تم عقد سلسلة من اإلجتماعات التنسیقیة والتحضیریة لصیاغة خطة العمل في برنامج الصحة المتبعة في و

  المدرسیة مفصلة كالتالي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صور عن ورشة العمل التعریفیة ببرنامج الصحة المدرسیة .16شكل 
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لفعالیات  والترتیب 2016)-(2017صیاغة الخطة المدرسیة للعام حیث ھدف االجتماع الى  :27/4/2016االجتماع األول بتاریخ  .1

  ).18(شكل یوم البیئة العالمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

أجل تحدید آلیة إختیار المدارس التي سیتم العمل بھا ضمن برنامج اإلرشاد والتوعیة من  5/10/2016اإلجتماع الثاني بتاریخ  .2

وتم التوافق على آلیة  ).19وتحدید موعد ورش العمل لمنسقي البرنامج في الثالث محافظات خان یونس، رفح والوسطى (شكل 

ن م اختیار المدارس بناءاً على مجموع عدد المدارس الواقعة في مناطق نفوذ المجلس في المحافظات الثالث وفق الفئة العمریة

الصف الرابع االبتدائي حتى الصف الحادي عشر، الوضع البیئي حول المدرسة المشاركة، والمشاركة العادلة بین مدارس الذكور 

 .واالناث

  االجتماع التنسیقي األول مع وزارة التربیة والتعلیم صور عن  .18شكل 

 

  صور عن ورشة العمل التعریفیة ببرنامج الصحة المدرسیة .17شكل 

 



   |2016 التقریر السنوي لعام

 النفایات الصلبة للهیئات المحلیة في محافظات خان یونس ورفح ودیر البلح دارةمجلس الخدمات المشترك إل

  

 

29 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  ورشة العمل التعریفیة لمنسقي برنامج الصحة المدرسیة محافظة رفح

  ) بھدف:20شكل ( 11/10/2016تم عقد ورشة عمل تعریفیة لمنسقي برنامج الصحة المدرسیة بتاریخ 

التعریف بمجلس الخدمات المشترك إلدارة النفایات الصلبة للمحافظات الثالث (خان یونس،رفح والوسطى) ومشروع إدارة  .1

  النفایات الصلبة للمحافظات الجنوبیة.

  تقدیم عرض مختصر عن وحدة اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة وأھم األنشطة والفعالیات مع برنامج الصحة المدرسیة.  .2

   التوافق على برنامج العمل لتعزیز نظام توعوي شامل یساھم في تعدیل الممارسات تجاه قضایا النفایات الصلبة. .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تجاه قضیة النفایات الصلبة، التأكید على ضرورة تظافر الجھود وتخلل الورشة الحدیث عن أھم المشاكل التي یعاني منھا سكان قطاع غزة 

بین كافة الجھات المعنیة والعاملة في ھذا القطاع، والتأكید على أھمیة وضرورة التنسیق والعمل المشترك بین برامج الصحة المدرسیة 

  لبة.ضایا البیئیة وبالتحدید موضوع النفایات الصوبرنامج التوعیة المجتمعیة في المجلس بھدف تعدیل السلوكیات الخاطئة الخاصة بالق

  

  ورشة العمل التعریفیة لمنسقي برنامج الصحة المدرسیة في محافظتي خان یونس والوسطى

. وھدفت الورشة 13/10/2016تم عقد ورشة عمل أخرى تستھدف منسقي برنامج الصحة المدرسیة لمحافظتي خان یونس والوسطى بتاریخ 

الخدمات المشترك إلدارة النفایات الصلبة للمحافظات الثالث (خان یونس، رفح والوسطى) ومشروع إدارة النفایات  الى التعریف بمجلس

). وفي نھایة الورشة تم تقسیم الحضور الى مجموعات حسب المناطق بحضور منسق الصحة وفریق 21الصلبة للمحافظات الجنوبیة (شكل 

   .على برنامج العمل في المدارس اإلرشاد العامل في المنطقة لإلتفاق

  صور عن االجتماع التنسیقي الثاني مع وزارة التربیة والتعلیم  .19شكل 

 

  صور عن ورشة العمل التعریفیة لمنسقي برنامج الصحة المدرسیة في محافظة رفح  .20شكل 
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 إحیاء فعالیات یوم البیئة العالمي  .3.2.2.3

. 1/6/2016فعالیات یوم البیئة العالمي في  قام مجلس الخدمات المشترك مع صندوق تطویر البلدیات وبالتعاون مع المؤسسات الشریكة باحیاء

رة اویأتي ھذا االحتفال سنویاً من كل عام لتسلیط الضوء على أھم القضایا البیئیة العالمیة. وجاء موضوع ھذا العام لتسلیط الضوء على التج

قام  على المشاركة في ھذه الفعالیة، غیر المشروعة لألحیاء البریة باستضافة جمھوریة الكونغو الدیموقراطیة. وفي سبیل حرص المجلس

من أجل تبني ھذا االحتفال في فلسطین بشكٍل عام وقطاع غزة بشكٍل خاص  UNEPالمجلس بالتواصل مع برنامج األمم المتحدة للبیئة 

روض الیوم عدة عوالذي یھدف بشكل أساسي لطرح المواضیع الخاصة بالنفایات الصلبة وأھم المشاكل والمعیقات في ھذا القطاع. وتخلل 

ومن أبرزھا محاضرة علمیة حول قطاع النفایات الصلبة في قطاع غزة، مسرحیة خاصة بالسلوك الخاطئ من قبل المجتمع تجاه عمال 

النظافة، عرض فیلمین حول أداء المجلس في ھذا القطاع، بینما الفیلم اآلخر حول الوعي المجتمعي تجاه قضایا النفایات الصلبة، وأخیراً 

