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ستشكل عالمة فارقة في الخدمات المقدمة 

مشاريع بلدية غزة اإلستراتيجية لألعوام القادمةمشاريع بلدية غزة اإلستراتيجية لألعوام القادمة

مشروع وكالة الغوث لتطوير مشروع وكالة الغوث لتطوير مشروع الخط الناقل للصرف الصحيمشروع الخط الناقل للصرف الصحي
أجزاء من مخيم الشاطئأجزاء من مخيم الشاطئ

مشروع تصريف مياه األمطارمشروع تصريف مياه األمطار

قائمة مشاريع متنوعةقائمة مشاريع متنوعة

مشروع تحسين البنية التحتية مشروع تحسين البنية التحتية 
للمياه وإنشاء الخزاناتللمياه وإنشاء الخزانات

ضمن جهود تطوير البنية التحتية واالرتقاء بواقع مدينة غزة، تسعى بلدية غزة جاهدة 
بالتعاون مع شــركائها المختلفين من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ووزارة 
الحكــم المحلــي ووحــدة تنســيق المشــاريع والمؤسســات المانحة الســتجالب تمويل 
لمجموعة من المشاريع االستراتيجية التي تم إقرارها في الخطط المعدة سابًقا للبدء 

بتنفيذها في األعوام من 2023-2026.
وستشــكل هــذه المشــاريع االســتراتيجية عالمة فارقة في تحســين نوعيــة الخدمات 
المقدمة للمواطنين في مختلف المجاالت والقطاعات سواء المياه والصرف الصحي 

وتصريف مياه األمطار وصيانة وتعبيد الطرقات والصحة والبيئة وغيرها الكثير.

يعــاين وســط مدينــة غــزة ورشقهــا مــن مشــاكل كبرية يف شــبكة 
الــرف الصحــي وعــدم وجــود مخــارج طــوارئ يف حال حدوث 
 ،"B7" أي عطــل يف مضخــات الــرف الصحــي، مثــل مضخــة
ومضخــة رقــم "5"، مــا يتســبب بطفــح امليــاه العادمــة وغــرق 
منازل املواطنني وإغالق الطرق وإحداث مكاره صحية وبيئية، 

والوصول إىل القدرة االستيعابية النهائية للمضخات.
وصف وقيمة المشروع:

إنشاء خط ناقل ملياه الرف الصحي املمتد من بداية شارع 
الشــعف شــااًل مــروًرا بشــارع الســكة وصــواًل إىل شــارع الحريــة 
 9,000,000 املــروع  موازنــة  وتبلــغ  كــم،   7 حــوايل  بطــول 

يورو.

أثر تنفيذ المشروع:
- املساهمة يف الحد من اآلثار الصحية السلبية الناتجة عن الطفح عىل بيوت املواطنني.

- تحسني شبكة الرف الصحي.
- تخفيف الضغط عىل خط الرف الصحي يف شارع صالح الدين.

- حل مشكلة الطفح الدائم للرف الصحي يف شارع فتوح.
- حل مشــكلة طفح الرف الصحي يف منطقة مســجد األيبيك وترسبها 

داخل خط تريف األمطار عرب نفق التريف.
- اســتثار مياه األمطار بالحقن يف بركة الشــيخ رضوان بعد التخلص من 

مياه الرف الصحي.
- تقليل تكلفة ضخ مياه الرف الصحي باملضخات.

- رفع املستوى االقتصادي للمواطنني باملنطقة.

يعــاين ســكان مخيــم الشــاطئ مــن اهــراء البنيــة التحتيــة )رصف صحــي 
وميــاه وطــرق(، يف ظــل كثافــة ســكانية كبــرية، حيــث يبلــغ عــدد ســكانه 

حوايل 48067 نسمة، مبساحة 813 مر مربع.
وصف وقيمة المشروع

استبدال جزء كبري من شبكات املياه والرف الصحي القدمية املهرئة 
وخاصــة الخــط املوجــود يف شــارع البحــر بشــبكة جديــدة باإلضافــة إىل 
متديــد خــط تريــف ميــاه أمطــار ورصــف الطــرق )شــارع حميــد وشــارع 

السوق(، وتبلغ موازنة املروع 2,150,000 يورو.
أثر تنفيذ المشروع

- تسهيل حركة سكان املخيم من خالل توفري شبكة طرق صالحة.
- تحسني واقع املياه وتوصيل كميات كافية وصالحة لالستخدام.
- تحسني الوضع الصحي والبيئي وتوفري شبكات الرف الصحي.

- توفري خدمات حياتية أفضل.
- تحسني مستوى خدمات البلدية.

تعــد مدينــة غــزة مــن أكــر مناطــق العــامل اكتظاًظــا بالســكان، حيــث تبلــغ 
الكثافة الســكانية بها 12.8 نســمة يف الدنم، ويســكنها قرابة 713,297 
أهــايل  ويعــاين  مربــع،  كيلومــر   55.7 عــن  تزيــد  ال  مســاحة  نســمة يف 
املدينــة أيًضــا مــن تجمــع كميــات هائلــة مــن ميــاه األمطــار مــا يــؤدى إىل 
غــرق بعــض املناطــق خاصــة عنــد املــدارس يف شــارع مصطفــى حافــظ 

ومفرق األمن العام.
وصف المشروع

شــارع  يف  امليــاه  تجمــع  مشــكلة  لحــل  أمطــار  تريــف  شــبكة  متديــد 

مصطفــى حافــظ ومفــرق األمــن العــام، ومــن املقــرر البــدء بــه نهايــة عــام 
2023، وتبلغ موازنته 3,500,000 يورو.

أثر تنفيذ المشروع
- يهدف املروع إىل حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه األمطار وتجمعها 

أمام املدارس ويف الشوارع.
- يســاهم املــروع بحــل مشــاكل ميــاه األمطــار املســتقبلية يف مدينــة 

العودة، غرب املدينة.
- املحافظة عىل البيئة والصحة العامة وسالمة املواطنني.

اســتناًدا ملنظومــة املشــاريع ومبشــاركة كبــرية مــع الســكان ولجــان األحياء 
والخــرباء، عملــت بلديــة غــزة عــىل تطويــر قامئــة املشــاريع التــي ســيتم 
بــدء العمــل بهــا عــام 2023، مــن خــالل صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات 
املحلية، وجهات متويل أخرى، وتشــمل مشــاريع لتطوير شــوارع رئيسية 
يف املدينــة وأحيــاء وأزقــة وشــوارع تعــاين مــن انهيــارات وانجرافــات يف 

الربة يف فصل الشتاء.
وتشمل املشاريع أيًضا، صيانة شوارع أسفلتية"، ومتديد شبكات مياه 
ورصف صحــي، وصيانــة بعــض األســواق واملراكــز الثقافيــة واملجتمعيــة 

التابعة للبلدية مبا يزيد مجموعها عن 20 مروع بقيمة إجالية ال تقل 
عن 6 مليون يورو.

ومن أهم املشاريع التي من املقرر البدء بتنفيذها مطلع 2023، امتداد 
شــارع خليــل الوزيــر مــن شــارع املشــاهرة غرًبــا حتــى شــارع صــالح الديــن 
رشًقا، وشارع رقم )2( امتداد شارع كال نارص املعروف بـ"العيون" من 
شارع بورسعيد املعروف بـ "النفق" غرًبا حتى شارع صالح الدين رشًقا، 
ومــروع تطويــر محطــة ترحيــل النفايــات املؤقتــة يف منطقــة الريمــوك، 

واالنتهاء من إنشاء وتطوير سوق الحرية الشعبي "الريموك".

