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 .1المقدمة
يشمل مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربية على تطوير وبن اء مك ب نفاي ات ص حي من اطقي ف ي الميني ا
وعلى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة بما يشمل على تدابير لتخفيف المشاكل القصيرة األمد الناجم ة ع ن إدارة النفاي ات
الصلبة.
فيما يتعلق بما ورد أعاله وبما يتماشى مع إجراء البنك الدولي التش غيلي رق م  ،4.12س وف ي تم تنفي ذ خط ة إع ادة الت وطين
المختصرة في محاولة الستعادة تعويضات اقتصادية عن الخسارة في الدخل ومورد ال رزق م ن خ الل عملي ة تش اورية ي تم
االتفاق عليھا بين مجمل األطراف .تتعلق الخطة باإلغالق المؤقت وتأھيل مك ب نفاي ات يط ا المن اطقي وبن اء مك ب ص حي
في المينيا
تغطي خطة إعادة التوطين المختصرة العناصر التالية:
)أ( مسح إحصائي لألشخاص المنزحين وتخمين لألصول؛
)ب( وصف للتعويضات وغيرھا من المساعدات التي سيتم تقديمھا بغرض إعادة التوطين
)ت( تدابير مؤسسية ومشاورات مع المنزحين حول البدائل المقبولة؛
)ث( المسئولية المؤسسية عن تفنيذ إجراءات جبر الضرر؛
)ج( تدابير الرصد والتنفيذ؛ و
)ح( الجدول الزمني والموازنة

 .2المسح اإلحصائي وتخمين األصول )الموجودات(
يلزم في المينيا مساحة قدرھا  23.5ھكتار للمكب المناطقي المقترح و 0.5ھكتار للط رق المتاخم ة ل ه .ألغ راض ال تخلص
من النفايات ،يلزم  21ھكتار ويلزم  1.5ھكتار من األرض للمداخل ومنشآت البنية التحتية.
سوف يحل المكب الصحي المقترح محل مكب يطا غير الصحي الحالي .يعتبر جن وب الخلي ل واح دة م ن أفق ر المحافظ ات
في الضفة الغربية ويعاني من معدالت بطالة عالي ة ) .(%23وترت ب عل ى ھ ذا وج ود  132مل تقط للنفاي ات ف ي مك ب يط ا
المن اطقي ،م نھم أربع ون يعمل ون بش كل كام ل كملتقط ين للنفاي ات ،حي ث يؤمن ون ق وتھم م ن إع ادة ت دوير الم واد المعدني ة
والبالستيكية والزجاجية بشكل أساسي .رغم عدم عمالة النساء في المك ب ،إال أنھ ن ي ؤدين دورا أساس يا ف ي ف رز وتنظي ف
وتصليح المواد التي يتم جمعھا إلعادة التدوير.
يشكل إغالق مكب يطا وإعادة تأھيله جزءا من مشروع إدارة النفايات الصلبة مما سيترتب عليه خسارة نحو  40أسرة م ن
ملتقطي النفايات لمصدر رزقھم األساسي القريب من قريتھم .الدخل اليومي المعلن يتراوح بين  20شيكل يومي ا )المص در:
طفل ملتقط( و 80شيكل )المصدر موظفي البلدية العاملين على إدارة النفايات الصلبة( لكل شخص يويما .في المتوسط ف إن
الملتقطين الذين يعملون بشكل كامل يكسبون ما بين  800إلى  100شيكل ) 250 – 200دوالر( شھريا .تس تند المعلوم ات
السابقة إلى إحصاء أجري في تموز وآب .2008
ووفقا لتقرير االستشاري االجتماعي والنتائج التي توصل إليھا للتأكد م ن وج ود  132م ن ملتقط ي النفاي ات فق د وج د 81
من ملتقطي النفايات يعملون بشكل دائم انظر )الملحق  1يعرض قائمة جامعي النفايات(  ،في حين أن الرعاة األكثر ت أثرا
ھي ) 5انظر الجدول ) (1 - 1الملحق  2يعرض قائمة الرعاة( .وقد عقدت لق اءات م ع  81م ن ملتقط ي النفاي ات لمناقش ة
وضعھم الحالي والتصورات والمواقف والمخاوف والمشاكل  ،وتأثير المشروع على حياتھم .وعق دت الجلس ات ف ي منطق ة
المكب )حيث يتركز جميع ملتقطي النفايات(  ،وعقدت جلسات ف ي منطق ة المني ا )حي ث يوج د الرع اة ول يس ھن اك ج امعي
النفايات( وعقدت لقاءات في مكتب المجلس المشترك في مدينة الخليل.