رض فني لمجسمات فنیة قائمة من تدویر النفایات الصلبة بمشاركة وزارة التربیة والتعلیم والمؤسسات الشریكة. وعلیھ نجح المجلس مع

شخص من كافة  200للمشاركة في ھذا الحدث المھم وحضر الفعالیة ما یقارب  UNEPبالحصول على رسالة شكر وامتنان من قبل الـ 

تنفیذ المشروع والقائمین على برنامج الصحة المدرسیة في وزارة التربیة والتعلیم ووكالة غوث وتشغیل  المؤسسات المحلیة في مناطق

  ). 22الالجئین واللجنة المجتمعیة المركزیة الداعمة للمشروع (شكل 

  

  

  

  

 

  

  

  

  
 

  التشبیك مع الجھات الحكومیة والبلدیات الشریكة  .3.2.2.4

لسلسلة من ورش العمل التعریفیة الخاصة بمشروع إدارة النفایات الصلبة على مستوى البلدیات األعضاء في  2016خالل العام  اإلعدادتم  

الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة ومشروع النفایات الصلبة تستھدف رؤساء البلدیات، والمدراء العامون في  المجلس خاصة باإلستراتیجیة

 يفالبلدیات باإلضافة الى موظفي العالقات العامة ومدراء دوائر الصحة والبیئة ورؤساء أقسم النظافة وممثلین عن أفراد المجتمع المحلي. و

    :نفذت النشاطات التالیة 2016عام 

  

  ورشة العمل التعریفیة األولى  بخصوص االستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة محافظة رفح

قام المجلس وبالتعاون مع صندوق تطویر واقراض البلدیات على عقد ورشة عمل تعریفیة حول االستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة 

على ضرورة تظافر الجھود بین كافة الجھات ذات العالقة لوضع ). وجاءت الورشة مؤكدة 23(شكل  7/9/2016محافظة رفح بتاریخ في 

ي ھداف اإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة ف. وتم تقدیم عدة عروض تفصیلیة خاصة بأخطط وآلیات واضحة لمعالجة ھذه القضیة

محافظة رفح، وعرض عن آخر تطورات المشروع وماھي أھم اإلنجازات في كل ستراتیجیة قطاع إدارة النفایات الصلبة في او فلسطین

  مكون من مكونات المشروع، وأخیراً عرض عن برامج اإلرشاد والتوعیة المجتمعیة في المجلس.

صور عن ورشة العمل التعریفیة لمنسقي برنامج الصحة المدرسیة في محافظتي خان   .21شكل 
  یونس والوسطى

 

 صور عن احیاء فعالیات یوم البیئة العالمي   .22شكل 
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التعریفیة الثانیة بخصوص االستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة في فلسطین وتجربتي ادارة النفایات الصلبة في ورشة العمل 

 بلدیتي خان یونس ورفح

 قام المجلس وبالتعاون مع صندوق تطویر واقراض البلدیات على عقد ورشة عمل تعریفیة حول االستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة

وتخلل الورشة عدة عروض خاصة  . 26/9/2016في فلسطین وعرض لتجربتي بلدیتي خان یونس ورفح في ھذا القطاع بتاریخ 

باالستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة في فلسطین، عرض مختصر عن آخر مستجدات المشروع ومكوناتھ، عرض عن برامج 

رضین لتجربتي بلدیتي خان یونس ورفح في ادارة النفایات الصلبة وأھم التحدیات التي تواجھ التوعیة الجماھیریة في المجلس، وأخیراً ع

  ). 24البلدیتین في ھذا المجال من قبل مدیر دائرة الصحة والبیئة في بلدیة خان یونس ورئیس قسم النظافة في بلدیة رفح (شكل 

  

  

  

  

 

  

  
  

 

 
 بالتنسیق مع وحدة اإلرشاد ورشة العمل التشاوریة الخاصة بخطة اإلدارة البیئیة واإلجتماعیة

 17/11/2016لمحطة ترحیل النفایات في رفح بتاریخ   (ESMP)تم عقد ورشة عمل تشاوریة خاصة باجراء خطة إدارة بیئیة وإجتماعیة

حافظات الجنوبیة والوسطى. وقام بعقد ھذه الورشة االستشاري المكلف لعمل كأحد مكونات مشروع إدارة النفایات الصلبة في قطاع غزة للم

ھذه الدراسة وبالتنسیق مع وحدة االرشاد التابعة للمجلس. حیث ھدفت ھذه الورشة على ضرورة اشراك المجتمع المحلي في كافة مراحل 

). وتخلل الورشة عرض مختصر عن تطورات سیر مشروع إدارة النفایات الصلبة، وعرض مفصل حول 25(شكل  انشاء محطة الترحیل

عناصر التصمیم األساسیة لمحطة ترحیل النفایات في رفح والتي قام بعرضھا استشاري مكلف لتصمیم محطة ترحیل رفح كأحد مكونات 

ات الھندسیة والبیئیة. وأخیراً تم عرض إطار خطة اإلدارة البیئیة المشروع مؤكداً أن التصمیم الھندسي المقترح وفق أنسب المواصف

واإلجتماعیة لضرورة طرح كل التحفظات المجتمعیة في ھذه المرحلة من أجل استدراكھا في التصامیم النھائیة و مراحل اإلنشاء و التشغیل 

ر رئیسیة وھي الصحة العامة، المیاه، التربة، الھواء محاو 5لمحطة الترحیل. وعلیھ تم تقسیم كافة الحضور الى مجموعات عمل ناقشت 

والضوضاء، والمواصالت لعرض وابراز أھم اآلثار البیئیة واإلجتماعیة ومدى إنعكاسھا على المجتمع المحلي لضرورة أخذ االجراءات 

   .الالزمة

  

  

  

  
  

 