تعاين مدينة غزة منذ وقت طويل من أزمة حادة يف شبكات ومصادر املياه 
املتاحــة للــرب مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، وِقــدم عمــر الشــبكة بحيــث 
أصبحــت ال تلبــي االحتياجــات الدنيا للســكان تزامًنــا واالزدياد املضطرد يف 
عدد السكان والتنامي يف املشاريع التنموية يف املنطقة وما ينتج عنه من 

زيادة يف الطلب عىل املياه سواء لالستعال املنزيل أو التجاري.
وصف وقيمة المشروع:

إنشــاء خزانــات الحــالل عــىل أرض البلديــة يف شــارع الكرامــة رشق مدينة 
الــواردة  مــر مكعــب، الســتيعاب كميــات امليــاه   14,000 غــزة، بســعة 
مــن "مكــروت" ومــن محطــات التحليــة املركزيــة واآلبــار، وكذلــك متديــد 
خطــوط ناقلــة لتغذيــة الخــزان وخطــوط ناقلــة يف الشــبكة يف كافــة أنحــاء 
املدينــة وتغيــري الخطــوط الرئيســية املهرئــة واألسبســتوس، خاصــة يف 
شارع عمر املختار، وتحديًدا من ميدان فلسطني حتى مفرق العباس، 
علــًا أنــه مــن املقــرر البدء بالتنفيــذ مطلع 2023، وتبلغ موازنة املروع 

25,000,000 يورو.
أثر تنفيذ المشروع:

- تحسني جودة وكمية املياه يف أنحاء املدينة.
- تحسني شبكة مياه الرب لتوفري الكميات الالزمة للسكان واملؤسسات 

املختلفة.
- تلبيــة احتياجــات املواطنــني املســتقبلية مــن الطلــب الزائــد عــىل امليــاه 

لتتالءم مع التطور العمراين وزيادة مساحة نفوذ املدينة.
- املســاهمة يف الحــد مــن اآلثــار الصحيــة الســلبية الناتجــة عــن تنــاول ميــاه 

رشب غري صحية.
- التقليل من شــكاوى املواطنني نتيجة عدم وصول املياه بشــكل مســتمر، 

ورداءة جودتها.
- إعطاء القدرة للبلدية للتغلب عىل مشكلة انقطاع التيار الكهربايئ وعدم 

تزامنه لدى املواطنني.
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في قطاع البيئة والبنية التحتية

تنفيذ تنفيذ 7575 مشروًعا حيوًيا بقيمة مشروًعا حيوًيا بقيمة
58.458.4 مليون شيكل منذ عام  مليون شيكل منذ عام 20212021

قائمة المشاريع الكاملةقائمة المشاريع الكاملة

نجحــت بلديــة غــزة فــي جلــب تمويــل بقيمــة تزيــد عن 
58.4 مليون شــيكل عبر 17 ممول لتنفيذ 75 مشــروع 
حيــوي في قطــاع البيئة والبنية التحتيــة ليتم انجازهم 

خالل العامين 2021 و2022م.
ومــن أبــرز المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا خــالل الفتــرة 
المذكورة مشــروع فتح وتطوير شــارع خليل الوزير في 
المنطقــة المحصــورة بيــن شــارع اليرمــوك والشــهيد 
أحمد الجعبري، ومشروع تطوير شارع الحرية ومشروع 
تطوير شــارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة 
منــه، والعشــرات مــن المشــاريع التــي تخــدم مختلــف 
أحيــاء المدينــة وتحــل العديــد مــن المشــاكل القائمــة 

وتعمل على تحسين جودة حياة السكان.
فقــد حــاز قطــاع البيئــة والبنيــة التحتيــة علــى اهتمام 
البلديــة بســبب احتيــاج المدينــة الكبيــر وتهالــك البنية 
التحتيــة في المدينــة، خاصة بعد العدوان اإلســرائيلي 
على غزة في مايو 2021 الذي خلف دمارًا واسعًا في 
البنيــة التحتيــة فــي مدينة غزة ما زاد العــبء المتراكم 
علــى البلديــة فــي مجــال تطوير وإعــادة تأهيــل قطاع 
البيئة والبنية التحتية في مدينة غزة، ودفعها للسعي 
التنمويــة  لجلــب التمويــل لمشــاريعها ضمــن الخطــة 

والتدخل العاجل. 

قيمة المشروعاسم المشروع

₪ 5,121.60صيانة الدرج الواصل بين المسجد العمري وشارع عمر المختار

₪ 13,200.00مشروع إصالحات داخل حديقة الشاطئ الشمالي

₪ 99,000.00تطوير شارع رقم 8454 المتعامد على شاطئ بحر غزة

₪ 848,100.00تطوير سوق الداللة وحسبة السمك في ميناء مدينة غزة

₪ 5,412,000.00تطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه

₪ 287,100.00إنشاء بئر المغربي

₪ 2,691,808.71مشروع تطوير جزء من شارع خليل الوزير ) شارع رقم 3(

₪ 57,750.00مشروع سكادا 5 )توريد وتركيب أجهزة ملتيميتر آلبار المياه(

₪ 195,240.21تركيب شبكات مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة 

₪ 648,946.49مشروع إعادة تأهيل منتزه بلدية غزة المركزي

₪ 277,200.00حفر وإنشاء بئر مياه سقيا الخير في شارع النفق 

₪ 441,834.92صيانة وتأهيل وتغطية المعرش القائم بسوق اليرموك - مرحلة ثانية

اعمال حديقة وموقف المدخل الشمالي لمجمع كليات الطب والمستشفى الجامعي 
₪ 94,314.00لجامعة االزهر

₪ 150,419.28مشروع تأهيل شبكة المياه في منطقة الصبرة

₪ 24,750.00انشاء معرش للبسطات بمحيط عيادة الشيخ رضوان

₪ 102,887.40صيانة مرافق مياه وصرف الصحي 2 في مناطق متفرقة بمدينة غزة )بئر الرمال 7-بئر الصبرة4- بئر الصبرة 2(

₪ 1,782,831.60تمديد شبكة الصرف الصحي للمنطقة المحيطة بمحطة رقم )11(

₪ 10,890,000.00تطوير شارع الحرية

₪ 381,207.75حفر بئري مياه في مدينة غزة )بئر المنصورة وبئر سوق الحالل(

₪ 359,743.56تطوير منطقة سوق اليرموك – مرحلة أولى

₪ 359,482.20انشاء شبكات صرف صحى في احياء الزيتون والتفاح في مدينة غزة

₪ 310,882.64تطوير شارع 2221 وشوارع محيطة في حي الزيتون في مدينة غزة

₪ 359,063.10تطوير شارع كشكو في مدينة غزة

₪ 451,044.00تطوير شوارع متفرقة في حي الزيتون وحى التركمان

₪ 29,087.19استئجار آليات ومعدات لزوم مشروع صيانة طرق وارصفه الطرق في مدينة غزة

₪ 190,690.50حفر بئر مياه قدورة مشتهى

₪ 134,605.61تحسين قدرة بركة عسقولة الترشيحية لمياه األمطار

₪ 378,460.63اصالح اضرار شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة غزة

₪ 202,210.80مشروع تأهيل شبكات المياه في منطقة فندق األمل وشارع متفرع من شارع يافا