باإلضافة إلى مكب يطا اإلقليمي ھناك  16مكبا غير رسمي في جنوب الضفة الغربية يجب إغالقھا وإعادة تأھيلھا من قب ل
المشروع  .وھي مكبات صغيرة وموجودة في أماكن بعيدة جدا مع إمكانية وصول محدودة لھا بسبب بعد بعضھا وص عوبة
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الوص ول لھ ا  .ل م ي تمكن ط اقم البن ك ال دولي م ن الوص ول لھ ا  .عل ى ك ل ح ال وخ الل التحض يرات للمش روع أجري ت
مسوحات لمختلف المكبات  .وھذه المسوحات تكونت من :
 .1خبراء التقييم البيئي )  (DHV/PHGحيث قاموا بفحص انتقائي لعدة مكبات وذلك خالل أيلول . 2008
 .2الوح دة التنفيذي ة للمجل س المش ترك وط اقم البن ك ال دولي ق اموا بفح ص انتق ائي لع دة مكب ات وذل ك خ الل ك انون
الثاني . 2009
 .3تقرير عن زيارة كافة المواقع العشوائية في كل من محافظتي الخليل وبيت لحم من قبل الوحدة التنفيذية للمجل س
المشترك في نيسان . 2009
كما تبين في التقرير المعد من قبل الوحدة التنفيذية في المجلس المش ترك ان ھن اك ع دد قلي ل م ن ملتقط ي النفاي ات يعمل ون
بشكل جزئي حول بعض ھذه المواقع  .في بعضھا كان بعض األشخاص يستعملون ھذه المواقع لح رق النفاي ات الت ي ك انوا
يجمعونھا من أماكن أخرى الستخالص المعادن .
وقد ت م االتف اق عل ى أن أي ا م ن ملتقط ي النفاي ات ف ي المواق ع ال 16ال ذين يعتب رون مس تحقين للتع ويض س يتم إدراجھ م
حسب المعايير المبينة في خطة إعادة اإلسكان  .بس بب ع دم وج ود إحص اء دقي ق لغاي ة اللحظ ة لملتقط ي النفاي ات ھ ؤالء .
تتطلب خطة إعادة اإلسكان عدم استثناءھم من اإلحصاء إال إذا كان ذلك مقبوال للبنك .
فضال عن ملتقطي النفايات في مكب يطا ،يعيش خمسة رعاة بالقرب من مك ب الميني ا الص حي المقت رح والط رق المتاخم ة
له .ومن المتوقع ،على أي ة ح ال ،أن يت أثروا س لبا ً بالمش روع .وم ع ان ه م ن خ الل تجرب ة مك ب جن ين )زھ رة الفنج ان( ل م
تظھر عالمات على أي أثر سلبي على القطعان المتاخمة للمكب الصحي في جن ين .م ع ذل ك ،ح ددت خط ة العم ل برنامج ا
للتعويض إذا ما برزت دالالت تشير إل ى أث ر س لبي أثن اء تش غيل المك ب الص حي .س وف يق وم األخص ائي االجتم اعي ف ي
مجلس الخدمات المشتركة بتتبع حالة الراعيين وإذا تبين تأثرھما سوف يتم التشاور معھما والشرح لھما عن كيفي ة تحس ين
أوضاعھما حسب الخطة.
الخسارة األساسية بفعل إغالق مكب يطا ھي خسارة الدخل المتأتي لبعض العائالت األكثر فقرا في المحافظة .وھناك ع دة
تدابير مقترحة بموجب المشروع يمكن لمجلس الخدمات المش تركة أن يجريھ ا والت ي يمك ن وض ع مؤش رات متابع ة وتقي يم
واضحة بشأنھا تسمح بالرصد من قبل البنك الدولي.
)أ( تحويل التقاط/فرز النفايات إلى القطاع النظامي م ن خ الل محط ة تكري ر تجريبي ة ف ي المك ب كم ا ھ و مب ين ف ي
الشق  .3وھذه سوف توفر عمالة بشروط عمل أفضل )تقلل المخاطر الصحية ،دخ ل يمك ن االعتم اد علي ه ،بيئ ة
عمل آمنة ،إلخ( .ويشترط تسجيل العمال مما يحد من عمالة األطفال.
)ب( منح الملتقطين الحاليين معاملة أفضلية في التعيين بموج ب النظ ام الرس مي .يمك ن توظي ف بع ض الملتقط ين ف ي
منشأة التكرير المقترحة في محطة النقل في الخليل وفي مرفق المكب.
)ت( تطوير قدرات الملتقطين والنساء في أسرھن عل ى أعم ال الت دوير والت ي يمك ن اختبارھ ا علٮأس اس تجريب ي كم ا
ھو مبين في الشق  3من المشروع
)ث( إدراج العائالت المؤھلة وبخاصة األطفال العاملين ،في البرنامج الوطني لشبكة الحماية االجتماعية .قد ال ت تمكن
بع ض األس ر م ن مواص لة العم ل عل ى التق اط النفاي ات ويمك ن إدخالھ ا ض من ش بكة الحماي ة االجتماعي ة وھ ي
برن امج تنف ذه وزارة الش ئون االجتماعي ة .كم ا يمكنھ ا االس تفادة م ن برن امج "دي ب" وھ و برن امج وطن ي يس اعد
العائالت األكثر فقرا على إنشاء أعمالھا الخاصة.
قام مجل س الخ دمات المش تركة ب دعم م ن المستش ارين الع املين عل ى تقي يم األث ر البيئ ي واالجتم اعي وبمش اركة بلدي ة يط ا
بتط وير بيان ات انتھ ى جمعھ ا ف ي أيل ول ) 2008قاع دة بيان ات للملتقط ين الح اليين لض مان إدراجھ م ف ي أعم ال الت دخل
المقترحة المذكورة أعاله( .وبموجب المشروع يعكف المجلس على تعي ين أخص ائي اتص ال للجن ة االجتماعي ة لم دة س نتين
)أو أكث ر( لض مان تنفي ذ الت دابير الس ابقة م ن خ الل العم ل الحثي ث م ع البل ديات المج اورة ،ومؤسس ات القط اع الخ اص
والمنظمات األھلية والوزارات المعنية .سوف يكون األخصائي االجتم اعي للمجل س مس ئوال ع ن المتابع ة وإع داد التق ارير
المتعلقة بتطور سير العمل على إجراءات تخفيف الخطر االجتماعي.
التحق ق م ن ملتقط ي النفاي ات :ت م إج راء مس ح لملتقط ي النفاي ات م ن قب ل المستش ارين الع املين عل ى تقي يم األث ر البيئ ي
واالجتماعي .واستندت المعلومات لمقابالت مع الملتقطين والموظفين من بلدية الخليل المسئولين عن اإلشراف على أعم ال
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المك ب .وعق دت ع دة جلس ات م ع الملتقط ين وك ذلك مش اورات عام ة خ الل النص ف الث اني م ن  .2008ش ارك ك ل م ن
