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 ة المجلسةؤي

لية في المحافظات الجنوبية هيئة مح 12والذي يخدم  النفايات الصلبة في مناطق نفوذ المجلسوالمالية إلدارة  تحقيق االستدامة البيئية

 قطاع غزة.في والوسطى 

 ة المجلسمهم

 وملحقاتها. 2114-2111االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين تحسين فاعلية وكفاءة نظم إدارة النفايات الصلبة وفق 

   ةسالة المجلس

المجلس من الهيئات المحلية الكرام، يعدكم المجلس بتقديم خدمات الجمع الثانوي والتخلص النهائي للنفايات الصلبة وفق  أعضاء السادة الى

 ركةً.أسس وإدارة بيئية ومجتمعية وتشغيلية مالئمة من أجل تقديم خدمات أفضل لمجتمع أكثر وعياً ومشا

  أعضاء الجمعية العمومية

 يس بلدية خان يونسرئ م. يحيى محي الدين األسطل

 رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار .أ

 رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. محمود أبو دراز

 رئيس بلدية الفخاري سلمان العمورد. 

 رئيس بلدية النصيرات محمد أبو اشكيان .أ

 رئيس بلدية الزوايدة د. أيمن أبو سويرح

 رئيس بلدية البريج محمود محمد عيسى .أ

 رئيس بلدية النصر محمد عاشور .أ

 رئيس بلدية عبسان الجديدة ياسر أبو عنزة .أ

 رئيس بلدية بني سهيال حماد الرقب .أ

 رئيس بلدية المغازي محمد النجار .أ

 رئيس بلدية القرارة اسماعيل األسطل .أ

 رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان .أ

 رئيس بلدية الشوكة منصور بريك .أ

 رئيس بلدية خزاعة شحدة أبو روك .أ

 رئيس بلدية وادي السلقا أبو مغصيبعالء  .أ

 رئيس بلدية المصدر عبد الحكيم المصدر .أ

 المدير التنفيذي للمجلس د. علي شحدة برهوم
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 اداة اإلةئيس مجلس  كلمة

 

     الجمعية العمومية            المحترمون أعضاءاإلخو / 

 المحترمون               اداة اإلمجلس  أعضاءاإلخو  / 

 السالم عليكم وةحمة هللا وبركاته،،،

 

دمات لمجلس الخ التقرير السنويلكم  رفني أن أقدميش دارةمومية ومجلس اإلعلالجمعية ا أعضاءعن إخواني ونيابة  باألصالة عن نفسي

المجلس خالل هذا العام،  إنجازات، والذي يتضمن أهم 2112النفايات الصلبة في خان يونس ورفح والوسطى للعام  دارةالمشترك إل

 .مجلسخلي المعتمد للحسب النظام الداالمدرجة  لوياتواتجاه تحقيق األسهام في في سبيل مواصلة اإلوالتطلعات التي يعمل بها المجلس 

. 2112،2112، 2114، جمع هذا التقرير استكماالً للسلسلة التقارير السنوية 2112وحرصاً على مشاركة المجلس جميع إنجازات عام 

تم تبني قرار بتوسعة نفوذ  2112ليضم محافظتي خان يونس والوسطى. وفي عام  1222النفايات الصلبة في عام  إدارةحيث تأسس مجلس 

في قطاع غزة  22هيئة محلية من أصل  12الجمعية العمومية للمجلس  أعضاءس ليضم بلديات محافظة رفح ليصبح عدد لمنطقة عمل المج

 .في محافظات خان يونس ورفح والوسطى" النفايات الصلبة للهيئات المحلية دارة"مجلس الخدمات المشترك إل تحت المسمى الجديد:

لنفايات ا إدارةطار ة في إالعمل بما ينسجم مع تطلعات المجلس نحو ترسيخ أسس بيئية سليم كبيرة لتطوير آلياتوشهد هذا العام جهوداً 

ة لويات االستراتيجيواألاإلنجازات التي تمت خالل العام، والتي جاءت في مجملها لتتماشى مع   2112للعام التقرير ويستعرض هذا  .الصلبة

 من أجل القيام بالدور المطلوب منه. والتحديات التي تواجه عمل المجلس مستقبالً  للمجلس

 

النفايات الصلبة  مكب إلىالنفايات المرحلة  كميةفي  نقص كب القائم في دير البلح فقد شهد العامالم إلىوفيما يخص كمية النفايات المرحلة 

 بواسطة كمية النفايات المرحلةشهد العام زيادة في  كما طن. 22.122.31الى  طن 67,132.5 في دير البلح بواسطة آليات المجلس من

أما بالنسبة لمعسكرات الالجئين في مناطق . 2112طن لعام  22212.22إلى  2112طن عام  22222.24من  من األعضاءآليات البلديات 

وبلغت الكمية  ،مكب دير البلح إلىبجمع وترحيل النفايات الصلبة ( ونرواة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية )األقامت وكالنفوذ المجلس فقد 

 ديسمبر 31بالشيكل الجديد حسب تقارير البيانات في  تكلفة التشغيل للمجلسوفيما يلي ملخص  .2112طن عام  12.222.42المرحلة 

2112 . 

 2112، 2112 ، 2112لألعوام األخيرة البيانات المالية التشغيلية  .1جدول 

 5117عام  5112عام  5112عام  الوحد  البند #

 3.221.223.12 3.222.221.21 3.222.112.22 شيكل تكاليف التشغيل اإلجمالية للمجلس )عمليات الجمع( 1

 1.221.221.42 1.222.422.21 1.142.422.22 شيكل تكاليف التشغيل اإلجمالية للمجلس)عمليات التخلص( 5

 3.232.322.22 3.212.232.12 3.212.332.32 شيكل مساهمات البلديات األعضاء 3

 12.223.21 41.232.22 11.422.22 شيكل فروقات عملة 4

 322.322.24 422.122.42 322.212.42 شيكل إيرادات من غير األعضاء )وكالة الغوث ومقاولون( 2

 132.111.22 132.231.13 122.222.22 شيكل عجز مساهمات التشغيل 2

 23.324 22.322 42.132 شيكل / طن تكلفة جمع وترحيل طن نفايات  الفعلي  7

 34 34 34 شيكل / طن قرار مجلس اإلدارة للتسعيرة 8

 2.224 11.421 2.224 شيكل / طن تكلفة التخلص من طن نفايات الفعلي  9

 11.2 11.2 11.21 شيكل / طن قرار مجلس اإلدارة للتسعيرة 11

 44.2 44.2 44.2 شيكل / طن قرار مجلس اإلدارة لتسعيرة الجمع والتخلص  11

 

 2112لعام  النفايات الصلبة إدارةوالمستفيدين من خدمة  األعضاءبلغت الديون المستحقة للمجلس على البلديات فقد  وبناءاً على ما سبق،

  .شيكل 12.212.122.14 اليحو

 

 جنوبيةللمحافظات ال النفايات الصلبة في قطاع غزة إدارةمشروع هو في الوقت الراهن ومن أهم المشاريع التي يقوم المجلس على تنفيذها 

 نشاءا المشروع سيتم من خالل(. وMDLF-PDSUبالتعاون مع وحدة تطوير وضمان المشروع من صندوق تطوير و إقراض البلديات )

. وسيكون 2122مكب نفايات صحي في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة ليستوعب النفايات الصلبة للمحافظات الوسطى والجنوبية حتى عام 

ة إجماليمساحة  تطلب. وينفذ المشروع عبر مراحل ت2141المكب مهيئاً الستيعاب النفايات الصلبة من كافة محافظات قطاع غزة لغاية العام 

( AFD( والوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد )WBGمجموعة البنك الدولي ) قبللى من وونماً حيث تم تمويل المرحلة األد 422تقدر بـ 

 في الموقع بتاريخ وذلك باستخدام أنسب المواصفات الهندسية والبيئية.الحفر أعمال شهد هذا العام و(. EUروبي )وواالتحاد األ
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عمله المتواصل ، ودارةاإلعم الكبير الذي يقدمه مجلس للد لجميع العاملين في المجلس و أتقدم بالشكر والتقديروال يفوتني في هذا المقام أن 

وضع شريك أساسي في تحسين الو أداة رئيسية من أدوات الريادة والتميز لمجلسجعل ا إلىستراتيجيات والسياسات الهادفة اإلعلى وضع 

 ، سائالً المولى عزوجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا الغالي.دوام التقدم والنجاح مجلسال أعضاء ولكافةى في المحافظات الجنوبية البيئ

 

 

 

  

 

 م.يحيى محيي الدين األسطل                                                

 اداة اإلةئيس مجلس                                               

 النفايات الصلبة  دارةمجلس الخدمات المشترك إل                                                  

      رفح والوسطىئات المحلية في محافظات خان يونس، للهي                                                     
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 لمحة عن المجلس 

بدعم  1222في العام  رفح والوسطى ،للهيئات المحلية في محافظات خان يونسالنفايات الصلبة  دارةتأسس مجلس الخدمات المشترك إل

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

حافظتي م النفايات الصلبة الناتجة في إدارةوكان الهدف وراء تأسيسه تكوين جسم قادر على  محافظتي خان يونس ودير البلح.المشترك ل

انب التخلص ج إلىيات( اولثانوي للنفايات )الجمع من الححيث أن صالحيات المجلس تتمثل في تقديم خدمة الجمع ا خان يونس ودير البلح،

وتعكس  .1222من النفايات من خالل تشغيل مكب دير البلح المركزي الذي تم إنشاؤه بمنحة من جمهورية ألمانيا االتحادية عام 

وضع األسس الكفيلة  إلىأساس لعمل المجلس والتي تهدف  2114-2111النفايات الصلبة في فلسطين  دارةاالستراتيجية الوطنية إل

 النفايات الصلبة في إطار تهيئة بيئة فاعلة وآمنة صحياً. إدارةبتحسين فاعلية وكفاءة نظم 

  

 وظائف المجلس

ة )الجمع في نطاق الخدم جة من الهيئات المحلية الواقعةاتباع األساليب المثلى للتخلص من النفايات الصلبة النات إلىيسعى المجلس 

 المجلس . كما يهدفتوفرة والمحددات البيئية والصحيةالم مكانياتاإلمكان بما يتوافق مع اإل ، والعمل على االستفادة منها بقدرالثانوي(

 األساسي للمجلس فإنه مسئول عن القيام بما يلي:وبحسب النظام  ساط المجتمع.وأبين  البيئة والتعامللحفاظ على نشر ثقافة ا إلى

 بشكل علمي وبما يحافظ على نظافة البيئة. والتخلص منهاوضع الخطط المالئمة واالشراف على نقل النفايات  .1

 إقامة وتأسيس مكب صحي للنفايات الصلبة ويتضمن ذلك توفير الصيانة والتسهيالت الكافية لضبط العمليات في مكب النفايات. .2

 يات بالطرق السليمة.اوع النفايات الصلبة من الحجم .3

 .األعضاءيات التجميع للهيئات المحلية اوتزويد وصيانة ح .4

 القيام بالتوعية الجماهيرية للحفاظ على سالمة البيئة. .2

 في نطاق منطقة العمل الجغرافي للمجلس. خرتنظيم حمالت نظافة من وقت آل .2

ناحية النفايات الصلبة سواء من ال إدارةوالعاملين فيها بكل ما يتعلق بعملية  األعضاءتقديم النصح واالرشاد للهيئات المحلية  .2

 األمور البيئية واالجتماعية. اوالصحة العامة  اوالفنية  اوالقانونية 

 أمام أي جهة في كل ما يتعلق بأمور النفايات الصلبة. األعضاءتمثيل الهيئات المحلية  .2

ي تحقق هذا الغرض ني الوسائل التالوسائل التي تقلل من التلوث البيئي الناتج عن النفايات الصلبة وتب  وضع الخطط وتطبيق جميع  .2

 التصنيع.التدوير و وإعادة  يق مبدأ الوقايةوتطب

 التوسعة والنفوذ

 بلديات جانب إلىمحافظة رفح  بلديات بتوسعة نفوذ عمل المجلس ليشمل 22/12/2113بتاريخ  دارةاإلتم اتخاذ قرار من قبل مجلس 

 موزعة على المحافظات في قطاع غزة 22من أصل  حليةهيئة م 12محافظتي خان يونس والوسطى لتصبح خدمات المجلس تغطي 

، رفح ي محافظات خان يونسالنفايات الصلبة للهيئات المحلية ف دارةمجلس الخدمات المشترك إل الجديد: مسمىالتحت الثالث  الجنوبية

ويتمتع مجلس الخدمات بالشخصية االعتبارية وكيان مستقل وله نظامه األساسي المعتمد من وزراة الحكم المحلي.  .(1)شكل  وسطىوال

من  %21أي ما نسبته  2كم 231حوالي  تها الكليةمن عدد سكان قطاع غزة والتي تبلغ مساح %24ما نسبته ويقوم المجلس بخدمة 

  ة لقطاع غزة.جماليالمساحة اإل
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 اداة اإلالجمعية العمومية ومجلس 

، دير البلح ،رفح ،خان يونسبلدية:  12وعددها تتكون الجمعية العمومية للمجلس من رؤساء الهيئات المحلية الواقعة في مناطق النفوذ 

 الفخاري، النصر، الشوكة، المصدر، خزاعة، عبسان الجديدة، بني سهيال، عبسان الكبيرة، القرارة، الزوايدة، البريج، المغازي، النصيرات

وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه يتم  بلديات يتم تعيينهم عن طريق االنتخاب. 2من رؤساء  دارةاإلويتكون مجلس لقا ". وادي السو

من ويتكون مجلس اإلدارة  .21/12/2112بتاريخ  دارةاإل، وقد تم إجراء انتخابات مجلس مرة كل سنتين دارةاإلخابات مجلس إجراء انت

لمناقشة  2112العام خالل  ثالثة عشر مرة دارةاإل. وقد اجتمع مجلس (2)ممثلين عن الجمعية العمومية موضحين في جدول أعضاءسبعة 

 . وسيأتي تفصيل الحق ألهم قرارات مجلس اإلدارة خالل هذا العام األمور الدورية والطارئة ولالطالع على سير العمل

 دارةاإلمجلس  أعضاء. 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنصب البلدية الممثل عنها االسم #

 رئيس مجلس اإلدارة بلدية خان يونس   م. يحيى محيي الدين االسطل 1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بلدية  رفح  أ. صبحي أبو رضوان 5

 عضو مجلس اإلدارة بلدية  دير البلح  أ. سعيد نصار 3

 عضو مجلس اإلدارة بلدية  عبسان الكبيرة  د. محمود أبو دراز 4

 عضو مجلس اإلدارة بلدية  النصيرات  أ. محمد ابو اشكيان 2

 عضو مجلس اإلدارة بلدية  بني سهيال  أ. حماد الرقب 2

 عضو مجلس اإلدارة بلدية  الزوايدة  د. أيمن أبو سويرح 7

مجلس الخدمات المشترك إلدار  النفايات الصلبة للهيئات المحلية في رفح،  نفوذ. 1شكل 
 خان يونس والوسطى
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 النظام الداخلي للمجلس

من قبل الرسمي  عتمادوحاز النظام على اإل .2/2114قبل الجمعية العمومية خالل الجلسة  النظام الداخلي الجديد للمجلس من إعتمادتم 

جاء التقرير السنوي السابق بشكٍل مفصل حول ما يتضمنه و .وبدأ العمل به منذ ذلك الحين 31/14/2114وزارة الحكم المحلي بتاريخ 

والخاص بالنظام االساسي للمجالس  2112( لسنة 1واستناداً لقرار معالي وزير الحكم المحلي رقم ) أساسية. رٍ اومح من لنظام الداخليا

وهو اآلن قيد  12/2112المشتركة تم اعداد النظام االساسي للمجلس وتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للمجلس خالل الجلسة رقم 

 االعتماد من معالي وزير الحكم المحلي.