₪ 780,000.00صيانة مرافق آلبار المياه والصرف الصحي 

₪ 794,985.80مشروع اسكادا- التحكم عن بعد

₪ 464,000.00إعادة تأهيل شبكات صرف صحى ومياه في مدينة غزة

₪ 1,096.52تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي 2021

₪ 297,000.00إعادة إنشاء مصب بركة الشيخ رضوان المدمر

₪ 1,183,978.56إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة غزة

₪ 1,225,171.00صيانة كهروميكانيكية لمرافق صرف صحي ومياه لسنة 2021

₪ 72,674.00صيانة شارع بغداد وشارع يافا باستخدام البالط

قيمة المشروعاسم المشروع

₪ 392,150.00إعادة تأهيل المفترقات المتضررة من الحرب في شوارع متفرقة في مدينة غزة 

₪ 127,500.00توسعة وحفر بركة )7B( بحي الزيتون

₪ 600,000.00إنشاء شبكات مياه بمناطق متفرقة بمدينة غزة

₪ 835,645.00تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي لسنة  2022

₪ 964,504.53إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة غزة 

₪ 209,424.60إعادة إنشاء وصيانة مصب بغداد في البالخية

PS3 116,098.50انشاء طابق ثاني في ورشة الصيانة واستبدال محابس ₪

₪ 370,615.00تأهيل شبكة المياه في منطقة الصبرة ومناطق متفرقة في مدينة غزة

₪ 143,500.00توريد وتركيب حجر جبهة وبالط انترلوك في مناطق متفرقة من مدينة غزة

₪ 395,500.00مشروع صيانة شارع السدرة والصحابة

₪ 1,335,280.10تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي اليرموك والجالء وخالد الحسن وكمال ناصر

₪ 751,800.00صيانة طرق بطبقات اسفلتية في مناطق متفرقه من مدينة غزة

₪ 703,500.00تطوير المنطقة المقابلة لجامعة غزة جنوب شارع 8 في حي الزيتون

₪ 1,293,915.00تطوير محيط منطقة مسجد الصابرين في الرمال الشمالي

₪ 1,247,949.50تطوير شارع غرب الجالء

₪ 1,223,040.00تطوير الشوارع بمحيط مدارس العودة

₪ 1,266,589.49انشاء شارع كردش في حي الشيخ عجلين

₪ 1,300,250.00تطوير شوارع أبراج السعادة رقم 1211،2654،1238

₪ 581,000.00توريد وتركيب نظام اناره لمبنى تكنولوجيا المعلومات باستخدام الطاقة الشمسية

₪ 1,269,115.40انشاء شبكة الصرف الصحي في مناطق متفرقة من مدينة غزة

₪ 897,190.00تطوير شوارع في منطقة التفاح

₪ 133,315.00تطوير وتأهيل المسلخ البلدي

₪ 631,995.00انشاء معرشات في سوق اليرموك

₪ 1,113,000.00انشاء شارع خالد بن الوليد وشارع بدر وجزء من شارع امين الحسيني

₪ 415,467.22تطوير شارع الكلية الجامعية

₪ 1,671.25تطوير أجزاء من شارع الجزائر بالقرب من الجامعة اإلسالمية

₪ 891,765.00تطوير شارع نيلسون منديال

₪ 454,485.50صيانة سوق السيخ رضوان في مدينة غزة

₪ 151,130.00تأهيل وتعشيب ملعب مركز هولست في مدينة غزة

₪ 590,380.00تطوير جزء من منطقة الخضرية في حي الصبرة

₪ 102,104.10تطوير مركز رشاد الشوا

₪ 651,301.35تطوير جزء من بيارة الحج عادل

₪ 391,197.91تأهيل شبكة مياه في منطقة أبو إسكندر في مدينة غزة

₪ 449,535.35تطوير الشوارع المتعامدة على شارع البحر

B7 1,010,534.00الشارع المؤدى لمحطة ₪

₪ 1,010,800.00انشاء شوارع بحي الدرج

₪ 739,156.60صيانة شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق بلديات غزة

₪ 1,647,098.60إنشاء ملعب وحديقة الزيتون

₪ 58,407,392.06المجموع
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اإلصالح اإلداري والمالي..اإلصالح اإلداري والمالي..
خطة الستثمار الموارد البشرية والماديةخطة الستثمار الموارد البشرية والمادية

احتضان الشباب..احتضان الشباب..
نجاح حققته البلدية بدعم نجاح حققته البلدية بدعم 

المبادرات المجتمعيةالمبادرات المجتمعية

مهمة شاقة يتبناها المجلس البلدي

بخطى واضحة وثابتة ُاعد لها مسبًقا من خالل خرباء ومختصني، 
اتبع املجلس البلدي الحايل منذ استالمه إدارة بلدية غزة يف 
ضمــن  والخطــوات  اإلجــراءات  مــن  سلســلة   ،2019 أغســطس 
خطة اإلصالح اإلداري واملايل والتي تضمنت محاور عدة، من 

أجل تطوير هيكلية البلدية اإلدارية.
اإلصالح اإلداري

وتضمنــت الخطــة التــي اعتمدتهــا وزارة الحكــم املحــي، تطوير 
الهيكلية اإلدارية وتقليص عدد املدراء العامون من 10 مدراء 
النصــف،  الدوائــر إىل  مــدراء  عــدد  إىل مديــر واحــد، واختــزال 
وإعــادة توزيــع املهــام بــني الدوائــر واألقســام مبــا يحقــق الكفــاءة 

والفاعلية، وإعادة منذجة قنوات االتصال اإلدارية.
املــوارد  الســتثار  رؤيتــه  ضمــن  البلــدي  املجلــس  لجــأ  وقــد 
والرتابــة  والروتــني  البريوقراطيــة  عــىل  القضــاء  إىل  البريــة، 
يف األعــال الفنيــة واإلداريــة، وتحفيــز الكفــاءات الشــابة عــىل 
مارســة اإلرشاف واإلدارة والقيــادة، وقــد عملــت البلديــة عــىل 

تدوير 98 موظًفا منذ بداية 2021.
البلديــة  التزمــت  للموظفــني،  واملعاشــات  التأمــني  وبشــأن 
املديونيــة  خفــض  مــن  ومتكنــت  املجدولــة  األقســاط  بســداد 

 113 مــن  الفلســطينية  التقاعــد  هيئــة  لصالــح  عليهــا  املرتبــة 
مليــون شــيكل إىل 99 مليــون، وذلــك بعــد ســنوات طويلــة مــن 
األزمــات املاليــة املتكــررة وتخلــف البلديــة طيلــة 15 ســنة عــن 

سداد املبالغ املستحقة للهيئة.
وشــملت خطــة اإلصــالح اإلداري واملــايل، تقنــني املوظفــني، 
بهــدف خفــض املروفات التشــغيلية املرتبطة ببند الرواتب، 
وضخ دماء جديدة يف ظل ارتفاع عدد املتقاعدين، وقد عملت 
عىل تشجيع التقاعد املبكر، حيث بلغ عدد املتقاعدين منذ 
بدايــة 2021 حتــى أغســطس 2022، 154 متقاعــًدا، ولجــأت 
للتوظيــف بالعقــود املؤقتــة إىل جانــب التدريــب املتخصــص 

والتعاقد مع مزودي خدمة من القطاع الخاص.
إجــراءات  دراســة  عــىل  البلديــة  عملــت  منفصــل،  ســياق  ويف 
تحســينها  بهــدف  وتحليلهــا  للمواطنــني  الخدمــات  تقديــم 
لتبســيط  وتســهيلها لصالــح املواطــن، ونفــذت عــدة تدخــالت 
البوابــة  تطويــر  ذلــك  وشــمل  واختصارهــا،  اإلجــراءات  هــذه 
سياســة  وتطبيــق  املعامــالت،  وحوســبة  للبلديــة  االلكرونيــة 
"الشــباك الواحــد" يف دائــرة خدمــات الجمهــور، وإعــادة هيكلــة 
الوقــت،  واختصــار  لتبســيط  داخلًيــا  املعامــالت  ســري  قنــوات 

الســكان  مصالــح  ليخــدم  البنــاء  نظــام  تطويــر  يف  واملشــاركة 
ويسهل اإلجراءات.