األخص ائيين المحل ي وال دولي ف ي ھ ذه الجلس ات ،وت م إدراج س جالت مفص لة بتل ك النقاش ات ف ي وثيق ة تقي يم األث ر البيئ ي
واالجتماعي وكذلك الملحق  10في وثيقة تقييم المش روع ،وم ع ذل ك  ،ف إن التعاق د م ع المستش ار االجتم اعي ف ي  6فبراي ر
 2010استعرض ت نت ائج تقي يم الت أثير وتح ديثھا وفق ا ل ذلك  ،خاص ة بع د س نتين م ن التغيي رات ف ي الس ياق االجتم اعي
واالقتصادي والسياسي التي أثرت بعمق على حقيقة ملتقطي النفايات الذين يعتمدون بشكل دائم ع ن العم ل ف ي مك ب يط ا .
ولذلك  ،فإن األرقام التي أوردھا المستشار ھي تحديث وأكثر موثوقية كون ھذه التشاورات جديدة .
 .3وصف التعويضات وغيرھا من مساعدات إعادة التوطين التي سوف يتم تقديمھا
يعرض ھ ذا القس م م ن الخط ة ن وعين م ن التعويض ات تس تھدف الم أثرين بالمش روع ومعالج ة الوث ائق والخط ط والب رامج
المعدة لتسھيل استعادتھم لموارد رزقھم .كما نبين أدناه ،يمكن أن يشمل األمر على تعويضات غير نقدية وعلى مبالغ نقدي ة
محددة للدعم المرحلي )االنتقالي( وعلى تدريب ذي صلة أو فرص عمل بديلة أو نوع من المزيج بين كل ھذا.
يمكن لمجلس الخدمات المشتركة أن يوفر فرص عمل بديل ة للملتقط ين ليواص لوا التق اط النفاي ات كعمال ة مرخص ة رس ميا.
ولك ن نظ را ألن المجل س س وف يك ون مال ك البني ة التحتي ة المحس نة لف رز النفاي ات ،فإن ه يفض ل إدارة عملي ة فرزالنفاي ات
بنفسه .وعليه يتوجب على الملتقطين إما العمل كم وظفين ل دى المجل س أو كمش غلين ذاتي ين .إذا ك انوا مش غلين ذاتي ين فإن ه
يتوجب على الملتقطين بي ع النفاي ات المف روزة للش ركة لق اء س عر مح دد .ولك ن تظ ل ھن اك ش كوك ح ول م ا إذا كان ت ھ ذه
االستراتيجية سوف تولد إيرادات كافية تعوضھم عن خسارة اإليراد الذي يحققون ه حالي ا م ن مك ب يط ا .الخي ار اآلخ ر ھ و
التعاقد من الباطن على فرز النفايات مع شركات خاصة )ذات صلة بتدوير النفايات( ،إما كموظفين أو كمشغلين ذاتيين.
بموجب الخطة المختصرة إلعادة التوطين سيقوم مجلس الخدمات المشترك بالتعاقد مع منظمة أھلي ة غي ر ربحي ة أو ش ركة
من القطاع الخاص في مرحلة مبكرة من المشروع بحيث تسھم في تحديد طبيعة العقود واألجور التي يتم دفعھ ا للملتقط ين
المشتغلين ذاتيا .ومن خالل ھذا العمل تق وم المنظم ة األھلي ة بتوثي ق آراء الملتقط ين ونقلھ ا للمجل س .كم ا ستس ھل المنظم ة
األھلية تنظيم الملتقطين في مشاريع خاصة أو تجمعات أسرية للعمل في أعمال إعادة تأھيل المك ب الق ديم أو ف ي المش روع
التجريبي المتعلق بالفرز ف ي المص در .بالنس بة لب اقي أس ر الملتقط ين غي ر ال راغبين ف ي مواص لة العم ل كمش غلين ذاتي ين،
نقت رح برن امج م نح لنش اطات ص غيرة أو إدراجھ م ض من برن امج الرف اه االجتم اعي .يل زم دراس ة ك ال الخي ارين بش كل
مستفيض أكثر مع المؤسسات غير الحكومية المسئولة عن البرامج في مدينة يطا الستكشاف معايير وإجراءات القبول.
تعتبر الممارسات الحالية في عمالة األطفال في التقاط النفايات في مكب يطا غير مقبولة بموجب شروط المش روع وس وف
ي تم حظرھ ا م ن خ الل تطبي ق نظ ام ت رخيص للملتقط ين الم وظفين والمش تغلين ذاتي ا ف ي المك ب ال ذي س يتم إنش اؤه ح ديثا
ومحطات نقل النفايات .سوف يتم توفير التعويضات لألسر التي تعتمد على عمالة األطفال في التقاط النفايات في موقع يطا
لتعيل نفسھا ع ن خس ارة دخلھ ا ي تم توفيرھ ا م ن خ الل ت دخل خصيص ا لك ل طف ل وأس رته وفق ا لتقري ر وتوص يات الخبي ر
االستشاري االجتماعي )فبراير .(2010
 .4المشاورات مع المتأثرين بشأن البدائل المقبولة
أجري ت اجتماع ات مس حية ودراس ات خاص ة ولق اءات تش اورية لض مان الحص ول عل ى معلوم ات ش املة ع ن المت أثرين
ومص الحھم ف ي خط ة إدارة النفاي ات الص لبة .وق د ت م التش اور م ع الملتقط ين والمنظم ات األھلي ة بش أن اآلث ار االجتماعي ة
واالقتصادية الناجمة عن إغالق مكب يطا والمؤثرة على األسر التي تعتمد ف ي قوتھ ا عل ى التق اط النفاي ات .وك رس اھتم ام
خاص لألفكار المعنية بتوليد مصدر بديل للدخل لتلك األسر .كما تم إعالم تل ك األس ر بف رص العم ل البديل ة المبين ة أع اله.
ولكن ما زالت ھناك حاجة لتطوير تلك الخيارات بتفاصيل أكبر مع م دراء الب رامج والمش اريع ف ي إدارة النفاي ات والبس تنة
ونظام الحماية االجتماعية .ينبغ ي توض يح تفاص يل الخي ارات القابل ة للحي اة ألرب اب ورب ات األس ر ف ي ع ائالت الملتقط ين
المتأثرة ،بحيث يتخذون اختي ارات مدروس ة.وس يتم التف اوض عل ى اتفاقي ات فردي ة م ع األس ر الت ي تعتم د ف ي رزقھ ا عل ى
التقاط النفايات قبل تنفيذ المشروع.
س يقوم األخص ائي االجتم اعي ف ي المجل س باالس تعالم ع ن خلفي ة الملتقط ين وأعم الھم الس ابقة لتقي يم اإلج راءات المناس بة
إلعادة تشغيلھم .و كما ذكر سابقا فقد عرضت المشاورات في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي وكذلك ف ي وثيق ة تقي يم
المشروع.
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 .5مسئولية المؤسسات عن تنفيذ وإجراءات جبر الضرر
يعرض البرنامج التالي فكرة عامة عن مسئولية المؤسسات عن تنفيذ خطة إعادة التوطين
مرحلة التنفيذ
إعداد المشروع