النفایات  صور عن ورشة العمل التعریفیة بخصوص االستراتیجیة الوطنیة الدارة  .23شكل 
 الصلبة في محافظة رفح 

 

صور عن ورشة العمل التعریفیة بخصوص االستراتیجیة الوطنیة الدارة النفایات   .24شكل 
 الصلبة في فلسطین وتجربتي بلدیتي خان یونس ورفح 
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  استحداث آلیة الستقبال الشكاوي  .3.2.2.5

في سبیل حرص المجلس على استقبال أى شكوى خاصة بالمشروع من قبل المجتمع المحلي المحیط بموقع انشاء المشروع في منطقة 

موقع مبینة جمیع سبل التواصل واالتصال بالمجلس من: رقم تیلفون وفاكس، صفحة المجلس على الفخاري، قام المجلس بتثبیت لوحة في ال

). وعلیھ استقبل المجلس عدة شكاوي 26الفیس بوك، موقع مقر المجلس، وتفصیل عن الجھة المالكة والمنفذة والممولة للمشروع (شكل 

النشاء مكب جدید. وقام المجلس باتخاذ االجراءات الالزمة لنشر الوعي حول خاصة بالكالب الضالة وانتشار البعوض في المنطقة ورفض 

المكب الجدید وفق أعلى المعاییر البیئیة والھندسیة والذي سیكون لصالح المجتمع المحیط بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام. ووفقاً لحرص 

المجلس في طور انشاء آلیة جدیدة لمتابعة أي شكوى لیتم اعتمادھا المجلس المستمر على التأكید بمتابعة الشكاوي وسرعة االستجابة، فإن 

  بمشاركة البلدیات األعضاء وتفعیل دور المؤسسات الشریكة. 2017في عام 

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  تطویر سلسلة من المواد اإلرشادیة .3.2.2.6

 )27تطویر مطویة بروشور (شكل أوالً: 

  ویشمل محتوى البروشور المعلومات التالیة:

 نبذة مختصرة عن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفایات الصلبة للھیئات المحلیة خانیونس، رفح والوسطى.  .1

 اإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة النفایات الصلبة في فلسطین وأھدافھا. .2

 مشروع إدارة النفایات الصلبة في قطاع غزة.  .3

 مكونات المشروع وتطویر مكب صوفا الفخاري.  .4

من البروشور الخاص بمشروع إدارة النفایات  نسخة باللغة اإلنجلیزیة) 1000 نسخة باللغة العربیة، 2500(نسخة 3500 تمت طباعة 

  الصلبة لیتم توزیعھ على المؤسسات المحلیة والدولیة والمؤسسات ذات العالقة.  

 صور عن ورشة العمل التشاوریة الخاصة بدراسة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة   .25شكل 

 

  لوحة في موقع المشروع تضم كافة وسائل التواصل مع المجلسصور عن   .26شكل 
، فاكس، عنوان صفحة المجلس على الفیس بوك، مكان وموق المجلس، تفاصیل عن (رقم تیلفون

 الجھة المالكة والمنفذة والممولة) 
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 طباعة تیشیرت وسترةثانیاً: 

) وسیتم إستخدامھ 28یحمل إسم المشروع وشعار المجلس وشعار صندوق تطویر وإقراض البلدیات (شكل  950تم طباعة تیشیرت عدد 

سترة یحمل شعار  25في حمال ت النظافة واألنشطة الخاصة بطالب المدارس والمناسبات الرسمیة مثل یوم البیئة العالمي.  كما تم طباعة 

 طاقیة تحمل شعار المجلس أیضاً. 200المجلس وشعار الصندوق، وطباعة 

  

  
  
  

  لیة واسترداد الموارداوجمع النفایات بصورة : ثالثالمكون ال 3.3

 لیةوأجمع النفایات بصورة  3.3.1

لي للنفایات الصلبة المنزلیة والتجاریة لتصبح أكثر فاعلیة ومستدامة بیئیاً ومالیاً وذلك من خالل اوتھدف الدراسة الى انشاء نظام جمع 

  .)2.1.2بند  1،2،3 أھدافكأحد المؤشرات األساسیة لتحقیق الھدف التنموي للمشروع ( المعنیةمشاركة جمیع األطراف 

   :طرح الخدمة االستشاریة

حتى  15/9/2015لي في جمیع محافظات قطاع غزة بتاریخ وجراء دراسة عن الجمع االالخدمة االستشاریة الخاصة بإ تم طرح

  . 10/2/2016حتى  17/12/2015من تاریخ  دولیة ومحلیة وتم تقییم الخدمات االستشاریة . وعلیھ تقدم خمس شركات10/11/2015

  وتوقیع العقد: ترسیة الخدمة االستشاریة

  .30/3/2016یع العقد رسمیاً بتاریخ قوتم تو طینیةالمصریة ومعالم الفلس EcoConServ شركتيالف على ائتتم ترسیة الخدمة االستشاریة 

  الدراسة:مستجدات 

 صورة عن البروشور الخاص بالمشروع   .27شكل 

 

 الخاص بالمشروع  عن تصمیم التیشیرتصور   .28شكل 
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بھدف  5/6/2016بتاریخ  سلطة جودة البیئةو جمیع رؤساء بلدیات قطاع غزةوبحضور  عقد ورشة عملب المصريقام الفریق االستشاري 

مجلس الخدمات ن مع اوالتعوب 2016وبناءاً علیھ تمت عدة زیارات میدانیة واجتماعات خالل العام  .) 29یات الدراسة (شكل اطالق فعال

 والخدمات المقدمة ، امكانیات وآلیات المجلس وورش الصیانة،لتوفیر كافة المعلومات المطلوبة والخاصة بوظائف المجلسالمشترك 

 17لـا ع الفریق االستشاري المصري وعمل جرد لكافة آلیات البلدیات األعضاء. وقام مھندسي المجلس باجتماعات مكثفة م13للبلدیات الـ

وما  حافظات القطاعافة ملیة الحالیة في كوتفصیلي ألنظمة الجمع األ قام االستشاري بتقدیم الدراسة الخاصة بتقییمو وتقییم فني لآللیات.