اإلصالح المالي
مــن جانــب آخــر؛ أعــدت البلديــة خطــة مدروســة لتطويــر آليــات 
قنــوات  الدفــع وتنويــع  التحصيــل، وشــملت تســهيل عمليــات 
الدفــع أمــام املواطنــني، بجانــب تطويــر منهجيــة العمــل داخــل 
سياســة  مــن  كجــزء  التدخــالت  لهــذه  وكان  التحصيــل.  دائــرة 
فاتــورة  بســداد  امللتزمــني  نســبة  رفــع  يف  كبــري،  أثــر  البلديــة، 

الخدمات الشهرية خالل العامني األخريين قرابة 15%.
وعملت البلدية أيًضا عىل ترتيب الحســابات املالية للبلدية، 
حيــث قامــت بحــر ودراســة وتدقيــق الحســابات املاليــة بــني 
والبلديــات  املاليــة  ووزارة  الكهربــاء  توزيــع  ورشكــة  البلديــة 

األخرى.
كــا لجــأت البلديــة إىل تطويــر نظــام مــايل موحــد يربــط جميــع 
نشــاطاتها ذات األثــر املــايل وفــق نظــام االســتحقاق مــن خــالل 
التعاقد مع إحدى الركات املتخصصة وخبري مايل، ومن أبرز 
ما تمَّ إنجازه تطوير وتطبيق مكون حسابات املشركني، ونظام 

املوارد البرية، ونظام إدارة املخازن.

مدينــة  لنفــوذ  دونــم  آالف   10 إضافــة  غــزة  بلديــة  أقــرت   ،2012 عــام  يف 
غــزة، نظــًرا لحاجــة املدينــة للتوســع وتوفــري مســاحات إضافيــة الســتيعاب 
الزيــادة الســكانية، وبقيــت هــذه املســاحات دون مخطــط هيــكي معتمــد 
أو مخططــات تفصيليــة كاملــة حتــى اســتالم املجلــس البلــدي الحــايل يف 

أغسطس 2019.
وبذلت البلدية جهوًدا استثنائية الستكال تخطيط املساحات املعتمدة 
مصالــح  وتحقيــق  التنمويــة  املدينــة  رؤيــة  مــع  يتــاىش  بشــكل  للتوســعة 
عمليــة  وحققــت  املنطقــة،  هــذه  يف  القائــم  الوضــع  ومراعــاة  الســكان، 
التخطيط نتائج مهمة للمواطنني أبزرها؛ تســهيل معرفة القســائم والشــوارع 
املؤديــة لهــا وطــول وعــرض الشــوارع املحيطــة وعددهــا، وتخصيــص أماكــن 
للمؤسســات التعليميــة واملراكــز الخدماتيــة والصحيــة واألمنية وغريها، مبا 
يجعل املنطقة متكاملة، واملساهمة يف إتاحة الفرص لتطوير املنطقة من 

كافة املجاالت ووضع رؤى مستقبلية لتطوير أكرب.

منــذ تســلم املجلــس البلــدي الحــايل مهامــه يف أغســطس/ آب 2019، بــذل جهــوًدا كبــرية يف 
االنفتاح عىل املجتمع املحي وتوسيع دائرة املشاركة املجتمعية ملختلف الفئات يف أنشطة 

وفعاليات البلدية وخدماتها، وتوسيع دائرة املشاركة يف عملية صنع وتنفيذ القرار.
وقد نجحت البلدية يف احتضان قرابة 120 مبادرة مجتمعية يف عدة مجاالت منها فرز النفايات 
والنظافــة والتوعيــة، وتنظيــم مســابقة الحــي املثــايل مبشــاركة لجــان األحيــاء وفئــات مختلفــة مــن 

املجتمع لتشجيع املواطنني عىل املشاركة يف تحسني الخدمات يف أحيائهم ومناطقهم.
وعملت البلدية أيًضا عىل احتضان مبادرة "شاشات" يف مراكز البلدية، وهي تهدف إىل زيادة 
التوعيــة عــن األطفــال يف مجــاالت صحيــة وبيئيــة وقضايــا أخــرى، واحتضان مبادرة ســينا الشــارع 
واســتضافتها يف مركــز هولســت الثقــايف، واحتضــان مبــادرة "البحــر إلنــا" وتخصيــص منطقة عىل 

شاطئ البحر لها.

توسعة النفوذ..توسعة النفوذ..
 مساحة إضافية ُتخطط وفق  مساحة إضافية ُتخطط وفق 
رؤية مستقبلية وحاجات السكانرؤية مستقبلية وحاجات السكان

قصص النجاحقصص النجاح
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منظومة المشاريع.. منظومة المشاريع.. 
أولويات علمية مهنية أولويات علمية مهنية 
تخدم احتياجات السكانتخدم احتياجات السكان

تهدف لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع 

تســعى بلديــة غــزة إىل إعــداد منظومــة محوســبة 
مبنهجيــة  املشــاريع  أولويــات  لتحديــد  متكاملــة 
وذلــك  األشــخاص،  اجتهــاد  عــن  بعيــًدا  علميــة 
بهــدف تحقيــق العدالــة يف توزيــع املشــاريع عىل 
احتياجــًا  األكــر  القطاعــات  واســتهداف  األحيــاء 

للمواطنني.
وقــد ســخر فريــق متخصــص مــن البلديــة إمكانياتــه 
ملنظومــة  ذكًيــا  محوســًبا  نظاًمــا  وطــور  الفنيــة 
املشــاريع  أولويــات  تحديــد  ميكنــه  املشــاريع؛ 
هــذه  بإمــكان  أنــه  العلــم  مــع  علميــة،  مبنهجيــة 
املنظومة متابعة دورة حياة املروع للتحقق من 

إنجازه وفق األهداف املحددة.
تتمثــل  مراحــل،  عــدة  مبراحــل  املنظومــة  ومتــر 
بحر احتياجات السكان ولجان األحياء وإدارات 

البلديــة املختلفــة، وإدخــال االحتياجــات بشــكل 
للبلديــة،  تصــل  التــي  الطلبــات  حســب  دوري 
مكانًيــا  وربطــه  لالحتيــاج  تعريفيــة  بطاقــة  وتجهيــز 
املعايــري  قيــم  وإدخــال  املدينــة،  مخطــط  عــىل 
بــأوزان املــروع وصــواًل إىل مخرجــات  املرتبطــة 

إحصائية تحدد أولويات املشاريع.
هــذه  مخرجــات  أبــرز  مــن  أن  غــزة  بلديــة  وتؤكــد 
واملســتدام  العــادل  التطويــر  تحقيــق  املنظومــة 
للمدينة من خالل، تحديد أولويات املروع وفق 
للمدينــة،  االســراتيجية  واألهــداف  امليزانيــات 
يف  والعدالــة  ومهنيــة،  علميــة  أســس  عــىل  بنــاًء 
توزيع املشــاريع عىل مختلف األحياء واملناطق، 
ومتابعــة دورة حيــاة املــروع والتأكــد مــن تحقيــق 

هدفه وتقليل األخطاء أثناء مراحل إنجازه.