الھيئة
ص ندوق تط وير
وإقراض البلديات
مجل س الخ دمات
المشتركة
البلدية

المفاوضات

تنفيذ المشروع

وزارة المالية
مجل س الخ دمات
المشترك
مجل س الخ دمات
المشترك
البلديات
اللجنة االجتماعية

المسئوليات
 .1إعداد وتحديث إطار سياسة إعادة التوطين وخطة العم ل إلع ادة الت وطين
ونشرھا
 .2المساعدة في تأمين الموارد المالية الالزمة للتعويض
 .3تشكيل اللجنة االجتماعية .
 .4توظي ف منظم ة غي ر حكومي ة  /ش ركة استش ارية م ن اج ل التخط يط
وتسھيل سبل العيش جامعي النفايات .
 .5تحديد كافة األشخاص المتضريين وتوجيه المشورة لھم بشأنه حقوقھم،
 .6نشر خطط العمل للتوطين محليا لتصل لألشخاص المتضريين
 .7متابعة القضايا م ع الجمھ ور والمؤسس ات األھلي ة المعني ة بخص وص أي
شكاوى قد تنشأ خالل عملية التنفيذ
 .8توجيه االتصاالت مع األشخاص المتأثرين إما بشكل فردي أو جماعي
 .9تخصيص الموازنات للتعويضات
 .10إجراء اجتماعات تشاورية مع األشخاص المت أثرين بالمش روع ف ي موق ع
المكب القديم وإخطارھم بخطط العم ل للت وطين وحق وقھم للحص ول عل ى
تعويضات واستكشاف أولوياتھم وأفضلياتھم
 .11تنفيذ خطة إعادة التوطين

 .12التواصل والمتابعة اليومية .
 .1إج راء لق اءات تش اور مجتمعي ة م ع الملتقط ين إلخط ارھم بخي ارات
التعويض واستكشاف ما يفضله الملتقطون
 .2التنسيق مع إدارة المكب المناطقي ومحطات النقل للتفاوض على التشغيل
أو فرص التعاقد للملتقطين البالغين كأفراد أو جمعيات
 .3التنسيق مع المؤسسات األھلية لترتيب فرص توظيف أو عقود لألفراد أو
الجمعيات من الملتقطين البالغين
 .4التنسيق مع المؤسس ات القائم ة عل ى تنفي ذ برن امج إنت اج حي واني لترتي ب
الدعم لبرنامج التدريب والمنح
 .5التنس يق م ع ال دائرة االجتماعي ة ف ي بلدي ة يط ا لترتي ب ال دعم م ن خ الل
برنامج الضمان االجتماعي لألسر الفقيرة
مجل س الخ دمات المصادقة على اتفاقيات التعويض ونقل األموال لخطط عمل إعادة التوطين
المشترك
القول الفصل في النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية والتعويضات
المحاكم
ضمان االلتزام باتفاقيات التمويل
المتابعة الخارجية

الضرر /الشكاوى ]المظالم[
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ملتقطو النفايات في موقع يطا ال يتمتعون بأي حق قانوني يمكنھم بموجبه التقدم بمطالبة للتع ويض ع ن خس ارة دخلھ م أم ام
المحكمة .ولكن ھذا ال يعني أنھم لن يحاولوا القي ام بھ ذا ،ولك ن م ن غي ر المحتم ل أن ت تمكن المحكم ة م ن مس اعدتھم .لھ ذا
سيتم إنشاء لجنة اجتماعية تحت مظلة مجلس الخدمات المشتركة لالستماع ألي مخاوف والنظر ف ي النزاع ات م ع ملتقط ي
النفايات .وبعمل زيارة أخرى لموقع يطا ضمت الوحدة التنفيذية في مجل س الخ دمات الخلي ل بي ت لح م ت م إخب ار الملتقط ين
بأن ه يح ق لھ م ع رض مخ اوفھم عل ى اللجن ة االجتماعي ة .وت م تحض ير إخط ار م ن ص فحة واح دة باللغ ة العربي ة بين ت
المعلومات األساسية المتعلقة بالمشروع وأن المشروع يحاول معالجة الوضع وقد تم تعيين مستش ار للعم ل عل ى التفاص يل.
كما تم توضيح تفاصيل المھام الخاصة بممثلي اللجنة االجتماعية الذين تم انتدابھم للعمل في حال تلقي ش كاوى أو نزاع ات.
وق د أدى األخص ائي االجتم اعي ف ي المجل س دورا مركزي ا خ الل ھ ذه الزي ارة .كم ا حض ر ممث ل ع ن البن ك تل ك الزي ارة
للموقع.
وقد شكلت اللجنة االجتماعية وھي ملزمة باعتبارھا لجنة فرعية عن المجلس المشترك الخليل و بيت لحم وھ ي مكون ة م ن
رئ يس بلدي ة ك ل م ن يط ا و بن ي نع يم وك ذلك رئ يس مجل س خ دمات ك ل م ن ري ف دورا و ري ف يط ا والم دير التنفي ذي
والمشرف االجتماعي من الوح دة التنفيذي ة للمجل س المش ترك .باإلض افة إل ى استش اري اجتم اعي س يتم التعاق د مع ه لبح ث
المشاكل و اقتراح الحلول لملتقطي النفايات .وسيزود المجلس ھذه اللجنة بالصالحيات الالزمة لعمل المزيد من المشاورات
مع ملتقطي النفايات والوصول ال ى اتفاق ات معھ م لتنفي ذ اإلج راءات .علم ا ب ان المجل س المش ترك ملت زم بتوص يات اللجن ة
وقراراتھا وبتنفيذ المعايير المتفق عليھا مع اللجنة االجتماعية ومن خالل العملية التي تصيغھا اللجن ة االجتماعي ة والمقبول ة
للبنك ويلتزم المجلس كذلك بان يصار الى تفعيل قرارات اللجنة االجتماعية وان ترى النور حسب ما ھ و م ذكور ف ي خط ة
إعادة التوطين وبمصادر التمويل المرصودة لھذا الغرض  .ويؤكد المجلس على ت وفر مص ادر التموي ل الالزم ة لتنفي ذ ھ ذه
المعايير مع الموافقة على زيادتھا حسب الحاجة عندما يرى البنك ضرورة لذلك.
بشكل ضروري  ،فأن اللجن ة االجتماعي ة لھ ا دور حاس م وال س يما ف ي تنفي ذ خط ة عم ل ت دابير التخفي ف االجتماعي ة .وفق ا
لذلك  ،وفيما يلي األدوار البارزة للجنة :
 -- 1المشاركة الفعالة في تطوير خطة العمل وتنفيذ تدابير التخفيف .
 -- 2تسويق خطة التنفيذ والمتابعة مع أصحاب المصلحة من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص .
 – 3ستتابع المفاوضات مع المجلس المشترك وملتقطي النفايات والبلديات والمجالس المحلية التخ اذ ق رارات لتنفي ذ ت دابير
التخفيف بما في ذلك ولكن ال يقتصر على توفير فرص عمل ألولئك األفراد الخيار في العمالة الرسمية .
 – 4اللجنة االجتماعية لديھا دور رئيس ي ف ي التف اوض م ع المق اولين م ن القط اع الخ اص ودورھ ا ف ي توظي ف ع دد م ن
ملتقطي النفايات داخل أو خارج المكب فضال عن تنظيم عقود العمل والشروط التي تتضمنھا .
 -- 5المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الرصد ھو دور أساسي للجنة االجتماعية في التنفيذ الناجح لتدابير التخفيف .
 -- 6واح دة م ن أھ م الواجب ات الت ي يمك ن  /ينبغ ي أن تف وض إل ى اللجن ة االجتماعي ة ف ي إدارة التظلم ات والش كاوى
والنزاعات بين المجلس وملتقطي النفايات فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التخفيف االجتماعية.
من أجل تسھيل التواصل وضمان تحسين التفاھم بين المجلس المشترك وجامعي النفايات  ،شكلت لجن ة محلي ة م ن ملتقط ي
النفايات انفسھم وبتفوسض م نھم وتت ألف م ن  5أش خاص ) ،الملح ق  4يق دم قائم ة أس ماء اللجن ة المحلي ة( .ال دور الرئيس ي
لھذه اللجنة المحلية ھو ان تكون نقطة اتصال ما بين ملتقطي النفايات ومجلس الخدمات المشترك وأي مقاول أو استش اري
يمك ن أن يعم ل م ع ملتقط ي النفاي ات .ھ ذه اللجن ة مس ؤولة ع ن تق ديم كاف ة الش واغر وج امعي النفاي ات إلبالغھ م ع ن أي ة
إجراءات وخطط مع مجلس الخدمات المشترك .
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 .6تدابير المتابعة والتنفيذ
تم التخطيط ألربع صور من أشكال متابعة تنفيذ الخطة المختصرة:


