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 قائمة المختصرات

 إعادة التوطين المختصرة(خطة )كما وردت في النسخة اإلنجليزية من 

 المرادف باللغة العربية المسمى كامالً باللغة اإلنجليزية المختصر

AFD Agence Française de Développement الوكالة الفرنسية للتنمية 

ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan خطة إعادة التوطين المختصرة 

CBO Community-BasedOrganization منظمات مجتمعية 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment تقييم مستقل لألثر البيئي واالجتماعي دراسة 

FS Feasibility Study دراسة جدوى 

GIZ TheDeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

GRM Grievances Redress Mechanism آلية معالجة المظالم 

GSWMP Gaza Solid Waste Management Program برنامج إدارة النفايات الصلبة في غزة 

JCP JobCreationProgram برنامج إيجاد فرص العمل 

JD JordanianDinar دينار أردني 

JSC Joint Service Council  مجلس الخدمات المشتركة 

JSC-KRM 
Joint Service Council FOR Khan Younis, Rafah and Middle 
Area Governorates 

مجلس الخدمات المشترك في المحافظات خانيونس 
 ورفح والوسطى

M&E MonitoringandEvaluation الرصد والتقييم 

MDLF Municipal Development and Lending Fund صندوق تطوير وإقراض البلديات 

MoF Ministry of Finance وزارة المالية 

MoLG Ministry of Local Government وزارة الحكم المحلي 

NIS NewIsraeliSheikl شيقل جديد 

NGO Non-Governmental Organization منظمة غير حكومية 

OP Operational Policy السياسة التشغيلية 

PAP Project Affected Persons من جراء تنفيذ هذا المشروع)المتأثرون( ألشخاص الذين من المحتمل أن يتأثروا ا 

PLA Palestinian Land Authority سلطة األراضي الفلسطينية 

PDSU ProjectDevelopment & Safeguards Unit  دة إدارة المشاريعحو 
PNA Palestinian National Authority السلطة الوطنية الفلسطينية 

RAP Resettlement Action Plan خطة إعادة التوطين المختصرة 

RPF Resettlement Policy Framework إطار عمل لسياسة إعادة التوطين 

SDO SocialDevelopment Officer مسؤول التنمية االجتماعية 

Tdh TerredesHommes منظمة أرض اإلنسان 

ToRs Terms of Reference  المرجعيةوثيقة الشروط 

TOU Technical Operation Unit  وحدة العمليات التقنية 
TS Transfer Stations  محطات ترحيل النفايات 
SC Social committee لجنة اجتماعية 
UNDP United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP-DEEP 

UNDP – Deprived families Economic Empowerment 
Programme برنامج التعزيز االقتصادي للعائالت المحرومة 

UNICEF UnitedNationsChildren'sFund اليونسيف 
UNRWA UnitedNationsReliefandWorksAgencyforPalestineRefugeesintheNearEast األنروا 
USD UnitedStatesDollars دوالر أمريكي 
WB World Bank 

 البنك الدولي
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 :المقدمة .1

بهدف  (TOR)مرجعية  شروطوثيقة ، وإقراض البلدياتصندوق تطوير من خالل وزارة الحكم المحلي و أعدت السلطة الوطنية الفلسطينية

تم إعداد دراسة خاصة بتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، والتي يتحدث عنها هذا التقرير،. وقد 

في فلسطين، والتي تم إختيارها في ممارسة  -في مصر والمجموعة العالمية –للحلول البيئية  "EcoConServ"إعداد هذه الدراسة من قبل 

  (AFD)الوكالة الفرنسية للتنمية  ل، وذلك من ضمن أنشطة المشروع الممولة من قب2011طاء في شهر أيار/ مايو ع

 

لألثر  ةإعداد دراسة مستقل حيث يشمل، الخاصة بالمشروع جوهري حول تقييم األثر البيئي واالجتماعيمخرج أساسي وهذا التقرير  ويعتبر

لبعض األشخاص المتأثرين بمشروع إدارة (ARAP)إعادة التوطين المختصرة خطة /(RAP)وطين البيئي واالجتماعي وخطة إعادة الت

 النفايات الصلبة في قطاع غزة

لألشخاص المتضررين  التوطين إطار عمل لسياسة إعادةإعدادمن المفترض  )4.12رقم  ووفقا لقوانين وسياسات البنك الدولي )سياسة

؛ و ذلك في الحاالت التي يجهل بها مدى و مكان إعادة التوطين أو االستمالك عند دراسة المشروع )على  بالمشاريع المنفذة من قبل البنك

 –و بأفضل تقدير  –إطار العمل المذكور  ومن المفترض أن يحدد(سبيل المثال المشاريع متعددة األجزاء و ذات أنشطة بمدى غير محدد

اليف العامة لذلك. أما في حالة مشروع إدارة النفايات الصلبة  في غزة ، فاألثر المترتب إلعادة التوطين و التك المعرضينعدد األشحاص 

ومعروف وذلك بسبب معرفة األشخاص المتضررين ومواقع العمل في المشروع في محددالنفايات و أصحاب الممتلكات  ملتقطيعلى حياة 

إعادة التوطين المختصرة   خطة إعداد تم إعتبار ، و بالتاليللمشروعاعي تحضير دراسة تقييم األثر البيئي و اإلجتم الوقت الذي يتم فيه

 و المتاحة للتطبيق خالل تنفيذ المشروع. األداة المالئمة وهي كجزء من دراسة تقييم األثر البيئي و اإلجتماعي

 

 :خطة إعادة التوطين المختصرة تعريف .2

في جنوبقطاع غزة وتحديدا مشروع إدارة النفايات الصلبة  متضررين منتتضمن خطة إعادة التوطين المختصرة ملتقطي النفايات ال

، ويشمل أيضا ملتقطي النفايات الذين كانوا يعملون (صوفامنطقة )النفايات في  كبملإقليمي تطوير وإنشاء موقع  المتضررين من عملية

 في محطة ترحيل خانيونس القديمة.

 على هذه الفئة المتضررة  المختصرة يجب أن تطبق ةالتوطينفإن خطة إعادالخاصة بالبنك الدولي،  4.12 رقم غيليةشلسياسة التلوفقا ً 

تتعبر مطلب  لتنفيذ  من خالل عملية تشاورية يتفق عليها الطرفين، وهذه الخطة النفايات معجعمال وذلك بضمان وجود تعويض مالي كاٍف ل

، وتشمل الخطة الحالية 4.12رقم التشغيلية  كجزء من السياسة (WBو للبنك الدولي ) (AFDللوكالة الفرنسية للتنمية ) المشروع من قبل

 العنصر التالية: 

 

 ؛األصول ثمينوت المتضررينمسوحات تعداد  (1

 ؛التوطين ةالتعويضات وغيرها من المساعدات الممنوحة إلعاد وصيفت (2

 ؛لديهم المقبولةالبدائل مع األشخاص المتضررين حول و تشاورات مؤسسية  إعدادات (3

 ؛الحالي اإلطار القانوني وإطار السياسات (4

 ؛باإلضافة إلى اإلجراءات الالزمة في رفع المظالم تنفيذ التعويضاتالمسؤولية المؤسسية في  (5

 ؛والتنفيذ لمتابعةالخاصة بااتترتيبال (6

 .الجدول الزمني والميزانية (7
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 :التوطين المختصرة ةتحضيرات خطة إعاد .3

نفذ االستشاري الخاص بإعداد دراسة األثر البيئي واالجتماعي جلسات تشاورية عامة على نطاق واسع ضير للمشروع، حالتخالل مرحلة 

، وخالل إعداد تلك الخطة تطلب األمر زيارة موقع مكب 2012وقد نتج عنها اإلصدار األول من خطة إعادة التوطين المختصرة في عام 

ومنها  ة لبعض مواقع التخزين المؤقت للنفايات)مكبات مؤقتة( لمقابلة ملتقطي النفايات في تلك األماكنالفخاري القديم عدة مرات باإلضاف

عادة التوطين قام االستشاري بعمل دراسة مسحية لملتقطي النفايات في إعداد خطة إ. وكجزء من محطة ترحيل نفايات خانيونس القديمة

شاورية للمجتمع المحلي واألطراف المتأثرة.  وقد عقدت بعض الجلسات التشاورية مع ضافة إلى عقد عدة جلسات تموقع الفخاري، باإل

مكانية التدخل للمساهمة في التخفيف من تأثيرات المشروع على المستوى إذوي الخبرة وبعض ممثلي المؤسسات الدولية من أجل تحديد 

مع  للتكيفل هذه المؤسسات من أجل تمكينهم وتمكين عائالتهم المعيشي لملتقطي النفايات وإمكانية دمجهم في أنشطة المشروع من خال

 إلى مصادر رزقهم. وصولهماآلثار السلبية المتوقع حدوثها من إمكانية 

لبة ووفقا للسياسات فإن التدابير الخاصة بإعادة التطوين يجب أن تكفل األطفال المتأثرين من المشروع والذين يعملون في قطاع النفايات الص

وذلك من خالل تعويض عائالتهم والعمل على رفخ مستوى الوعي لدى هؤالء األطفال خاصة أولئك ممن تركوا مقاعد الدراسة ويجب 

ودة لنظام التعليم، وتقديم المساعدة لألطفال الذين مازالو ملتزمين بمدارسهم من أجل تحسين تحصيلهم العلمي وتطورهم اقناعهم في الع

 الشخصي.  

األشخاص المتأثرين بالمشروعمن موقع مكب الفخاري القديم بأن  2012وقد أكد اإلصدار األول لخطة إعادة التوطين المختصرة في عام 

، بينما األفراد في موقع المواقع العشوائية األخرة وتحديدا في محطة ترحيل ودائم في التقاط النفايات من الموقعيعملون بشكل أساسي 

خانيونس في منطقة النمساوي يعملون بشكل متقطع ويعتمدون على عدة مصادر لدخلهم وبذلك لن يتأثر دخلهم كتيرا من أنشطة المشروع 

ي النمساوي وبالتالي فإن هؤالء األشخاص ال تنطبق عليهم شروط اإلدراج في عملية التعويض التي تقضي بناء محطة ترحيل جديدة ف

 لتحسن سبل المعيشة. 