يعــد حــي الزيتــون الواقــع جنــوب رشق مدينة غزة، 
أكــرب أحيــاء املدينــة مــن حيــث املســاحة، وتبلــغ 
9,156 دومًنــا، ويقطنــه 94,382 نســمة، ويفتقــر 
للمالعــب والحدائــق واملســاحات الخــراء التــي 
تخــدم املواطنــني، يف ظــل كثافــة ســكانية عاليــة 

تبلغ 12.8 فرد يف الدونم الواحد.
وإمياًنــا مــن بلديــة غــزة بأهميــة زيــادة املســاحات 
الخــراء واملناطــق الحاضنــة للشــباب والرياضــة، 
بذلــت جهــوًدا كبــرية لتوفــري هــذه املرافــق للحــي 

مــن  ومتكنــت  لديهــا،  املتوفــرة  املشــاريع  ضمــن 
تنفيــذ وافتتــاح مــروع حديقــة وملعــب الزيتــون 
يــراود  حلــًا  كان  بعدمــا  دومنــات،   10 مبســاحة 
إيجابًيــا  األمــر  هــذا  وانعكــس  الحــي،  هــذا  ســكان 
عــىل واقــع ســكان الحــي، حيــث ســاهم يف توفــري 
وتنشــيط  العائــالت  وتنــزه  األطفــال  للعــب  أماكــن 
مســاحات  توفــري  جانــب  إىل  الرياضيــة  الحركــة 

خراء مفتوحة للسكان.
صنــدوق  عــرب  املمــول  املــروع  تكلفــة  وبلغــت 

ألــف   470 املحليــة،  الهيئــات  وتطويــر  إقــراض 
يــورو، وشــملت إنشــاء وتجهيــز الحديقــة وزراعتهــا 
باألشــتال واألشــجار، وتزويدهــا بألعــاب لألطفــال 
أســوار  وإنشــاء  املتنزهــني،  لجلــوس  ومقاعــد 
للحديقــة وامللعــب، وإنشــاء 4 بوابــات للدخــول، 
 1000 لنحــو  تتســع  للمتفرجــني  مدرجــات  وبنــاء 
مشجع، وتعشيب امللعب، وبناء مبنى خدمات، 
وحامــات  غيــار  وغــرف  للميــاه،  دورات  وإنشــاء 

لالعبني.

ملعب وحديقة الزيتون..ملعب وحديقة الزيتون..
ُحلم أصبح حقيقة بعد طول انتظارُحلم أصبح حقيقة بعد طول انتظار

مركز المراقبة والتحكم..مركز المراقبة والتحكم.. إدارة ومتابعة إلكترونية لمرافق وآليات البلدية إدارة ومتابعة إلكترونية لمرافق وآليات البلدية
ضمن جهود التحول الرقمي الشامل 

يف خطــوٍة مهمــة وضمــن جهودهــا للتحــول الرقمــي الشــامل، لجــأت بلديــة غــزة إىل تطوير 
مركز املراقبة والتحكم، وقررت االســتغناء عن الطرق التقليدية التي كان معمول بها يف 

إدارة بعض مرافق البلدية التي كانت تتطلب وقًتا وجهًدا وتكاليف مالية.
وكانــت البلديــة يف الســنوات املاضيــة، ُتشــغل بعــض املرافــق كاآلبــار ومحطــات ضــخ 
الــرف الصحــي يدوًيــا، إىل جانــب مراقبــة محابــس وشــبكات امليــاه والــرف الصحــي 
والشــوارع والطرق وعمليات الصيانة لها، باإلضافة إىل متابعة الفرق امليدانية ومركبات 

البلدية، بطرق تقليدية تزيد األعباء وتصعب عملية الرقابة عليها.
وتعزيــز  دعــم  الرقمــي،  التطويــر  مجــال  يف  البلديــة  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  أبــرز  ومــن 

منظومــة التحكــم عــن بعــد، حيــث متكنــت البلديــة مــن إنجــاز مــا نســبته %85 مــن خطــة 
الدعم والتعزيز، واستكال تفعيل منظومة "سكادا"، وربط 49 برًئا باملنظومة من أصل 

60 برًئا تعمل فعلًيا.
أن  إذ  امليــاه،  لشــبكات  الحيــة  واملحــاكاة  النمذجــة  وتطويــر  دعــم  اإلنجــازات  وشــملت 
البلديــة متكنــت مــن إنجــاز%60 مــن خطتهــا الهادفــة إىل مراقبــة عمــل محابــس امليــاه 
ومواعيــد الضــخ ملناطــق ومنــازل املدينــة، وبنــاء وتحليــل مــؤرشات أداء تشــغيل وصيانــة 
شــبكات امليــاه والــرف الصحــي والطــرق، بهــدف تســهيل عمليــة صيانــة شــبكات امليــاه 
والرف الصحي والطرق وترسيع مسار انتقالها من وحدة الشكاوى إىل الفرق امليدانية 

بأقىص رسعة.
وتضمنــت أيًضــا اإلنجــازات، تطويــر أنظمــة محوســبة لتعزيــز دعــم القــرار لتطويــر البنيــة 
التحتيــة، حيــث وصلــت نســبة اإلنجــاز يف هــذا املحــور إىل %80، وقــد عملــت البلديــة 
عــىل تحديــث بيانــات الطــرق املعبــدة التــي تحتــاج إىل صيانــة، وذلــك مــن خــالل تصويــر 
جميع الشوارع املعبدة يف املدينة وجمع البيانات عنها، وإعادة تقسيم مقاطع الطرق 
يف املدينــة بأطــوال 100 مــر، وإعــادة تقييــم جميــع املقاطــع، واســتكال تفعيــل نظــام 
مراقبــة ومتابعــة الفــرق امليدانيــة واملركبــات والفــرق العاملــة يف امليــدان، بهــدف تطويــر 
إدارة العمل وتقليل الوقت وإدارة حركة مركبات البلدية والفرق امليدانية بشكل أفضل.
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مشروعمشروع
شارع عبد القادر الحسيني.. شارع عبد القادر الحسيني.. 

تدخل عاجل وطارئ تدخل عاجل وطارئ 
لمعالجة تجمع األمطار لمعالجة تجمع األمطار 

القــادر  عبــد  شــارع  يف  األمطــار  ميــاه  تجمــع  مشــكلة  كانــت 
الحســيني، الســيا عنــد تقاطعــه مــع شــارع أحمــد عبــد العزيــز 
ومحيــط مســجد الكنــز، يف حــي الرمــال، متثــل مشــكلة حقيقية 
لــدى البلديــة وأرًقــا كبــرًيا للمواطنــني مــع دخــول فصــل الشــتاء 
وصعوبــة  امليــاه  تجمــع  بســبب  الجويــة،  املنخفضــات  وبــدء 

تريفها.
وقد تدخلت البلدية ونفذت مروًعا اســراتيجًيا يف الشــارع 
بتمويــل مــن اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار غــزة، بقيمــة بلغــت 

نحو مليون و600 ألف دوالر.
وشــمل املــروع، إنشــاء ممــر خرســاين تحــت األرض بــدًءا مــن 
تقاطع شارع عبد القادر الحسيني مع شارع الثورة شااًل، حتى 
تقاطعــه مــع شــارع عمــر املختــار جنوًبــا، ثــم وصــل املمــر بخــط 
تريف مياه األمطار ليصل إىل تقاطع شارع عمر املختار مع 
شــارع "شــارل ديغــول" غرًبــا، مــروًرا بحديقة الجنــدي املجهول، 
مــع إعــادة صيانــة املناطــق ورفــع مســتوى املنطقــة املنخفضــة 

من الشارع ملنع تجمع املياه وتركيب قنوات تريف.