المتابعة الداخلية .يتولى مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم المتابعة الداخلية لتنفي ذ الخط ة .كم ا يش رف
المجل س عل ى تط ور الخط ة ويق ارن التط ور بأھ داف األداء المزمع ة ،ويس ھل عم ل الم راقبين الخ ارجيين
والمستقلين من خالل األرشفة الفعالة وتحضير تقارير تطور سير العمل الدورية .تقدم البل ديات اإلخط ار المبك ر
بخصوص الصعوبات التي تواج ه المش روع موض وع الخط ة والمخ اوف المتعلق ة ب ه وتض من معالج ة مخ اوف
األشخاص المتأثرين بشكل مناسب .يكون المجلس والبلديات مسئوال مسئولية مشتركة عن ضمان توفير الدفعات
لألشخاص الصحيحين بما يتماشى مع اتفاقيات التعويض



مشاركة المنظمات األھلية /الشركات االستشارية :سوف يتم التعاقد م ع منظم ة أھلي ة أو ش ركة استش ارية ل دعم
التصميم المفصل وتنفي ذ مختل ف المش اريع واإلج راءات المقترح ة ال واردة س ابقا أو أي مش اريع إض افية مقبول ة
تض من المعالج ة الس ليمة للمن زحين .كم ا س تكون المنظم ة األھلي ة أو الش ركة االستش ارية مس ئولة ع ن التق ارير
الدورية عن سير العمل والتحديات التي تواجه التنفيذ.



متابعة البنك :سوف تقوم بعثات اإلشراف المصرفية بمراجعة منھجية ومنتظم ة لتط ور تنفي ذ الخط ة المختص رة
وتضع مراجع عن استنتاجاتھا في جدول للمساعدة في المتابعة طوال فترة العمل.



تقي يم مس تقل ف ي منتص ف المش روع ونھايت ه :س وف ي تم توكي ل جھ ة ب إجراء مراجع ة مس تقلة لتط ور التنفي ذ
وللمشاكل التي قد تظھ ر قب ل المراجع ة ف ي منتص ف م دة المش روع حي ث س تتم مراجع ة اس تنتاجاتھا خ الل تل ك
المراجع ة النص فية .كم ا تش مل المراجع ة عل ى زي ارات ميداني ة وعق د تش اورات م ع األش خاص المت أثرين
بالمشروع لتحديد تجربتھم ومشاكل الوثائق والحلول ألي قضايا عالقة مع توصياتھم .يتكون العمل في ھذا الش ق
م ن تقري ر اس تكمال التنفي ذ حس ب متطلب ات إج راءات ابلن ك ال دولي وال يعتب ر البن ك المش روع مس تكمال حت ى
تسجيل نتائج مرضية لتنفيذ الخطة المختصرة.

 .7مقترحات وتدابير التخفيف المقترحة لملتقطي النفايات :
توصل المستشار االجتماعي إلى قائمة من التدابير البديل ة ،والت ي ت م تحدي دھا وتعريفھ ا بواس طة ملتقط ي النفاي ات أنفس ھم.
الجدول رقم ) (1-1يلخص ھذه البدائل :
الجدول رقم )(1-1
التدابير البديلة
الرقم

1

الخيار

المواصفات

المدة  /الفترة

عدد
ملتقطي
النفايات

مالحظات

فرد  /التوظيف الرسمي
مع مجلس الخدمات
المشترك )البلديات
والمجالس المحلية( أو
المقاولين من القطاع
الخاص .