ترحيل خانيونس في قام فريق المشروع بتحديث خطة إعادة التوطين المختصرة بإضافة األشخاص المتأثرين في محطة  2013في عام 

معلومات من قبل بلدية خانيونس والذين أكدوا من خالل المالحظة والمراقبة في الموقع بأن هؤالء منطقة النمساوي وذلك بعد الحصول على 

قام الفريق بعمل عدة زيارات ميدانية للموقع من أجل متابعة وجودة  2015. وفي عام األفراد قد أصبحوا يترددون على الموقع بشكل أكبر

ظيفه بشكل تام من قبل بلدية خانيونس، فقد تم التأكيد من خالل تلك الزيارات على أن هؤالء األشخاص خاصة بعد تغير طبيعة الموقع وتن

شخصا انقطع ترددهم عن المكان بعد  11والبالغ عددهم  2013األشخاص الذين تم إدارجهم في خطة إعادة التوطين المختصرة في عام 

من أجل ير في حاويات تجميع النفايات المختلفة المنتشرة في أنحاء المدينة البحث عن المواد القابلة للتدوإغالقه وأنهم عادوا ليعتمدوا على 

 (.3تأمين دخلهم، باإلضافة إلى أن هناك بعض منهم قد ترك المدينة ولم يعد مدرج اسمه ضمن كشوفات السكان في خاتيونس )ملحق رقم 

ك من أجل تحديث بياناتهم وأعدادهم فعلى سبيل المثال قد وقد تطلب األمر إلى وجود مالحظة دائمة لألشخاص المتأثرين بالمشروع وذل

من فارق أحدهم الحياة باإلضافة إلى أن األشخاص الذين كانوا يعملون في موقع النمساوي قد تم استبعادهم من القائمة النهائية بعد التأكد 

 2015و عام  2012نوات في الفترة ما بين عام عدهم اعتمادهم على الموقع في دخلهم، كل تلك التغييرات كانت قد حدثت خالل خمس س

وذلك نظرا لتأخر تنفيذ األعمال اإلنشائية في المشروع )إنشاء المكب الجديد( والتأخير في عملية تعويض أصحاب األراضي المتضررين 

 في المشروع. 

في الخطة وقوائم األشخاص  التي حدثت ( كل التغييرات2017ويلخص هذا اإلصدار الجديد من خطة إعادة التوطين المختصرة )ديسمبر 

 . حتى تاريخه المتأثرين

 

 :األصول ثمينحصائي وتاإلالمسح  .4

 لمختصرةوخطة إعادة التوطين ا (ESIA) األثر البيئي واالجتماعيتقييم  دراسة كجزء من التشاورية المختلفة  التي عقدت األنشطة أظهرت

(ARAP)  ومع ذلك فإن .ع من النفاياتجمالكبير في عملية  في موقع مكب النفايات يعملون بشكلو طات الترحيلمحأن أغلبية العاملين في

في هذا المكان فقط وأن الذين يعملون في محطة الترحيل أظهروا أنهم  كاملالعاملين في موقع التخلص النهائي )المكب( يعملون بشكل 

خاصة بعد إغالق محطة الترحيل وتنظيفها بشكل نهائي.  منتشرة في المدينةيعتمدون على جمع المواد القابلة للتدوير من حاويات التجميع ال

الوصول إلى المنشأة  وبالتالي فإن إمكانية،النفايات وذلك ألغراض السالمة الحمايةلمراقبة مكبو من نظام لأل تأسيسيتم المتوقع أن فمن 

يستفيدون حاليا ً من الموقع من الوصول إلى  نالذيو سميين رالغير النفايات  عمال جمعشغلين المرخصين ولن يتمكن مقتصر على الم



 خطة إعادة التوطين المختصرة
 مكب نفايات الفخاري )صوفا( –النفايات  ملتقطي

   

 6 |صفحة
 

يتمتعون حاليا ً بحرية الدخول  الذين–.  وسيؤثر منع هؤالء األشخاصكما هو الحال في الوقت الراهنداخل المكب المواد القابلة للتدوير 

اآلثار المترتبة على سبل عيش أولئك األشخاص قد  مل الميداني بأنيكشف الع. كما بشكل كبير على مصدر دخلهم –إلى مكب النفايات 

بشكل كاف . ونظراً لمستوى المهارات والتعليم المتدنيين فإنهم لن يكونوا أكفاء وقادرين لديهم التهميشيؤدي إلى ارتفاع مستوى الفقر و 

 :تاليةهذه اآلثار يمكن أن تتمثل في واحدة أو أكثر من النتائج اللحصول على مصادر بديلة للدخل.ل

 .العائلة زيادة نسبة الفقر لدىخطورة الحرمان من الطعام وغيرها من الضروريات األساسية باإلضافة إلى  •

 نظرا لدخلفي الحصول على الطعام والتعليم والخدمات الصحية  واألكثر تضررااألطفال والنساء هم األكثر عرضة آلثار سلبية  •

 .العائلة المحدود

إعادة  مرحلة إعدادخطةالنفايات في  عمال جمعل الميداني المسح شملهافإن القضايا األساسية التي  ( 1)مرفق  ةمرفقالمسح ال إلستبانة ووفقا

 :كانت كالتاليالتوطين المختصرة 

 .لعامل جمع النفاياتومعلومات التواصل االسم والمعلومات األساسية  •

 .الكلي( أمدوامالجزئي  دوامفي موقع التخلص من النفايات )طبيعة العمل  •

 األساسي. ةالمكانة في العائلة وما إذا كان عامل جمع النفايات هو معيل األسر •

 .المهن والمهارات األساسية األخرى لعامل جمع النفايات •

 .من الوصول إلى المواد القابلة للتدوير تم منعهبعد أن  الفرص البديلة التي يقترحها العامل •

 الجهات المسئولة من وجهة نظر العامل التي من شأنها تقديم المساعدة للحصول على فرص بديلة.  •

النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها خالل الجلسات التشاورية مع ملتقطي النفايات في مكب الفخاري ومحطة الترحيل في منطقة 

ية التي أجراها أخصائي السالمة في المشروع، وقد تم التأكيد بأن كافة المعلومات النمساوي قد تم التحقق منها من خالل الزيارات الميدان

ما زالت سارية لمعظم ملتقطي النفايات في مكب الفخاري ولكنها لم  2012التي تم عرضها في خطة إعادة التوطين المختصرة في عام 

 وذلك لألساب التالية:  2015ة التوطين المختصرة لعام تكن كذلك بالنسبة لعمال منطقة النمساوي كما ذكر في تحديث خطة إعاد

وذلك نظرا لتوقف أعمال  2015شخص من التحديث الذي عقد في أغسطس  11تم استثناء ملتقطي النفايات والبالغ عددهم  (1)

لى غزة باإلضافة ، حيث أن كافة أعمال المشروع قد تجمدت لفترة طويلة نتيجة العدوان ع2013المشروع في الفترة الواقعة ما بعد 

إلى وجود بعض التحديات الفنية في المشروع نتيجة لعملية تعويض أصحاب األراضي المحيطة بالمكب والمتضررين بالمشروع، 

ولم يكن  النمساويهي فترة نشاط متقطع لملتقطي النفايات في منطقة  2015و  2013الفترة الزمنية الواقعة ما بين عام  تعتبر

هناك عملية مراقبة مستمرة لهم خالل فترة التوقف هذه، وعندما تم استئناف العمل في أنشطة المشورع قام األخصائيين االجتماعيين 

والذين أكدوا  2015في المشروع بزيارة المكان ثانية عدة مرات وتم اجراء نقاشات وتشاورات مع بلدية خانيونس في أغسطس 

د أي مؤشر على تواجد ملتقطي النفايات األحد عشر في منطقة النمساوي منذ فترة طويلة. وقد أكدت دراسة بدورهم بأنه ال يوج

أشخاص منهم يعملون في جمع المواد القابلة للتدوير من الحاويات المنتشرة في مدينة خانيونس  8البحث والتحقيق بحالتهم بأن هناك 

نظرا لعدم ترحيل النفايات بها من قبل البلدية  النمساوي )محطة الترحيل القديمة(يرغبون في العمل في منقطة وأنهم لم يعودوا 

 وإغالقها، وأن الثالث أشخاص اآلخرين لم يعد باإلمكان تتبع أثرهم وذلك لرحيلهم عن المدينة وفقا لسجالت بلدية خانيونس.

بناء عليه يستنتج أن عمال منطقة النمساوي (. 2017 ديسمبروهذه المعلومات ما زالت فاعلة وسارية في تحديث )(،3)ملحق رقم 

شخص يتم استبعادهم عن قائمة األشخاص الذين سيتم تعويضهم أو تأمين سبل عيش لهم في إطار المشروع  11والبالغ عددهم 

 .2012لألسباب المذكورة أعاله وذلك يتماشى مع الخطة األساسية إلعادة التوطين التي صدرت في عام 

 في الوقت الحالي: شخص 16من إنشاء مكب صوفا  المتأثرينقطي النفايات ملت بلغ عدد (2)

شخص( من القائمة النهائية وذلك ألنهم تركوا عمل إلتقاط النفايات، وهم من مالك  18تم استثناء ثالثة من العدد األساسي ) -

 أثروا بأنشطة المشروع من مالك األراضي.األراضي المقام عليها مكب النفايات وقد تم إدراجهم ضمن قائمة األشخاص الذين قد يت

 )بسام إسماعيل الفرماوي(. وفاة أحد ملتقطي النفايات وهو  -

جدد إلى القائمة )وهم أقارب الشخص المتوفي الذين ورثوا مهنة إلتقاط النفايات خالل الفترة  إثنين شخصين من جددتم إضافة  -

 السابقة وهو مصدر دخلهم الوحيد(.