خدمة الجمع والنواحي التشغیلیة، النواحي المالیة واالقتصادیة،  تضم من سیاسات وتشریعات، قدرات مؤسساتیة، احتیاجات فنیة، أداء

  :2017عام القادم الربع الثاني للحتى  جراء ما یليإل وما زالت الدراسة مستمرةالقضایا االجتماعیة والبیئیة والرصد والتقییم. 

 لي.وتصمیم برنامج استثمار عاجل على المستوى األساسي للجمع اال .1

 لیة اقتصادیة وبجودة مثلى لمناطق الخدمة.اوتصمیم نظم جمع  .2

 لي للنفایات الصلبة في مناطق خدمة مختارة.وتصمیم وتنفیذ مشروعات استرشادیة في مجال الجمع اال .3

 لیة الموافق علیھا.والقیام بإعداد تقییم لألثر البیئي واالجتماعي وخطة لإلدارة البیئیة لنظم الجمع اال .4

 لیة الموافق علیھا.ون في حالة وجود متضررین من نظم الجمع االاعداد خطة عمل إلعادة التوطی .5

 

 النفایات الصلبةمن  استرداد الموارد 3.3.2

 تھدف الدراسة الى تحسین استرداد الموارد من النفایات الصلبة وتقییم الوضع الحالي لفرز واعادة استخدام النفایات الصلبة في قطاع غزة

  مقترحات لتنفیذ مشاریع تجریبیة. تقدیممن أجل 

  طرح الخدمة االستشاریة: 

 الخدمات االستشاریةاستشاریة وتم تقییم  تقدم خمس شركات، وعلیھ 12/7/2016حتى  6/6/2016 بتاریخ االستشاریة الخدمةتم طرح 

   .5/10/2016 حتى 13/7/2016من تاریخ 

  ترسیة الخدمة االستشاریة وتوقیع العقد:

  .20/10/2016تم بتاریخ رسمیاً  یع العقدقتو، وEnfra Consultantsاالستشاریة  الشركة علىالخدمة االستشاریة تم ترسیة 

  الدراسة: مستجدات

قام االستشاري بعدة زیارات میدانیة لمشاریع وأنشطة استرداد الموارد من النفایات الصلبة في قطاع غزة لالستقصاء عن أي مشاریع 

  غیر حكومیة.  اوخاصة حكومیة 

  المكون الرابع: إدارة المشروع  3.4

، Antea Group ،EngiConصندوق تطویر وإقراض البلدیات بالتعاقد مع شركة دولیة ائتالف ( قامكأحد األنشطة الرئیسیة للمشروع، 

EMCCل . وخلصت الدراسة من قبات) لمراجعة وتقییم كافة المخططات الھندسیة األصلیة لمكب الفخاري الجدید وتقدیم وثائق العطاء

  الخبیر بتحدید النقطتین التالیتین:

 المكب، تم تغییر الحدود األصلیة لمكب الفخاري. وقعلمبعد الزیارة المیدانیة  .1

لمطلوبة اوعلیھ تم تسلیم كافة الوثائق ضرورة إجراء فحص للتربة من أجل التحقق من استقراریة الخالیا وخصائص التربة،  .2

 .2016في بدایة عام 

 تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة والمجتمعیة لمحطات ترحیل النفایات الثالث 3.4.1

في قصیرة المدى) ( ضافة الى الخلیة المقترحةثة محطات ترحیل نفایات صلبة باإللثال قییم اآلثار البیئیة والمجتمعیةالى ت تھدف الدراسة

  واقتراح تدابیر تخفیف للقضاء على اآلثار البیئیة واالجتماعیة ألربعة المواقع المذكورة أعاله. مكب الفخاري (صوفا)

  طرح الخدمة االستشاریة: 

 اجتماع اولي بین الفریق االستشاري ورؤساء بلدیات قطاع غزة صور عن  .29شكل 
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 وبدأت التقییمات من تاریخ فردیین استشاریین 7وعلیھ تقدم  20/7/2016حتى  29/3/2016 بتاریخ الخدمة االستشاریةتم طرح 

وقدم االستشاري الفائز بالخدمة االستشاریة المقترحات الفنیة والمالیة باإلضافة إلى مرحلة التفاوض مع . 24/8/2016حتى  26/7/2016

  .24/8/2016حتى  26/7/2016وحدة ادارة المشروع من تاریخ 

  ترسیة الخدمة االستشاریة وتوقیع العقد:

  .9/9/2016العقد بتاریخ  ترسیةتم 

  الدراسة: مستجدات

ریة وامیدانیة مع طاقم وحدتي المشروع للثالث المواقع تحت قید الدراسة. وعلیھ تم عمل ورشة عمل تش زیاراتقام االستشاري بعقد عدة 

إلعداد خطة اإلدارة البیئیة والمجتمعیة لمحطة ترحیل النفایات الصلبة في مع المجتمع المحلي المحیط بالمحطة واألشخاص ذو العالقة 

. وقام االستشاري الخبیر بتقدیم خطة اإلدارة البیئیة والمجتمعیة لمحطة ترحیل خان یونس والخلیة )30(شكل  17/11/2016رفح بتاریخ 

  . 2016ي مكب الفخاري في نھایة نوفمبر قصیرة المدى ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقییم آثار المشروع على المستفیدین 3.4.2

لمشروع بھدف قبل بدء ا ادارة النفایات الصلبة للمحافظات الجنوبیة والوسطىسة الى تقییم األثر على المستفیدین من مشروع الدراتھدف 