العمل في مشاريع
رائدة مثل الفصل عند
المصدر أو التي تمر
بمرحلة انتقالية من
محطات الترحيل  ،في
الشواغر الممكنة مع
المجالس المحلية
والبلديات  ،مع القطاع
الخاص المتعاقدين

على المدى
القصير
والمتوسط األجل
)حتى بدء عمل
المكب الجديد(

) 4بما في
ذلك كبار
السن(

ينبغي مقارنة الرواتب  ،مع
جداول رسمية من مجلس
الخدمات المشترك وتوصيف
الوظائف والمتطلبات
والمؤھالت .وينبغي أن يتم
توقيع العقود مع جميع
المستفيدين
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2

مجموعات عمل ذاتي
مع مالحظة  :في حالة
وضع خط إعادة التدوير
الميكانيكية داخل المكب
الجديد ھذا الخيار لن
يكون قابل للتطبيق ل 43
من ملتقطي النفايات

3

التدريب المھني

4

التعليم العالي

في مكب النفايات
الجديد في المنيا
)بشكل رئيسي في
إعادة التدوير ألن ھذه
ھي أكثر دواما
بالمقارنة مع المنشآت
التي ھي مؤقتة(

على المدى
الطويل )عند بدء
العمل بالموقع
الجديد(

خارج مكب يطا في
مشاريع مثل الدفيئات
الزراعية وتربية
الماشية )حيث الخبرة
لمعظم المستفيدين(

في منتصف المدة
إذا كان أي من
تلك تقبل الذھاب
لھذا الخيار قبل
إغالق مكب يطا
 ،إن لم يكن ھذا
سيتم نقلھا على
المدى الطويل

مع مشاريع مدرة
للدخل )منحة(

بدون مشاريع
مدرة للدخل

على المدى المتوسط

على المدى
القصير

مع مشاريع مدرة
للدخل )منحة( وإذا كان
ھناك تقييم يثبت اعتماد
األسرة الكلي على
أعمال ھذا العضو

على المدى
المتوسط  ،منذ
االرتباط بالتعليم
العالي يعقد في
النصف الثاني من
عام  2010ولكن
المشروع المدر
للدخل قد يستغرق
وقتا أطول )أبعد
من ديسمبر
(2010

43
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9

وينبغي النظر في التوجيه
واإلرشاد ،وتقييم الجدوى
والتدريب وخاصة في مجال
إدارة المشاريع الصغيرة
يمكن نقل المالحظة في
التذييل  : 44 # 1لمجموعة
العمل للحساب الخاص
للخروج من المكب نظرا
لكبر سنه مع بعض
التوجيھات إذا كان يقبل أن

وينبغي النظر في التوجيھات
وتقييم الخبرات السابقة
والقدرات المادية والفكرية ،
و مطالب واحتياجات السوق
وأي أمور أخرى .
وينبغي أن يتم توقيع العقود
مع جميع المستفيدين

دون المدرة للدخل
المشروع  ،وإذا كان
تقييم آخر لألسرة ثبت
أن محدودة أو ال
االعتماد على عمل ھذا
العضو

وينبغي النظر في توجيھات
وتقييمات الجدوى والتدريب
وخاصة في مجال إدارة
المشاريع الصغيرة
وينبغي أن يتم توقيع العقود
مع جميع المستفيدين
4

وينبغي أن يتم توقيع العقود
مع جميع المستفيدين

قصيرة  --األجل

المجموع

72
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الجدول )(1-2
التدابير المقترحة من أجل األطفال
الرقم

المواصفات

الخيار

المدارس العامة

المدة  /الفترة

عدد األطفال

منتصف المدة

 9أطفال )بما في ذلك
األطفال المعوقين(

1

العودة إلى نظام التعليم الرسمي

2

العم ل ض من مش روع لتولي د دخ ل مشروع مدر للدخل
لألسرة
)منحة(

3

وزارة الشؤون االجتماعية م ن خ الل مش روع م در لل دخل
اإلحال ة إل ى الم دارس الص ناعية لألس ر الت ي تعتم د
حالي ا عل ى عم ل
الداخلية
األطف ال ف ي مك ب
النفايات

منتصف المدة

4

إنش اء مش روع التوظي ف ال ذاتي )أي منحة
ف ي مج ال الزراع ة( والت ي تت يح لھ م
تعلم مھنة  ،وبيع ما ينتجونه .

منتصف المدة

طويل األجل

المجموع

وسيتم توزيع أكثر من
الخيارات وبعد التقييم
والتوجيه السليم
لألطفال وأسرھم.
أي أن تنفيذ التدابير
المقترحة يحتاج إلى
المزيد من المشاورات
مع أسر ھؤالء
األطفال
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تتطرق خطة إعادة التوطين إلى العديد من العوامل التي قد تؤثر على فعالية المشروع للح د م ن المخ اطر االجتماعي ة الت ي
ترتبط مع تنفيذ المشروع المقترح .وترتبط ھذه المخاطر التي يتعرض لھا أصحاب المصلحة بتأثير على المس توى المحل ي
وغير المحلي  ،و تھتم الخطة بالشواغل والمصالح الخاصة للفئات الضعيفة .كذلك تعرض أطر وأس س خط ة عم ل إلع ادة
التوطين لحماية مصالح األسر التي تتأثر سلبا من جراء ھذا المشروع بحيث ي تم الح د م ن المخ اطر االجتماعي ة  ،وبالت الي
يتمتع المشروع بتأييد واسع في المجتمع.
 .8موضوع الرعاة
أما بالنسبة للرعاة ،الجدول رقم ) (1-3يلخص التدابير المختلفة للرعاة  ،فمن الواضح أن ھذه التدابير تطبق عن دما ي تم
البدء ببناء الموقع الجديد .
الجدول )(1-3
مقترح تدابير الرعاة
الخيار

الرقم

المواصفات

تم نح  2-1م رة غ ذاء منتصف المدة
للماشية

2

منتصف المدة

2

1

المساعدات العينية

2

التوظي ف الرس مي م ع المجل س المش ترك في المكب
أو أصحاب المصلحة  -األفراد

3

التوظيف الفردي

المدة  /الفترة

عدد الرعاة

مش روع م در لل دخل على المدى الطويل
)منحة(

10

1

المجموع )التخاذ تدابير دائمة(

5

 .9اإلطار الزمني والموازنة :
التكاليف المترتبة على الخطة ھي التكاليف التي يجب عل ى المش روع تغطيتھ ا لحي ازة األرض م ن مالكيھ ا .يع رض القس م
الث اني مب دأ احتس اب التك اليف وتق ديرھا .التك اليف مبدئي ة نظ را ألن الخط ة ستخض ع للمراجع ة والتقي يم واالس تكمال عب ر
المفاوضات.
الموازنة المترتبة على الخطة يمكن تلخيصھا كما يلي )بالشيكل(
محور التعويض
دعم مورد رزق للملتقطين
تعويض الرعيان