 ايات واحد جديد في هذا التحديث.تم إضافة ملتقط نف -

( 2014أشخاص( كانوا فاعلين في موقع مكب نفايات الفخاري خالل الثالث سنوات الماضية )منذ عام  3ملتقطي النفايات الجدد ) -

كما تم توضيحه في وكان هناك مجموعة من الزيارات الميدانية للتأكد من إعتمادهم الكامل على إلتقاط النفايات كمصدر دخل 

 (3)مرفق التقرير المقدمة من مجلس الخدمات المشترك.
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. وتم عمل 2017للمشاريع الصغيرة عام  UNDP-DEEPبرنامج حصل واحد من ملتقطي النفايات )عماد النجار( على منحة من -

حذفه من القائمة المحدثة مع بقاء متابعته  تمزيارات ميدانية أضهرت نجاحه في الحصول على المشروع الخاص به، وبالتالي 

 للتأكد من ديمومة وإستمرار مصدر رزقه الجديد حتى نهاية المشروع.

 

 مالحظة:

وذلك ضمن  شخص من ملتقطي النفايات كما هو موضح أعاله 16قدم مجلس الخدمات المشتركعرض عمل مؤقت لعدد 

تم تقديم عروض العمل بناءا على مستوى دخل األشخاص المتأثرين من المشروع حيث نطاق عمل البلديات األعضاء. 

 2017تم عمل هذا اإلجراء إبتداءا من مارس مقياس رواتب مجلس الخدمات المشترك.  وضمن نطاق)ملتقطي النفايات( 

افقة على المقترح تم المو،حيث أنه قد وهو ما زال ساري المفعول حتى يحصل ملتقطي النفايات على مصدر دخل كامل

بما يخص ملتقطي النفايات بما يتناسب مع خطة إعادة التوطين المختصرة وإجراءات  UNDP- DEEPالمقدم لبرنامج 

UNDP ، وقد تم توقيع اتفاقية بينهم وبين اإلغاثة الزراعيةPARC لإلعداد للبدء بتنفيذ  2017 في األول من ديسمبر لعام

 (2 مرفقئمة األسماء في شخص )انظر قا 16مشاريع صغيرة ل

 

 التعويضات وغيرها من المساعدات الممنوحة إلعادة التوطين وصف .5

تتجه لعمال جمع النفايات في صوفا  جتماعي أن معظم سيناريوهات التعويض المناسبةالاو ثرالبيئيألتقييم ا تضمنها التي أظهرت التحليالت

 عن أي فقدان في مصادر الدخل.  لتعويضهم دخل مستدامةمصادر  مساعدتهم في إيجاد نحو

لملتقطي النفايات ليس فقط في مكب  من أجل ايجاد حلول سيناريوهات عدة عرضت اإلجتماعيو األثرالبيئيتقييم  دراسةوالجدير ذكره بأن 

ولكن عمال مكب جحر الديك غير –في تقرير منفصل  –وأماكن الترحيل المؤقتة  في مكب جحر الديك الفخاري بل شملت أيضا العاملين

 مشمولين في خطة إعادة التوطين هذه حيث أنهم خارج إطار المشروع الخاص بتطوير إدارة النفايات الصلبة في جنوب قطاع غزة. 

امكانية  معومن ضمن اإلجراءات قصيرة األمد تم اقتراح سيناريو لدمج عمال جمع النفايات في النظام الرسمي إلدارة النفايات الصلبة، 

وذلك خالل فترة اإلنشاءات التي يمنع حينها . يةمالال وتقدم المساعدات قدراتبرامج بناء  من خاللاالنتقالية  المرحلة في توفير المساعدة

الصلبة  وبعد تلك الفترة االنتقالية يمكن أن يتم توفير فرص عمل رسمية وآمنة في قطاع إدارة النفايات. دخول هؤالء العمال لمنطقة المكب

( COOPIو مؤسسة كوبي اإليطالية )(UNRWA) نرواوألالتابعة لمن البلديات أو مجلس الخدمات المشترك أو البرامج التشغيلية بما فيها تلك 

 .خلق فرص عملمج براو غيرها من 

على مصادر الدخل لهذه المؤثرات السلبية ظمة من أجل ضمان تخفيف وطأة تالدمج للقطاع الغير رسمي تدخالت من ناريويسيتضمن 

من والحفاظ على العمل في تصنيف النفايات و إعادة تدويرها ضمن النظام. من خالل العمل على دمج األفراد القادرين على ، وذلكالجماعات

لتنقل في المواقع الدمج ال يمكنها أن تتزامن مع الفترة التي سيمنع فيها عمال جمع النفايات من ا ن إجراءات، أفي جميع الحاالت ،المتوقع

نتقالية لهؤالء ا إجراءاتكما يريدون وهذا يعود إلى أنهم سيمنعوا من الوصول إلى المواقع قبل مرحلة البناء. هذا يزيد من الحاجة إلى 

 األشخاص مع تحضيرهم لعملية الدمج مع النظام من خالل بناء قدراتهم وتقديم المساعدات المالية والعينية مؤقتاً لكل حالة. 

يكون ضمن اإلجراءات قصيرة األمد وتستمر خالل منع عمال جمع النفايات من الدخول إلى مكب نفايات صوفا س أن االستشارييفترض 

ت في صوفا إال إذا إنه من المعتقد أن سيناريو الدمج ليس مناسباً بما يكفي لعمال جمع النفايا، و طويلة األمد عملية بناء وتشغيل المرحلة

 صوفا. مكب النفايات في خارج  ام إداراة النفايات الصلبة الرسمي باإلضافة نظدمجوا في قطاعات أخرى في 

 صوفا:مكب النفايات في يلي المبررات وراء عدم اعتماد هذا السيناريو مع عمال جمع النفايات في  فيما

مي بعد تشغيل مكب النفايات ومنشأة صناعة السماد)المكان الوحيد الذي من الرس نتقالية إلى حين دمجهم في النظامالستكون الفترة ا •

 .الممكن أن يستوعب هذه الفئة( طويلة 

 تلقي المساعدات مكب الفخاريالسماح لعمال جمع النفايات في  االجتماعيةنظر الوجهة ليس من المجدي اقتصاديا أو مستحسن من  •

االعتماد يؤدي إلى اعتياد العمال وعائالتهم على حيث أن هذا األمر قدبالنظام رسميا ً.  دمجهم لحين نتقالية لسنوات طويلةفي الفترة اال

 .على اآلخرين في المعيشة
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 .و المهارات المطلوبة لذلكتكلفة رأس المال األعمال إذا توفر لديهم في نوع آخر من  استعدادهم للبدء أظهر جميع عمال جمع النفايات •

المحطات المتنقلة واعتماد سيناريو )ب(  باعتماد سيناريو الدمج الخاص بعمال جمع النفايات في أوصى االستشاريفإن  لما سبقوفقا ً 

 .مع عمال جمع النفايات عدم الدمج يطرح فكرة والذي

 النفايات في منطقة الفخاري( عمال جمعالموصى به لحالة ) دمج سيناريو )ب( سيناريو عدم ال

من المانحين التشغيليين والبرامج الدولية  ةلهم من االستفاد قد تكون من خالاللسماح  األشخاص المتضررين وعائالتهم تمكين إن عملية

ويجب أن يبدأ العمل في هذا السيناريو خالل عملية  .في عملية التمكينومساعدتهم  التأثيرات السلبية عليهموذلك من أجل التخفيف من 

جتماعات المن ا ا ًعدد الستشاريأجرى اوقد  ي الفترة التي يمنع فيها دخول عمال جمع النفايات للموقع. االنشاء للمكب الجديد أي ف

 إطار في تطبيق مشاريع الطوارىء والتنمية في غزة، وجاء ذلك في ةالمشارك (NGOs) مع عدد من المنظمات الغير حكومية تشاوريةال

تدير حيث  1مؤسسة "معا" تم عقد لقاء تشاوري مع وفي هذا االطار.األثر البيئي واالجتماعيتقييم دراسة وطة إعادة التوطين لخالتحضير 

 األلمانية للتعاون الدولي وكالةوال (UNICEF) مجموعة واسعة من المشاريع التي تستهدف المجتمعات المحلية الضعيفة وتدير اليونسيف

(GIZ)  من خاللئالت اطاع غزة برنامج مراكز العقفي " ً من المنظمات المجتمعية المنتشرة في جميع أنحاء قطاع  إضافة إلى عدد"، معا

 .غزة

 2"االقتصادي للعائالت المحرومة التمكينبرنامج "التشاور معها في موضوع عمال جمع النفايات، تي تم الالمؤسسات و البرامج ضمنومن 

إنشاء  عاملينفيت وخصوصاً العائالت التي لديها أطفال الئايساعد هذه العوالذي يمكن أن ( UNDPالتابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

تقديم المساعدة والدعم  تستطيعباإلضافة  إلى أن هناك مؤسسات أخرى قد  .صغيرة منحتيسير الحصول على عن طريق أعمال خاصة 

 :مثللتلك لعائالت عمال جمع النفايات 

ذية غدمج األطفال الذين تسربوا من المدارس وتسهيل وصول العائالت إلى برامج التالتي يمكن أن تساعد في إعادة : اليونسيف •

 .والرعاية الصحية

 وذلك من أجل إعادة دمجهم في المدارس والمجتمعات نوالتي تخطط لمشروع جديد يستهدف األطفال العاملي :منظمة أرض اإلنسان •

 معرفة إمكانات استهداف األطفال العاملين في موقع صوفا.  وقد تم عقد لقاء مع مكتب المنظمة في مدينة غزة من أجل 

والتي يمكن أن تضع العائالت المؤهلة في برامجها :جتماعيةالجتماعي الوطني من خالل وزارة الشؤون االبرنامج شبكة األمان ا •

 وخصوصا الحاالت المستعصية مثل اإلعاقات المستديمة.