 شاء المشروعبعد ان ومدى رضا المستفیدین أثناء تنفیذ المشروع تقییم القیمة المضافة للمشروع على نوعیة الخدمة للمجتمعات المحلیة

  ).2.1.2بند  6كأحد المؤشرات األساسیة لتحقیق الھدف التنموي للمشروع (رقم 

  طرح الخدمة االستشاریة: 

الخدمات االستشاریة  شركات استشاریة واستمرت فترة تقییم 4وعلیھ تقدم  1/2/2016حتى  3/1/2016بتاریخ  االستشاریةالخدمة  تم طرح

 .19/5/2016حتى  27/4/2016من المقدمة 

  ترسیة الخدمة االستشاریة وتوقیع العقد:

  .1/6/2016وتم توقیع العقد رسمیاً بتاریخ  )Ryiadaالشركة االستشاریة ریادة (على  االستشاریةالخدمة تم ترسیة 

  الدراسة:مستجدات 

تقییم ومسح أساسي قبل البدء بالمشروع وستستمر الدراسة أثناء وبعد االنتھاء من انشاء المشروع بھدف  لعملما زالت الدراسة مستمرة 

 تقییم مدى رضا المستفیدین 

 وإدارة عملیات المكب االنشاءاتاإلشراف على أعمال  3.4.3

 Anteaوتقییم كافة المخططات الھندسیة األصلیة لمكب الفخاري الجدید  ( ات االستشاریة التي قامت بمراجعةتم التعاقد مع نفس الشرك

Group ،EngiCon ،EMCC( لفخاري الجدیدلإلشراف على أعمال االنشاءات لمكب ا.  

  إدارة محطات الترحیل 3.4.4

  :االستشاریةالخدمة طرح 

حتى  28/3/2016بتصمیم محطة ترحیل النفایات رفح واختیار موقع لمحطة ترحیل الوسطى بتاریخ  ةالخاصالخدمة االستشاریة تم طرح 

 .25/7/2016 حتى 26/4/2016من  االستشاریة المقدمة تشاریة واستمرت فترة تقییم الخدماشركات است 4وعلیھ تقدم  25/4/2016

  الخدمة االستشاریة وتوقیع العقد: ترسیة

) EMCC) والمركز االستشاري في اإلدارة والھندسة (RAI Consultعلى ائتالف شركتي راي كونسلت ( الخدمة االستشاریةتم ترسیة 

  .7/8/2016وتم توقیع العقد رسمیاً بتاریخ 

  الدراسة: مستجدات

 صورة عن ورشة العمل التشاوریة بخصوص محطة ترحیل رفح  .30شكل 
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تم عقد عدة زیارات میدانیة لموقع محطة الفرز الحالیة والتي ستكون محطة ترحیل النفایات بجوارھا. وبناءاً على ذلك تم تصمیم محطة 

). وعلیھ تم عقد عدة اجتماعات رسمیة مع ذوي العالقة من بلدیة 3الترحیل المستقبلیة لتعمل بشكل متكامل مع محطة الفرز القائمة (ملحق 

ل االتفاق النھائي على مكونات التصمیم بحضور االستشاري والذي یضم محطة ترحیل النفایات الصلبة، محطة الفرز، ورشة رفح من أج

صیانة، مبنى إداري یضم قسم النظافة من بلدیة رفح ووحدة اإلرشاد المجتمعیة من مجلس الخدمات المشترك وأخیراً أي توسع مستقبلي 

) والذي یضم مخطط 3ة من البالستیك، حدید، زجاج، وكرتون. ولمزید من التفاصیل الرجوع الى ملحق (لورشات استرداد النفایات الصلب

التصمیم المبدئي للمحطة. ومن الجدیر بالذكر اتخاذ أعلى المعاییر البیئیة والمجتمعیة أثناء تصمیم المحطة من تجمیع العصارة، میاه 

  الصرف الصحي ومیاه األمطار.

تیار موقع لمحطة ترحیل الوسطى، فتم عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء بلدیات الوسطى القتراح مواقع إلنشاء محطة وأما فیما یخص اخ

  الترحیل. وعلیھ قام االستشاري بدراسة وتحلیل المواقع التي اقترحت ورشحت عن الدراسة النقاط التالیة:

 شارع السكة في المنطقة الواقعة بین المصدر والمغازي .1

  استئجارھا من المواطنین) اوق المصدر (یمكن شراؤھا أراضي شر .2

  مكب دیر البلح الحالي (في المساحة المتاحة بجانب المكب حتى بعد اإلغالق) .3

  قطعة قرب صالح الدین / مدخل دیر البلح من الجھة الجنوبیة الشرقیة (مدخل محررة كفاردروم) .4

 المحررات قرب المطاحن مقابل مدخل محررة حطین .5

لي وبعد مراجعة سلطة األراضي أنھ ال یمكن تخصیص شارع السكة إلقامة منشآت دائمة. وكذلك ال یوجد رغبة لدى والبحث االوتبین من 

البلدیات باستئجار أراضي، وصعوبة االستمالك حالیاً من ناحیة مالیة، خاصة أن معظم األراضي تقع في إطار التوسع العمراني للبلدیات 

أنھا قریبة من المناطق الحدودیة والتي تشكل خطراً على العمل خاصة في الظروف الطارئة. وبناءاً علیھ تم  واوھي غیر مقبولة بیئیاً 

منھجي وعملي وموضوعي لثالث مواقع  تقییمتم إجراء على أراضي مستأجرة. وعلیھ  اواستبعاد خیار إقامة المحطة على شارع السكة 