 5117للعام  اء المجلسأاد

 اإلاداةياألاداء  .1

 ةاإلاداةي الهيكلية 1.1

العمومية للمجلس آخذين بعين االعتبار التوسع المستقبلي  الجمعية أعضاءبموافقة  2/2/2114الهيكل التنظيمي للمجلس بتاريخ  إعدادتم 

لنفايات ا إدارةالفعلي للمجلس والذي سيضم محافظة رفح و المكب المركزي الجديد الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الفخاري ضمن مشروع 

كما جاء في التقرير السنوي السابق . و24/2/2114ه من قبل وزارة الحكم المحلي بتاريخ إعتماد. و تم مدرج الحقاً كما هو  الصلبة الجاري

 مستويات إدارية وهي:  ةثالث تتضمن الهيكلية اإلدارية للمجلس، فإن 2112-2114للمجلس لعامي 

 دارةالعليا ممثلة بمجلس اإل دارةاإل .1

 التنفيذية دارةالوسطى ممثلة باإل دارةاإل .2

 الدنيا ممثلة بإدارات األقسام دارةاإل .3

للهيكلية الجديدة للمجلس بما يتالئم مع عمل المجلس الجديد والمهام المناطة به وذلك حسب قرار مجلس االدارة في جلسة تم اعداد مقترح 

دونم  232وذلك لعدم مالئمة الهيكلية االدارية  الحالية وخاصة بعد انشاء المكب الجديد  بمساحة  31/12/2112بتاريخ  13/2112رقم 

 مكب حسب المواصفات الدولية.وتشغيل معدات ثقيلة داخل ال

 

 لموظفيناستقطاب ا 1.5

 االستقطاب 1.3.1

جراءات الرسمية والقانونية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي اإلتتم عملية التوظيف واالستقطاب في مجلس الخدمات المشترك حسب 

بالتعاقد مع الموظف وذلك حسب حاجة  اً نتهاءاعالن الوظيفي وباإلوابتداءاً  2111( سنة 2وحسب قانون العمل الفلسطيني رقم )

موظف لشغل وظيفة مسئول التوعية واالرشاد  كعقد سنوي ضمن تم استقطاب  2112وخالل عام المجلس المرتبطة بحجم العمل. 

حسب قرار  2112رئيس قسم المكب بداية عام و من الجدير بالذكر، أن المجلس في طور تعيين مشروع ادارة النفايات الصبة ، 

 .13/2112س االدارة في جلسة رقم مجل

    

 تقييم أاداء الموظفين 1.3

ليها، عمراقبة أداء الموظفين العاملين من أجل تحديد نقاط الضعف وعالجها وتعزيز نقاط القوة والحفاظ  إلىيسعى المجلس بشكل مستمر   

كأداة ى حدة علتقييم كل موظف ب عام. ولتحقيق هذه الغاية يقوم المجلس سنوياً  على أداء الموظفين وأداء المجلس بشكلٍ  ينعكس إيجاباً  مما

مسئوله  . حيث يتم تقييم كل موظف من قبلاألعضاءمن أدوات المراقبة والمتابعة الفعالة من خالل نموذج تقييم يستخدم في الهيئات المحلية 

ارات نتاجية والتطور، ومهاإلمن  المستوى والفئة بحيث يغطي التقييم كالً المباشر معتمداً على نماذج رسمية لدى المجلس مقسمة حسب 

 الذات، المسئولية والمبادرة.  إدارةاالتصال والتواصل والعمل بروح الفريق، 

 األاداء المالي .5

 النظام المالي للرواتب 5.1

نظام مالي  عدادإن مع وزارة الحكم المحلي باوتحقيق الرضى الوظيفي لدى جميع الموظفين العاملين في المجلس قام المجلس بالتع إلىسعياً 

ه مؤهالت العلمية والمخاطرة وغيرللرواتب العاملين ومستحقاتهم حسب اللوائح الموجودة لدى وزارة العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وا

 ما يتعلق برواتب الموظفين واستحقاقتهم المالية واضحاً للجميع.  بدوره يجعل هذاو

ساسي لكل والذي يحدد الراتب األ 12/12/2112النظام المالي للرواتب رسمياً لدى وزارة الحكم المحلي بتاريخ  إعتمادتم في حين أنه 

ي، ة الدوروالذي يشمل )الراتب االساسي، عاليضاح االستحقاق رواتب ومرتبط بالفئة والدرجة واألقدمية حسب إموظف حسب سلم ال

ضافي( وكذلك االستقطاع والذي يشمل )قسط يشة، بدل مخاطرة، بدل تنقل، بدل إة االجتماعية، بدل غالء معوة طبيعة العمل، العالوعال

 .1/1/2112 بتاريخ فعلياً  وبدأ العمل في هذا النظام بموجب القانون( آخرأي استقطاع التأمين الصحي، ضريبة الدخل، 



   | 2017 التقرير السنوي لعام
 النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظات خان يونس ورفح ودير البلح دار مجلس الخدمات المشترك إل

 
 

4 

 

  األعضاءمستحقات المجلس على البلديات   5.5

لقاء خدمات الجمع والتخلص التي  2112 شيكل حتى نهاية عام 12.212.122.14 بلغت الرسوم المستحقة على البلديات لصالح المجلس

تم تخفيض نسبة التحصيل الشهري من البلديات  1/2/2112تاريخ  اً منيقدمها المجلس لصالح هذه البلديات، ومن الجدير بالذكر أنه ابتداء

 لك بناءاً ة عليهم، وذجماليحقات اإلالمست إلى شهرياً على أن يتم ترحيل المبلغ المتبقي  البلديات مراعاةً للظروف التي تمر بها %21 إلى

 2112ابتداًء من يوليو  %111الفاتورة الشهرية بنسبة علماً بانه تم الزام البلديات بدفع كامل . 2/2/2112بتاريخ  دارةاإلعلى جلسة مجلس 

قيمة المستحقات المالية على  (3) يوضح الجدول التاليو ،12/12/2112بتاريخ  2/2112وذلك حسب قرار مجلس االدارة في جلسة رقم 

 .2112و 2112و  2112والمرصودة في نهاية  %111و  %21البلديات التي تستفيد من خدمات المجلس حسب النسبة 

 2112و 2112و 2112حتى نهاية  األعضاءمستحقات المجلس على البلديات  .3جدول 

 

 نظام المشتريات 5.3

سام والدائرة بين األق ناوبالتعو نظام مشتريات جديد  إعدادفقد تم  مشتريات ضابط وشامل خاص بالمجلس، تطوير نظام إلىمن باب السعي 

 .12/12/2112تاريخ منذ  باآللية والنماذج المصاحبة وذلك ًً  المجلس وتعميمه على األقسام مقترنا إدارةه من قبل إعتمادالمالية وتم 

 الديون المتراكمة على المجلس  5.4

 .(4)التالي وهو ما يوضحه الجدول ،2017شيكل حسب التقارير المالية في نهاية عام  1,094,450 المتراكمة على المجلس بلغت الديون

  2017و  2016و  2015الديون المستحقة على المجلس حتى نهاية   .4جدول 

 البند
المبلغ المتراكم حتى نهاية 

 )شيكل( 5112عام 

المبلغ المتراكم حتى نهاية 

 )شيكل( 5112عام 

المبلغ المتراكم حتى نهاية 

 )شيكل( 7511عام 

 212.222 222.241 221.343 مبالغ لصالح الموةادين

 322.222 321.213 341.132 العاملينمبالغ لصالح ةواتب 

 1.124.421 242.224 221.421 اإلجمالي

 
 مصاادة ادخل المجلس  5.2

، حيث تقوم بعض الجهات بالدفع للمجلس مقابل خدمة الجمع والتخلص رئيسي على إيرادات الجمع والتخلص يعتمد المجلس في دخله بشكلٍ 

 خرىأتقوم جهات (. كما ، القرارة، دير البلح، وادي السلقاخزاعة، عبسان الجديدةني سهيال، عبسان الكبيرة، ب وهم بلديات )خان يونس،

 لزوايدة،، المغازي، ابني سهيال، دير البلح، النصيرات، البريج بلديات )خان يونس،خدمة التخلص في المكب وهم بالدفع للمجلس لقاء 

 2112و  2112خالل  األعضاءوغير  األعضاءدات البلديات إيرا (2)يوضح الجدول وشركات القطاع الخاص. و ونرواالمصدر( واأل

 .2112و

 

 اسم البلدية
 5117الرصيد المتراكم حتى نهاية  5117المبلغ المستحق لعام  5112المبلغ المستحق لعام  5112الرصيد المتراكم حتى نهاية 

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

 2.322.222.21 4.122.132.22 244.213.42 312.222.12 221.421.24- 212.222.22- 3.122.423.22 4.324.312.21 خانيونس

 1.411.221.22 1.223.232.24 142.413.21 122.112.32 23.223.22 131.422.22 1.222.223.42 1.224.241.22 بني سهيال

 222.221.12 242.131.22 32.231.21 21.222.22 2.332.22 22.121.21 211.322.11 222.222.21 عبسان الكبير 

 124.132.42 312.122.12 24.212.24 31.112.22 12.341.22 41.413.11 142.222.24 233.242.12 خزاعة

 22.222.22- 21.311.32 42.223.42 22.222.12 1.223.21- 31.122.22 123.222.34- 23.441.42- عبسان الجديد 

 142.121.12 211.222.24 22.212.23 112.222.21 132.222.42- 22.212.21- 124.224.12 423.424.14 القراة 

 2.113.112.22 3.121.222.42 242.222.21 222.121.14 22.211.21- 122.213.31 1.221.222.21 2.222.222.12 ادير البلح

 132.123.22 312.231.23 2.431.22 14.223.22 23.312.21- 34.123.22- 122.122.21 322.321.22 النصيرات

 142.322.22 213.214.42 14.223.21 12.242.21 21.42- 13.122.24 133.242.22 122.222.32 البريج

 3.312.42 42.142.21 22.223.21 31.124.22 22.211.12 41.422.22 23.222.22- 22.214.11- المغازي

 221.222.22 412.214.41 21.231.22- 12.222.22- 2.122.32- 11.221.41 321.222.42 422.122.22 الزوايد 

 122.112.22 121.322.42 22.212.42 31.111.22 2.322.24 22.222.23 22.211.42 132.222.32 واادي السلقا

 1.224.41 3.212.24 2221.322 2222.22 12122.233- 12311.42- 11.121.21 11.211.21 المصدة

 2.411.212.22 12.212.122.14 اإلجمالي



   | 2017 التقرير السنوي لعام
 النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظات خان يونس ورفح ودير البلح دار مجلس الخدمات المشترك إل

 
 

5 

 

 2112و  2112و  2112 إيرادات المجلس خالل .2جدول 

 5117مجموع إيراادات  5112مجموع إيراادات  5112مجموع إيراادات  الجهة

 3.232.322.22 3.213.322.24 3.212.332.32 البلديات األعضاء

 322.322.24 422.122.42 322.212.42 األعضاءغير 

 3.224.223.22 4.122.231.12 4.133.134.22 إجمالي إيراادات األعضاء وغير األعضاء )شيكل(

 

 الموازنة التقديرية  5.2

. وكذلك 23/13/2112شيكل بتاريخ   11.211.211رسمياً من قبل وزارة الحكم المحلي والبالغة  2112تم إعتماد الموازنة المقدرة  للعام 

 .12/13/2112بتاريخ شيكل  2.222.311والبالغة رسمياً من قبل وزارة الحكم المحلي  2112الموازنة المقدرة للعام اعتماد تم ا

 الجمع والتخلص  أسعاةتكاليف و 5.7

 .2112و 2112و 2112من  الجمع والتخلص المرصودة لكلٍ  تكاليف وأسعار  (2) يوضح الجدول التالي

 2112، 2112، 2112 ـوتكاليف الجمع والتخلص ل أسعاربيانات  . 2جدول 

 البند

 طن(/)شيكل 5117   طن(/)شيكل 5112  طن(/)شيكل 5112

 التكلفة 
قرار مجلس اإلدارة 

 للتسعيرة 
 التكلفة 

قرار مجلس اإلدارة 

 للتسعيرة
 التكلفة 

قرار مجلس 

 اإلدارة للتسعيرة

 34 23.324 34 22.32 34 42.132 والترحيلالجمع 

 11.2 2.224 10.8 11.42 10.8 2.224 التخلص

 

 الدعم والمساعدات  5.8

 شيكل. 233.222لتر سوالر من وكالة الغوث كمنحة بقيمة  122.211إستالم تم 

 

 اداة قراةات مجلس اإل 5.9

 .2112هيئة محلية تحت نفوذ المجلس خالل عام  12والمكون من الـ دارة( قرارات مجلس اإل2يوضح الجدول التالي )

 2112للعام  دارةقرارات مجلس اإل. 7جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األاداء الفني .3

  الجمع الثانوي للنفايات  3.1

يقوم المجلس بشكل أساسي بمهمة الجمع الثانوي  1222عام ات المشترك للمحافظات الجنوبية في قطاع غزة منذ تأسيس مجلس الخدم

مكان  لىإيات عن طريق آليات جمع وترحيل النفايات او، حيث يتم نقل النفايات الصلبة من الحت الصلبة من المناطق التي يخدمهاللنفايا

 ألعضاءاللمجلس شرق مدينة دير البلح والذي تجري فيه عمليات التخلص. وبذلك فإن البلديات التخلص وهو مكب النفايات المركزي التابع 

 المكب( لىإيات او( ويقوم المجلس بعملية الجمع الثانوي )من الحياتاوحال إلىلي للنفايات الصلبة )من المنازل وبعملية الجمع األ يقومون

ل ومتابعة منتظمة من الجهاز اومع النفايات من مناطق الخدمة بشكل دوري ضمن جد. ويقوم المجلس بعملية ج(2كما هو موضح في شكل )

ناطق ذات الكثافة يات الماو، فيما يتم تفريغ حيات من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية يومياً اوحيث يتم تفريغ الح .في المجلس اإلداري