 

 البرامج التشغيلية ما يلي : هذه فوائدومن 

 عامل جمع النفاياتيستهدف هذا البرنامج يمكن أن المهني أو غيرها من المجاالت وتطوير القدرات مثل برامج التدريب  تقديم برامج •

 .أو غيره من أفراد األسرة بشكل مباشر

تسهيل حصول عمال جمع النفايات وعائالتهم خصوصا ً النساء على المنح الصغيرة والمصادر المالية من أجل تحسين سبل عيشهم،  •

هي مشاريع مع االستشاري المشاريع الصغيرة التي ذكرها عدد كبير من عمال جمع النفايات في المقابالت حيث أنه من ضمن 

المؤسسات تح محالت البقالة ومحالت بيع الخضروات والفاكهة والقيادة. من المستحسن أن تساعد الثروة الحيوانية وتربية الدواجن وف

 المستفيدين من مشاريع المنح الصغيرة في اختيار نوع المشروع الذي يلبي احتياجاتهم واحتياجات السوق. المانحة

 

-UNDP)للعائالت المحرومة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  االقتصادي التمكينبرنامج  فقد أبدى؛ اللقاءات والتشاروراتبناءاً على 

DEEP)  خاص األش شمول جميع؛ و بالتالي سيتم في منطقة الفخاري امج للمعيشة خاص بجامعي النفاياتو تطوير برن بتمويلالتزامه

-UNDPحيث أن برنامج  .االقتصادي للعائالت المحرومة التمكينمن قبل برنامج  والمذكورين في هذه الخطة المتأثرين من المشروع 

DEEP   قد وقع اتفاقية مع جمعية التنمية الزراعية الفلسطينيةPARC  لتنفيذ برنامج تحسين سبل  2017في األول من ديسمبر لعام

دخل دائم لهؤالء األشخاص شخص من عمال جمع النفايات في مكب الفخاري السابق، من أجل ايجاد مشاريع صغيرة لتأمين  16العيش ل

 . 2018ومن المتوقع أن يتم تسليم المشاريع الصغيرة في نهاية شهر فبراير لعام 

 

                                                           
والمسجلة في القانون على أنها مؤسسة غير ربحية. وتعرف مؤسسة معا ً بأنها  1989التطوير معا ً هو مؤسسة فلسطينية مستقلة تعنى بالتطوير والتدريب والتي تأسست عام مركز 1

 التنمية المستدامة والتي تنطوي على قيم االكتفاء الذاتي والتمكين.تحرص على ضرورة إيجاد مبادرات مستقلة ومعتمدة على ذاتها التي تؤدي إلى إنماء الموارد البشرية من أجل تحقيق 
 
حيث يعمل هذا البرنامج مع المظمات غير الحكومية المحلية ومؤسسات التمويل الصغيرة من أجل تقديم   (DEEP)أطلقت األمم المتحدة برنامج التعزيز االقتصادي للعائالت المحرومة2

من  عائالت تعتمد ية والغير مالية، وذلك من أجل تلبية احتياجات العائالت الفقيرة في فلسطين. وبالتالي يأمل هذا البرنامج في تحويل العائالت الفقيرة مجموعة شاملة من الحدمات المال
 على غيرها في الدخل إلى عائالت مستقلة في الدخل.



 خطة إعادة التوطين المختصرة
 مكب نفايات الفخاري )صوفا( –النفايات  ملتقطي

   

 9 |صفحة
 

 اإلجراءات المقترحة لعمال جمع النفايات الصلبة في مكب الفخاري 5.1

قائمة باإلجراءات المختصرة التي حددتها هذه جاء في نتائج المسوحات التي أجريت كجزء من التحضيرات لخطة إعادة التوطين المختصرة 

 يأملون في الحصول حول البدائل ونوعية الدعم الذي  ألراء عمال جمع النفايات في منطقة الفخاريالمقابالت، وفيما يلي وصف موجز 

 (:UNDP- DEEPبناء على متطلبات  – 2017في أغسطس  التأكيد على المعلوماتعليه )تم 

مجلس الخدمات المشترك لمحافظات خانيونس  أجرى، 2012مسح اإلحصائي لخطة اعادة التوطين المختصرة لعام بناء على الو يذكر أنه 

من خالل وذلك المعلومات الخاصة باألشخاص المتأثرين جراء تنفيذ المشروع والتغييرات التي حدثت معهم  على ورفح والوسطى تحديث

حتى مارس  2017،  وقد نفذت اللقاءات األخيرة في الفترة الممتدة بين يناير ؤالء األشخاصله تنفيذ سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية

في مجلس الخدمات  المجتمعية، وقد تم استخدام اإلطار المنطقي لسبل العيش المستدامة في هذه اللقاءات، وقد قامت االخصائية 2017

واطن القوة والضعف لديهم في هذا االطار لتقديم يد العون لهم لالستمرار في المشترك بتقديم المساعدة للمستفيدين من أجل التعرف على م

حياة أفضل والتعرف على التغيرات التي قد تحدث نتيجة الخيارات المعيشية البديلة التي سيحصلون عليها.  وإن عملية التقييم المستمرة 

أثرين في تنفيذ المشروع في ظل منعهم من دخول المكب في على أن هناك خسارة مستمرة لدخل لملتقطي النفايات كأشخاص مت أكدت

خر فقد ال يكون هناك تغيير بشكل كامل على ملتقطي النفايات في حالة آوالتي ستسمر لمدة عامين تقريبا،  ومن جانب  االنشاءمرحلة 

ة في قطاع ادارة النفايات الصلبة لدى رغبتهم في االستمرار بالعمل في عملية اعادة التدوير للنفايات، أو الحصول على وظائف رسمي

البلديات، وقد تكون أيضا هذه الوظائف في مكب النفايات الجديد, ولكن هذا الخيار غير متاح على المدى القريب حيث أن المكب الجديد ما 

مصدر رزق لسبعة عشر شخص ولم يتم تشغيله بعد، وحتى ذلك الحين أي بعد عامين تقريبا، فمن الضروري توفير  اإلنشاءزال في مرحلة 

من ملتقطي النفايات بشكل فوري، وهذه المصادر ستحقق هدفين رئيسيين بجانب توفير مصدر دخل بديل لملتقطي النفايات أثناء مرحلة 

 :اإلنشاء

قد يتسبب  زيادة امكانية دمج ملتقطي النفايات في أنشطة اقتصادية أوسع نطاقا بجانب عملهم الحصري في التقاط النفايات والذي -

 بتعرضهم لعدد من المخاطر الصحية واألمراض الموسمية التي يتعرض لها األشخاص الذين يعملون في قطاع النفايات.

 تحسن الوضع االجتماعي والمالي الذي قد يساعد في استدامة التدخالت المتقرحة على المدي القريب والبعيد . -

 

 

 

 بالمشروع(: ملتقطي النفايات المتأثرين 1صورة رقم )

 2016يوليو  –جلسة ارشادية جماعية لملتقطي النفايات المتأثرين بالمشروع 

 

 

 (: ملتقطي النفايات المتأثرين بالمشروع2صورة رقم )

 2017يناير  –جلسة ارشادية فردية لملتقطي النفايات المتأثرين بالمشروع 



 خطة إعادة التوطين المختصرة
 مكب نفايات الفخاري )صوفا( –النفايات  ملتقطي

   

 10 |صفحة
 

 

 

 

 : UNDP- DEEPنبذة عن برنامج التمكين اإلقتصادي لألسر المحرومة 

 

المنظمات الغير حكومية المحلية حيث مقترح المشروع الذي تم تقديمه لهذا البرنامج سيتم تنفيذه من خالل إحدى  •
 .أنه ال يوجد اتصال مباشر مع المستفيدين

 .والتطوير باالضافة إلى تقديم المنحة الماليةمنها بناء القدرات  األنشطة يحتوي كل مشروع على عدد من  •

 .المشروع عدد من القطاعات منها التجارية والصناعية والزراعية وغيرها يشمل •

 NGOsالغير حكومية  المنظمةميزانية كل مشروع غير محدودة ويجب أن تكون جزءا ً من مقترح تحضره  •

 .دوالر 100,000للمنح الصغيرة إلى  الموزانة تبلغ •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوضح العالقة العائلية بين األشخاص المتأثرين من المشروع من ملتقطي النفايات، وذلك لدراسة إمكانية تصميم مشاريع 1) شكل

 فردية أو جماعية لهم وذلك بعد مشاورتهم.
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 ( ملتقطي النفايات المتأثرين من المشروع1) شكل

 

 
 

 النفايات من أجل برنامج المنح الصغيرة: مقترحات المشاريع التي اختارها ملتقطي 1جدول 

 المشروع المقترح اسم الشخص المتأثر ) عامل جمع النفايات( الرقم

 شراء عربة يجرها حمار. -جمع النفايات الصلبة جودت أحمد النجار 1

 محل بقالة أدهم جودت النجار 2

 محل أعالف حيوانات أمجد جودت النجار 3

 شراء عربة يجرها حمار -النفايات الصلبةجمع  زهير جودت النجار 4

 محل أعالف حيوانات سليمان محمود النجار 5

 (5مع أبيه )رقم  محمد سليمان النجار 6

 (5مع أبيه )رقم  أحمد سليمان النجار 7

 محل  بقالة فوزي إبراهيم النجاري 8

 شراء عربة يجرها حمار -جمع النفايات الصلبة فادي ابراهيم النجار 9

 محل قطع غيارات تك تك براء ابراهيم النجار 10

 محل قطع غيار سيارات أسامة عبد القادر النجار 11

 (11مع أخيه )رقم  طلعت عبد القادر النجار 12

 شراء عربة يجرها حمار -جمع النفايات الصلبة حمودة أحد النجار 13

 عربة يجرها حمارشراء  -جمع النفايات الصلبة جمال السيد أحمد الفرماوي 14

 شراء عربة يجرها حمار -جمع النفايات الصلبة أدهم اياد الفرماوي 15
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أوصت جمعية التنمية الزراعية بأت يتم تأسيس عمل صغير  صباح الفرماوي 16
لصباح وقد اقترحت صباح أن تفتح محل بقالة وذلك بعد عدة 