  نفایات، وھذه المواقع ھي: لدراسة إمكانیة إقامة منشأة محطة ترحیل ال

  مكب دیر البلح الحالي (في المساحة المتاحة بجانب المكب حتى بعد اإلغالق) .1

  قطعة قرب صالح الدین / مدخل دیر البلح من الجھة الجنوبیة الشرقیة (مدخل محررة كفاردروم) .2

 المحررات قرب المطاحن مقابل مدخل محررة حطین .3

على معطیات التحلیل المفصل للتجمعات السكانیة وقطاع النفایات وتحلیل لكمیاتھا المتولدة في البلدیات السبع، باإلضافة إلى تحلیل  وبناءاً 

لتحلیل كالتالي نتائج ا دیة من قبل االستشاري، فقد جاءتوالقرب والبعد من التجمعات الحضریة والتوسعات المستقبلیة ومسارات المیاه واال

  على جمیع رؤساء بلدیات المنطقة الوسطى:  وعرضھا

المكب في دیر البلح الحالي، موقع بعید جداً عن المناطق المركزیة في جمع النفایات، والطریق المؤدي لھ سيء ویحتاج  .1

تكالیف إعمار كبیرة، مدة الوصول إلیھ طویلة جداً، خطورة الموقع، مساحة الموقع محدودة، ویقع بالقرب من مجرى وادي 

 صى باستبعاد ھذا الموقع.اوالسلقا، وبالتالي فإن فریق االستشاري 

أما القطعة الواقعة قرب صالح الدین والقریبة من مدخل دیر البلح من الجھة الجنوبیة الشرقیة، فتقع ضمن نطاق التوسع  .2

قة ة، وتقع في إطار المنطالحضري المستقبلي لمدینة دیر البلح،  والموقع قریب جداً من شارع صالح الدین وبجواره مدرس

  العازلة من حرم وادي السلقا، وھي مالصقة لمدرسة ومجموعة مراكز ومنھا أرض مخصصة لنقابة المھندسین. 

وفیما یخص بموقع المحررات قرب المطاحن مقابل مدخل محررة حطین فقد ارتأى االستشاري أنھ ھذا الموقع أفضل  .3

والبیئیة، ولبعده عن التوسع الحضري للمحافظة الوسطى، وعدم وجوده ضمن  الخیارات المتاحة من النواحي االجتماعیة

  دیة. ومسارات المیاه واال

وقد اتفق رؤساء بلدیات الوسطى بعد عرض النتائج على أن یكون الموقع المقترح باختیار موقع مركزي موحد لجمیع البلدیات في أراضي 

ر البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة. وعلیھ قام مجلس الخدمات المشترك بالتواصل مع المحررات ألنھ الموقع األنسب وفق جمیع المعایی

سلطة األراضي ولجنة التنظیم المركزیة لتنظیم الطرق واألبنیة من أجل استئجار/استمالك قطعة أرض في منطقة المحررات قرب المطاحن 

تقع ضمن أرض القطعة  2م 2900ى توفیر قطعة أؤض بمساحة من أجل انشاء محطة ترحیل النفایات. واستطاعت سلطة األراضي عل

) في الجزء الغربي من محررة حطین باالتفاق مع جمعیة الصالح اإلسالمیة على أن یتم إنشاء لمحطة ترحیل 1) قسیمة رقم (89رقم (

للنفایات الصلبة وتصنیع الدبال العضوي ألغراض الزراعة على أن تحصل الجمعیة على الدبال واالستفادة منھ مقابل استخدام قطعة 

على أن یدخل الموقع ضمن دراسة االستشاري.  3/12/2016رض كمحطة ترحیل للنفایات الصلبة دون معارضة. وتم االتفاق بتاریخ األ

  ) على التوالي. 4موقع المحطة المقترح الرجوع الى ملحق (عن  ولمزید من التفاصیل
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 الملحقات

  

  2016،  2015، 2014كمیات النفایات الواردة إلى المكب خالل عام ). 1الملحق (

  

  2014كمیة النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من البلدیات األعضاء خالل العام  

  2016في ھذا العدد من التقریر السنوي  2014والمغازي لعام  والبریج وادي السلقا فایات الواردة الى المكب من بلدیات*تنویھ ھام: اعتماد كمیات الن

  

  

  

  

  

  

 الشھر البلدیات األعضاء

 القرارة دیر البلح النصیرات البریج المغازي الزوایدة وادي السلقا المصدر كمیة النفایات
عبسان 

 الجدیدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبیرة
 2014عام  خانیونس بني سھیال

  ینایر 3,289.32 1,119.76 599.44 170.30 269.38 479.54 1,871.02 1,077.74 293.92 336.10 404.94 99.44 3.19 10,014.09

  فبرایر 2,890.20 943.56 498.78 135.48 176.40 474.82 1,715.84 1,087.38 252.60 269.92 387.52 78.38 11.87 8,922.75

 مارس 3,265.96 1,010.94 579.86 186.34 230.94 551.10 1,983.24 1,204.60 296.18 211.48 393.62 93.24 6.50 10,014.00

  ابریل 3,041.98 946.00 564.56 176.24 206.38 492.34 1,871.42 1,215.64 290.68 188.02 403.28 96.16 9.42 9,502.12

  مایو 3,337.94 1,026.98 575.02 157.19 203.00 518.58 2,075.80 1,103.18 325.84 217.42 407.78 95.38 0.00 10,044.11

  یونیو 3,492.98 1,059.40 595.80 211.60 227.36 565.30 2,063.00 1,482.68 369.96 51.72 422.98 106.80 0.00 10,649.58

  یولیو 1,178.10 436.38 190.98 88.82 65.88 270.10 984.78 353.52 86.82 0.00 226.14 34.86 0.00 3,916.38

  أغسطس 611.96 145.04 110.96 32.66 37.86 144.86 625.68 0.00 38.68 21.66 189.68 112.32 0.00 2,071.36