 عداد القراةات  التاةيخ ةقم المحضر

1/2017 21/11/2112 4 

2/2017 05/03/2017 3 

3/2017 20/03/2017 5 

4/2017 29/04/2017 1 

5/2017 01/06/2017 7 

6/2017 08/07/2017 4 

7/2017 20/08/2017 2 

8/2017 24/08/2017 1 

9/2017 26/08/2017 2 

10/2017 21/10/2017 1 

11/2017 27/11/2017 4 

12/2017 18/12/2017 1 

13/2017 30/12/2017 4 
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قات األعياد والمناسبات وغيره. ومن الجدير ذكره أن هناك تنسيق وأالسكانية المنخفضة مرة كل ثالثة أيام وعلى مدار العام مع مراعاة 

 .  فيما يتعلق بالنشاط الدوري لجمع وترحيل النفايات من مناطق الخدمة األعضاءمتواصل ما بين المجلس ودوائر الصحة والبيئة في البلديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمع الثانوي مناطق النفوذ: 3.1.1

ن يونس لهيئات المحلية الواقعة في محافظتي خاا يات المناطق التابعة لبعضاومن ح بجمع وترحيل النفايات الصلبةيقوم المجلس حاليا ً 

 لقا(وادي الس ،دير البلح ،القرارة ،عبسان الجديدة ،خزاعة ،عبسان الكبيرة ،بني سهيال خان يونس،من ) وسطى وهي بلديات كلٍ وال

المصدر، النصيرات، الزوايدة بجمع النفايات الناتجة ضمن حدودها المغازي،  البريج، بلديات كل ٍمن بينما تقوم بلديات. 2وعددهم 

 .ونروالديات واألوجود تنسيق ما بين المجلس وهذه البفي ظل  ونرواريق آليات األعن ط اوذاتياً 

 المجلس آلياتكمية النفايات المرحلة ب 3.1.2

 (2)اآلتي ويوضح الجدول  .2112طن للعام  22.122.31 من البلديات األعضاء المجلس آلياتبلغت كمية النفايات المرحلة بواسطة  

  حسب مناطق الخدمة التي تم الجمع منها. 2112و 2112و 2112 المجلس بجمعها خالل آلياتكميات النفايات التي قامت 

 كمية النفايات المرحلة بآليات المجلس حسب المنطقة .8جدول 

 المنطقة #
 5112عام 

 )طن(

 5112عام 

 )طن(

 5117عام 

 )طن(

 26,363.25 22.244.22 22.222.24 خان يونس 1

 5,635.07 2.232.24 2.441.22 بني سهيال 2

 3,159.18 2.214.22 2.214.21 عبسان الكبير  3

 2,067.32 2.124.21 2.112.24 خزاعة 4

 2,328.82 2.412.21 2.443.21 عبسان الجديد  5

 5,032.64 2.222.21 2.222.22 القراة  6

 16,330.76 12.122.24 12.421.24 ادير البلح 7

 24.36 321.24 1.11 النصيرات  8

 1.11 121.31 1.11 المغازي 9

 86.00 112.24 22.32 الزوايد  11

 1,139.9 1.121.22 1.122.23 واادي السلقا 11

 22.222.21 21.221.24 اإلجمالي

 

22.122.31 

  

 آليات جمع وترحيل النفايات 3.1.3

في  وترحيل هذه النفاياتمخصصة للجمع الثانوي للنفايات من المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس من نوع رافعة آلية  12لك المجلس تيم

 2آليات جديدة )  11موزعة بين قسمي محافظة الوسطى وخان يونس ، كذلك قام المجلس باستالم  المكب المركزي شرق دير البلح

من نوع رمثة ( بحيث تعمل آليات الضاغطة لتحسين خدمة الجمع الثانوي بينما آليات الرمثة لتشغيل  محطات  3من نوع ضاغطة ، 

 دور  التخلص من النفايات ضمن نفوذ المجلس. 2شكل 
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( البيانات العامة الخاصة بآليات 2)التالي جدول ويوضح الباإلضافة الى مركبتي نقل النفايات الطبية من نوع مرسيدس.  ، الترحيل

    جمع النفايات الموجودة لدى المجلس

 بيانات حول آليات جمع النفايات في المجلس .9جدول 

الحمولة التصميمية  العدد مكان الخدمة )الموديل(سنة االنتاج  البيان اسم اآللية
 )طن(

 5.5 4 المحافظة الوسطى 1995 رافعة + قالب FL 614 -فولفو 
 2.2 1 المحافظة الوسطى 1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 
 2.2 1 خانيونس-المحافظة الوسطى 1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 
 9 1 المحافظة الوسطى 2008 رافعة + قالب Dx1280 -رينو 
 9 2 محافظة خان يونس 2008 رافعة + قالب Dx1280 -رينو 
 9 5 محافظة خان يونس 1995 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 
 9 2 محافظة خان يونس 1997 رافعة + قالب FL 619 -فولفو 

 11 7 الوسطى -خانيونس-رفح 2116 ضاغطة FM6*4فولفو 
 21 3 الوسطى-خانيونس-رفح 2016 رمثة FM8*4فولفو 

 2111 مركبة تجارية مرسيدس سبرنتر
عيادات الرعاية األولية بمحافظات خانيونس 

قسمي المختبر والكلى في ورفح والوسطى و 
 بغز الطبي مستشفى الشفاء 

2 - 

 26 إجمالي عدد آليات جمع النفايات الموجودة في المجلس
 

 جمع وترحيل النفايات لياتاألاداء العام آل 3.1.4

 إلىالها إدخواً على البيانات الواردة من قبان المكب إعتماد اإلداريالفني والمجلس بشكل يومي من قبل الطاقم  آلياتيتم متابعة أداء 

 إلى ةضاف، باإل.. إلخعلى حدة من عدد ورديات ورحالت وساعات عمل وكمية نفايات توضح ما يتعلق بإنتاجية كل آلية قاعدة بيانات

بيانات  (11)ويوضح الجدول الحقاً.  م الحديث عنهالتي سيت (Fleet Management) المركبات إدارةالمتابعة اللحظية عبر برنامج 

 .2112و 2112و 2112ة للمجلس خالل عامي جمع النفايات التابع لياتاألداء العام آل

 آلليات ترحيل النفاياتبيانات األداء العام  .11جدول 

 2117 2116 2115 اإليضـــاح #
 26 16 16  إجمالي آليات النفايات* 1
 1 0 0 آليات احتياط 2
 24 16 16 آليات متاحة للعمل 3
 61147 67956 70270 بآليات المجلس كميات النفايات المرحلة ) بالطن ( 5
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر المسافات المقطوعة ) كم ( 6
 25439 25421 25732 ساعات العمل الفعلية لآلليات ) ساعة ( 7
 9668 9579 9397 عدد الرحالت ) النقالت( للمكب 8

 
، وجاري العمل على توريد  2112مع العلم بأنه لم يتم تشغيل اآلليات الجديدة من نوع ضاغطة لخدمة الجمع الثانوي خالل عام 

هذه اآلليات كذلك عمل خطة تشغيل متكالمة لهذه اآلليات بالتوافق مع البلديات المعنية، باإلضافة إلى ذلك الحاويات الالزمة لتشغيل 

 ناداً إلىواست فإن المجلس سوف يقوم بتشغيل آليات الرمثة بعد اكتمال محطات الترحيل في محافظات رفح وخانيونس والوسطى .

 (.11)ألعوام األخير  موضحة بالجدول التالي معدل ساعات العمل اليومي لآللية الواحد  ل الجدول أعاله فإن
 .2117، 2116، 2115 معدل ساعات العمل اليومي آلليات الجمع والترحيل في .11جدول 

 يضاحاإل القيمة الوحدة البند #
2112 2112 2112 

الترحيل المتاحة عدد آليات الجمع  1
 للعمل

 ( متعطلة73/25اليات) 14 16 16 عدد
  25439 25421 25732 ساعة عدد ساعات العمل اإلجمالي 2
 عدد اآلليات/عدد الساعات 1817 1529 1612 ساعة عدد ساعات العمل لكل آلية 3
  340 341 341 عدد عدد أيام العمل المتاحة 4
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المعدل اليومي لساعات عمل كل  2
 5 5 يوم\ساعة آلية

عدد أيام  /عدد ساعات عمل كل آلية *5.34
 العمل

، مما أدى إلى زيادة  2112نالحظ زيادة المعدل اليومي لساعات العمل لكل آلية وذلك بسبب توقف آليتين في عام  *

 الضغط على اآلليات التاحة للعمل لهذا العام.

 يات جمع النفاياتاوح 3.1.2

( كوب في جميع مناطق نفوذه بطريقة يسهل الوصول لها من قبل المواطنين 1يعمل المجلس على توفير حاويات جمع النفايات سعة )

وآليات الترحيل. ويقوم المجلس ما بين فترة وأخرى بإعادة نقل وتوزيع هذه الحاويات ما بين المناطق حسب الحاجة وبالتنسيق 

ويوضح  2112في عام حاوية تقريباً  2528يملك المجلس ما إجماليه ويئة لدى البلديات األعضاء. المتواصل مع دوائر الصحة والب

لبيانات اعلى ( العدد التقريبي للحاويات المتوفرة في مناطق نفوذ المجلس حسب المنطقة التي تتبع لها استناداً 12الجدول التالي )

  .2112و  2112و  2112من  المتوفرة لكلٍ 

 

 في مناطق نفوذ المجلس ياتاوعدد الح .15جدول 

 5117 5112 5112 البلدية #

 850 221 894 خان يونس 1

 140 142 169 بني سهيال 2

 0 242 265 عبسان الكبيرة 3

 90 22 162 خزاعة 4

 110 131 120 عبسان الجديدة 5

اإلجمالي التقريبي لحاويات محافظة خان 

 يونس
1610 1423 1190 

 221 221 315 النصيرات 1

 422 422 395 دير البلح 5

 322 322 321 القرارة 3

 122 122 235 الزوايدة 4

 23 22 65 وادي السلقا 2

 1332 1322 1390 اإلجمالي التقريبي لحاويات المحافظة الوسطى

اإلجمالي التقريبي العام لعداد الحاويات في 

 مناطق نفوذ المجلس
3111 2242 

2222 

 يات المجلساوالدعم والمساعدات المقدمة لصالح ح 3.1.2

في إطار السعي نحو توفير عدد الحاويات المالئم لكمية النفايات الصادرة من مناطق النفوذ، تقوم بعض الجهات المانحة بتوفير 

 .2112لصالح الحاويات خالل عام ( الدعم المقدم 13مخصصات لتوفير الحاويات من فترة إلى أخرى. و يوضح الجدول التالي )

 2112عدد الحاويات التي تم الحصول عليها خالل عام . 13جدول 

الهيئة المحلية  البيان #

 المستفيد 

 جهة الدعم السنة

  الهالل األحمر الفلسطينيمنحة  - الزوايدةبلدية  2112 الزوايدة كوب 1حاوية سعة  32 1

 مدينة حمد –اللجنة القطرية  –بلدية خانيونس  2112 خانيونس كوب 1حاوية سعة  41 5

 
 

  (Fleet Management) لياتبرنامج متابعة حركة اآل  3.5

بالتعاقد مع إحدى الشركات  4/1/2112سعياً إلى مراقبة وضبط حركة سير اآلليات التابعة للمجلس بجميع أنواعها قام المجلس بتاريخ 

( على جميع آليات المجلس وبذلك أصبح GPS(، تم تركيب أجهزة المالحة )Fleet Managementلخدمة متابعة الحركة )الموفرة 

االستفادة  ، وقد تمالطاقم اإلداري قادراً على متابعة تحركات جميع اآلليات عبر بوابة إلكترونية خاصة بحساب المجلس على اإلنترنت

آللية في المسار، التأكد من أداء عملية الجمع لعدد الحاويات المطلوبة في نقطة التجميع من خالل من ذلك في حاالت التأكد من حركة ا

 ويتطلع المجلس حالياً إلى:معرفة وقت التوقف، وتجاوز السائقين للعمل المنوط واستبيان الشكاوي.  

 البرنامج، وكذلك اإلعتمادية، الستقرار الشبكةربط االجهزة باالليات الموردة حديثاً للمجلس سيزيد من فاعلية االستفادة على  .1

 بااللية ومالئتمها بشكل أكبر لالجهزة مما سيزيد االعتماد والموثوقية في البيانات، ويقلل أعطال األجهزة.

وب لتم تطوير جزء من نظام التقارير الصادرة من البرنامج بالتعاون مع الشركة المزودة للخدمة ولكن ليس بالشكل الكامل والمط .2

 والشركة تحاول بشكل مستمر تطوير البرنامج بما يتالئم أكثر مع حاجة المؤسسات لالستفادة واالعتماد عليه بشكل أكبر.
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 موقع قسمي محافظة الوسطى وخان يونس .4شكل 

 عوائق ومشاكل للنظام:

أكبر مشكلة واجهت عمل النظام ومدى اإلعتماد  .1

عليه كلياً هي تعطل األجهزة بشكل مستمر وعدم 

والذي إلتزام الشركة باالستبدال لها دورياً 

فسرته الشركة بعدم دخول األجهزة البديلة من 

 المعابر.

المتابعة اليومية للنظام تتطلب توفير بعض  .2

 اإلمكانيات المادية والبشرية.

تزداد األعطال بشكل مستمر ومتواصل نتيجة تهالك 

االليات من حيث عدم استقرار شبكة الكهرباء، وتهالك 

 االلية بشكل عام.

 

 

 ع القائم لمساةات آليات المجلسلوضفني ل تشخيص  3.3

. (4) يكما هو موضح في الشكل التال الوسطى وخان يونس حافظتيم تافي كل 12الـ تشخيص الوضع الحالي لمسارات آليات المجلس  تم

وذلك ألهمية إدارك أن مسارات آليات جمع النفايات الصلبة هي عملية مستمرة وتدريجية  بهدف تحسين الوضع الحاليوجاء هذا التشخيص 

بلديات للتحديات اليومية. وأن التخطيط السليم سيحافظ على رضا ال ستجابةالبلديات واإل إحتياجاتليتها تظهر في تلبية وفاعحيث كفاءتها 

 حتياجاتجه الخلل واإلوأتتبع  نظيفة. لذا تم جمع وحصر المعلومات التالية من أجلوفاظ على شوارع عامة حول جمع النفايات الصلبة للح

 :وخان يونس الوسطىمحافظتي  يالالزمة لقسم

  عمال وفنيين./من آليات، معدات صيانة، موظفينن سميقالما يحويه 

 المجلس مناطق الخدمة آلليات. 

 .تشخيص فني آلليات المجلس 

  المجلس مسار آلياتتحديد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  يونس.