تكاليف المينيا )بالشيكل (
0
10,000

تكاليف يطا )بالشيكل(
290.000

اإلجمالي )بالشيكل(
290.000
10,000

ويلتزم المجلس واللجنة االجتماعية تؤكد على المبادئ واألھداف المذكورة في خطة إعادة التوطين وسوف يتم االلت زام بھ ا
باستخدام المصادر المرصودة لھل لھذا الغرض .ويؤكد المجلس على توفر مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ ھذه المع ايير م ع
الموافقة على زيادتھا حسب الحاجة عندما يرى البنك ضرورة لذلك.
الخطة عرضة لع دة عوام ل م ن ش أنھا أن ت ؤثر عل ى فعاليتھ ا ف ي تخفي ف المخ اطر االجتماعي ة المرتبط ة بتنفي ذ المش روع
المقترح .وتتعلق تلك المخاطر باألطراف المتأثرة م ن أص حاب النف وذ عل ى المس توى المحل ي وم ا فوق ه وال ذين يح اولون
تحوير برامج التعويضات أو بسوء التعبير وسوء تمثيل بعض المخاوف والمصالح المرتبطة بالمجموع ات المنكش فة خ الل
جلسات الحوار .تعرض الخطة إطار لخطة إعادة التوطين بما يحمي مص الح األس ر الت ي تت أثر س لبا بالمش روع بحي ث ي تم
تخفيف المخاطر االجتماعية وبالتالي يحظى مشروع النفايات الصلبة المناطقي بدعم مجتمعي واسع.

واقترح المستشار االجتماعي تقديرات التكاليف لجميع التدابير الت ي ت م تحدي دھا ومجم وع الميزاني ة الت ي س ينظر فيھ ا لھ ذا
الغرض .الجدول ) (1-5يلخص ھذه التقديرات
الجدول ) (1-5تقديرات التكاليف للجميع التدابير
بحسب تقرير االستشاري االجتماعي

البند

مالحظات

الوحدة

 1.1.1مجموع ة أدوات لك ل مجموع ة وھ ذا ق د يش مل ع دة أدوات قليل ة لملتقط ي النفاي ات
مستلزمات الصلبة .
ملتقطي النفايات
 1.1.2التدريب

دورة

 1.1.3مرافق البنية التحتية

مبلغ
مقطوع

 4000دوالر لبناء غرفة للتغسيل) /شراء حاوية(

 1.2.1مشاريع مدرة للدخل
)منحة(

المشاريع

مشروعين ل  12من ملتقطي النفايات

 1.2.2بناء القدرات في إدارة
المشاريع الصغيرة

دورة

 20ساعة تدريبية  20دوالر لكل ساعة

تكلفة
الوحدة $

عدد
الوحدات

المجموع
)بالدوالر
األمريكي(

100

 43ملتقط
نفايات

4,300

 20ساعة تدريبية  20دوالر لكل ساعة

400

 $100مبلغ ثابت

100

 $100مبلغ ثابت

4000
12,000

500
11

 3دورات

1,500

 2مشروع

دورة

24.000

500

واحدة
 2.1.1مجموعة أدوات
مخصصة لھذه المھمة

مجموعة
مستلزمات

ليس ضروريا ً

-

-

 2.2.1مش روع م در لل دخل مشروع
)فردي(

ال شيء

0,00

 2.2.2التدريب في مجال إدارة دورة
المشاريع الصغيرة

الشيء

0.00

 9من
ملتقطي
النفايات

9,000

 3.1الرسوم الدراسية

المستفيدين  12دورة في مركز التدريب الخاص  /سيكلف ما
من التقاط متوسطه  1000دوالر
النفايات

-

1000

أخرى
 3.2مشروع مدر للدخل للعائلة  1مشروع
لكل من
خالل فترة الدراسة
ملتقطي
النفايات
 4.1الرسوم الدراسية

الطلبة

لمساعدة األسرة وتوليد الحد األدنى للدخل بدال عن
خسارة الدخل بسبب التحاق العامل بالدراسة

وتبلغ التكلفة التقديرية لفصل دراسي واحد في كلية
محلية أو الجامعة حوالي  .$ 500متوسط عدد
المقررات لكل مستفيد ھو  6دورات

1500

3000

 9ملتقطي
نفايات

 4طالب

13,500

12,000

أخرى
 4.2منحة مشروع مدر للدخل
للعائلة خالل فترة الدراسة

مشروع

لمساعدة األسرة وتوليد الحد األدنى للدخل بدال عن
خسارة الدخل بسبب التحاق العامل بالدراسة

المجموع

1500

4

6,000

70,700
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ملحق رقم ) (1قائمة أسماء ملتقطي النفايات