  PARC تشاورات مع ممثلة

 

 

 التنفيذالمسؤولية المؤسسية في  .6

 البنك الدولي سياسةمع عادة التوطين المختصرة بما يتوافقلتطبيق خطة إآلية مؤسسية جتماعي الالبيئي واألثر تقييم ااقترحت دراسة 

كمجرد  بصورة إيجابية ؛ أي ليسوافي العملية ضمان اشراكهم من حيث  التي تعير اإلهتمام لألشخاص المتضررين 4.12رقم التشغيلية

 . اركين فاعلين و مندمجين في العملية بشكل كامليين للمساعدة المقدمة لهم بل كمشمتلقين سلب

دة اآلثار اإلجتماعية زيابشكل يؤدي إلى  تم تصميمهاالتوطين المختصرة على جهود  خطة إعادةضمن المتبعة جتماعية الة اخطة اإلدارتشمل 

التشاور مع األشخاص  . لقد  تموالتخفيف من اآلثار التي يمكن أن تؤثر سلبا ً على الفقراء؛ لمجتمعات المحلية إلى ا الوصول لضماناإليجابية 

اذ التدابير خاتضمان جهات نظرهم بعين االعتبار ولأخذ و ال جمع النفايات وذلك من أجلعم خاصة من جراء تنفيذ هذا المشروعالمتأثرين

 . ثار السلبيةاآلحدة من أجل التخفيف من  المناسبة في المكان الصحيح

إلى  إضافةالموقع مع جامعي النفايات ؛ في  جلسات تشاورية( UNDP-DEEP) االقتصادي للعائالت المحرومة التعزيزبرنامج  عقد

 بما يلي: هالتزامالبرنامج ابداء 

 تنفيذ متطلبات خطة إعادة التوطين المختصرة و تأمين تطوير برامج سبل العيش المالئمة؛ •

التكوينات المجتمعية الموجودة بما فيها الرقابة المجتمعية المحلية و اللجنة المجتمعية كجزء من تنفيذ خطة إعادة اإلستفادة من  •

 التوطين المختصرة.

والجدير ؛ مكب الفخاري القديميقدم الجدول التالي لمحة عن المسؤوليات المؤسسية في تنفيذ خطة إعادة التوطين لعمال جمع النفايات في 

من  في المراحل المختلفة دور متنوع الديهحيث سيكون الوحدة التقنية التشغيلية للمشروع  في المجتمعيةالتنمية  ةأنه تم اختيارمسؤولبالذكر 

)األشخاص المتضررين وابط جيدة ومتينة بين الحفاظ على رإضافة إلى  جميع األطرافالتنسيق بين و ةأجل تسهيل و توجيه األنشط

 والمنظمات المتعددة. (المشروعمن المتأثرين 

 

 الفخاريالمسؤوليات المؤسسية في تنفيذ خطة إعادة التوطين الخاصة بعمال جمع النفايات في  :(2جدول )

 المسؤوليات جهة المسؤولةال مراحل التنفيذ

فترة اإلعداد 
والتحضير 
 للمشروع

 قوائم خطة إعادة التوطين المختصرة. نشر .1 (MDLF)صندوق تطوير وإقراض البلديات
المساعدة في تأمين الموارد المالية الالزمة والخاصة  .2

 بالتعويضات.

 (JSC-KRM/ ) مجلس الخدمات المشترك

 الوسطى–رفح–خان يونس

 .مجتمعيةتشكيل لجنة  .1
لتخطيط مؤسسة غير حكومية أو استشارية  تعيين .2

عملية حصول عمال جمع النفايات على برنامج  وتسهيل
 دعم خاص بهم.

 تحديد جميع المتضررين وزيادة وعيهم بحقوقهم. .3
 محليا. خطة إعادة التوطين الموجزة للمتضررين نشر .4

حيث أن الخطة سيتم نشرها على الموقع االلكتروني 
لصندوق تطوير واقراض البلديات، الموقع االلكتروني 

نس، صفحة الفيسبوك لمجلس لبلديتي رفح وخانيو
الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة باالضافة 
لموقع االنفوشوب الخاص بمجموعة البنك الدولي، 
وسيتم نشر نسخة مطبوعة من الخطة في مكتب 

خانيونس، وفي المكتب  –صندوق وتطوير البلديات 
 الرئيسي لمجلس إدارة النفايات الصلبة.

الخاصة التي تهتم بالمؤسسات متابعة جميع القضايا  .5
العامة والمؤسسات غير الحكومية أو االستشارية فيما 
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يتعلق بالشكاوي التي يمكن أن تظهر خالل عملية 
 التنفيذ.

اتصاالت مباشرة مع المتضررين إما بطريقة جماعية  .6
 أو منفردة.

 تحديد الموارد الالزمة للتعويض .1 المؤسسات الدولية 

مرحلة 
 المفاوضات

من الحصول على تمويل وبرامج البحث عن إمكانية  .1 (JSC-KRM) /الخدمات المشترك مجلس
الدولية كجزء من برنامج التعويض  خالل المؤسسات

 الخاص بعمال جمع النفايات.
إجراء اجتماعات استشارية مع األشخاص المتضررين  .2

من المشروع في موقع التخلص من النفايات القديم 
وطين المختصرة وتعريفهم وإعالمهم بخطة إعادة الت

بحقوقهم في الحصول على التعويضات باإلضافة إلى 
 عرض أولولياتهم.

مرحلة تنفيذ 
 المشروع

 تنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة. .1 (JSC-KRM)مجلس الخدمات المشترك
 إجراء االتصال المجتمعي )عملية يومية( .2

األخصائية المجتمعية في مجلس الخدمات 
 (JSC-KRM) المشترك 

إجراء دراسات ولقاءات استشارية مع عمال جمع  .1
النفايات من أجل إعالمهم بخيار التعويضات وتوثيق 

األولوليات الخاصة بهم وضمان تمثيل جميع اهتمامات 
 عمال جمع النفايات بطريقة جيدة.

التفاوض على التنسيق مع إدراة المكب اإلقليمي و .2
جمع النفايات  إمكانية توفير فرصللتعاقد مععمال

الراشدين حتى في المواقع األخرى في حال كان هذا 
 الحل مقبول من عمال جمع النفايات.

 الشركاتالتنسيق مع المؤسسات الغير حكومية أو  .3
عمال لفرص التعاقد والتوظيف  ايجادالخاصة من أجل 

 جمع النفايات الراشدين.
 والغير حكومية. الدوليةالتنسيق مع المنظمات  .4
لغرض  مجموعة البنك الدولي )المانح(التنسيق مع  .5

التقدم في تنفيذ خطة إعادة التوطين  اطالعهم على مسار
 المختصرة.

برنامج التعزيزاالقتصادي للعائالت 
 /UNDP(DEEPالمحرومة)

 MDLFوحدة المشروع/

وتوفير المصادقة على اتفاقيات التعويض  .1
 متضررين من المشروع.تمويللل

 نقطة الفاصل في الخالف المتعلق بالتعويضات. .Courts 1/ المحاكم

 التمويلاتفاقيات  االلتزامببنودضمان  .External Monitoring 1رقابة خارجية /

 

دعم المشروع في صندوق وتطوير البلديات وحدة و الخاص ببرنامج األمم المتحدة برنامج التعزيز االقتصادي سيتم توفير الدعم من قبل

 برنامج تحسين سبل العيش لألشخاص المتأثرين/المتضررين من المشروع. المشترك فيومجلس الخدمات 

 

 الشكاوي .7

وهذا ال ؛ لتعويض في خسارة مصدر رزقهم قانوني في رفع دعوى أمام القضاء ل حقالفخاري أيعمال جمع النفايات في موقع  يمتلكال 

لمحلية من فعّل اآلليات اولذلك يجب أن ت  ؛  تتمكن المحكمة من مساعدتهم ولكن من المرجح أن الالمحاولة أنه ال يمكنهم بالضرورة يعني 

إنشاء لجنة إجتماعية تابعة لمجلس ضمان التعامل معهم بإنصاف. وقد تم هم ومتضررين من المشروع في مشاركة شكواالأجل مساعدة 

الشكاوى أو الخالفات مع عمال جمع النفايات. سيعمل ستماع إلى المن أجل االوسطىخان يونس و رفح و  لمحافظات الخدمات المشترك

 وكافة أفراد المجتمع لتقديم شكواهم والتعامل معها. مجلس الخدمات المشترك على انشاء قنوات تواصل بين عمال جمع النفايات 

 

 نبذة عن نظام الشكاوي  7.1
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م والشكاوي التي يتم تلقيها من المجتمع، وتم االجتماع مع تم تصميم نظام متكامل للشكاوي وآلية الرودو عليها للتعامل مع كافة المظال

في أي وقت، وقد تم األخذ )عمال جمع النفايات( من أجل اطالعهم على القنوات المعتمدة لتسليم شكواهم األشخاص المتأثرين بالمشروع

اوي التي قد يتم استخدامها من قبلهم بحيث تكون بعين االعتبار المستوى التعليمي لعمال جمع النفايات في عملية تصميم قنوات تسليم الشك

 سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

صندوق الشكاوي: سيتم وضع صندوق للشكاوي في كافة المرافق الخاصة بمجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة، بحيث  -1

نموذج شكاوي مطبوع ره، باالضافة لوجود يتم وضع لوحة ارشادية بجانب الصندوق لتوضيح كيفية تسليم الشكاوي والمظالم عب

 وجاهز للتعبئة بجانب الصندوق لتسهيل عملية تقديم الشكوى.

استخدام صفحة الفيسبوك: سيتم استقبال الشكاوى من خهالل مراسلة مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة عبر صفحة  -2

ة عبر حموقع االلكتروني الخاص بالمجلس، وسيتم االعالن عن عنوان الصفالفيسبوك الخاصبة بها وذلك لحين االنتهاء من تجهيز ال

 اللقاءات المجتمعية المختلفة واللوحات االرشادية في المكب وبجانب صناديق الشكاوي.