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

 

 اسم البلدية نوع الخدمة
عداد السكان 

 )نسمة(

مساحة الخدمة 

 (5)كم

 5117معدل كمية النفايات  

 )طن/شهرياً( 

 قسم محافظة الوسطى

 خدمة جمع وتخلص

 1.322.41 12.311 75,132 دير البلح 1

 412.32 11.222 29,004 القرارة 2

 24.22 3.221 6,715 وادي السلقا 3

 )فقط في شهر ديسمبر( 22 2.111 23,841 الزاويدة: في حال تعطل آلية البلدية 4

 ) فقط في شهر فبراير( 24.32 9.755 54,851 النصيرات: في حال تعطل آلية البلدية 5

 Fleet Management -صور  مقتبسة من بوابة متابعة حركة اآلليات   .3شكل 
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 محافظتي الوسطى وخان يونس المجلس لقسمي وصف لمساةات العمل آلليات 3.3.1

ية اوحيث تم اعطاء كود لكل ح .على خرائطكوب  1والتي تحوي كافة حاويات المجلس بسعة  12الـ  جميع مسارات آليات المجلسرسم تم 

آلية من  لكل مسارات العمل بشكل يوميكما تتضمن الخرائط . الدوريالفحص ولعمليات المتابعة  يات وحالتهااومن أجل أرشفة مواقع الح

  ت.بجميع الرحال 12آليات المجلس الـ 

 

 التخلص من النفايات  3.4

بتقديم خدمة التخلص من النفايات لصالح جميع الهيئات المحلية الواقعة في محافظتي خان يونس ودير البلح والتي يبلغ  يقوم المجلس حاليا ًً

للمجلس والبلديات الجمع والترحيل التابعة  آلياتحيث تقوم  .2كم 122حوالي  تبلغ ةنسمة بمساحة إجمالي 211.111حوالي ها عدد سكان

مكب النفايات المركزي التابع للمجلس والواقع شرق  إلىبنقل النفايات من مصادرها في المدن والمخيمات  ونرواووكالة الغوث الدولية األ

 سب اآلليات واإلمكانياتوإشراف المجلس ح إدارةتتم فيه عملية التخلص من النفايات ضمن عقود خاصة تحت مدينة دير البلح والذي 

 مكب النفايات الرئيسي في منطقة الفخاري. إنشاءمن  نتهاءالمتوفرة. و ستنضم بلديات محافظة رفح للخدمة عند اإل

 مكب النفايات المركزي 3.4.1

ويقع شرق مدينة دير البلح على  1222في عام ( GTZن األلماني )اوبدعم من وكالة التعالمكب المركزي التابع للمجلس  إنشاءتم 

بهدف التخلص من النفايات الصلبة بأساليب وطرق من نوعه في األراضي الفلسطينية ل ووهو المكب األ دونم. 22مساحة تبلغ حوالي 

ل، القبان، المخطط العام للمكب وعليه تفاصيل المدخ 2112-2114لعام  وي السابق للمجلسوجاء في التقرير السن. وبيئيةصحية 

 وأحواض تجميع العصارة باإلضافة إلى آلية عمل المكب.

 حواادث المكب 3.4.5

متراً جعل المكب عرضةً لجملة من التحديات والحوادث و   30 إنتهاء العمر الزمني لمكب دير البلح وارتفاع النفايات إلى ما دون

وجود حريق  2112أبرزها الحرائق التي تحدث بشكٍل مستمر لعدم وجود نظام لتجميع للغازات وباألخص غاز الميثان. وشهد عام 

 عا، وهي كالتالي:كبير شمل مناطق واسعة، وحدوث حوادث صغيرة كان يمكن أن تشكل خطورة وتمت االستجابة  والمعالجة سري

خدمة تخلص 

 للبلديات

 223.22 12.311 75,132 دير البلح 1

 122.22 11.222 29,004 ديسمبر( –القرارة )يوليو  2

3

1 

 222.21 9.755 54,851 النصيرات 

 342.22 5.300 15,491 البريج 4

 424.21 7.010 23,841 الزوايدة 2

 222.22 3.055 9,671 المغازي 2

 22.44 4.160 2,587 المصدر  2

خدمة تخلص 

لمخيمات الالجئين 

 من قبل األونروا

 222.44 0.405 25,142 معسكر المغازي +معسكر دير البلح 1

 قسم محافظة خان يونس

 خدمة جمع وتخلص

 2.123.21 57.764 205,125 خان يونس 1

 422.22 5.170 4,1439 بني سهيلة 2

 223.22 7.028 26,767 عبسان الكبيرة 3

 124.12 3.328 9,290 عبسان الجديدة 4

 122.22 2.527 11,388 خزاعة 5

خدمة تخلص 

 للبلديات

 خان يونس 1

 

1.223.23 

 بني سهيلة 2

 

242.42 

 عبسان الكبيرة 3

 

222 

خدمة تخلص 

آليات  -للبلديات

 الوكالة

خدمة تخلص 

لمخيمات الالجئين 

 من قبل األونروا

 112.24 حي الهولندي والياباني 1

 1.122.11 معسكر خان يونس 2
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 عدد حوادث الحرائق في مكب دير البلح .12جدول 

 2112عدد الحوادث في 

 1 فبراير

 1 ابريل

 1 مايو

 1 اغسطس

 1 سبتمبر

 1 نوفمبر

 1 ديسمبر

 المكب إلىكمية النفايات الواةاد   3.4.3

طن خالل العام  122.222.42بلغت كمية النفايات الواردة إلى المكب المركزي التابع للمجلس شرق مدينة دير البلح ما مجموعه 

( كميات 16وذلك حسب تقرير جهاز القبان الذي يقوم بتسجيل أوزان النفايات الواردة إلى المكب. ويوضح الجدول  التالي ) 2112

منها في المكب حسب الجهة التي قامت بترحيل النفايات والمنطقة التي تم الجمع منها، ولمزيد من التفاصيل النفايات التي تم التخلص 

 (.1يرجى مراجعة ملحق )

 2017،  2016،  2015كميات النفايات الواردة إلى المكب خالل  .12جدول 

 

 المنطقة الجهة #
عام 

 )طن(5112

 عام 

 )طن(5112

 عام

 )طن(5117 

 نسبة التغير بين عامي

 5117و  5112

1 

ك 
ر
شت
لم
ت ا

ما
خد
 ال
س
جل
م

 

بة
صل

 ال
ت
يا
فا
الن
ة 
ر
دا
إل

 
ص(

خل
وت
ع 
جم
(

 

 %3- 26,083.25 26,814.22 27,986.24 خان يونس

 %4- 5,555.07 5,799.94 6,440.95 بني سهيال 2

 %51- 3,159.18 6,494.96 6,814.71 عبسان الكبيرة 3

 %4- 2,067.32 2,154.80 2,019.64 خزاعة 4

 %3- 2,328.82 2,406.90 2,443.51 عبسان الجديدة 5

 %14- 5,032.64 5,859.70 5,988.26 القرارة 6

 %2 16,228.76 15,877.24 17,421.84 دير البلح 7

 %94- 24.36 390.74 0.00 النصيرات 8

 %100- 0 154.3 0 المغازي 9

 %27- 86.00 117.74 22.3 الزوايدة 10

 %7 1,139.90 1,061.96 1,098.73 وادي السلقا 11

 %8- 21.212.31 67,132.50 70,221.24 اإلجمالي لمجلس الخدمات المشترك )طن(

1 

ص(
خل
)ت
ت 
يا
لد
الب

 

 %18 18,765.91 14,168.68 11,685.90 خان يونس

 %5 10,157.67 8,262.64 7,831.84 بني سهيال 2

 %91 6,923.98 1032.1 91.58 الكبيرةعبسان  3

 %60  110.42 44.46 عبسان الجديدة 4

 %17- 1,173.35 329.36 384.83 القرارة 5

 %20 8,205.88 8,447.47 6,739.41 دير البلح 6

 %22- 10,670.44 7,408.17 11,551.84 النصيرات 7

 %18- 4,162.66 3,136.70 3,696.64 البريج 8

 %23 3,431.92 4,098.28 3,138.47 المغازي 9

 %1- 5,697.68 5,320.18 5,399.76 الزوايدة 10

 %79 629.28 264.24 56.43 المصدر 11

 %33 69,818.77 52,578.24 50,621.16 اإلجمالي للبلديات )طن(

 
 %9 14,252.87 13,114.23 10,032.72 خان يونس 1
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 5117عام المكب من مناطق النفوذ خالل  إلىإيضاحات حول كميات النفايات الواةاد   3.4.4

 كمية النفايات التي تم جمعها من قبل آليات المجلس : 

 ، وذلك يرجع إلى األسباب التالية:%2يالحظ أن هناك نقص في كمية النفايات التي تم جمعها من قبل المجلس بنسبة 

يونس بالتعاقد مع مقاول خارجي لرفع حاويات آلية رمثة في عدد من المجمعات سابقاً مثل مجمع خان يونس: قامت بلدية خان  .1

 معن ومجمع بركة المشروع. فقلت كمية النفايات المرحلة من قبل آليات المجلس.

 بعة للمجلس.ة التابني سهيال: قيام بلدية بني سهيال بتوسيع نطاق خدمة آلية الضاغطة التابعة للبلدية على حساب آلية الرافع .2

نتيجة أن البلدية تستخدم بعض النقاط العشوائية ) مثل منطقة المطاحن ( لترحيل النفايات باستخدام  %14القرارة: انخفاض بنسبة  .3

 تراكتور وكارات ، ومن ثم نقل هذه النفايات إلى مكب دير البلح عن طريق مقاول .

ل آليات المجلس وذلك بسبب الزيادة الطبيعية في كمية النفايات المتوالدة يومياً في الجمع من قب %2دير البلح: يوجد زيادة بنسبة  .4

 نتيجة زيادة عدد السكان .

، ولكن ما قام المجلس بترحيله %111بلديات النصيرات والمغازي والزوايدة: تقوم بالجمع فعلياً عبر االليات الخاصة بهم بنسبة  .2

 لمجلس نتيجة حدوث أعطال لديهم في الياتهم ولفترة محدودة.هو نتيجة استعانة تلك البلديات باليات ا

 . %2بلدية وادي السلقا: لم يطرأ أي تغيير على خدمة الجمع للبلدية من قبل المجلس والفارق يشكل نسبة  .2

عدد من  بسبب قيام البلدية بالتعاقد مع مقاول خارجي لرفع حاويات آلية رمثة في %21بلدية عبسان الكبيرة : انخفاض بنسبة  .2

المجمعات ، بحيث يتم التوسع على حساب آلية المجلس من نوع رافعة بشكل تدريجي ، مما أدى إلى نقص كمية النفايات المرحلة 

 من قبل آليات المجلس .

 نتيجة أن البلديات شرق خانيونس تستخدم بعض النقاط العشوائية %4،  %3بلدية عبسان الجديدة وبلدية خزاعة : انخفاض بنسبة  .2

 ) مثل منطقة  شرق خزاعة ( لترحيل النفايات باستخدام تراكتور وكارات .

 كمية النفايات التي تم جمعها من قبل آليات البلديات األعضاء

 (، وذلك يعزى إلى األسباب التالية:%4من المالحظ زيادة في كميات النفايات الواردة إلى المكب من قبل آليات البلديات بنسبة إجمالية )

سهيال: قيام بلدية بني سهيال بتجميع النفايات وترحيلها في نقاط تجميع عشوائية ليتم ترحيلها فيما بعد للمكب عن طريق منح بني  .1

 من الوكالة.

عبسان الكبيرة: قيام بلدية عبسان الكبيرة بترحيل النفايات الى نقطة تجميع عشوائية بسبب الزيادة الكبيرة في كمية النفايات  .2

ة امكانيات المجلس الستيعاب هذه النفايات بواسطة آلياتها نظراً لزيادة الضغط في مناطق الخدمة ، كذلك قيام البلدية الناتجة. وقل

 بالتعاقد مع مقاول خارجي لرفع حاويات آلية رمثة موزعة في أماكن ومجمعات مخصصة .

 عبسان الجديدة: قيام بلدية عبسان الجديدة بالترحيل في نقاط تجميع عشوائية.  .3

دير البلح: حدثت حمالت للنقاط العشوائية لجمعها من قبل البلدية في فترات معينة من السنة هذا ما أدى لزيادة نسبة الترحيل من  .4

 قبل البلدية.

ب عشوائي( ولكن يبدو نتيجة ظروف جوية او خالفه تم ترحيل المصدر: كانت ومازالت تستخدم منطقة تفريغ عشوائية )مك .2

 بعض الرحالت لمكب دير البلح.

2 

ث
غو
 ال
لة
كا
و

 
 

 %3- 6,929.23 7,140.94 5,905.37 والمغازي دير البلح

 - - 58.08 - النصيرات 3

 - - 103.1 - البريج 4

 - - - - جباليا 5

 - - - - معسكر الشاطئ 6

 - - - - رفح 7

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

 

21,182.10 

 

4% 

1  
ص

خا
ع 
طا
ق

 - - - 9,083.84 الشركة الفلسطينية 

 - 2.222.32 - - الربيعشركة  2

 - - 12,041.85 - شركة القاعود )الوحدة الوطنية( 3

 - - - 9,083.84 نقليات عبد العزيز بشير 4

 12,041.85 9,083.84 اإلجمالي للمقاولين )طن(

 

2,992.32 

 

-75% 

145,913.3 اإلجمالي العام للتخلص في المكب )طن(

3 

152,168.94 

 

155,698.49 

 

2% 
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 كمية النفايات التي تم جمعها من قبل آليات وكالة الغوث

( وذلك يعزى إلى الزيادة %4من المالحظ أن كمية النفايات المنقولة إلى المكب عن طريق آليات األونروا قد زادت بنسبة إجمالية )

 السكانية الطبيعية وما يلحقه من زيادة عمران في المعسكرات المستهدفة.

 

 كمية النفايات التي تم جمعها من قبل القطاع الخاص )آليات المقاولين(

(. %22( بنسبة )2016كمية النفايات التي يتم التخلص منها في مكب دير البلح عن طريق القطاع الخاص قد قلت عن السنة السابقة )

( حول جدول كميات النفايات الواردة إلى المكب من مناطق البلديات األعضاء ووكالة الغوث 1يد يرجى االطالع على الملحق )وللمز

قد زادت   2112. وإجماالً نالحظ أن كمية النفايات الواردة إلى المكب الرئيسي للمجلس )مكب دير البلح( في عام 2112خالل عام 

رغم التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، وذلك يرجع إلى األسباب  2112الواردة خالل سنة ( عن الكمية %2بنسبة قليلة )

 التالية:

، لكن أيضا  طبيعة تغير األنشطة العمرانية %4إلى  3برغم أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان في قطاع غزة تتراوح ما بين % .1

ليست بالزيادة الكبيرة ولكن قد يكون أحد أسباب ذلك  %2دة وبالتالي فإن نسبة واإلقتصادية تؤثر كذلك على كمية النفايات المتول

 . هو لجوء بعض البلديات لتفريغ نفاياتها في مكبات عشوائية

أثر بشكل او بآخر على كمية  2112تردي األوضاع االقتصادية في قطاع غزة عموماً وارتفاع معدالت الفقر والبطالة لسنة  .2

 النفايات المتولدة.

