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 30/12/2021التاريخ : 

 مقـدمـــة: 

والتابعــة لــرئيس البمديــة مباشــرة فــي الييكميــة  2014تـم مسسســة وحــدة التخطــيط االســتراتيجي فــي بمديــة رفــح فــي عــام 
المعياريــةو وكــان يوجــد بيــا موظــ  واحــد وىــي الميندســة دعــاء قشــطة )رئــيس قســم التخطــيط اإلســتراتيجي(و ثــم تــم 

 يجي:ومن مهام وحدة التخطيط االستراتإضافة قسم الجودة إلي الوحدةو 
  إعداد الخطة التنموية المحمية لمدينة رفح والتي مدتيا أربعة أعوام وبمشاركة مجتمعية فاعمة ومشـاركة جميـع

 أصحاب العالقة وتنفيذ المراحل الخمسة لمتخطيط االستراتيجي وبمشاركة مجتمعية فاعمة.
 اىمة في تحقيق أىدا  وضع خطط وآليات العمل الخاصة بالتخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسيو والمس

 شرا  والمتابعة عمى جميع األعمال التنفيذية في الخطة التشغيمية ذات الصمة.اإلدارة من خالل اإل
 تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية االستراتيجية. 
 ختمفة في تحضير تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذىا من قبل البمدية بشكل مباشر ومساعدة دوائر البمدية الم

 .خطط تنفيذية سنوية منبثقة عن الخطة التنموية االستراتيجية
  لدوائر البمدية والخطط التشغيمية والخروج بتقارير لمدي إنجاز الخطط  والسنوية الربعية التقاريرتقييم مؤشرات

 التشغيمية لمدوائر.
  بمشاركة لجان األولويات المجتمعية.االستراتيجية و  لمخطةوالتحديث تنفيذ عمميات المتابعة و التقييم السنوي 
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 األعمــال املنجــزة: 

 (:2021( وتحديثها لمعام )2020تقييم الخطة التنموية المحمية لمعام ) .1
( وكـذلك تقيـيم لمخطـة التنمويـة كاممـة 2020من خالل ىذا النشـاط تـم إعـداد تقيـيم الخطـة التنمويـة المحميـة لمعـام ) 

عداد تحديث لمخطة   (و وتم إعداد اآلتي:2021التنموية المحمية لمعام )وا 
 (.2020إعداد نموذج متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام ) -
إعــداد نمــوذج برنــامج تــرويج مكونــات البرامج/المشــاريع لــدى القطــاع الخــاا ومؤسســات المجتمــع المحمــي لعــام  -
(2021.) 
 (.2021مكونات البرامج/المشاريع لمعام )إعداد نموذج برنامج عمل إعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ  -
 (.2021إعداد مصفوفة خطة تنفيذ سنوية لدوائر/أقسام الييئة المحمية لمعام ) -
 (.  2020إعداد ممخا تقييم مستوى االنجاز لمعام ) -
 بسبب جائجة كورونا.إعداد المقاء المجتمعي السنوي )لقاء البيت المفتوح( لم يتم  -

 
 المحميةتقييم الخطة التنموية  .2

(و وقـد تـم إعـداد 2021 – 2018شامل لمخطـة التنمويـة المحميـة لاعـوام )تقييم  تقرير من خالل ىذا النشاط تم إعداد 
 .(2021-2018مالحظات عمي نسبة اإلنجاز ومعيقات تنفيذ الخطة التنموية المحمية )

رئيســـيا الســـيد رئـــيس البمديـــة )د.أحمـــد وقـــد تـــم عـــرق ىـــذا التقيـــيم عمـــى المجنـــة الخاصـــة بالخطـــة االســـتراتيجية ممثمـــة ب
 الصوفي(و ومن ثم تم عرق ىذا التقرير عمى السادة أعضاء المجمس البمدي. 
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 الخطة التشغيمية لجميع دوائر البمدية  .3

