
ي غزة
 
 برنامج إدارة النفايات الصلبة ف

 

نامج  :عن البر

 

ي  اتيج  وع استر ي غزة عبارة عن مشر
 
برنامج إدارة النفايات الصلبة ف

تطوير متكامل يجمع بي   البنية التحتية وبناء القدرات. ويدير صندوق 

وع الشق الذي يغطي مناطق  الهيئات المحليةإقراض و  ي هذا المشر
 
ف

ي قطاع غزة. وتشمل  5من أصل  3الجنوب، حيث يخدم 
 
محافظات ف

ي رفح 
هذه المحافظات عىل المنطقة الوسط وعىل محافظتر

ي تغطي قرابة 
% من مساحة قطاع غزة الجغرافية 64وخانيونس والتر

ألف نسمة، وذلك  800% من إجمالي السكان، أي نحو 46ويقطنها 

ي لعام 
. 2014حسب احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيت 

يعرض الشكل األول خريطة قطاع غزة مبينا عليها المناطق 

وع إل تحسي   خدمات  وع. وي  هدف هذا المشر المستفيدة من المشر

ي قطاع غزة من خالل توفت  برامج كفؤة 
 
إدارة النفايات الصلبة ف

وع ومناسبة بيئيا واجتماعيا للتخلص م ن النفايات. كما يعمل المشر

ي وضع التدابت  الكفيلة بتحسسي   نظم إدارة النفايات 
 
ة ف عىل المباشر

ي قطاع 
 
وع إدارة النفايات الصلبة ف الصلبة بشكل عام. ومن خالل مشر

ي المنطقة الجنوبية من القطاع، 
 
غزة، سوف يتم إنشاء مكب صجي ف

، وعىل خدمة 2025محافظات بحلول العام  3له القدرة عىل خدمة 



وع 2040قطاع غزة بالكامل بحلول عام  . وسيتم تنفيذ هذا المشر

هكتارا، حيث سيتم  47.4الضخم عىل مراحل عىل مساحة تبلغ 

توفت  مساحة األرض الالزمة إلنشاء أول ثالث محطات عىل مساحة 

هكتارا. وسيتم تجهت   المرفق الجديد ليعمل عىل مستوى  21.5تصل 

ي كل عال وسيتم تعزيز 
 
ه بنظام لمحطات ترحيل النفايات الصلبة ف

نامج شامل لبناء القدرات لتطوير تقديم  محافظة، باإلضافة لت 

ي المراحل المختلفة إلدارة النفايات الصلبة. ويشمل هذا 
 
الخدمات ف

عىل توفت  عربات جديدة لجمع النفايات الصلبة تصل إل مركز 

ك الذي تم توسيعه مؤخرا ل يشمل خانيونس ورفح الخدمات المشتر

نامج  والمناطق الوسط، والبلديات المنتمية لعضويته. كما يشمل الت 

عىل تدابت  للتطوير المؤسسي والتدريب. ومن خالل برنامج إدارة 

ي قطاع غزة، سوف يتم إجراء دراسات وعمل 
 
النفايات الصلبة ف

داد الموارد مع تشجيع  ي مجاالت إعادة التدوير واستر
 
استثمارات ف

لمشاركي   من القطاع الخاص، باإلضافة لتشجيع مشاركة أكت  من ا

ي الموسعة ونشاطات التوعية  األهالي عت  برامج التواصل الجماهت 

ية  .الجماهت 

 

 

 

 



 :  الوصف

 

وع إدارة  قام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتنفيذ مشر

ي المنطقة الجنوبية من غزة و 
 
ي قطاع غزة ف

 
ذلك مع النفايات الصلبة ف

ي   وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، االتحاد األوروب 
كاء الممولي   الشر

والبنك الدولي باإلضافة لمملكة السويد ويسهم برنامج األمم المتحدة 

ي مجمل 
 
، وبنك التنمية اإلسالمي )من خالل وكالة الغوث( ف ي

اإلنماب 

كت   عىل توقعات النمو ال
ي قطاع غزة مع التر

 
امج المنفذة ف ي الت 

سكاب 

 ، ي
لكل محافظة والصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيت 

(، غزة 322,126: شمالي غزة )2012حيث بلغت التقديرات عام 

( 310,868(، وخانيونس (238,807( ومنطقة الوسط )569,715)

ي غزة 202,777ورفح )
 
ة األمد ف نامج عىل إجراءات قصت  (. ويشمل الت 

حيل )بمساهمة من وشمال غزة منها الجمع األ ولي وبناء محطات التر

ي منطقة الجنوب )خانيونس
 
/ الوكالة( وف  (بنك التنمية اإلسالمي

 

 

وع هو تحسي   خدمات إدارة  وع: هدف المشر الهدف من تطوير المشر

ي قطاع غزة. ويتحقق هذا الهدف من خالل توفت  
 
النفايات الصلبة ف

خلص من النفايات أنظمة أكتر كفاءة وسليمة بيئيا واجتماعيا للت



ي إجراءات لتحسي   نظام إدارة النفايات 
 
الصلبة، ومن خالل المبادرة ف

ي غزة والضفة الغربية
 
 .الصلبة بالكامل ف

 

وع ات قياس نتائج الهدف التطويري للمشر  : مؤشر

 

  ،ي يتم جمها من التجمعات المستفيدة
نسبة النفايات الصلبة التر

ي المكبات 
 
ي يتم التخلص منها ف

ي تم والتر
الصحية الجديدة التر

وع  إنشاؤها بموجب المشر

  ي البلديات
 
ي تتم جبايتها سنويا ف

ي الرسوم التر
 
نسبة الزيادة ف

داد التكاليف  األعضاء ونسبة استر

  ية الذين تتوفر لهم أنظمة ي المناطق الحض 
 
عدد األشخاص ف

وع  مطردة لجمع النفايات الصلبة من خالل هذا المشر

 ين تعتمد حياتهم عىل وجود النفايات عدد جامعي النفايات الذ

ي 
ي برامج تحسي   المستوى المعيسر

 
الصلبة والذين يتم دمجهم ف

ع  .واإلشمال االجتماعي بموجب المشر

  ي يتم إغالقها
األرض الملوثة أو مواقع التخلص غت  المنظمة التر

وع )مقاسة بالهكتار(  وإعادة تأهيليها بموجب المشر

  ون من المشر وع )العدد( ونسبة النساء المستفيدون المباشر

 .منهم )نسبة مئوية(

 



وع  : مكونات المشر

 

 المكون األول: مرافق ترحيل النفايات الصلبة والتخلص منها

: التطوير المؤسسي  ي
 المكون الثاب 

داد الكلفة  المكون الثالث: الجمع األولي واستر

وع  .المكون الرابع: إدارة المشر