 
 محطة ترحيل النفايات في خان يونس 3.4.2

 الخلفية والهدف

ودراسة الجدوى والتصاميم التفصيلية النفايات الصلبة في قطاع غزة  إدارةمشروع  كأحد أنشطةتأتي محطة ترحيل خان يونس 

ت الصلة الفلسطينية ذا( بمشاركة جميع الوكاالت UNDPوالتي أجريت من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) 2112للمشروع عام 

كب بناء ملمكب جحر الديك في محافظة غزة،  مجموعة من التوصيات منها عمل توسعة. حيث خلصت الدراسة بو المانحين الدوليين

 ن تنشأالصلبة. بحيث أ نفاياتمحطات ترحيل لل بناء خمسئم حالياً في جنوب قطاع غزة، والجديد بجانب مكب الفخاري) صوفا( القا

بحصول تمويل من صندوق البنك اإلسالمي  ونروافي كل محافظة من المحافظات الخمس في قطاع غزة. وقد استعانت األ ةواحد

 حصلت بلدية خان يونس على األرض بعد أن 2112( لبناء محطة ترحيل خان يونس. وبدأ البناء الفعلي في عام IsDBللتنمية )

يكن طرف في تحديد موقع المحطة، وأنما تم تحديد الموقع من قبل سلطة األراضي حطة. في حين أن المجلس لم الم نشاءالالزمة إل

 31رع رقم ونس ويحدها شاتقع محطة ترحيل النفايات في الجزء الجنوبي من محافظة خان يوبموافقة سلطة جودة البيئة. والفلسطينية 

 في التقرير السنوي السابق للمجلس شرقاً كما جاء بالتفصيل  18.24'16 ° 34شماالً و   17.52'19 ° 31على احداثيات  م12بعرض 

 تشغيل المحطة حتى استكمال ترتيبات دخول صناديق الرمثات. 2112ولم يشهد عام  .2112

 

 في المجلس ةشااد والتوعية المجتمعيةوحد  اإلنشاطات  .4

المجلس من أجل الوصول لمستوى خدماتي أفضل في إن عملية التوعية واالرشاد البيئي في المجتمع عملية متممة ومكملة لرسالة 

مناطق نفوذ المجلس، حيث أن وحدة اإلرشاد البيئي والتوعية المجتمعية تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المحلي ومساعدة سكان منطقة 

إيجاد الحلول  لى المشاركة فينفوذ المجلس في فهم المشكالت المتعلقة بالنفايات الصلبة ومعرفة أسبابها والعمل على تجنبها، وحثهم ع

   المناسبة لها.

 أهداف الوحد  4.1

 تهدف وحدة االرشاد البيئي والتوعية المجتمعية إلى:

 المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي والصحي لدى سكان محافظات الوسطى وخان يونس ورفح.  .1

 للنفايات الصلبة للحفاظ على البيئة المحيطة.المساهمة في تنمية المعارف واكساب المهارات في كيفية اإلدارة السليمة  .2

المساهمة في تعديل السلوكيات الغير مرغوبة في التخلص من النفايات الصلبة لدى المواطنين بهدف تحسين مستوى النظافة  .3

 في المنطقة. 

في مجال الصحة  العمل جنبا إلى جنب مع بلديات محافظات الوسطى وخان يونس ورفح من أجل االرتقاء بالخدمات المقدمة .4

 والبيئة.

 تعزيز العالقة مع مؤسسات المجتمع المدني وخلق كوادر من كافة شرائح المجتمع تساهم في نشر التوعية البيئية. .2
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 5117برامج الوحد  خالل عام  4.5

في محافظات  مرشدات يعملن 2تنفذ وحدة االرشاد البيئي والتوعية المجتمعية برامجها وأنشطتها من خالل طاقم ارشادي مكون من 

لتشمل كافة شرائح  2112الوسطى وخان يونس، ومرشدتين متطوعتين في محافظة رفح، وقد تنوعت برامج وأنشطة الوحدة في عام 

 (.17المجتمع وفق الجدول التالي ) 

 2112برامج وحدة االرشاد والتوعية البيئية التي تم تنفيذها خالل . 17جدول 

 الفئة المستفيد  البرنامج

 طالب المدارس ، أولياء األمور والمعلمين برنامج التوعية البيئية في المدارس

 برنامج التوعية في األحياء:

 الزيارات المنزلية -

 التوعية في المساجد -

 اللقاءات المجتمعية -

 كافة أفراد األسرة

 تعاني من مشكالت في الجمع األولىسكان األحياء التي  برنامج التعاون المشترك مع البلديات

 مؤسسات المجتمع المدني ومستفيديهم برنامج التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي

  

 برنامج التوعية البيئية في المداةس 4.5.1

لصلبة، ا يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي لدى طالب المدارس بما يتعلق بالمشاكل البيئية والصحية واالجتماعية الناتجة من النفايات

واكسابهم مهارات معرفية وسلوكية للمساهمة في المحافظة على البيئة المحيطة وتقليل المشاكل المتعلقة بالنفايات الصلبة في محافظات 

 خان يونس ورفح والوسطى.

ية مع وزارة الترب وتستهدف الوحدة من خالل هذا البرنامج طالب وطالبات المدارس من أعمار مختلفة وذلك من خالل التنسيق المباشر

والتعليم العالي باعتبارها شريك أساسي في عملية التخطيط والتنفيذ للبرنامج داخل المدارس. وقد بدأ المجلس العمل ببرنامج االرشاد 

م تم تنفيذ مرحلتين من البرنامج، المرحلة األولى ت 2112في عدة مدارس حكومية، وخالل عام  2112والتوعية في المدراس منذ عام 

، ثم تم تقييم المرحلة األولى ، واستهدفت المرحلة 2112-2112مدرسة وتم تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني لعام   22استهداف عدد 

 .2112-2112مدرسة جديدة خالل الفصل الدراسي األول لعام  24الثانية 

 
 (:2112-2112المرحلة األولى )الفصل الدراسي الثاني لعام 

مدرسة، موزعة على محافظتي الوسطى وخان  22تم التنسيق مع اإلدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم واختيار 

 (. 18)  التالي طالب وطالبة وفق الجدول3,253 يونس، حيث استفاد من البرنامج 

  2112األولى في برنامج االرشاد والتوعية في المدارس لعام أعداد المستفيدين من المرحلة . 18جدول  

 عداد الطالب عداد الطالبات عداد المداةس المنطقة

 طالب 332 طالبة 222 مدارس 11 مديرية الوسطى

 طالب 422 طالبة 232 مدارس  2 مديرية غرب خان يونس

 طالب 123 طالبة 222 مدارس 2 مديرية شرق خان يونس

 طالب 915 طالبة 5341 مدةسة  52 المجموع

 

  

اختتام المرحلة األولى من برنامج االرشاد والتوعية في المدراس   .1صوة  

 2112لعام 

من أنشطة برنامج االرشاد والتوعية في المدارس   .5صوة  

 2112لعام 
 (:2112-2112األول لعام  المرحلة الثانية )الفصل الدراسي
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وذلك من خالل عقد ثالث مجموعات بؤرية، وكانت توصيات التقييم تنص على أن يتم  2112تم تقييم المرحلة األولى في أغسطس 

لمادة اتطوير مادة توعوية معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي تتعمق بمفاهيم اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وأن تكون 

محاضرات(، وأنه البد من توحيد الجهود مع البلديات لتنفيذ األنشطة التوعوية داخل  4التوعوية مكونة من سلسلة من المحاضرات )

  المدارس.

 

 لتقييم المرحلة األولى من برنامج اإلرشاد والتوعية في المدارس بالتعاون مع بلدية خان يونس جلسة  .3صوة  

(، بطريقة تختلف عن المرحلة األولى 4 صورة) 2112-2112لدراسي األول لعام مدرسة حكومية خالل الفصل ا 24نفذ البرنامج في 

حيث تم استهداف فصل دراسي واحد في كل مدرسة لمدة شهر بواقع محاضرة توعوية كل اسبوع، ومن ثم عمل الطالب على نشر 

 المعارف التي تلقوها في البرنامج من خالل االذاعة المدرسية والمعارض التي أقيمت داخل كل مدرسة في نهاية الشهر. 

 
 

 (2112-2112جانب من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من برنامج االرشاد والتوعية البيئية )الفصل الدراسي األول لعام   .4صوة  
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 2112 لعامأعداد المستفيدين من المرحلة الثانية من برنامج اإلرشاد والتوعية في المدارس    .2شكل 

 
 جدولال، وذلك وفق 2112نوفمبر  22و  2112أكتوبر  22شخص خالل الفترة الممتدة ما بين  15,598تنوعت أنشطة البرنامج لتشمل  

 (.19)  التالي

 2112لعام  األنشطة التي تم تنفيذها خالل المرحلة الثانية من برنامج االرشاد والتوعية في المدارس .12جدول 
 عداد المستفيدين الفئة المستفيد  النشاط

محاضرات ارشادية وتوعوية 

 للطالب

طالب وطالبات المدارس الحكومية من 

 الصف السادس حتى الصف العاشر

 طالب/ة )مباشر(  1114

 طالب/ة )غير مباشر(  13,754

 المعلمون والمعلمات ندوات ارشادية 
 معلم/ة )مباشر( 21

 )غير مباشر(معلم/ة  211

 شخص  224 لياء أمور الطالبوأ ندوات ارشادية

 

  

 حصص إرشاد وتوعوية بيئية لطالب المدارس ضمن برنامج االرشاد والتوعية    .2صوة  

 :2112أنشطة وانجازات الوحدة في برنامج التوعية البيئية في المدارس لعام 

مجال اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، متوافقة مع المنهاج الفلسطيني ومعتمدة من قبل اإلدارة العامة إعداد مادة توعوية في  -1

 للصحة المدرسية في وزراة التربية والتعليم العالي، وتصميم المادة بشكل جذاب لتناسب كافة الفئات الطالبية من مختلفة األعمار.

فح لتنفيذ أنشطة البرنامج، وذلك كخطوة أولى نحو توحيد الجهود في التوعية البيئية التعاون المشترك مع بلديتي خان يونس ور -2

 داخل المدارس. 

تنفيذ مسابقة عملية بين المدارس في إعادة تدوير النفايات الصلبة وذلك كأحد المخرجات الملموسة لتحفيز الطالب إلستغالل  -3

 تدوير النفايات الصلبة.خامات البيئة والحفاظ عليها بعد الوعي بأهمية إعادة 

 توزيع جوائز عينية على المدارس المشاركة ) أدوات تنظيف( في البرنامج لتشجيعها على المحافظة على نظافة مرافق المدرسة. -4
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توزيع شهادات شكر على كافة المشاركين في اعداد وتنفيذ البرنامج وذلك خالل الحفل الختامي أقيم في مدينة رفح في ديسمبر  -2

2112. 

 

  

 (2112-2112جانب من فعاليات حفل اختتام المرحلة الثانية من برنامج االرشاد والتوعية البيئية )الفصل الدراسي األول لعام   .2صوة  

 برنامج التوعية في األحياء 4.5.5

الزيارات المنزلية، اللقاءات المجتمعية والتوعية في وينقسم هذا البرنامج إلى عدة أنشطة منها حمالت التوعية من بيت لبيت عن طريق 

 المساجد عن طريق الندوات التثقيفية في شهر رمضان.

 

 :2112الزيارت المنزلية خالل عام  

 تهدف تلك الزيارات إلى زيادة معرفة السكان في المناطقة التابعة لنفوذ المجلس بكيفية التخلص السليم من النفايات الصلبة، وتعديل بعض

السلوكيات الخاطئة الذي يمارسها المواطن وتسبب مشاكل في األحياء السكنية، مثل إخراج النفايات بغير موعدها، حرق الحاويات، المكبات 

ائية، عدم المحافظة على الحاوية وغيرها. ويتم تنفيذ الزيارات المنزلية من خالل التنسيق مع دوائر الصحة والبيئة في البلديات العشو

الشريكة وذلك للتعرف على المناطق التي تحتاج لتدخل، حيث يتم عقد اجتماع شهري مع موظفي البلديات وبناء عليه يتم وضع الخطط 

 نزلية.    الشهرية للزيارات الم

( نسب مشاركة السيدات 7، 6) ، فيما توضح األشكال التالية2112( الزيارات المنزلية التي نفذت خالل عام 20ويوضح الجدول التالي )

 والشباب في الزيارات المنزلية لمحافظتي الوسطى وخان يونس.

 
 2112خالل العام  أعداد المستفيدن من الزيارت المنزلية .51جدول 

 الشباب سيدات عداد المنازل المنطقة

مناطق نفوذ بلدية خان يونس، مناطق  محافظة خان يونس:

 نفوذ بلدية بني سهيال، مناطق نفوذ بلدية عبسان الكبيرة.
2142 2221  1422  

مناطق نفوذ دير البلح، مناطق نفوذ بلدية  محافظة الوسطى:

النصيرات، مناطق نفوذ بلدية البريج، مناطق نفوذ بلدية 

 زوايدة، مناطق نفوذ بلدية وادي السلقا.