عداد ( 2021من خالل ىذا النشاط قام قسم التخطيط االستراتيجي بإعداد رؤية واضحة لمخطط التشغيمية لعام ) وا 
 دوائر البمدية.تقرير كامل عن الخطة التشغيمية لجميع 

 
 تقرير اإلنجازات لوزارة الحكم المحمي .4

( 2008تقرير كامل عن إنجازات بمدية رفح من عام )من خالل ىذا النشاط قام قسم التخطيط االستراتيجي بإعداد 
 (و ولقد اشتمل التقرير عمى العديد من النقاط وىي:2020وحتى عام )

  ورؤيتيا والخدمات التي تقدميا.مقدمة عن مدينة رفح وعن خصائصيا الجغرافية 
 .القضايا التنموية واألىدا  التنموية 
 مشـــــــاريع بمـديــة رفـــح.  

بلدية القطــــــــــــــــــــاع  
مصلحة مياه 

 بلدات الساحل

مؤسسات 

 أخزى

ما تم تنفيذه 

)بلدية( 

ما تم تنفيذه 

 )مصلحة(
غيز منفذ 

مشاريع 

ملغاه 
نسبة اإلنجاس 

مشاريع قطاع البيئة   
 والبنية التحتية

113 
31 6 46 

19 
(61.3)% 60 7 43.40% 

مشاريع قطاع تنمية   
 االقتصاد المحمي 

32 
 15 8 

 31 
 

25.00% 

مشاريع قطاع التنمية   
 المجتمعية

30 
 32 15 

 15 
 

50.00% 

مشاريع قطاع اإلدارة   
 والحكم الرشيد

35 
 11 

18 
 

26 
 

51.43% 

 %43  132  87   210 اإلجمــــــالي

 %12نسـبة اإلجنـاز اإلمجالية يف اخلطـة االسـرتاتيجية 

file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138820
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 تطـور الحوكمـة في بمديـة رفـح.  
 اليندسـة والتنظيـم في بمديــة رفــح.  
 الصحــة والبيئــة في بمديــة رفــح.  
 الوضــع المــالي في بمديــة رفــح.  
 مجال اإلصالح اإلداري والمالي رؤية الييئة المحمية في.  
 ( 2021أىــم برامـــج الخطـة التشـغيمية لبمديـة رفـح لمعـام).  

 
 النفايات الصمبة لممحافظات الجنوبية:العمل مع مجمس الخدمات المشترك إلدارة  .5

طـوير العمــل فـي مجــال إدارة النفايـات الصــمبة مـن أجـل تعزيــز العمـل بــين بمديـة رفــح ومجمـس الخـدمات المشــترك وت
و لترشيح ميندسـة ذات 04/11/2020وتعزيزىا من خالل مشاركة المرأة و قام المجمس بمخاطبة بمدية رفح بتاريخ 

ة مع المجمس فـي االجتماعـات الدوريـة حـول ىـذا الخصـوا. وقـد تـم ترشـيح م/ دعـاء العالقة بالخصوا لممشارك
رفـح  –بمـديات )خـانيونس  6قشطة )رئيس قسم التخطيط االستراتيجي(.  ومشـاركة المـرأة تشـمل ممـثالت عـن عـدد 

 وىي: بني سييال( و وتم تنفيذ عدة لقاءات ––عبسان الكبيرة   -النصيرات -البمح  دير –
ريفــي فــي بمديــة خــانيونس بــين ممــثالت البمــديات الســتة ورئــيس بمديــة خــانيونس بصــفتو رئــيس مجمــس إدارة لقــاء تع 

مجمـــس الخـــدمات المشـــترك لممحافظـــات الجنوبيـــةو والـــدكتور عمـــي برىـــوم بصـــفتو المـــدير التنفيـــذي لممجمـــس بتـــاريخ 
12/11/2020. 
  لكل بمدية والمطموب تنفيذه من ممثالت لتوضيح خطة العمل  24/12/2020تم عقد لقاء عبر الزووم بتاريخ