  سبتمیر 3,036.98 728.26 518.64 156.72 186.18 425.54 1,965.08 1,134.50 254.62 167.80 445.20 97.54 0.00 9,117.06

  اكتوبر 3,066.98 1,159.88 597.28 165.10 212.78 482.14 2,252.04 962.96 266.40 191.18 458.42 95.86 0.00 9,911.02

  نوفمبر 3,344.62 1,076.66 634.74 147.22 191.12 539.46 1,955.04 864.26 243.26 220.32 472.64 89.22 13.41 9,791.97

  دیسمبر 3,199.46 1,167.50 616.44 207.20 211.38 497.34 1,903.32 1,196.96 496.88 227.84 471.02 67.68 6.30 10,269.32

104,223.76 50.69 1,066.88 4,683.22 2,103.46 3,215.84 11,683.42 21,266.26 5,441.12 2,218.66 1,834.87 6,082.50 10,820.36 33,756.48 
المجموع 

  (طن)
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  2014كمیة النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من وكالة الغوث وتشغیل الالجئین خالل العام  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النفایات الكلیة

 وكالة الغوث وآخرین

2014الشھر عام  -مجموع النفایات  

 أونروا
 رفح مخیم الخاص القطاع

دیر  مخیم

 البلح والمغازي
 البریج مخیم جبالیا مخیم الشاطئ مخیم

 مخیم

 النصیرات
 خانیونس مخیم

 ینایر 959.20 821.80 522.42 19.00 21.28 505.04   2,848.74 12,862.83

 فبرایر 865.26 696.10 463.28   440.36   2,465.00 11,387.75

 مارس 910.56 554.16 385.56   532.46 29.76  2,412.50 12,426.50

ابریل  885.36 0.00 42.50   486.10   1,413.96 10,916.08  

مایو  982.69 267.13 172.82   579.60   2,002.24 12,046.35  

یونیو  987.64 535.52 379.80   540.76   2,443.72 13,093.30  

 یولیو    273.68 203.18 163.80   151.44   792.10 4,708.48

أغسطس   69.22 0.00 20.02   60.72   149.96 2,221.32  

سبتمیر   998.18 178.24 114.88   463.28  10,866.24 12,620.82 21,737.88  

اكتوبر   1,141.46 2,826.68 10.76   545.26  2,756.34 7,280.50 17,191.52  

نوفمبر   1,109.02 0.00 1,524.64   526.94   3,160.60 12,952.57  

 دیسمبر   1,049.66 1,734.16 0.00   623.14   3,406.96 13,676.28

 المجموع (طن) 10,231.93 7,816.97 3,800.48 19.00 21.28 5,455.10 29.76 13,622.58 40,997.10 145,220.86
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  2015خالل العام كمیة النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من البلدیات األعضاء  

  

  

  2016في ھذا العدد من التقریر السنوي  2015والمغازي لعام  وادي السلقافایات الواردة الى المكب من بلدیات البریج و*تنویھ ھام: اعتماد كمیات الن

  

  

  

  

  

  

  

  2015كمیة النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من وكالة الغوث وتشغیل الالجئین خالل العام  

  

 الشھر البلدیات األعضاء

 القرارة دیر البلح النصیرات البریج المغازي الزوایدة وادي السلقا المصدر كمیة النفایات
عبسان 

 الجدیدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبیرة
 2015عام  خانیونس بني سھیال

  ینایر  3,233.30 879.66 557.18 164.42 226.56 525.72 2,045.48 1,525.30 359.38 269.22 488.34 108.20 21.09 10,403.85

  فبرایر  2,981.50 916.14 536.03 133.50 165.09 454.66 1,753.38 1,210.02 233.36 209.97 400.34 82.15 2.73 9,078.87

 مارس  3,254.98 1,174.76 589.66 132.58 217.12 872.30 1,980.78 1,424.44 314.72 227.28 462.68 109.06  10,760.36

  ابریل  3,152.50 1,181.46 522.16 178.72 232.68 478.40 2,070.18 1,378.84 248.86 243.96 425.76 81.40 5.15 10,200.07

  مایو  3,684.84 1,268.34 615.96 146.44 209.46 557.54 2,235.52 1,221.86 315.60 287.82 486.52 89.30  11,119.20

  یونیو  3,948.30 1,514.96 636.74 177.32 206.96 559.76 2,275.38 879.88 344.72 255.78 547.84 84.82  11,432.46

  یولیو    3,640.54 1,326.48 586.30 154.94 201.10 548.68 2,183.54 406.16 346.62 276.32 487.08 92.06  10,249.82

  أغسطس   3,270.56 1,289.24 565.58 155.10 190.90 474.30 1,842.64 182.66 315.98 295.98 445.14 95.94  9,124.02

  سبتمیر   3,002.44 1,245.63 512.94 165.26 200.80 474.78 1,996.49 192.28 285.54 258.60 444.08 82.84  8,861.68

  اكتوبر   3,480.68 1,316.90 564.98 198.32 216.02 508.88 2,130.52 701.18 313.20 288.02 455.16 91.94 3.41 10,269.21

  نوفمبر   3,119.44 1,127.78 660.92 210.70 213.78 434.88 1,904.44 1,159.86 303.04 262.08 415.56 86.24 4.99 9,903.71

  دیسمبر   2,903.06 1,031.44 557.84 202.34 207.50 483.19 1,742.90 1,269.36 315.62 263.44 397.62 94.78 19.06 9,488.15

120,891.40 56.43 1,098.73 5,456.12 3,138.47 3,696.64 11,551.84 24,161.25 6,373.09 2,487.97 2,019.64 6,906.29 14,272.79 39,672.14 
المجموع   

  (طن)
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  2016كمیة النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من البلدیات األعضاء خالل العام  

  