1323 

 

1221 

 

222 

 

 5192 3795 3411 اإلجمالي

 

  
نسب مشاركة السيدات والشباب في الزيارات الميدانية في    .2شكل 

 محافظة خان يونس
نسب مشاركة السيدات والشباب في الزيارات الميدانية في   .7شكل 

 محافظة الوسطى

39%

61%

نسبة مشاركة السيدات والشباب في 
الزيارات المنزلية في محافظة خان يونس

شباب

سيدات

34%

66%

نسبة مشاركة السيدات والشباب في 
الزيارات المنزلية في المحافظة الوسطى

شباب

سيدات
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 اللقاءات المجتمعية في األحياء

في عمليات الجمع األولي والتخلص من النفايات بالطريقة الصحيحة، نفذت استكماال لدور وحدة االرشاد في األحياء التي تعاني من مشاكل 

مرشدات الوحدة بعض اللقاءات المجتمعية في نفس األحياء المستهدفة أو في المناطق المجاورة المتأثرة بها كنوع من المتابعة مع السكان 

ناك بعض المناطق في المحافظات تعاني من مشاكل طارئة في لمالحظة مدى التغيير ومدى اإلستفادة من البرنامج. باإلضافة إلى أن ه

 النظافة ألسباب محددة ومعروفة منها عدم معرفة السكان بتعليمات البلدية ومواعيد إخراج النفايات وكيفية التخلص منها وفق آلية التخلص

ائل الصحية مع شرح فكرة مشروع إدارة النفايات في منطقتهم، لذا يتم توعية هؤالء السكان من خالل اللقاءات المجتمعية وتوصيل الرس

لقاء مجتمعي في المحافظة  42ــ تم عقد 2112الصلبة وتطوير مكب النفايات )صوفا( الفخاري لكل من يشارك في تلك اللقاءات . خالل عام 

منطقتي خان يونس والوسطى. ( يوضح عدد اللقاءات المجتمعية في 21لقاء مجتمعي على مستوى محافظة خان. والجدول ) 13الوسطى 

 ( نسب مشاركة السيدات والشباب في هذه اللقاءات.2،2فيما توضح األشكال )

 2112أعداد المستفيدين من اللقاءات المجتمعية في األحياء لعام  .51جدول 

 النشاط
عداد 

 اللقاءات

عداد 

 المستفيدين
 شباب نساء

 22 112 122 13 اللقاءات المجتمعية في محافظة خان يونس 

 122 421 212 22 اللقاءات المجتمعية في محافظة الوسطى

 541 225 793 45 االجمالى

 

  

والشباب في اللقاءات المجتمعية في نسب مشاركة السيدات   .8شكل 

 محافظة الوسطى
نسب مشاركة السيدات والشباب في اللقاءات المجتمعية في  .9شكل 

 محافظة خان يونس
 

 التوعية في المساجد:

تم التنسيق مع وزارة األوقاف للعمل مع المساجد في كل من محافظتي الوسطى وخان يونس، حيث تم التنسيق مع كافة  2112خالل عام 

المناطق وتم حصر أسماء المساجد التي سيتم العمل بها في كل منطقة. تم تنفيذ النشاط من خالل عقد لقاءات تثقيفية في شهر رمضان 

ستهداف شريحة عريضة من السيدات وتوصيل الرسائل الصحية المتعلقة بالمحافظة على البيئة وتعديل السلوكيات وا 2112المبارك لعام 

مسجد في منطقة محافظة خان يونس.  33مسجد في المنطقة الوسطى  28الخاطئة المتعلقة بالتخلص من النفايات الصلبة حيث استهدف 

 مشاركة السيدات واألطفال.( يوضح عدد المساجد ونسب 22وفيما يلي جدول )
 

 2112 أعداد المستفيدين من نشاط التوعية في المساجد لعام . 55جدول 
 األطفال سيدات عداد المساجد المنطقة

خان يونس، بني سهيال، عبسان الكبيرة،  محافظة خان يونس:

 القرارة
33 1333  1122 

 : دير البلح، النصيرات، البريج، الزوايدة محافظة الوسطى
22 

 

421 

 

222 

 

 1219 1814 21 اإلجمالي

 
 ون المشترك مع البلديات الشريكةبرنامج التعا 4.5.3

ف األول محافظة الوسطى، وذلك خالل النصتم تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية لعمال وسائقي قسم النظافة في البلديات الشريكة في 

 عامل من بلديات النصيرات، البريج، المغازي، دير البلح، الزوايدة ووادي السلقا. 21، حيث استفاد من تلك اللقاءات 2112من عام 

بلديات، ي مناطق نفوذ الوفي إطار التعاون المشترك بين المجلس والبلديات الشريكة من أجل االرتقاء بخدمات الجمع األولى والثانوي ف

43%

57%

نسبة مشاركة السيدات إلى الشباب
ىفي اللقاءات المجتمعية في الوسط

شباب

سيدات
45%

55%

نسبة مشاركة السيدات إلى الشباب في 
اللقاءات المجتمعية في 

خان يونس

شباب

سيدات
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فقد تم التنسيق مع دوائر وأقسام العالقات العامة والصحة والبيئة في كل من بلديات رفح، عبسان الكبيرة والزوايدة خالل النصف الثاني 

لجمع ا، من أجل تنفيذ لقاءات توعوية لبعض ربات البيوت في المناطق التي رصدت أكبر عدد من المشاكل في عمليتي 2112من عام 

رجل من المناطق. وتم التنسيق مع بعض البلديات األخرى من أجل  34سيدة و 22األولى والثانوي لدى تلك البلديات، حيث تم استهداف 

 تفعيل هذا البرنامج على نطاق أوسع في األعوام القادمة. 

 
 برنامج التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي 4.5.4

من منطلق حرص المجلس على الوصول لجميع شرائح المجتمع في كافة المناطق التي تقع ضمن نفوذ البلديات الشريكة وخاصة سكان 

المناطق المهمشة، عمل المجلس على التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية في مجال الصحة 

الذين يترددون على المؤسسات ويصعب الوصول لمناطق سكناهم في بعض األحيان، وقد استفاد خالل عام  والبيئة لعدد من المستفيدين

شاب من برنامج التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظتي الوسطة وخان يونس وكانت األعداد  122سيدة و   322عدد  2112

 (.23)التالي  جدولالموزعة على المحافظات وفق 

 2112أعداد المستفيدين من برنامج التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي لعام . 53جدول 

 ةجال سيدات عداد المؤسسات المنطقة

  114  122 12 محافظة خان يونس: خان يونس، بني سهيال، عبسان الكبيرة.

 23 121 12 محافظة الوسطى: دير البلح، الزوايدة 

 127 327 33 اإلجمالي

 

 التحديات .2

وتتعدد هذه  العمل. إحتياجاتلمجلس على تلبية بشكل مستمر وتمثل عائقاً واضحاً أمام قدرة ا التي تواجه المجلس هناك العديد من التحديات

 :كالتالي المعيقات حسب مجاالت عمل المجلس

 

 المرتبطة بالجمع الثانوي تحدياتال  2.1

 آليات الجمع والترحيل 2.1.1

خالل استبدال أي آلية مجال الخدمة دون أن يتم  بشكل يومي ومستمر في 1222الجمع والترحيل التابعة للمجلس منذ عام  آليات تعمل

 العديد من المشاكل كما يلي: إلى تعرض هذه اآلليات إلىاألمر الذي أدى العشرين سنة السابقة، 

 .عمرها الزمني إنتهاء .1

 .التشغيل و الصيانة ارتفاع تكاليف .2

 .اغالق الطرق والمعابر .3

 في المجلس. األعضاءللتطورات العمرانية والديموغرافية للبلديات  عدم مالئمة نظام اآلليات الموجودة حالياً  .4

 .قبالً تومس عدد اآلليات الموجود غير كافي وال يلبي متطلبات العمل حالياً  .2

 

 ياتاوالح  2.1.5

 غير كافي نظراً التساع المنطقة الجغرافية. يات اوعدد الح .1

 .يات الموجودةاوالعديد من الحضرورة استبدال  .2

 يات لغير الهدف المخصص لها.اوبعض الحاستعمال  .3

 يات وبيعها كحديد خردة.اوبعض الحالتعدي على  .4

 والعمرانية والسكانية.رية عمليات الجمع بسبب التغيرات الحضيات في اوعدم مالئمة نظام الح .2

 األعضاء التحديات المرتبطة بالعالقة مع البلديات  2.5

 المرتبطة باألاداء المالي للمجلس التحديات 2.5.1

لوفاء على اف قدرة المجلس األمر الذي يضعات المالية مقابل الخدمة المقدمة، البلديات بالسداد الدوري للمستحق عدم انتظام .1

 بالتكاليف التشغيلية لعمليتي الجمع والتخلص.بااللتزامات المالية المتعلقة 

 عام. ندرة المنح والتمويل المقدم لصالح المجلس بشكلٍ  .2
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 والموظفين اإلاداةيالمرتبطة بالجهاز  التحديات  2.3

 حركةال آليات 2.3.1

وأعطالها أصبحت  1222الستخدامها الدائم منذ عام  امهترئة وقديمة نظرً  آليات 4وعددها  اإلداريالمتوفرة للجهاز  لياتاآل .1

ومتابعة  دارةإيعيق فعليا  ممامتعددة ومتكررة ومكلفة وأصبحت ضعيفة القدرة على الوفاء بمتطلبات العمل والحركة المستمرة 

 بالصورة المثلى. اإلداريالعمل من قبل الطاقم 

 

 تدةيب وبناء القدةاتال  2.3.5

ادئ ومب النفايات الصلبة إدارةوالفنية لطاقم العمل في المجلس حول مبادئ  والتقنية ةاإلداريثراء المهارات إ إلىالحاجة  .1

 الصحة والسالمة المهنية للقدرة على التعامل مع ظروف العمل اليومية.

زيادة ضرورة ال إلى، األمر الذي أدى كمية النفايات الصلبة التوسع العمراني واالزدياد السكاني وما يترتب عليه من ازدياد .2

 في استيعاب كادر وظيفي وباألخص العمال والسائقين. 

 

 بيئة العمل 2.3.3

ومن الجدير بالذكر أن  المقر الرئيسي المؤقت(. محافظة الوسطى، مقر محافظة خان يونس،مقرات )مقر  الثللمجلس ث يوجد حالياً 

والمجلس في حاجة  سنة. 21تم إنشاؤها منذ أكثر من  مقرات قديمة ومشتركة مع البلدية،مقرات محافظتي خان يونس والوسطى هي 

 مبنى اداري رئيسي مستقل لممارسة أنشطة العمل اليومية من خالله ويتسع لجميع العاملين في المجلس ويوفر بيئة عمل مناسبة. نشاءإل

 

 المرتبطة باالةشااد والتوعية المجتمعية التحديات  2.4

لجهاز االرشاد للتنقل الميداني بين المؤسسات والمدارس والبيوت وغيرها عدم توفر وسيلة مواصالت مستقلة ومخصصة  .1

 األمر الذي يعمل على إهدار الوقت وزيادة تكلفة التنقل عبر المواصالت العامة.

االستقاللية وغيره( وهذا  يتطلب تحسين ظروف  ،التكييف في مكان العمل )أجهزة الكمبيوتر،المتوفرة  مكانياتضعف اإل .2

 نعكس على األداء.العمل لي

 نقص في عدد فريق العمل. .3

 ،هذا البرنامجلممولة وداعمة عدم وجود جهة العمل نتيجة  هناك ضعف في القدرات والمهارات الفنية واإلدراية لدى فريق .4

  برامج بناء قدرات وتطوير مهارات تنعكس بالشكل اإليجابي على األداء. إلىوهم بحاجة 

 المرتبطة بالتخلص من النفايات التحديات  2.2

 يواجه المجلس العديد من المشاكل والمعوقات في عملية التخلص من النفايات كالتالي:

ما فوق السعة القصوى للمكب  إلىاألمر الذي أدى بالفعل وصول النفايات ، 2008العمر التصميمي للمكب منذ يونيو  إنتهاء .1

 .آخرمما يهدد بكارثة بيئية إذا لم يتم  حل هذه المشكلة وتوفير بديل 

 سرعة إغالق المكب ويقلل من عمره االفتراضي.   يزيد منالمكب  إلىعدم فرز النفايات من المصدر قبل وصولها  .2

لك ذأعمال دفع النفايات بالكباش وكبإعاقة  يتسبب وقرب موقع المكب من الحدود مع إسرائيل يجعل العمل في المنطقة صعب  .3

 .تشغيل منظومة معالجة العصارات

 عدم كفاءة عملية معالجة العصارة داخل المكب. .4

 قات المساء.اوالموقع الحدودي للمكب يشكل خطراً على حياة الموظفين العاملين هناك خصوصاً في  .2

ة كترونية اللحظية لجهاز القبان وبصملفي المكان يسبب عدم القدرة على المتابعة اال إنترنتعدم توفر شبكة اتصاالت و .2

 الموظفين.

 لاوالتعاقد مع مق إلىها، األمر الذي أدى إصالحبالمجلس والتي تعمل في المكب وعدم المقدرة على  الكباش الخاصعطل  .2

 التشغيلية للمجلس.محلي للقيام باألعمال الالزمة في المكب وهذا يزيد من التكاليف 

مكان  ىإلالعبور من   لياتتأهيل حتى تستطيع  اآل إلىويحتاج  لياتالمكب قديم وغير مؤهل لحركة اآل إلىالطريق المؤدي  .2

 التفريغ.

 األهداف والتحديات المستقبلية   2.2

 يمكن إجمال أهم الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه المجلس في المستقبل القريب كالتالي:

ى مستوى وعل. لياتجديدة تغطي العجز الحالي والفعلي في عدد اآل آلياتتحسين أداء آليات الجمع والترحيل عن طريق توفير  .1

 إدارةلجمع وترحيل النفايات لصالح المجلس عن طريق مشروع  آليات 11الحل العاجل والسريع تم طرح عطاء توريد عدد 

 .تفصيله الحقاً والذي سيأتي  النفايات الصلبة في قطاع غزة
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 .ألعضاءايات جديدة وتطوير نظام جمع بما يتالءم مع التطور الحضري والسكاني للبلديات اويات القديمة بحاواعادة استبدال الح .2

ية نظم المعلومات الجغراف يات عن طريق المراقبة االلكترونية واستخدام برنامجاوتطوير متابعة عملية جمع النفايات من الح .3

(GIS )المجال. في هذا 

المتوقف  إصالحو المرتبطة بأجهزة المالحة( Fleet Management) تطوير متابعة حركة آليات المجلس عن طريق نظام .4

 .لياتعن العمل وتركيبه لباقي اآل

 لياتة والفنية مثل توفير أماكن العمل واآلاإلدارينفوذ المجلس األمر الذي يتطلب العديد من االجراءات  إلىانضمام محافظة رفح  .2

 والموظفين وغيره.

 .ب دير البلح والتوجه نحو مكب الفخاري الجديدإغالق مك .2

 .مكب الفخاري إلىس وترحيل النفايات تشغيل محطة الترحيل في محافظة رفح ومحافظة خان يون .2

ليا طرح عطاء تم فع قدو واالستفادة من التجارب السابقة. لي والثانوي حالياً وتقييم أداء المجلس والبلديات على مستوى الجمع اال .2

 . نفايات الصلبة للمحافظات الجنوبية والوسطىال إدارةضمن مشروع لي ودراسة تحسين الجمع اال

 .األعضاءتحسين نسبة تحصيل مستحقات المجلس من البلديات  .2

التوعية واالرشاد تعزيز التوعية المجتمعية واالرشاد من خالل خلق عالقة شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في مجاالت  .11

 وتعزيز روح العمل التطوعي.