الرقم

االسم

العمر

المجموعات
الكبيرة

المجموعة
الصغيرة
رقم

الخيارات
جماعي /
خارج المكب

جماعي /
داخل
المكب

.1

خليل محمد خليل ربعي

 25سنه



.2

محمود خليل محمود ربعي

 33سنه



.3

محمود فضل محمد مسعف

 20سنة



.4

بالل فضل احمد جبريل ربعي

 22سنه



.5

بكر محمود علي ربعي

 20سنه



.6

صھيب خضر علي ربعي

 20سنه



.7

إسماعيل إبراھيم خليل ربعي

 22سنه

.8

سامي عيسى علي إبراھيم ربعي

 22سنه



.9

احمد محمد عيسى احمد ربعي

 21سنه



.10

فارس ربحي احمد ربعي

 28سنة
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فردي /
خارج
المكب

فردي /
داخل المكب

تدريب
مھني

تعليم عالي /
جامعة او معھد

.11

محمد سالم سالمة داود

 54سنه



.12

مصطفى ربحي احمد ربعي

 22سنه



.13

يوسف محمد سالم داود

 20سنه



.14

رامي عوض عطية المخامرة

 26سنه



.15

مصعب رباح احمد جبريل ربعي

 19سنه



.16

ماھر احمد خليل اعمر

 27سنه



.17

احمد مفضي احمد ربعي

 22سنه

1

.18

محمد عيسى احمد ربعي

 44سنة

2

.19

أسامة فضل احمد جبريل ربعي

 21سنه





.20

عبد عوض عبد عوض مخامرة

 21سنة

2



.21

إسماعيل سالم محمد داود

 29سنة

2



.22

فوزي عيسى احمد ربعي

 24سنة

1

.23

محمد حامد محمد العمور

18سنة

3



.24

عيسى عدنان النجار )ابو فنار(

 18سنة

3



.25

شادي عيسى علي إبراھيم ربعي

 20سنة

1



.26

طارق ابراھيم علي ربعي

 20سنة

1



.27

إبراھيم احمد جبريل موسى ربعي

 34سنة

2

)إعاقة سمعية(
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.28

عيسى محمد عيسى احمد ربعي

 23سنة

1



.29

خالد رباح احمد جبريل ربعي

 25سنة

1



.30

محمد رباح احمد جبريل ربعي

 21سنة

2



.31

كايد محمد سالم محمد داود

 29سنة

2



.32

كايد إبراھيم خليل ربعي

 18سنه

2

.33

منذر محمد سالم محمد داود

 22سنة

2

.34

خليل شحدة محمد ربعي

 35سنة

2

.35

موسى خليل محمود ربعي

 25سنة

1



.36

علي عيسى علي إبراھيم ربعي

 23سنة

1



.37

أكرم محمد خليل ربعي

 19سنه

2

.38

علي محمود علي ربعي

 32سنه

2



.39

فراس عيسى علي إبراھيم ربعي

 27سنة

2



.40

فارس محمود ربيع العمور

 35سنة

1



.41

خضر علي إبراھيم ربعي

 44سنة

1



.42

احمد ربحي احمد ربعي

 24سنة

1

.43

يوسف ربحي احمد ربعي

 21سنة

1



.44

رباح احمد جبرين ربعي

 50سنة

2
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.45

إبراھيم علي إبراھيم سالمة ربعي

 39سنة

1

.46

نعيم يوسف أبو الدبس

 37سنة

3



.47

سعيد محمد علي إبراھيم ربعي

 24سنة

1



.48

ياسر محمد خليل ربعي

 28سنة

2



.49

علي إبراھيم موسى العمور

 22سنة

1



.50

خالد علي إبراھيم ربعي

 44سنة

1



.51

جمال عبد الحميد محمد حمامدة

 32سنة

1



.52

إبراھيم خليل محمود ربعي

 45سنة

2



.53

طالب منصور عبد المجيد مسلم

 44سنة

2



.54

امجد خليل محمود ربعي

 23سنة

2



.55

أنس محمد خليل محمود ربعي

 20سنة

2

.56

فارس عيسى علي إبراھيم ربعي

 26سنة

1



.57

إبراھيم علي إبراھيم ربعي

 29سنة

3



.58

مالك إبراھيم علي ربعي

 17سنة

1

.59

محمد ربحي محمد ربعي

 26سنه

2

.60

محمد جبريل سليمان ربعي

 19سنه

2

.61

بكر إبراھيم موسى العمور

 24سنه

1
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.62

بدوي محمد ابراھيم العمور

 54سنه

2

.63

محمد شاھر ربعي

 27سنه

2



.64

جبريل رباح احمد ربعي

 17سنه

2



.65

محمد خالد علي ربعي

 19سنه

2



.66

احمد محمود خليل ربعي

 17سنه

2



.67

ادھم محمد خليل ربعي

 17سنه

2



.68

ساھر احمد خليل اعمر

 30سنه

3



.69

عايد محمد علي ربعي

 29سنه

3



.70

عماد محمد عيسى العمور

 27سنه

3

.71

أيمن بدر محمد شحدة ربعي

 19سنة

2

.72

باجس إبراھيم محمد ربعي

 18سنة

2

.73

فادي عيسى علي ربعي

 16سنة



.74

باسل محمد عيسى ربعي

 16سنة



.75

محمود مفضي علي ربعي

 15سنة



.76

محمد فضل احمد ربعي

 15سنة



.77

إسماعيل إبراھيم محمد عوض

 16سنة
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.78

تامر إبراھيم خليل ربعي

 14سنة



.79

أيمن رباح احمد رباح ربعي

 15سنة



.80

محمد جبريل سليمان ربعي

 16سنة



.81

فادي عيسى علي ربعي

 13سنة



المجموع )(81

12

43

3

ملحق رقم ) (2ويشمل الرعاة في الموقع الجديد )المنيا(
العمر

الضرر الواقع

الخيار

الرقم

االسم

السكن قرب المكب

العمل كحارس

1

عيسى شاللدة

66

العمل كسائق آلية في المكب

2

ذيب عيسى شاللدة

30

السكن قرب المكب

3

ذياب عيسى شاللدة

36

السكن قرب المكب

العمل بوظيفة في المكب مناسبة لقدراته

4

اياد عيسى شاللدة

32

السكن قرب المكب

العمل بوظيفة في المكب مناسبة لقدراته

5

اياد الطروة

34

السكن على الطريق المؤدية للمكب

مشروع زراعي

18

2

17

4

ملحق رقم ) (3ويشمل أسماء اللجنة االجتماعية للمجلس المشترك
الرقم

االسم
زھران أبو قبيطة
نايف المھاينة
وليد ابو شرار
رضوان المناصرة
ياسر دويك
احمد سكر

1
2
3
4
5
6

الھيئة المحلية
رئيس بلدية يطا
مجلس خدمات ريف يطا
مجلس خدمات ريف دورا
رئيس بلدية بني نعيم
المدير التنفيذي للمجلس المشترك
المشرف االجتماعي – المجلس المشترك

ملحق رقم ) (4ويشمل أسماء أعضاء اللجنة المحلية للنباشين
الرقم
1
2
3
4
5

االسم
محمد ربحي احمد جبريل
رباح احمد جبريل ربعي
إبراھيم علي إبراھيم ربعي
فراس عيسى علي ربعي
خليل شحدة سالمة ربعي
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