دمات المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني: تحمل اللوحة االرشادية في مناطق وجود صناديق الشكاوى أرقام هاتفية لمجلس الخ -3

( باالضافة لرقم الجوال الخاص 00970820776008، فاكس: 0097082076001المشترك إلدارة النفايات الصلبة )هاتف: 

( jsckrm2014@gmail.co( والبريد االلكتروني الخاص بالمجلس )00970597652008باألخصائية المجتمعية في المجلس )

ويتم نشر معلومات التواصل ( . eqandeel.jsckrm@gmail.comوالبريد االلكتروني الخاص باألخصائية المجتمعية بالمجلس )

 هذه عبر صفحة الفيسبوك لجميع المواطنين. 

تحت التصميم  تطبيقات االلكترونية: وذلك من خالل الموقع االلكتروني لمجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة والذي هوال -4

 والتنفيذ حاليا ، حيث سيتم تخصيص نافذة خاصة بتلقي الشكاوي والردود عليها من خالل ذلك الموقع.

ووفقا لنظام الردود على الشكاوي المتلقاة فسيتم ارسال رسالة لتأكيد استالم الشكوى للشخص المشتكي خالل يومي عمل من استالم الشكوى، 

ايام عمل من استالم الشكوى وذلك في حالة كان حل الشكوى مباشرة من خالل وحدة  5حل المشكلة خالل وسيتم العمل على االستجابة و

مشروع ادارة النفايات الصلبة أو من خالل المقاول في مكب الفخاري، وفي حالة كانت الحل على الشكوى المقدمة من نطاق المجلس سيتم 

 واعالمه بالحلول تباعا. مشتكي بذلك األمرتحويلها مباشرة للجهات المختصة وسيتم اعالم ال

 وفي حالة تلقي الشكاوي سيتم تطبيق الخطوات التالية )آلية الرد على الشكاوي(:

 فرز والترتيب: سوف يتم ادخال الشكوى برقم متسلسل، وفرز الشكاوي حسب أولويتها وفق جدول األولويات.ال -1

 للمشتكي للتأكيد على استالم الشكوى. قصيرة عبر الجوال االعالم والمتابعة: سيتم ارسال رسالة -2

التأكد، التحقق والحل: سيعمل فريق كل من وحدة دعم المشروع في صندوق تطوير واقراض البلديات والمجلس على التأكد من صحة  -3

، وستكون العالمه بحل المشكلة  الشكوى والتحقق من المشكلة  في الميدان والعمل على حلها ، ومن ثم سيتم ارسال رسالة رد للمشتكي

 تلك الخطوات وفق الجدول الزمني للرد على الشكاوي المذكورة في الفقرة أعاله.

ستعمل األخصائية المجتمعية في المجلس من التحقق وفحص مدى رضا المشتكي عن الحلول المقدمة وذلك من خالل المتابعة والتقييم:  -4

 لشهري.خطة متابعة وتوثيق الرضا في التقرير ا

 في حالة عدم رضا المشتكي عن الحلول المقدمة فهناك حالتان للتعامل مع ذلك األمر: -5

في حالة تواجد عمال جمع النفايات في الوظائف المؤقتة: اذا كان المشتكي غير راض عن الحل ، فيحق له التوجه لوزارة العمل  -

وهذا البند من خطوات حل المظالم الخاصة  2000( لعام 7م )لتحكيم الشكوى، وايجاد حلول مرضية وذلك وفقا لقانون العمل رق

 (. 8( وبند رقم )7بالعمل موثق في العقود المؤقتة الخاصة بهم في بند رقم )

األولى )حل فريق عمل المجلس والصندوق(  الجهةوبشكل عام، فإن المشتكي اذا أعلن عدم رضاه عن االستجابة لشكواه من خالل  -

جهة أعلى في المجلس. حيث أن األخصائية االجتماعية ستقوم بإبالغ المدير التنفيذي للمجلس عن ه تسجيل شكوى أخرى لفيحق ل

تقرير تقرير خاص بالشكوى موضحة طبيعتها، آلية حلها في المرة األولى، الشخص / القسم الذي شارك في تقديم الحل ومن ثم 

سيقوم المدير التنفيذي من التحقق من الحل واتخاذ االجراءات المناسبة وابالغ رئيس تعليقات المشتكي عن الحل المقدم، وبدوره 

 مجلس اإلدارة لتقديم للمشاركة في تقديم حل مرضي.

مالحظة: رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس بلدية منتخب ديه صالحيات واسعة في المنطقة وعالقات تعاونية مع كيانات متعددة 

 مؤسسات غير حكومية، ... ( ومشاركة رئيس البلدية في الحل سيضمن تحقيق العدالة. )بلديات، مؤسسات حكومية،

من أجل اطالعهم على قنوات الشكاوى  2017وقد عقدت جلسة تشاورية لعمال جمع النفايات المستهدفين في هذه الدراسة وذلك في سبتمبر 

عيتهم بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، وتم التأكيد أنهم يستطيعون تقديم واالجراءات الكاملة لتقديم الشكاوي وآليات حلها وذلك من أجل تو

 شكاويهم في أي وقت كان. 

mailto:jsckrm2014@gmail.co
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 بمرحلتي المتابعة والتنفيذالترتيبات الخاصة  .8

 ساسية لخطة إعادة التوطين المختصرة، وتحتوي على األهداف التالية:األمكونات من الوالتقييم  عملية المتابعةتعد 

 واآللياتالتنفيذ مع األهداف  ، باالضافة لمتابعة تطابق خطواتالتنفيذالصعوبات التي قد تحدث أثناء مرحلة  المحددة والحاالت  متابعة •

 في خطة إعادة التوطين المختصرة. المقترحة

 األنشطةيها بما ف والجدول الزمنيمن الكمية والنوعية  بعين االعتبار كل ذطبقت بفعالية مع أخقد المشروع أنشطة التأكد من أن  •

 تعويض المتضررين من المشروع.بعملية المختلفة الخاصة 

والبيئة المحيطة عيش توطين األسر المتأثرة بالمشروع المنعكسة على سبل الالخاصة بإعادة  متوسطة وطويلة المدىتقييم اآلثار طويلة  •

 والقدرات الحلية والتنمية االقتصادية. 

أنشطة المتابعة تنفيذ  أثناءمن مجموعة عمال جمع النفايات المتسهدفين  الخاصة بالفئة األكثر ضعفاالقضايا  علما بأنه سيتم التركيز على

المشروع في صندوق دة إدارة وح ستنفذ. و شكل أكثر انصافًاب من أجل ضمان التعامل مع قضاياهمهذه الفئة  مع وسيتم التشاور والتقييم

لتنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة داخلياً، كما أن  ةدوري كامل مع مجلس الخدمات المشترك متابعةبالتعاون ال تطوير واقراض البلديات

 .المشروعوحدة إدارة من قبل  هامع يتم التعاقد مستقلة  جهة ستقوم بها الخارجية عملية المتابعة

 :األدوات األربعة التي ستستخدم في عملية المتابعة

 ية:الداخل المتابعة •

المشروع بالتعاون الكامل مع وحدة إدارة  الوسطىو رفح و خان يونسمحافظات  فيإلدارة النفايات الصلبة جلس الخدمات المشترك م سينفذ

وسيتم متابعة خطوات العمل التي خطة إعادة التوطين المختصرة  تنفيذ يةلعمل داخلية متابعةعملية في صندوق تطوير واقراض البلديات 

ً  لمؤشرات باالضافةخطة الفي تنفيذ  سيتم اتباعها والعمل على   الخارجي فريق المتابعةعمل لتقديم التسهيالت ل إضافةً  ،األداء المحددة سلفا

الصعوبات المتعلقة بالتنبؤ المسبق ب المجلس كما أنه من خالل عملية المتابعة سيقومالتقارير الدورية لتقدم المشروع.  وإعدادالتوثيق الفعال 

 ضمن خطة إدارة المخاطر والمشاكل التي سيتم اعدادهاالمتضررين  تخوفاتعلى إدراج  والعملخطة إعادة التوطين المختصرة  عبمشرو

 لألشخاص المستحقين لها أثناء عملية التعويضات. الفنية والماليةالمساعدة  تقدمعلى  المجلسسيحرص و ؛ 

 

 :االستشارة الخارجية •

روع التابعة لصندوق تطوير واقراض من خالل وحدة إدارة المش كجهة استشارية وذلكحكومية الغير  اتمؤسسسيتم التعاقد مع إحدى ال

لعديد من المخططات المقترحة واإلجراءات المذكورة أعاله أو أي مخطط إضافي أثناء مرحلة التنفيذ ل البلديات، من أجل توفير الدعم

 تقديمالمتضررين. وستكون المؤسسة الغير حكومية أو االستشارية مسؤولة عن  دق عليه والذي يمكن أن يضمن معاملة مناسبة معامص

 التنفيذ. أثناءالمشروع والتحديات التي تواجهه  تقدم سيرة لتوضيح الدوريالتقارير 

 

 الدولي البنك متابعة •

 وتوثيق هذه النتائج في المذكرة.تنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة تقدم عملية  ونظامي مستمربشكل  الدولي البنك سيتابع فريق

 

 نهاية المشروع /في منتصف  مستقل تقييم •

عمل تقييم مستقل لتنفيذ المشروع والمشاكل التي قد تحدث أثنائه وذلك من خالل تقييم في منتصف المدة ومن ثم سيتم مناقشة نتائج سيتم 

وتوثيق استعراض تجربتهم مشاورات مع المتضررين من المشروع من أجل زيارات ميدانية و  وتشمل عملية التقييم هذه عمل، هذا التقييم

ير إنجاز تنفيذ تقرالتقرير النهائي )عناصر حلول وأي قضايا عالقة باإلضافة إلى التوصيات. تشكل هذه اإلجراءات أحد المشاكل وال

ً كما هو  (المشروع ً االدولي وال يعتبر البنك  .الدولي  إلجراءات البنكمطلوب وفقا  إال إذا سجلت نتائج مرضية بحسب لمشروع كامالً تماما

 خطة إعادة التوطين المختصرة.