 ة والفنية للطاقم العامل في المجلس على جميع المستويات.اإلداريتنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير المهارات  .11

 .ستية التي تحسن األداءيتحسين بيئة العمل وتوفير المتطلبات اللوج .12
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 النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى  إاداة مشروع 

 (Gaza Solid Waste Management Project) 

(GSWMP) 

 المشروع عن مستجدات خلفية .1

النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى وما  إدارةالخاص بمشروع و 2112 ء في التقرير السنوي للمجلس لعاماستكماالً لما جا

جميع مستجدات عرض ل 2112عام يأتي هذا التقرير السنوي لتحديات والتأخيرات التي حدثت أثناء تنفيذ المشروع، تم عرضه من ال

تقوم وحدة تطوير وضمان المشروع لصندوق تطوير حيث  جميع الدراسات الخاصة بالمشروع.عرض مفصل لمستجدات و المشروع

لوثيق والمستمر مع وحدة العمليات الفنية لمجلس الخدمات المشترك لمتابعة كافة ن ااوبالتع )الجهة المنفذة للمشروع( وإقراض البلديات

 نشطة اليومية الخاصة بالمشروع. األ

 

 تنفيذ المشروع .5

 نبذ  عن المشروع  2.1

مكب نفايات صحي في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة يستوعب النفايات الصلبة  إنشاءالنفايات الصلبة  إدارةسيتم من خالل مشروع 

وسيكون المكب مهيئاً الستيعاب النفايات الصلبة من كافة محافظات قطاع غزة لغاية عام  2122للمحافظات الوسطى والجنوبية حتى عام 

ن مع وحدة اولى للمشروع بالتعوماً حيث تم تمويل المرحلة األدون 422ة تقدر بـ إجمالينفذ المشروع عبر مراحل تتطلب مساحة ي  و . 2141

( AFD( والوكالة الفرنسية للتنمية )WBGصندوق تطوير وإقراض البلديات من خالل مجموعة البنك الدولي ) -ن المشروعتطوير وضما

 لىإلية للمكب والبنية التحتية من أنظمة جمع العصارة ولى من المشروع بناء الخاليا األواأل (. وتشمل المرحلةEUروبي )وواالتحاد اال

 أنسب المواصفات الهندسية والبيئية. دارية وورش الصيانة وفقجانب المباني اإل

 الهدف التنموي للمشروع 5.1.1

ر ل توفيالنفايات الصلبة في قطاع غزة وذلك من خال إدارةيتمثل الهدف من وراء هذا المشروع في تحسين الخدمات المقدمة في مجال 

 .ة على الصعيدين البيئي والمجتمعيتتسم بكونها مناسبالتي النفايات الصلبة و دارةأنظمة أكثر كفاءة إل

 مؤشرات تحقيق الهدف التنموي للمشروع على مستوى النتائج 5.1.5

في المكب الصحي  منهاالنسبة المئوية للنفايات الصلبة التي جرى جمعها من السكان المستهدفين، ونسبة النفايات التي جرى التخلص  .1

 .الجديد الذي جرى تطويره في إطار هذا المشروع

 .من أجل استرداد التكاليف األعضاءنسبة الزيادة في الرسوم السنوية التي يتم تحصيلها في البلديات  .2

التي ات الصلبة وعدد األشخاص في المناطق الحضرية ممن يمتلكون إمكانية االستفادة من الخدمات المنتظمة في مجال جمع النفاي .3

 .يتم تقديمها في إطار هذا المشروع

مج من براض دمجهميتم سعدد العاملين في مجال التقاط النفايات ممن تعتمد سبل معيشتهم على السياق الحالي لجمع النفايات وممن  .4

 .التي ت نفّذ في إطار هذا المشروع سبل المعيشة

 هذا المشروع )بالهكتار(. إطار عادة تأهيلها فيإ وأالمكبات التي جرى إغالقها  .2

 .بينهم لمشروع والنسبة المئوية لإلناثعدد المستفيدين المباشرين من ا .2

 

  مكونات المشروع 5.1.3

 موضحة كالتالي: ونات رئيسيةيحتوي المشروع على أربع مك

 مرافق نقل النفايات والتخلص منها. .1

 التعزيز المؤسسي. .2

 الموارد.لية واسترداد اوجمع النفايات بصورة  .3

 المشروع. إدارة  .4

 مبالغ االستثمار لكل مكون. (10الشكل التالي ) ويبين

 

 متابعة أنشطة المشروع  2.2

 وفقاً لوثيقة المشروع، فإن وحدة تطوير وضمان المشروع هي الجهة

 مبالغ االستثمار لمكونات المشروع األساسية  .11شكل 
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وراً الذراع التنفيذي أثناء التنفيذ والتي تلعب دالمسؤولة عن ضمان تحقيق أهداف المشروع وعليه ستكون وحدة العمليات الفنية للمجلس 

، وكذلك تم تشكيل وحدة العمليات 2112عام  آخروأداعماً للمشروع. وبناءاً على ما سبق تم تشكيل وحدة تطوير وضمان المشروع في 

ٍل من المدير التنفيذي للمجلس، مهندس العمليات، المدير المالي، رئيس شعبة اإلعالم والتوعية الجماهيرية واألخصائي الفنية وتوظيف ك

 (، واآلن في طور استقطاب مساعد إداري جديد.11البيئي كما هو موضح في الشكل التالي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5117عن إنجازات عام ملخص  .3

 نتهاء، وعليه تم اإل2114يوليو  2النفايات الصلبة في قطاع غزة للمحافظات الجنوبية والوسطى حيز التنفيذ في تاريخ  إدارةدخل مشروع 

ل لكافة ممن االستعدادات الالزمة للمشروع وباألخص تسوية جميع القضايا القانونية فيما يتعلق بعملية مصادرة األراضي والتعويض الكا

 .2112كما جاء مفصال بالتقرير السنوي السابق للمجلس عام  استمالك األراضي الخاصة بهم رة بفعلالعائالت المتضر

 فايات والتخلص منهامرافق نقل النل: والمكون اال  3.1

 مكب صحي جديد في منطقة الفخاةي إنشاء 3.1.1

 األعمال على األرض:مستجدات 

والذي كان من الحالي  كبالظروف غير اآلمنة للم الفخاري الصحي مع وجود تحديات ناشئة عن كب، استمر بناء م2112خالل عام 

 تصميم خلية قصيرة األجلانتهاء  2112وشهد عام الجديد.  المكبطوال فترة بناء  المتوقع أن يتلقى النفايات الصلبة يومياً من محافظة رفح

 جودةإزالة النفايات المتفرقة الموتمت ولمكب الجديد. بناء امن محافظة رفح طوال فترة  استالم النفايات الواردة يومياً  استمراريةضمان ل

 ( المجاورة للمكبSTمتفرقة وإنشاء سعة إضافية في الخلية قصيرة األجل )الت نفاياال عملية إزالةدأت ب. في منطقة مكب النفايات الجديدة

شكيل تمن عمليات إعادة  ( التي ستوفر مساحة فراغ كافية تستوعب جميع كميات النفايات الصلبة الناتجةECالقائمة، وفي الخلية الممتدة )

 .(متر مكعب 250,000، والنفايات اليومية الواردة )حوالي ، والنفايات المتفرقةالمكب القائم

 

 

 

 

 

 

  التنظيمي لوحدتي المشروع الهيكل  .11شكل 
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 2117صور عن أعمال الحفر في المكب الجديد في منطقة الفخاري عام   .7صوة  

 

 النفايات ترحيلن لبناء محطتي 3.1.5

ترحيل في مناطق  محطات ةثالثالنشاء تخطيط الم ، ت2112عام  بناءا على توصيات دراسة الجدوى إلدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة

ورفح والوسطى. تم االنتهاء من انشاء محطة خان يونس من قبل األونروا، واالنتهاء من تصميم محطة ترحيل  خان يونسنفوذ المجلس في 

ييم تقأجريت دراسات و ة التصميم األولي.ال تزال في مرحل محطة ترحيل الوسطىبينما رفح بمراعاة مالئمة المحطة مع محطة الفرز، 

 وفقًا للقوانين الفلسطينية.  2112خالل عام  والمجتمعي البيئياألثر 

 تأهيل طريق مكب صوفا الجديد 3.1.3

تهاء من ومن المتوقع االنمع شركة استشارات هندسية وبالشراكة مع شركة أردنية.  مكب صوفا الجديد طريقتوقيع عقد تصميم شهد العام 

 . 2112من الربع األول  التصميم في النهاية أعمال

 تنفيذ خطة إعااد  التوطين المختصر  الخاصة باألشخاص المتضرةين 3.1.4

أعدت خطة إعادة التوطين المختصرة الخاصة باألشخاص المتضررين من إنشاء مكب الفخاري الصحي الجديد بناء على توصيات دراسة 

، ثم حدثت الخطة للتأكيد على قائمة أسماء هؤالء األشخاص والذي بلغ 2112ي أعدت عام تقييم األثر البيئي واإلجتماعي للمشروع الت

، وقد تم التعاقد مع استشاري فردي من أجل تحديد خيارات بديلة لمصادر الدخل الخاصة بهؤالء 2112شخص في نهاية عام  12عددهم 

جلسات الؤرية وبعد عقد العديد من االجتماعات الب( . و2.12بند  4األشخاص كأحد مؤشرات تحقيق الهدف التنموي للمشروع )هدف 

رنامج األمم ب ، تم االنتهاء من اعداد مقترح خيارات سبل العيش البديلة لملتقطي النفايات وتم تسليمه الى فردية مع كافة ملتقطي النفاياتال

 يل.من أجل التمو UNDP-DEEPبرنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة  –المتحدة 

ـ وذلك 2112عمل المجلس على توفير فرص عمل مؤقتة للعمال في البلديات األعضاء، منذ منتصف مارس  ،ينطووتنفيذا لخطة إعادة الت

وفقا لخطة برنامج تحسين سبل العيش لديهم ، حيث بدأت تنفيذ برنامج تحسين  UNDP-DEEPلحين استالم مشاريعهم البديلة من قبل 

وجمعية التنمية الزراعية )جمعية األغاثة الزراعية  UNDP-DEEP، من خالل توقيع عقد بين 2112سبل العيش مع بداية شهر ديسمبر 

PARC زيارات ميدانية للمستفيدين والتأكد من خياراتهم  (، وقد بدأت األخرى بأنشطة المشروع في نهاية شهر ديسمبر من خالل عمل

وإمكاناتهم من أجل تطوير برنامج تدريبي خاص بهم في مجال إدارة المشاريع الصغيرة ومن ثم تسليمهم مشاريعهم المستدامة. على أن 

 .2112يتنهي تنفيذ البرنامج في إبريل 

خيرة بهدف االغالق والنشر، وقد تم نشر النسخة األخيرة على الموقع تم تحديث خطة إعادة التوطين للمرة األ 2112وفي نهاية عام 

االلكتروني الخاص بمجموعة البنك الدولي وعلى الموقع االلكتروني الخاص بصندوق اقراض وتطوير الهيئات المحلية، باإلضافة للمواقع 

 االلكترونية لبلديتي خانيونس ورفح. 
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 2112زيارات ميدانية لملتقطي النفايات في بيوتهم من قبل جمعية اإلغاثة الزراعية ديسمبر  .8صوة  

 

 جهواد مجلس الخدمات المشترك في تنفيذ خطة إعااد  التوطين

نظرا لتأخر البدء في تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي لملتقطي النفايات بهدف تحسين سبل العيش لديهم وتوفير مصدر رزق بديل  -1

استطاع توفير تمويل لمشروع واحد فقط ألحد  DEEPلملتقطي النفايات، حيث أن برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة 

، لذا قررت إدارة المجلس أن تبادر وتسد الفجوة في دخل ملتقطي النفايات وتوفير 2112مايو  المستفيدين السبعة عشر في نهاية

فرص عمل بديلة وفق نظام التشغيل المؤقت في المجلس وتفريغهم للعمل في البلديات األعضاء كعمال نظافة في قسم الصحة والبيئة، 

وهو  2112أشهر وتم تجديده ثالث مرات حتى منتصف فبراير  3لمدة  2112وقد تم توقيع العقد األول مع هؤالء العمال في مارس 

 . DEEPموعد استالم مشاريعهم من قبل برنامج 

 تفاصيل عقود العمل المؤقتة لعمال ملتقطي النفايات المشمولين في خطة إعادة التوطين في البلديات .54جدول 

 قيمة العقد مد  العقد تاةيخ العقد المؤقت
عداد العمال 

 المستفيدين

 البلديات التي تم توزيع العمال عليها

 عمال(، 3عمال(، بلدية خزاعة ) 4بلدية بني سهيال ) شخص 12 شيكل للشخص 1111 أشهر 3 2112مارس  12

 عمال( 3عمال(، بلدية رفح ) 3بلدية عبسان الكبيرة)  

 عمال( 3قسم خانيونس )-ومجلس الخدمات

 شخص 12 شيكل للشخص 1111 أشهر 3 2112يونيو  12

 شخص 12 شيكل للشخص 1111 أشهر 3 2112أغسطس  12

 شخص 12 شيكل للشخص 1111 أشهر 3 2112نوفمبر  12

 

عمل المجلس على توفير تطعيمات وقائية لمتلقطي النفايات )التيتانوس( وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، حرًصا على  -2

 .2112هؤالء األشخاص أثناء عملهم في مجال النفايات الصلبة وذلك في يناير سالمة 

نفذ المجلس خطة متابعة دورية لملتقطي النفايات لمتابعة عملهم في البلديات وقد عقدت عدة لقاءات معهم ومع مشرفيهم في البلديات  -3

ليات الشكاوي الخاصة بهم والمدرجة في خطة إعادة للتعرف على احتياجاتهم واالستماع لشكاويهم في حال وجدت وذلك تنفيذا آل

 التوطين. 
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 متابعة ملتقطي النفايات أثناء عملهم المؤقت في البلديات األعضاء   .9صوة  

 التعزيز المؤسسي: ثانيالمكون ال 3.2

 المشاةكة المجتمعية في أنشطة المشروع 3.5.1

نفذت العديد من األنشطة المجتمعة المتنوعة المتعلقة بالترويج لمكونات المشروع في المنطقة، وذلك بهدف توعية السكان بأهمية المشروع 

وضمان تفاعلهم وتوطيد العالقات مع السكان المحيطين بمرافقه ) المكب ومحطات الترحيل( بهدف ضمان استمرارية العمل فيها مع األخذ 

 بار مراعاة احتياجات المواطنين وعدم االضرار بمصالحهم وحياتهم الصحية واالجتماعية. بعين االعت

طوال العام عملت وحدة االرشاد والتوعية البيئية في المجلس متمثلة بمرشداتها السبع، الموزعات على محافظتي الوسطى وخان يونس 

ية تنفيذه وادارته، وذلك من خالل الجلسات التوعوية والندوات التثقيفية بالترويج للمشروع والتحدث عن أهدافه ومكوناته المختلفة وكيف

نشطة ألالمختلفة التي تم تنفيذها من قبل الوحدة سواء في المدارس، المساجد، المؤسسات األهلية أو في األحياء ، باإلضافة إلى أنه تم تنفيذ ا

 المجتمعية الخاصة بالمشروع فقط وهي كالتالي: 

ية لمكب الفخاري ومحطة ترحيل خان يونس الجديد:  تم تنظيم بعض الزيارات الميدانية للتحدث حول مشروع إدارة زيارات ميدان .1

النفايات الصلبة في قطاع غزة ، والتركيز حول انشاء مكب الفخاري الصحي الجديد ومحطات الترحيل، وذلك بهدف توعية الجمهور 

رته في المستقبل القريب من أجل خدمة سكان المنطقة، وعن الجهود الالزمة النشائه بأهمية هذا المشروع االستراتيجي وكيفية ادا

 (.25الزيارات وفقا للجدول التالي )وتشغيله، وكانت 

 الزيارات الميدانية لمشروع مكب الفخاري الجديد ضمن األنشطة المجتمعية في المشروع .52جدول 
 الهدف من الزياة  عداد الزواة الزائر الجهة  تاةيخ الزياة 

22/2 /2112 
المشاركين في المخيم البيئي التابع لإلغاثة 

 االسالمية
 التعرف على مشروع مكب الفخاري الجديد شخص 41

 شخص 21 المشاركين في المخيم البيئي التابع لجامعة فلسطين 31/2/2112
التعرف على مشروع مكب الفخاري الجديد 

 محطة ترحيل خان يونسوعلى مشروع 

 شخص 14 اللجنة المجتمعية التابعة للمشروع 21/2/2112
االطالع على أخر مستجدات العمل في 

 مكب الفخاري الجديد

 

  

زيارة مؤسسة اإلغاثة االسالمية لمشروع مكب الفخاري   .11صوة  

 2112 الجديد، يوليو

زيارة طالب جامعة فلسطين لمشروع مكب الفخاري  .11صوة  

 2112الجديد، أغسطس 
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 2112 زيارة اللجنة المجتمعية لمشروع مكب الفخاري الجديد، سبتمبر   .15صوة  

 
، في مقر النقابة بهدف 2112أغسطس  12مهندس( وذلك في  21عقد ندوة تثقيفية بالتعاون مع نقابة المهندسين فرع خانيونس ) .2

 التعريف عن المشروع ومكوناته وتفصيل بعض تفاصيل مشروع إنشاء المكب الصحي الجديد في منطقة الفخاري. 