 النفایات الكلیة

 وكالة الغوث وآخرین

2015الشھر عام  -مجموع النفایات  

 أونروا
 رفح مخیم الخاص القطاع

دیر  مخیم

 البلح والمغازي
 البریج مخیم جبالیا مخیم الشاطئ مخیم

 مخیم

 النصیرات
 خانیونس مخیم

 ینایر 1,022.32     549.54    1,571.86 11,975.71

 فبرایر 801.92     491.71    1,293.63 10,372.50

 مارس 939.48     574.68    1,514.16 12,274.52

ابریل  1,959.90     561.32    2,521.22 12,721.29  

مایو  1,083.34     633.28    1,716.62 12,835.82  

یونیو  1,135.98     641.28  9,083.84 10,861.10 22,293.56  

 یولیو    1,070.26     645.90    1,716.16 11,965.98

أغسطس   245.08     29.12    274.20 9,398.22  

سبتمیر   7.20     117.02    124.22 8,985.90  

اكتوبر         570.74    570.74 10,839.95  

نوفمبر   802.64     548.96    1,351.60 11,255.31  

 دیسمبر   964.60     541.82    1,506.42 10,994.57

 المجموع (طن) 10,032.72  0 0 0 0 5,905.37 0 9,083.84 25,021.93 145,913.33
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  2016النفایات الواردة الى مكب دیر البلح من وكالة الغوث وتشغیل الالجئین خالل العام كمیة  

  

  

 الشھر البلدیات األعضاء

 البریج المغازي المصدر كمیة النفایات
وادي 

 السلقا
 القرارة دیر البلح النصیرات الزوایدة

عبسان 

 الجدیدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبیرة
 2016عام  خانیونس بني سھیال

  ینایر  11,975.71 1,030.06 543.56 196.92 199.24 476.60 1,745.98 1,172.62 417.64 89.06 336.78 287.76 46.03 9,741.67

  فبرایر  10,372.50 1,156.06 847.44 180.68 185.54 453.12 1,748.28 1,114.58 413.28 86.88 346.68 280.62 24.25 10,259.17

 مارس  12,274.52 1,010.52 534.92 193.42 198.24 491.74 1,804.94 900.40 412.22 87.98 339.74 269.17 25.55 9,442.50

  ابریل  12,721.29 969.30 686.96 147.26 185.68 432.50 1,885.08 704.10 417.50 78.70 380.92 239.53 31.46 9,203.81

  مایو  12,835.82 1,268.66 534.98 179.58 190.12 489.58 1,927.41 638.90 451.74 89.22 366.24 281.80 34.17 9,767.56

  یونیو  22,293.56 1,184.48 683.30 167.10 278.02 513.66 2,159.26 368.66 487.12 81.58 341.30 238.74 0.00 9,945.38

  یولیو    11,965.98 1,436.72 811.06 176.50 251.90 544.18 2,182.13 237.46 519.18 96.12 374.04 295.78 0.00 10,833.33

  أغسطس   9,398.22 1,320.44 654.36 176.90 206.82 532.02 2,453.18 257.52 445.20 90.72 342.84 268.72 47.32 10,145.58

  سبتمیر   8,985.90 1,280.60 571.14 163.26 181.26 625.42 1,839.14 57.26 465.52 81.62 288.30 242.60 11.26 9,351.88

  اكتوبر   10,839.95 1,092.90 602.04 201.10 232.78 593.44 2,539.35 398.96 498.50 89.34 322.96 292.42 25.83 10,554.30

  نوفمبر   11,255.31 1,096.38 523.30 198.22 205.52 546.74 2,098.72 741.04 453.40 88.84 305.10 260.92 11.93 9,845.37

  دیسمبر   10,994.57 1,216.46 534.00 173.86 202.20 490.06 1,941.24 1,207.41 456.62 101.90 353.38 332.94 6.44 10,620.19

119,710.74 264.24 3,291.00 4,098.28 1,061.96 5,437.92 7,798.91 24,324.71 6,189.06 2,517.32 2,154.80 7,527.06 14,062.58 145,913.33 
المجموع   

  (طن)

 النفایات الكلیة

 وكالة الغوث وآخرین

2016الشھر عام  -مجموع النفایات  

 أونروا
 رفح مخیم الخاص القطاع

دیر  مخیم

 البلح والمغازي
 البریج مخیم جبالیا مخیم الشاطئ مخیم

 مخیم

 النصیرات
 خانیونس مخیم

 ینایر 1,021.78 46.34 93.98   585.70    1,747.80 11,489.47

 فبرایر 1,070.94 7.46 9.12   557.54    1,645.06 11,904.23

 مارس 1,019.68       578.58    1,598.26 11,040.76

ابریل  1,040.04       560.22    1,600.26 10,804.07  
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مایو  1,094.80       595.00    1,689.80 11,457.36  

یونیو  1,121.76       636.42    1,758.18 11,703.56  

 یولیو    1,200.17       653.82    1,853.99 12,687.32

أغسطس   1,101.66       598.56    1,700.22 11,845.80  

سبتمیر   1,058.06       544.12  8,572.84 10,175.02 19,526.90  

اكتوبر   1,179.78 4.28     628.62  3,469.01 5,281.69 15,835.99  

نوفمبر   1,080.12       596.32    1,676.44 11,521.81  

 دیسمبر   1,125.44       606.04    1,731.48 12,351.67

 المجموع (طن) 13,114.23 58.08 103.10   7,140.94  12,041.85 32,458.20 152,168.94
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 موقع محطة ترحیل خان یونس). 2الملحق ( 
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  الموقع العام لمحطة ترحیل النفایات في رفح). 3الملحق (
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    الموقع المقترح النشاء محطة ترحیل للنفایات لخدمة المنطقة الوسطى). 4الملحق ( 

 
 