 

 

 

 الموازنة .9

فرص اقتصادية بديلة  ءإن النفقات المدرجة في خطة إعادة التوطين المختصرة هي التكاليف المتوقعة لتنفيذ البرامج وذلك من أجل إنشا

سيقوم بتوفير النفقات الالزمة لتنفيذ  من التعويض لهذه األسر. ال يعني ذلك أن المشروع وعائالتهم كنوع نلعمال جمع النفايات المتضرري

من المحتمل توفير و. مذكور أعاله المشاريع الجارية كما هوالبرامج و البرامج ولكنه سيساعد في تسهيل تواصل المتضررين مع  تلك
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في  خصائية المجتمعيةواأل روع مسؤولية وحدة إداراة المشمن وسيكون عدة مشاريع الذي يقدم أدناه  3في الجدول  المصادر الموضحة

 المتضررين من عمال جمع النفايات في إيجاد مؤسسة يمكن أن تضمن لهم الدعم المالي.  ةضمان مساعدالمجلس 

خطة إعادة  تتصفأن  يجب لذاأنواع المشاريع التي حددها عمال جمع النفايات قوائم ثابتة أو  الخطةالمذكورة في ال تعد قائمة المنظمات 

يجب أن مساعدة عمال جمع النفايات كما أنها ة والمتاحة لالمعني تتناسب مع التغيرات في المؤسسات بالمرونة بحيثالتوطين المختصرة 

. للخطة والمشاريعل جمع النفايات مع مرور الوقت إلى حين التنفيذ الفعلي مكن أن تحصل في ظروف عمامن الميرات التي تتناسب مع التغ

و ختالفات بين عمال جمع النفايات باإلضافة إلى التعويض الذي يشمل على استثمار رأس المال الستيعاب اال قابلة الخطة ويجب أن تكون

متسربين  وجود أطفالفي حالة  تركيًزا األمر األكثرع. ويعتبر هذا يات في المجتمعادة دمج عمال جمع النفاإضافي إل سيتم بذل جهدبالتالي 

ل في المدارس كما أنه يجب أن يتم هؤالء األطفا ؛ فيجب أن يلتحق وذلك من أجل مساعدة أسرهممن ضمن قوائم العمال  من المدارس 

 عائالتهم مادياً . تمكين

 التوطين المختصرةتنفيذ خطة إعادة ل ةالمتوقع الموازنة ملخص  :(3) جدول

 (PARCتشاورات مع وال UNDP-DEEP، بناء على المقترح المقدم ل 2017 ديسمبر )تم تحديث بيانات الجدول في

عدد 
 العائالت

 لكل عائلةالتكلفة  التدخالت
 )دوالر أمريكي(

 الكليةالتكلفة 
 )دوالر أمريكي(

 مالحظات

التكلفة األولية للمنح الصغيرة  16
البدء في أعمال  للمتضررين من أجل

)تشمل حالة السيدة صباح  خاصة بهم
 .عاما( 71الفرماوي، 

وسوف تصر فمن قبل  75,000 5,000
موازنة مشروع 

DEEP 

حالة عماد النجار والذي استفاد مسبقا  1
 DEEPمن برنامج 

استلم منحة مالية وأنشأ  - -
مشروعه من قبل 

  DEEPبرنامج 
المصاريف االدارية والتنسيقية 

 PARCالخاصة ب 
الجهة التس سوف  15,000 15,000

تقوم بتنفذ المشروع 
-UNDPبالتعاقد مع 

DEEP 

  10,000 10,000 مصاريف لوجستية وتكاليف التدريب 

  100,000 المجموع الكلي

 

 استراتيجيات التنفيذ .10

التوطين المختصرة فإن الخطة التنفيذية سوف تشمل االستراتيجيات التالية )تم للجدول الزمني األخير الخاص بتنفيذ خطة إعادة وفقا 

 (:2017تحديثها في 

من أجل الحصول على مصدر دخل دائم يوفر  UNDP-DEEPسيتم توجيه المستفيدين من الخطة )عمال جمع النفايات( من قبل تدخالت 

ييم ممنهج آلداء األشخاص المستفيدين وذلك من خالل مجلس الخدمات سبل العيش لهم وذلك خالل العامين الحاليين، وسيتم عمل تق

( باالضافة إلى وحدة إدارة المشروع في صندوق تطوير وإقراض PARCالمشترك والجهة المنفذة للمشروع )جميعة التنمية الزراعية 

 في أحد االتجاهين التاليين: ليحققائي البلديات وذلك خالل فترة تنفيذ أنشطة المشروع، وفي نهاية العامين سيتم عمل تقييم نه

 لألشخاص المستفيدين وحصولهم على مصدر مستقل لدخلهم وتحسين سبل العيش لديهم.  UNDP-DEEPتحقيق نجاح التدخل من قبل  -1

ب أخر أو ألي سب -على سبيل المثال-احتمالية وجود عائق لدى بعض األشخاص المتأثرين بالمشروع نتيجة عدم قدرتهم على التأقلم  -2

والتي تشير إلى ضرورة العودة لنشاطهم األصلي في جمع النفايات. باإلضافة إلى أن بعض هؤالء األشخاص قد يفضل للعودة 

لتوجهاتهم األساسية في العمل في مجال النفايات الصلبة، وفي هذه الحالة فإن مجلس الخدمات المشترك سوف يقوم بالتحقق من 

 قطاع ادارة النفايات الصلبة عند تشغيل المكب الجديد.  امكانية دمج هؤالء األشخاص في

قبل حظرهم من دخول المكب القديم،  -على األقل-وتهدف استراتيجيات التنفيذ لتأمين نفس الدخل لألشخاص المتأثرين من المشروع 

يار دراجات نارية، محل أعالف.. وتأمين بعض المساعدات المالية لألشخاص قبل تنفيذ مشاريعهم المختلفة ) محل بقالة، محل قطع غ

سوف تعقد تدريب خاص  PARCتوفير عربة لجمع النفايات فإن الجهة التنفيذية للمشروع بوغيره(. ومن أجل المشاريع األخرى المتعلقة 
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، 2018بهم من أجل مساعدتهم إليجاد فرص بديلة أخرى تكون أكثر ديمومة وتناسب قدراتهم، وذلك خالل برنامج تدريبي سيعقد في يناير 

 وبالتوازي سيتم بناء قدرات المشاركين جميعا في عملية تحديد االحتياجات واللوجسيتيات الخاصة بمشاريعهم الصغيرة. 

 من أجل التنسيق لألنشطة التالية: PARCشترك بالتعاون مع وسيعمل فريق مجلس الخدمات الم

 التحقق من وجود وبقاء األفراد والمجموعات المستهدفة من الخطة في المشروع. -1

 تقييم نهائي لقدرات األشخاص المتأثرين بالمشروع وتجهيز مواد تدريبية تناسبهم. -2

 تجهيز جداول الكميات لشراء احتياجات كل مشروع. -3

 نفيذية لكل مشروع مع تحديد النقاط الحرجة وخطة المتابعة.إعداد خطة ت -4

 صياغة مؤشرات األداء لكل مشروع بالتوافق مع وسائل التحقق. -5

 تقييم تقدم المشروع من خالل استخدام اطار سبل العيش المستدامة لكل حالة. -6

 اعتماد االجراءات المالية. -7

 

أفراد بقيادة األخصائية المجتمعية  10والتواصل المجتمعي مكون من البيئية  ويوجد لدى مجلس الخدمات المشترك فريق خاص بالتوعية

من أجل ضمان فعالية المتابعة والتقييم للمشاريع وتوفير مقاييس بناء  PARCوسيجند المجلس كل المواد البشرية المتاحة للتعاون مع 

 القدرات األسياسية وقت الحاجة. 

 

 الخطة التشغيلية .11
 (: الخطة التشغيلية4)جدول                                               

 (2017)تم تحديثها في ديسمبر 

بتقييم تلك القائمة مقارنة مع قدرات عمال جمع النفايات والتأكيد عليها بعد التدريب في  PARCتم تحديد قائمة المشاريع مسبقا ولكن ستقوم 

 .2018يناير 

 االطار الزمني النشاط المرحلة 

ين فرص عمل مؤقتة من خالل البلديات األعضاء في مجلس الخدمات المشترك تأم 1المرحلة 
 إلدارة النفايات الصلبة 

 2017مارس 

 2المرحلة 

 2017ابريل  UNDP/DEEPتسليم /الموافقة المبدئية على المقترح من خالل  .1

على القوانين والمسؤليات  لقاءات تنسيقية: لقاء بين اإلغاثة والمجلس لالتفاق .2
 في تنفيذ المشروع وعلى آلية التقارير ومؤشرات القياس وآليات التعويض

 2017ديسمبر 

 تنفيذ دورة تدريبية حول كيفية تأسيس األعمال لكافة الحاالت .3
تنفيذ تدريب محدد للحاالت المذكورة أعاله في المواضيع التالية: مسك  3.1

 التواصل وإدارة المخازن. الدفاتر الحسابية، مهارات

 2017ديسمبر 

 تجهيز المتطلبات .4
حاالت شراء عربة يجرها حيوان ) من الممكن أن تتغير تلك األفكار  6 -

 بعد التدريب(
الحصول على تعهد من البلديات في تشغيل هؤالء األفراح في نظام الجمع  4.1

 الحالي لديهم .

 شراء عربات وحيوانات وبعض األدوات  4.2
 بقالة )قد يتم دمج صباح الفرماوي معهم( حاالت محل 3 -
 حاالت محالت بيع أعالف. 4 -
 حاالت محالت بيع قطع غيار 3 -

التأكد من أماكن المحالت ومناسبتها وتحديد احتياجاتها من رفوف وأثاث  4.3
 رئيسي.