 

 2112فرع خانيونس، أغسطس  –التعريفية عن المشروع في نقابة المهندسين الندوة   .13صوة  

تنفيذ يوم ترفيهي ألطفال  مدينة رفح: نظم المجلس بالتعاون مع اللجنة المركزية التابعة للمشروع في محافظة رفح في شهر نوفمبر  .3

وكيات الصحيحة بالتخلص من النفايات شاب من رفح، بهدف نشر التوعية ببعض السل 31طفل و  211، يوم ترفيهي ل 2112

 . الصلبة

 

 2112يوم ترفيهي ألطفال مدينة رفح من ضمن أنشطة المشاركة المجتمعية في المشروع، نوفمبر  .14صوة  

 
عقد جلسة تشاورية مع المزارعين المحيطين بمكب الفخاري الجديد قبل إعداد خطة اإلدارة البيئية والمجتمعية للخلية المؤقتة في  .4

 .  المكب وذلك بهدف العمل على إعادة تشكيل المكب القديم لدواعي السالمة

الندو  التعريفية عن المشروع في نقابة   صورة:
 2117فرع خانيونس، أغسطس  –المهندسين 

الندو  التعريفية عن المشروع في نقابة   صورة:
 2117فرع خانيونس، أغسطس  –المهندسين 

يوم ترفيهي ألطفال مدينة رفح من ضمن   صورة:
أنشطة المشاركة المجتمعية في المشروع، نوفمبر 

2117 

يوم ترفيهي ألطفال مدينة رفح من ضمن   صورة:
أنشطة المشاركة المجتمعية في المشروع، نوفمبر 

2117 
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 2117المحيطين بمكب الفخاري، سبتمبر جلسة تشاورية مع المزارعين    .12صوة  
 
 استحداث آلية الستقبال الشكاوي  3.5.5

حرصاً على تطبيق مبدأ المسائلة المجتمعية بالشكل األمثل في مجلس الخدمات المشترك، تم تصميم آلية جديدة الستقبال الشكاوى، وتعتمد 

وى المنتشرة في مرافق المجلس المختلفة، واالتصال الهاتفي، هذه اآللية على ايجاد عدة قنوات الستقبال الشكاوى وهي صناديق الشكا

والمقابالت الشخصية باالضافة الستقبالها عبر صفحة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( الخاصة بالمجلس، على أن يتم خالل حوسبة 

  .8102النظام بشكل كامل واستقبال طلبات الشكاوى ومتابعتها االلكترونيا خالل العام 

 لية واسترادااد المواةاداوجمع النفايات بصوة  : ثالثن الالمكو 3.3

 توةيد آليات جمع النفايات الصلبة 3.3.1

 رمثات( لصالح مجلس الخدمات المشترك. 3ضاغطات،  7آليات ) 01توريد  2112شهد عام 

 
 تم استالمها التيآليات جمع النفايات الصلبة    .12صوة  

 

 ليةوأجمع النفايات بصوة   3.3.5

لي للنفايات الصلبة المنزلية والتجارية لتصبح أكثر فاعلية ومستدامة بيئياً ومالياً وذلك من خالل اوتهدف الدراسة الى انشاء نظام جمع 

وقد تم تحقيق  .(2.1.2بند  1،2،3 أهدافكأحد المؤشرات األساسية لتحقيق الهدف التنموي للمشروع ) المعنيةمشاركة جميع األطراف 

وبمشاركة  ،عالةبطريقة ف لتحسين جودة الخدمات المجتمعيةبيئية ومع مراعاة كافة األسس ال الهدف بتنفيذ الدراسات والتصاميم التفصيلية

لشمال ا وعليه تم عمل تقييم لخدمات جمع النفايات الصلبة لجميع الهيئات المحلية في قطاع غزة باإلضافة الى مجلسيالسكان المستفيدين. 

 (.ندات المناقصة على المدى القصيرالمعدات )مع شراء مستمن  الحاجة الملحةوالجنوب. وتم تسليم قائمة 



   | 2017 التقرير السنوي لعام
 النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظات خان يونس ورفح ودير البلح دار مجلس الخدمات المشترك إل
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 من النفايات الصلبة استرادااد المواةاد 3.3.3

 تهدف الدراسة الى تحسين استرداد الموارد من النفايات الصلبة وتقييم الوضع الحالي لفرز واعادة استخدام النفايات الصلبة في قطاع غزة

لدراسة وقد تم التخطيط لعدد من المقترحات في إطار هذه ا تم تقييم استرداد الموارد في غزة مقترحات لتنفيذ مشاريع تجريبية. تقديممن أجل 

م اقتراح ست . تالبديلة سواء من خالل إعادة التدوير أو السماد أو خيارات الطاقة النفايات الصلبةقطاع تحقيق استخدام أفضل للموارد في ل

 تشاورعلى أساس ال المبادراتوتم عقد ثالثة اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة من أجل اختيار أفضل  ،النفايات تردادمبادرات الس

 .أصحاب المصلحةمع جميع 

 المكون الرابع: إاداة  المشروع 3.4

  تقييم آثاة المشروع على المستفيدين 3.4.1

لمشروع بهدف قبل بدء ا سة الى تقييم األثر على المستفيدين من مشروع ادارة النفايات الصلبة للمحافظات الجنوبية والوسطىالدراتهدف 

 شاء المشروعبعد ان ومدى رضا المستفيدين أثناء تنفيذ المشروع للمجتمعات المحليةتقييم القيمة المضافة للمشروع على نوعية الخدمة 

تم تنفيذ المرحلة  2112خالل النصف األخير من العام  (.2.1.2بند  2كأحد المؤشرات األساسية لتحقيق الهدف التنموي للمشروع )رقم 

ى قياس األثر قبل تنفيذ كامل أنشطة المشروع، حيث تم استهداف األولى من الدراسة من خالل شركة استشارية، تهدف هذه المرحلة إل

شريحة من سكان المناطق التي تقع ضمن نطاق خدمة المجلس من خالل استبانات تقييم ومجموعات بؤرية، باالضافة لعقد عدة مقابالت 

ست بدء بالعمل في مكب الفخاري الجديد، وقد عكشخصية مع ممثلي البلديات األعضاء لتقييم الخدمات المقدمة خالل الفترة الحالية قبل ال

 الدراسة مدى وعي السكان بدور المجلس والبلديات باالضافة لممارسات المواطنين في التخلص اليومي من النفايات الصلبة. 
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 الملحقات

 

 2112، 2112،  2112كميات النفايات الواردة إلى المكب خالل عام (. 1الملحق )

 
 

  5112البلح من البلديات األعضاء خالل العام كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهر البلديات األعضاء

 القرارة دير البلح النصيرات البريج المغازي الزوايدة وادي السلقا المصدر كمية النفايات
عبسان 

 الجديدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبيرة
 2112عام  خانيونس بني سهيال

 يناير  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

 فبراير  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

 ابريل  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

 مايو  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

 يونيو  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

 يوليو    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

 سبتمير   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

 ديسمبر   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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  5112كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير البلح من وكالة الغوث وتشغيل الالجئين خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفايات الكلية

 وكالة الغوث وآخرين

2112الشهر عام  -النفاياتمجموع   

 أونروا
 رفح مخيم الخاص القطاع

دير  مخيم

 البلح والمغازي
 البريج مخيم جباليا مخيم الشاطئ مخيم

 مخيم

 النصيرات
 خانيونس مخيم

 يناير 1,022.32     549.54    1,571.86 11,975.71

 فبراير 801.92     491.71    1,293.63 10,372.50

 مارس 939.48     574.68    1,514.16 12,274.52

ابريل  1,959.90     561.32    2,521.22 12,721.29  

مايو  1,083.34     633.28    1,716.62 12,835.82  

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

 يوليو    1,070.26     645.90    1,716.16 11,965.98

أغسطس   245.08     29.12    274.20 9,398.22  

سبتمير   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  

 ديسمبر   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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  5112كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير البلح من البلديات األعضاء خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهر البلديات األعضاء

 البريج المغازي المصدر كمية النفايات
وادي 

 السلقا
 القرارة دير البلح النصيرات الزوايدة

عبسان 

 الجديدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبيرة
 2112عام  خانيونس بني سهيال

 يناير  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

 فبراير  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

 ابريل  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

 مايو  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

 يونيو  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

 يوليو    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

 سبتمير   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

 ديسمبر   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(
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  5112كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير البلح من وكالة الغوث وتشغيل الالجئين خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفايات الكلية

وآخرينوكالة الغوث   

2112الشهر عام  -مجموع النفايات  

 أونروا
 رفح مخيم الخاص القطاع

دير  مخيم

 البلح والمغازي
 البريج مخيم جباليا مخيم الشاطئ مخيم

 مخيم

 النصيرات
 خانيونس مخيم

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

 فبراير 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

ابريل  1,040.04       560.22    1,600.26 10,804.07  

مايو  1,094.80       595.00    1,689.80 11,457.36  

يونيو  1,121.76       636.42    1,758.18 11,703.56  

 يوليو    1,200.17       653.82    1,853.99 12,687.32

أغسطس   1,101.66       598.56    1,700.22 11,845.80  

سبتمير   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  

 ديسمبر   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



 

34 

 

  5117كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير البلح من البلديات األعضاء خالل العام 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهر األعضاءالبلديات 

 البريج المغازي المصدر كمية النفايات
وادي 

 السلقا
 القرارة دير البلح النصيرات الزوايدة

عبسان 

 الجديدة
 خزاعة

عبسان 

 الكبيرة
  2112عام  خانيونس بني سهيال

 يناير  1,023.80 2,080.28 536.40 232.10 186.20 991.10 1,167.46 3,725.20 492.82 119.94 354.08 281.00 31.91 11,222.29

 فبراير  890.42 1,850.32 465.12 181.52 165.30 827.36 1,063.12 3,279.62 434.74 99.44 309.26 258.64 47.03 9,871.89

 مارس  966.68 1,936.06 438.20 180.66 174.06 846.64 1,165.60 3,448.66 472.14 86.76 366.24 269.00 44.27 10,394.97

 ابريل  745.64 1,968.18 464.90 189.70 175.76 769.06 1,236.86 3,522.49 449.32 96.36 334.48 287.84 49.13 10,289.72

 مايو  950.31 2,016.46 493.28 187.82 181.00 782.08 1,357.81 3,819.98 494.12 77.52 343.26 279.08 50.53 11,033.25

 يونيو  1,056.34 2,037.58 483.66 193.22 180.18 803.22 1,324.68 4,120.46 504.94 100.30 341.02 299.70 62.99 11,508.29

 يوليو    1,061.34 2,255.92 494.60 201.04 190.62 933.82 1,386.40 4,188.02 524.40 91.82 382.08 375.78 54.35 12,140.19

 أغسطس   845.74 2,059.74 421.48 198.62 168.06 967.40 1,453.71 3,741.95 462.20 100.50 349.72 285.64 64.55 11,119.31

 سبتمير   764.94 1,951.74 616.19 195.16 160.38 897.64 1,348.04 3,898.81 485.60 86.44 370.62 245.12 52.63 11,073.31

 اكتوبر   827.25 2,286.60 638.28 194.16 165.46 928.68 1,479.02 3,852.60 542.92 100.06 353.60 294.66 61.70 11,724.99

 نوفمبر   740.46 2,020.62 575.96 182.16 163.12 632.80 1,450.30 3,623.91 460.52 95.44 317.86 276.92 51.87 10,591.94

 ديسمبر   821.88 1,971.14 577.92 192.66 157.18 703.36 1,279.74 3,739.30 459.96 85.32 340.44 278.54 58.32 10,665.76

 المجموع )طن(   10,694.80 24,434.64 6,205.99 2,328.82 2,067.32 10,083.16 15,712.74 44,961.00 5,783.68 1,139.90 4,162.66 3,431.92 629.28 131,635.91
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  5117كمية النفايات الواةاد  الى مكب ادير البلح من وكالة الغوث وتشغيل الالجئين خالل العام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفايات الكلية

 وكالة الغوث وآخرين

2112الشهر عام  -مجموع النفايات  

 أونروا
 شركات

الوكالة بلدية 

 خان يونس

دير  مخيم

 البلح والمغازي
 البريج مخيم جباليا مخيم الشاطئ مخيم

 مخيم

 النصيرات
 خانيونس مخيم

 يناير 1,106.94     591.86 110.58   1,809.38 13,031.67

 فبراير 951.33     541.54 119.34   1,612.21 11,484.10

 مارس 1,059.20     590.46 98.18 2,992.32 4,740.16 15,135.13

ابريل  1,108.22     588.98 95.64   1,792.84 12,082.56  

مايو  1,162.54     610.30 107.86   1,880.70 12,913.95  

يونيو  1,104.02     495.20     1,599.22 13,107.51  

 يوليو    1,160.34     643.62 136.02   1,939.98 14,080.17

أغسطس   1,105.50     587.56 81.82   1,774.88 12,894.19  

سبتمير   1,037.72     623.21 92.96   1,753.89 12,827.20  

اكتوبر   1,114.80     589.04 108.72   1,812.56 13,537.55  

نوفمبر   994.42     522.48 140.46   1,657.36 12,249.30  

 ديسمبر   1,032.22     544.98 112.20   1,689.40 12,355.16

 المجموع )طن( 12,937.25     6,929.23 1,203.78 2,992.32 24,062.58 155,698.49
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