التعافي من العدوان..التعافي من العدوان..  2020 مليون دوالر تكلفة إعمار البنية التحتية مليون دوالر تكلفة إعمار البنية التحتية
استطاعت بلدية غزة بعد مرور أكر من عام ونيف عىل انتهاء العدوان اإلرسائيي يف 
مايو/ أيار 2021، إجراء عمليات صيانة مؤقتة لألرضار الرئيسية التي لحقت باملرافق 

والبنية التحتية بفعل القصف املبارش واملركز.
ورغــم املخاطــر الكبــرية، إال أن طواقــم البلديــة متكنــت أثنــاء العــدوان وبعــده مبــارشًة 
مــن فتــح الشــوارع املغلقــة بفعــل القصــف وإجــراء صيانــة مؤقتــة للشــوارع واملفرقــات 
الخدمــات  وتوصيــل  املدينــة  إىل  الحيــاة  إلعــادة  الصحــي  والــرف  امليــاه  وشــبكات 

األساسية لكافة األحياء واملناطق.
وتوفــري  املؤسســات  مختلــف  مــع  بالتواصــل  متثــل  كبــرًيا  جهــًدا  البلديــة  وقدمــت 
بــدء عمليــة  اإلمكانيــات إلعــادة إصــالح املرافــق املتــررة بشــكل مؤقــت، إىل حــني 
إعــادة اإلعــار؛ وكانــت النتيجــة إعــادة إصــالح نســبة كبرية من األرضار الســيا الشــوارع 

واملفرقات وشبكات املياه والرف الصحي.
ومتثلــت أبــرز األعــال، بفتــح شــوارع، وإصــالح طــرق وأرصفــة، وصيانــة خطــوط امليــاه 
البنيــة  إعــار  إعــادة  تكلفــة  وتقــدر  اإلنــارة.  الصحــي، وكذلــك صيانــة شــبكة  والــرف 

التحتية املتررة يف مدينة غزة 20,000,000 دوالر.

جمع وترحيل النفايات..جمع وترحيل النفايات..
صعوبات كبيرة ُتحل بأفكار إبداعيةصعوبات كبيرة ُتحل بأفكار إبداعية

دفعت الصعوبات الكبرية التي تواجه بلدية غزة يف عملية جمع وترحيل النفايات 
نتيجــة عــدم توفــر عــدد كايف مــن اآلليــات الالزمــة بفعــل الحصــار اإلرسائيــي، إىل 

االستعانة بعربات "الكارو" منذ سنوات لتعويض العجز لديها.
وضمن جهودها لحل املشكلة، لجأت البلدية يف األشهر املاضية إىل تخصيص 
عملية جمع النفايات يف حي الشيخ رضوان وأجزاء من حي النر، شايل غرب 
النفايــات كتجربــة مــن  الخــاص يف جمــع  املدينــة، ضمــن خطــة إلرشاك القطــاع 

املقرر تعميمها الحًقا عىل باقي أحياء املدينة، إذا ما أثبتت نجاعتها.
كــا ودعــم املجلــس البلــدي الحــايل منــذ توليــه مهامــه، مبــادرات فــرز النفايــات 

مــن املصــدر بهــدف تقليــل الكميــات التي يتــم جمعها يومًيا مــن املدينة والبالغة 
البلديــة يف هــذا املجــال احتضــان مبــادرة  أبــرز تدخــالت  700 طــن. ومــن  نحــو 
"ســلة بلدنــا"، لحــث املواطنــني عــىل فــرز النفايــات مــن املصــدر وإعــادة تدويــر 
ترحيــل  إنشــاؤها يف محطــة  تــم  التــي  مــن خــالل "املجرشــة"  البالســتيكية منهــا 

النفايات الرئيسة يف منطقة الريموك.
وتؤكــد البلديــة أنهــا تســعى مــن خــالل عمليــة تخصيــص جمــع وترحيــل النفايــات 
ودعــم املبــادرات املجتمعيــة لتحقيــق نتائــج أفضل يف مجــال الحفاظ عىل نظافة 

املدينة، وزيادة وعي املواطنني بالنظافة وتعزيز السلوك اإليجايب لديهم.

الحلول المرورية.. الحلول المرورية.. جهود لتسهيل جهود لتسهيل 
الحركة وتخفيف االزدحامالحركة وتخفيف االزدحام

شملت إنشاء ميادين وفتح 
الجزر في التقاطعات المهمة 

تعــد مدينــة غــزة مــن املــدن الصغــرية نســبًيا مــن 
حيث املســاحة وذات الكثافة الســكانية العالية، 
ونتــج عــن ذلــك ازدحــام مــروري كثيــف يف بعــض 
الشــوارع الحيوية باملدينة، وقد دفع ذلك بلدية 
الحركــة  لتســهيل  مروريــة  حلــول  ايجــاد  إىل  غــزة 
وتخفيــف الضغــط عــن بعــض املفــارق وللتقليــل 

من حوادث السري، وتنظيم الحركة املروية.
وتركزت الجهود عىل بعض املفرقات والشوارع 
الرئيســية يف مدينة غزة، وإنشــاء سلســلة ميادين 
وجــزر خــراء يف تقاطعــات مهمــة، وهــي؛ إنشــاء 
"ميــدان دولــة" عــىل تقاطــع شــارعي صــالح الدين 
وعون الشــوا )رقم 8(، وإنشــاء ميدان عىل تقاطع 
شــارعي عمــر املختــار وعــز الدين القســام، مقابل 
الثقــايف، وفتــح جزيــرة شــارع  الشــوا  مركــز رشــاد 
عمــر املختــار قبــل وبعــد مفــرق الرسايــا لتخفيف 

الضغــط عــىل املفــرق، وفتح جزيرة شــارع جال 
عبد النارص "الثالثيني" بعد تقاطع شارع القنال 
شــارع  تقاطــع  عــن  الحركــة  لتخفيــف  "الطــريان" 

األقىص "مفرق الصناعة".
كــا أنشــأت بلديــة غزة ميداًنا يف شــارع الشــعف 
مقابل املقربة لتنظيم الحركة يف املكان، وإنشاء 
ميدان عىل تقاطع شارعي جامعة الدول العربية 
وعون الشــوا )رقم 8(، وكذلك إنشــاء ميدان عىل 
 ،)8 )رقــم  الشــوا  وعــون  القــدس  شــارعي  تقاطــع 
وجزيرة وسطية قبل وبعد التقاطعات يف شوارع 
الثورة والقنال، وإنشــاء وتشــغيل موقف ســيارات 
موقــف  وتشــغيل  الرسايــا،  أرض  يف  الجنــوب 
الســيارات  موقــف  وإنشــاء  األحمديــة،  الزاويــة 
يف شــارع عمــر املختــار لخدمــة منطقــة الجنــدي 

املجهول.
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موسم الشتاء..موسم الشتاء..  
إجراءات استباقية ومعالجات إجراءات استباقية ومعالجات 

آنية لمواجهة المنخفضاتآنية لمواجهة المنخفضات
تتخــذ بلديــة غــزة جملــة مــن اإلجــراءات ســنوًيا قبــل دخــول فصــل الشــتاء لتــاليف تعرض بعــض املناطق 
للغرق الســيا املنخفضة منها وتلك الت تعاين من قدم وتهالك يف البنية التحتية خاصة ما يتعلق 