 تجهيز المواد وقائمة المتطلبات بالتشاور مع المستفيدين. 4.4
 مع المستفيدين. التعرف على البائعين األساسيين بالتعاون 4.5
 تنظيم كيفية تسليم المواد والتزود بالبضائع. 4.6
 تأجير األماكن والمحالت. 4.7
 شراء المواد. 4.8
 تسليم المواد واألدوات وتوثيق الحالة. 4.9

 2018مارس  – يناير

 2018ابريل  انطالق العمل في المشاريع الفريدة .5

 اء كل حالة بشكل فرديدمتابعة أ .6
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 المستفيدين :متابعة األشخاص  .7
اذا كان الدخل بعد عملية التعويض/التدخل مساوي أو أكثر من قبل،  7.1

 يستمر العمل.
اذا كان الدخل بعد عملية التعويض/ التدخل أقل من قبل، يجب عمل  7.2

 التالي:
 الدخل بعد(-تعويض المستفيد بقيمة الفرق )الدخل قبل  -
المجلس ومن ثم يتم تقديم دفعة مالية لهذه الحالة بالتنسيق بين اإلغاثة و -

 تجهيز مطالبة مالية للإلغاثة لتغطية النفقة للمستفيد.
أعاله: يجب إعادة فحص أساب عدم تحقيق األهداف في  7وفقا لبند رقم  -

الدخل وتقديم استشارات فنية لتحسين األداء أو اضافة مواد أخرى 
 للتسويق.

تأكيد على ستقدم اإلغاثة خطة تسويقية لكل فرد )سيتم اعدادها بعد ال -
نوعية المشاريع بعد التدريب(، وسيتم حساب العائد لمدة عامين. كل خطة 

 ستحتوي على مقاييس للمتابعة لمحاولة تقليل الخسارة.

شهريا ابتدءا من 
 2018مارس 

تحديث اإلطار الخاص بسبل العيش المستدام لكل حالة والتعرف على  .8 
من المورد المالي، الفيزيائي، التحسينان التي طرأت على المستفيدين في كل 

 الطبيعي، المالي واالجتماعي.
المتابعة في حالة وجود تحسن مالحظ في نتائج اإلطار الخاص بسبل العيش  8.1

 المستدامة.
 .7في حالة عدم وجود تحسن ، يتم الرجوع لنقطة  8.2

 

المرحلة 
 الثالثة

 UNDP-DEEPتسليم تقرير شهري لكل حالة: وفقا لنموذج ومتطلبات  .9

 باالضافة لسياسات البنك الدولي. 
 

ابتداء من مارس 
2018 

متابعة مشاريع تحسين سبل العيش الخاصة بعمال حمع النفايات وضمان  .10
 استمراريتها
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 االستبيان الملحق األول:

 
 استبيان بخصوص إعداد خطة إعادة توطين أفراد جمع النفايات

 الصلبة في قطاع غزةكجزء من مشروع إدارة النفايات 

 
 ____________________اسم المكب / محطة الترحيل :

 
 
 

 

 معلومات عن األشخاص المتأثرين بإنشاء المشروع و عائالتهم
 

 ___________________  االسم .1
 ___________________  العمر .2
 ___________________ المستوى التعليمي .3
 ___________________ الحالة االجتماعية .4
 )    ( ذكور     )   ( إناث عدد األطفال المعالين .5

 
 معلومات شخص االتصال: .6
  ____________________________________  العنوان .7
 _________________________  الهاتف .8
  :)ضع إشارة( عالقته برب األسرة .9

    األب)  ( 
 األم)  ( 
 االبن)  ( 
 البنت)  ( 

 العائلة؟هل أنت تعيل أشخاص آخرين في  .10
 )  ( نعم  
 )  ( ال  

 
 ________ عدد األفراد المعالين .11

 
 هل أنت الوحيد الذي تعمل في العائلة؟ .12

 )  ( نعم  
 )  ( ال  

 
 أي من أفراد األسرة اآلخرين يعمل؟ .13

 

 الرقم االسم صلة القرابة نوع العمل متوسط الدخل

     

 
 
 

 ممن يعملون في جمع النفايات و التعويض االقتصاديمعلومات عن األشخاص المتأثرين بإنشاء المشروع 
 

 _______________________ اسم المكب / محطة الترحيل .14
 _______________________  تاريخ بداية العمل .15
 وصف ظروف العمل .16

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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 من________   إلى_______   عمل بدوام كامل .17
 من________   إلى_______   عمل بدوام جزئي .18
 من________   إلى_______ دوام كامل في فصول معينة من السنة .19
 من________   إلى_______ دوام جزئي في فصول معينة من السنة .20
 من________   إلى_______  يجري فيها العملالفصول التي  .21
 ____________________  أيام التوقف عن العمل .22

 

 متوسط الدخل اليومي خالل أيام العمل ) السؤال عن دخل أعلى يوم و أقل يوم و حساب المعدل( .23

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

 
 المجاالت التي يتم صرف النقود المكتسبة فيها  .24

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

 

معلومات عن األنشطة األخرى التي يقوم بها األشخاص المتأثرين بإنشاء المشروع ممن يعملون في جمع النفايات و دورهم 
 في اقتصاديات العائلة

 
 النفايات الذين يعملون في هذه المهنة بشكل جزئي فقط. الفقرات التالية من االستبيان  تخص عمال جمع

 

 تمارس عمل/ وظيفة  آخر/ى؟ هل .25

 )  ( نعم
 )  ( ال  

 

 إذا كان الجواب نعم ، ما هو هذا العمل .26

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

 ____________متوسط دخلك اليومي من هذا العمل هوما  .27
 

بمساعدة الشخص المستبان، يقوم المساح بتقدير و حساب متوسط الدخل الذي يحصل عليه العامل من هذه المهنة مقابل ما يحصل من عملية  .28
 الدخل العام لألسرة.جمع النفايات و ذلك بغرض حساب قيمة المساهمة لكل عمل في 

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
 

 بلالبدائل و االقتراحات في حال لم يعد العامل قادراً على الوصول إلى مواقع النفايات في المستق
 

لك على يقوم المساح بتقديم شرح مختصر عن المشروع و شرح المعيقات التي ممكن أن تواجه إمكانية الوصول إلى مواقع النفايات الجديدة و تأثير ذ
 الظروف المعيشية للعمال.

 
 ؟ما طبيعة األثر الذي من المتوقع أن يؤثر على عائلتك جراء تنفيذ المشروع .29

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 ؟ما هي األعمال البديلة المناسبة لك .30

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 
 .... الخ ( -مهارات  –تسويق  –هل لديك أي احتياجات للبدء في هذه العمل الجديد )رأس مال  .31

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 ما هي احتياجاتك من أجل البدء في هذا العمل و ما تكاليفها المالية .32

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 ن أن يقوم بتوفير هذه االحتياجات )خيارات(؟من ، من وجهة نظرك يمك .33

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 إذا كان من الصعب توفير هذه البدائل ، ماذا تقترح كبدائل أخرى في هذا المضمار؟ .34

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

تسأل عنها في حال تقرر إنشاء محطة فرز و/أو تسميد ، هل توافق للعمل ضمن هذه طاقم هذه المحطات؟ ما هي الشروط التعاقدية التي قد  .35
 ؟ و ما الراتب الشهري الذي تتوقعه؟

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 مالحظات المساح ، تقييم شدة األثر و مبررات هذا التقييم .36

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 
 

 ملخص بالبدائل
 

 مبلغ رأس المال  متوسط التكلفة التدريب و بناء القدرات متوسط التكلفة 
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 جامعي النفايات في مكب نفايات صوفا بأسماءقائمة  : الثانيالملحق 

 

التحديث على حالة 
العمل في جمع 

بداية حتى  النفايات
2017 

المستوى 
 التعليمي

متوسط الدخل 
اليومي/ 
 بالشيكل

عدد أفراد 
 سرةاأل

 االسم الجنس العمر

 الفرماويصباح يوزسف عياد  .1 أنثى 71 9 30-20 ة/ أميةغير متعلم نشطة في المجال

 عماد محمد أحمد النجار .2 ذكر 20 أعزب  20-15 إعدادي نشط في المجال

 زهير جودت أحمد النجار .3 ذكر 20 أعزب 15 -10 سادس ابتدائي نشط في المجال

 أحمد سليمان محمود النجار .4 ذكر 20 أعزب 15 -10 الصف التاسع نشط في المجال

 فوزي إبراهيم النجار .5 ذكر 23 أعزب 20 -10 الصف العاشر نشط في المجال

 أسامة عبد القادر سليمان النجار .6 ذكر 24 أعزب 35 -30 الصف الثامن نشط في المجال

 طلعت عبد القادر سليمان النجار .7 ذكر 23 3 30 -20 الصف الخامس نشط في المجال

الصف الحادي  نشط في المجال
 عشر

 أمجد جودت أحمد النجار .8 ذكر 25 أعزب 30 - 20

 أدهم جودت أحمد النجار .9 ذكر 29 3  30-10 الثانوية العامة المجالنشط في 

 محمد سليمان محمود النجار .10 ذكر 29 4 30-20 الصف العاشر نشط في المجال

 فادي إبراهيم سليمان النجار .11 ذكر 29 6 25-15 الثانوية العامة نشط في المجال

 إبراهيم سليمان النجاربراء  .12 ذكر 32 8 30 -20 الثانوية العامة نشط في المجال

 سليمان محمود سليمان النجار .13 ذكر 65 6  52-15 الصف السابع نشط في المجال

 جودت أحمد سليمان النجار .14 ذكر 51 7 20-10 أمي /غير متعلم  نشط في المجال
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 حمودة أحمد حمودة النجار .15 ذكر 40 7 30-20 الثانوية العامة نشط في المجال

الحادي الصف  نشط في المجال
 عشر

 جمال السيد الفرماوي .16 ذكر 21 أعزب  30- 20

الصف الحادي  نشط في المجال
 عشر

 أدهم اياد اسماعيل الفرماوي .17 ذكر 20 1 25 -15

 

 

 

 

 