بشبكات تريف وتجميع مياه األمطار.
وتشــمل اإلجــراءات التــي تتبعهــا البلديــة، للحيلولــة دون وقــوع أي مشــاكل يف تريــف ميــاه األمطــار 
وتجميعها يف الربك، تنظيف مصارف املياه وبرك التجميع وتجهيز املضخات استعداًدا للمنخفضات 
الجويــة، وتقليــم األشــجار ذات األغصــان الكبــرية، إزالــة اللوحــات اإلعالنيــة املهرئــة واملتآكلــة، حــر 
املناطــق املعرضــة للغــرق وطفــح الــرف الصحــي، تصميــم تدخــالت مرحليــة واســراتيجية ملنع وقوع 

حاالت الطفح أو أرضار يف املمتلكات العامة وممتلكات املواطنني.
وتعمل البلدية أيًضا عىل نر مواد إعالمية وتوعوية عرب منصات البلدية ووســائل اإلعالم املختلفة 
املناطــق  يف  البلديــة  طواقــم  ونــر  الجويــة،  املنخفضــات  مــع  التعامــل  بطــرق  املواطنــني  إلرشــاد 

املنخفضة والتي تتجمع فيها مياه األمطار ملعالجتها ومنع تجمعها.
ونتيجــة لذلــك اســتطاعت البلديــة معالجــة عــرات املشــاكل وتنفيــذ مشــاريع يف العديــد من النقاط 
الســاخنة واملنخفضــة مســتفيدة مــن تجاربهــا يف األعــوام الســابقة متجنبــًة حــاالت غــرق عديــدة خــالل 

املواسم املاضية ومتكنت من تجنيب املدينة إشكاليات كثرية يف فصل الشتاء.

تشمل تصميم تدخالت 
مرحلية وإستراتيجية 

افتتاح شارع خليل افتتاح شارع خليل 
الوزير.. إنجاز ساهم الوزير.. إنجاز ساهم 
في تخفيف االزدحامفي تخفيف االزدحام

بعدبعدقبلقبل

جســد افتتاح امتداد شــارع خليل الوزير "اللبابيدي" من تقاطع شــارع الريموك غرًبا 
وحتــى تقاطــع شــارع أحمــد الجعــربي املعــروف بـ"النفــق" نجاًحــا كبــرًيا بعــد نحــو 25 

عاًما من تأخر فتحه.
وقــد ســاهم املــروع بتخفيــف االزدحــام املــروري عــن بعــض الشــوارع الرئيســية يف 

قلب املدينة، وسهل أيًضا الحركة من رشق املدينة لغربها والعكس.
ومتكنت البلدية بعد جهود كبرية من فتح الشارع بالتعاون مع وزارة الحكم املحي 
وأهــايل املنطقــة، بطــول يبلــغ نحــو 400 مــر وعــرض 30 مــًرا وتطويــر البنيــة التحتيــة 
للمنطقــة املذكــورة مــن الشــارع بشــكل كامــل بتمويــل مــن مؤسســة أمــان فلســطني 

املاليزية، بلغ 820 ألف دوالر.

أولوية لتعزيز التواصل والتعاون الخارجيأولوية لتعزيز التواصل والتعاون الخارجي

التعاون الدولي..التعاون الدولي..

الــرساج،  يحيــى  د.  برئاســة  البلــدي  املجلــس  الــرساج، يــويل  يحيــى  د.  برئاســة  البلــدي  املجلــس  يــويل 
أهميــة كبــرية لتعزيــز التعــاون الخارجــي والتواصــل مــع أهميــة كبــرية لتعزيــز التعــاون الخارجــي والتواصــل مــع 
تعانيــه  مــا  رغــم  العــامل،  دول  مختلــف  يف  تعانيــه البلديــات  مــا  رغــم  العــامل،  دول  مختلــف  يف  البلديــات 
صعوبــة  مــن  غــزة  قطــاع  يف  واملؤسســات  صعوبــة البلديــة  مــن  غــزة  قطــاع  يف  واملؤسســات  البلديــة 
ودولــه  الخارجــي  العــامل  مــع  والتواصــل  الســفر  ودولــه يف  الخارجــي  العــامل  مــع  والتواصــل  الســفر  يف 
ومؤسساته بسبب الحصار اإلرسائيي املفروض منذ ومؤسساته بسبب الحصار اإلرسائيي املفروض منذ 

1616 ســنة، والــذي ألحــق أرضارًا جمــة مبناحــي الحيــاة  ســنة، والــذي ألحــق أرضارًا جمــة مبناحــي الحيــاة 
املختلفة.املختلفة.

وتبــدي البلديــة اهتاًمــا كبــرًيا بإعــادة تجديــد وإحيــاء وتبــدي البلديــة اهتاًمــا كبــرًيا بإعــادة تجديــد وإحيــاء 
اتفاقيــات التوأمــة املوقعــة ســابًقا، وتلخصــت جهــود اتفاقيــات التوأمــة املوقعــة ســابًقا، وتلخصــت جهــود 
البلديــة يف عــدة زيــارات نفذهــا رئيــس البلديــة لــدول البلديــة يف عــدة زيــارات نفذهــا رئيــس البلديــة لــدول 
أوروبيــة، وهــي: زيــارة بلديــة "ترومســو" يف الرنويــج، أوروبيــة، وهــي: زيــارة بلديــة "ترومســو" يف الرنويــج، 

وتجديــد اتفاقيــة التوأمــة معهــا، واملشــاركة يف مؤمتر وتجديــد اتفاقيــة التوأمــة معهــا، واملشــاركة يف مؤمتر 
اتحــاد بلديــات العــامل الــريك يف إســطنبول، وزيــارة اتحــاد بلديــات العــامل الــريك يف إســطنبول، وزيــارة 
بلدية برشــلونة وتجديد اتفاقية التوأمة، وزيارة بلدية بلدية برشــلونة وتجديد اتفاقية التوأمة، وزيارة بلدية 
"كلنشــت" يف رومانيــا وتوقيــع اتفاقيــة توأمــة معهــا، "كلنشــت" يف رومانيــا وتوقيــع اتفاقيــة توأمــة معهــا، 
وزيارة بلديات تركية واالطالع عىل تجربتها يف تطوير وزيارة بلديات تركية واالطالع عىل تجربتها يف تطوير 

الخدمات املختلفة.الخدمات املختلفة.
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بلدية غزة تفتح التسجيل للمشاركة فيبلدية غزة تفتح التسجيل للمشاركة في
إعداد الخطة التنموية لألعوام إعداد الخطة التنموية لألعوام 20232023 -  - 20262026

بحث مشاركة الفئات المهمشةبحث مشاركة الفئات المهمشة
في إعداد الخطة التنمويةفي إعداد الخطة التنموية

تحقيًقا لشعار "شركاء في التنمية"تحقيًقا لشعار "شركاء في التنمية"

21 ديســمرب  اليــوم األربعــاء املوافــق  غــزة،  بلديــة  تعقــد 
"البيــت  بعنــوان  األول  املجتمعــي  اللقــاء   ،2022
املفتــوح"، يف قاعــة رشــاد الشــوا، غــرب املدينــة، بهــدف 
اإلعــالن عــن بــدء إعــداد خطتهــا التنمويــة لألعــوام األربعــة 

املقبلة، -2023 2026.
والعاملــني  البلديــة  رئيــس  اللقــاء،  يف  ويشــارك 
فيهــا، وممثلــني عــن مؤسســات محلية، وشــخصيات 
أكادمييــة وعلميــة، ومختصــني ومواطنــني وأصحــاب 

خربات.
وكانــت بلديــة غــزة قــد أطلقــت خــالل لقــاء توجيهــي 
عقدتــه يف نهايــة نوفمــرب/ تريــن الثــاين املــايض، 
لألعــوام  التنمويــة  خطتهــا  إعــداد  يف  البــدء  إشــارة 
األربعــة املقبلــة ضمــن سياســة تعزيــز منهجيــة عمــل 

البلدية وفق خطة واضحة تحدد االحتياجات.

التوجهات البديلة
م.  غــزة  بلديــة  يف  العامــة  العالقــات  قســم  رئيــس  وأفــاد 
حسني عودة، أن الخطة التنموية تصاغ كل أربع سنوات، 
وتهدف البلدية من ورائها إىل تحديد التوجهات البديلة 

يف تنفيذ املشاريع.
وأكــد عــودة حــرص البلديــة عــىل العمــل بالخطــة وفــق نهج 
يضمــن مشــاركة ممثلــني عــن ســكان املدينــة والتعبــري عن 
احتياجاتهم ألن هذه املشاريع هي يف األصل لخدمتهم.

اللقــاء  تعــد  املفتــوح"  "البيــت  فعاليــة  أن  إىل  وأشــار 
املجتمعي األول لإلعالن عن الخطة الجديدة، وتحديث 
الرؤية التنموية للمدينة واألهداف التي تسعى بلدية غزة 
لتحقيقها، مبيًنا أنه من خالل األهداف يتم صياغة برامج 

ومشاريع من املقرر تنفيذها خالل سنوات الخطة.
أطلقتهــا  التــي  الســابقة  التنمويــة  الخطــة  عــن  وتحــدث 

اســتطاعت  البلديــة  أن  وذكــر   ،2018 عــام  غــزة  بلديــة 
انجــاز 85 باملئــة مــن مشــاريعها، أمــا مــا مل ينجــز منــه كان 
بســبب تداعيــات الحصــار اإلرسائيــي، وجائحــة "كورونــا" 

العاملية، وعدوان جيش االحتالل يف مايو 2021.
البلديــة ســتدعو املواطنــني إىل املشــاركة يف  أن  وبــني 
التحتيــة،  البنيــة  لجنــة  وهــي:  التنمــوي،  التخطيــط  لجــان 
لجنــة التنميــة االجتاعية، لجنة التنمية االقتصادية، لجنة 

اإلدارة والحكم الرشيد، ولجنة أصحاب العالقة.
وبحســب عــودة، مــن املقــرر أن تعمــل اللجــان يف البدايــة 
عــىل تشــخيص واقــع املدينــة، مبعنــى "أيــن نحــن؟"، ومن 
ثم سيتم تحديث صياغة تطلعات املدينة، ومعرفة "إىل 
أيــن نريــد أن نصــل؟"، وضمــن التطلعات يتم تحديد رؤية 

تنموية وأهداف إسراتيجية.
وذكــر أنــه ســيتلو ذلــك قيــام اللجــان واألطــراف املشــاركة 

بالربامــج  الوصــول، وتتمثــل  بتحديــد طريقــة  الخطــة،  يف 
واملشاريع التي سيتم تنفيذها خالل فرة الخطة.

الوثيقة المرجعية
بالخطــة  االلتــزام  نهــج  انتهجــت  البلديــة  أن  وأضــاف: 
التنمويــة، كونهــا تعــد الوثيقــة املرجعيــة التــي تــدل عــىل 
احتياجــات الســكان وتطلعاتهــم، وبنــاًء عليــه يكــون جلــب 

التمويل جزء أسايس من خالل هذه الخطة.
وأكــد رئيــس قســم العالقات العامــة يف بلدية غزة، أهمية 
لبلديــة  التنمويــة  الخطــة  إعــداد  يف  املواطنــني  مشــاركة 
غــزة، مــن أجــل التعبري عــن احتياجاتهــم وتطلعاتهم ضمن 
إطار الخطة، مضيًفا: ســيكون من الصعب الحصول عىل 
واالحتياجــات  التطلعــات  تكــون  أن  املهــم  ومــن  متويــل، 
الجاهــريي  الحضــور  وضــان  الخطــة  ضمــن  للســكان 

واملشاركة الفاعلة فيها.

ه إىل أن بلدية غزة ناقشت مع ممثي الفئات املهشمة  ونبَّ
سبل تعزيز دورهم ورشاكتهم يف إعداد الخطة التنموية.

تستجيب للتغيرات
واالســتثار  التخطيــط  وحــدة  مديــر  الخطــة  منســق  وكان 
يف بلديــة غــزة م. ماهــر ســامل، أفــاد بــأن بلديــة غــزة تتطلع 
والتحديــات  للتغــريات  تســتجيب  تنمويــة  خطــة  إلعــداد 
التي تواجه املدينة؛ ومنها الزيادة السكانية واالقتصادية 
والبيئيــة واالجتاعيــة الســيا امللموســة عــىل املســتوى 
املحــي، باإلضافــة إىل التغــريات املناخيــة وأثرهــا عــىل 

املدينة يف موسمي الصيف والشتاء.
وأوضــح يف تريــح صحفــي، أن الخطــة التنمويــة لبلديــة 
غــزة تتضمــن ترتيــب احتياجــات املدينــة واملواطنــني مــن 
خدمــات البلديــة مــن املشــاريع والخدمــات، وفًقــا لألولية 

بهدف تحقيق نتائج أفضل يف تحسني الخدمات.

الفئــات املهشــمة  مــع ممثــي  غــزة  بلديــة  بحثــت 
ســبل تعزيــز دورهــم ورشاكتهــم يف إعــداد الخطــة 
التنموية واملشــاركة يف لجانها ضمن جهود تعزيز 
دور رشائــح املجتمــع املختلفــة يف إعــداد الخطــة 
البلديــة،  ســتعقد  التــي  اإلســراتيجية  التنمويــة 
"البيــت  األول  املجتمعــي  اللقــاء  األربعــاء،  اليــوم 
إلطــالق  واســعة  مجتمعيــة  مبشــاركة  املفتــوح" 

الخطة والبدء بإعدادها.
البلديــة  عقدتهــا  عمــل  ورشــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
عضــوا  حرهــا؛  الثقــايف  الشــوا  رشــاد  مركــز  يف 

وفــداء  ســكيك،  هاشــم  م.  البلــدي  املجلــس 
واالســتثار  التخطيــط  وحــدة  ومديــر  املدهــون، 
م.  واالستشــاري  ســامل،  ماهــر  م.  البلديــة  يف 
يونــس املغــري، وممثلــني عــن مؤسســات املجتمــع 
والتــي  املهمشــة  الفئــات  عــن  وممثلــني  املــدين، 
تشــمل ذوي اإلعاقــة وســكان املناطــق الحدوديــة 

وكبار السن.
مبنهجيــة  املشــاركني  تعريــف  الورشــة  وتضمنــت 
يف  غــزة  بلديــة  وسياســة  التنمويــة  الخطــة  إعــداد 
إرشاك ممثــي الفئــات املهشــمة مبــا ال يقــل عــن 

نســبة %30 مــن أعضــاء لجــان التخطيــط التنمــوي، 
ودور الخطة يف تنمية املدينة.

بعــض  الورشــة  خــالل  املشــاركون  وناقــش 
املقرحات التي شملت رضورة االهتام بالفئات 
واملناطــق املهمشــة يف إعــداد الخطــة التنمويــة، 
وســبل دمــج رشائــح مجتمعيــة مختلفــة يف إعــداد 

الخطة، وقضايا أخرى تتعلق بالخطة التنموية.
ويف نهايــة الورشــة فتحــت البلديــة بــاب التســجيل 
للتســجيل  املجتمــع  ورشائــح  الحارضيــن  ودعــوة 

واملشاركة يف إعداد الخطة.

بنسبة ال تقل عن 30 % من أعضاء اللجان