 البمديات.
 ( ويتكون من عشرة أسئمة.25تم تعبئة استبيان خاا بالنساء عدد ) 
 .تم تحضير قاعدة بيانات عن المؤسسات والشخصيات النسوية المؤثرة التي سو  تعمل معنا في ىذا النشاط 
 لتوضيح المرحمة القادمة من  12/01/2021 تم عقد لقاء في مكب الفخاري لممثالت البمديات الستة بتاريخ

 العمل.
  والالتي يمثمن )جمعيات نسوية  01/02/2021تم عقد أول لقاء لمنساء المؤثرات في مدينة رفح بتاريخ– 

شخصيات مؤثرة( وبحضور عضوات المجمس البمدي. وتم شرح طبيعية عمل بمدية رفح ومجمس الخدمات 
المشترك إلدارة النفايات الصمبة في المحافظات الجنوبية وتم إنشاء مجموعة لمتواصل المستمر مع عضوات 

 المجموعة وتم البدء بتنفيذ النشاطات المدرجة في الجدول أدناه.

file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138821
file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138822
file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138823
file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138824
file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138825
file:///G:/شغل%202021/تقرير%20الانجازات%20للوزارة/انجازات%20بلدية%20رفح%202021.docx%23_Toc65138829


State of Palestine                                                          دولـة فلســطين               

Ministry of local Affairs                                                           ليـكم المحـوزارة الح

Rafah Municipality بلـدية رفـح                                                                                                                         
 
 
 

 

                                                                                                                    2415424فاكس :       TEL: 2415475 – 2415422 –  2415212                                 2415224 – 2415475 – 2415422 – 2415212هاتف : 
2415424  :Fax 

                                                                                                        
E-mail :rbaladya@murafah.ps 

www.murafah.ps    
      

 مع االستشاري لمناقشة المشاكل التي تعيق عمل بمدية رفح  11/02/2021الزووم بتاريخ  تم عقد لقاء عبر
 ومجمس الخدمات المشترك ووضع اآلليات لتحسين جودة الخدمة والمشاركة المجتمعية الفاعمة.

  مع ممثالت البمديات الستة ومجمس الخدمات المشترك  05/04/2021تم عقد لقاء عبر الزووم بتاريخ
 ة آلية تفعيل نظام الشكاوي وسبل التطوير بين البمدية والمجمس بخصوا نظام الشكاوي.لمناقش

 

مكان عقد  تاريخ النشاط اليوم الرقم
 النشاط

عدد  هدف المقاء الفئة المستهدفة 
 الحضور

مقر بمدية  10/10/0100 االثنين 4
 رفح

لقاء تعريفي بين النساء المؤثرات وبين طاقم بمدية  النساء المؤثرات
الخدمات المشترك إلدارة النفاياتو رفح ومجمس 

وشرح سبب إنشاء ىذه المجموعة. وتم إنشاء 
مجموعة واتس أب لمتواصل الفعال وعرق األنشطة 

 لكامل عضوات المجموعة.

 سيدة 01

مقر جمعية  01/10/0100 األربعاء 2
حواء 
 المستقبل

من ربات سيدات 
البيوت وممثمين عن 

 بمدية رفح

لقاء تعريفي بين النساء المؤثرات وبين ربات البيوت 
لمتعري  بخدمة النفايات الصمبة وخدمات مجمس 

 النفايات إلدارة النفايات الصمبة 

 سيدة 33

مقر بمدية  01/10/0100 الثالثاء 2
 رفح

طالبات جامعيات 
وربات بيوت مع جمعية 

 شبابيةتطوير القدرات ال

لقاء تعريفي بين طالبات جامعيات وربات بيوت وبين 
طاقم عمل البمدية لمتعري  بخدمة النفايات الصمبة 
 وخدمات مجمس النفايات إلدارة النفايات الصمبة 

31 
طالبة 
 وسيدة

مكب  10/13/0100 الثالثاء 1
النفايات 
 الفخاري

مجموعة النساء 
المؤثرات وبمدية رفح 

 الخدماتوطاقم مجمس 

لقاء تعريفي بين النساء المؤثرات وبين طاقم بمدية 
رفح ومجمس النفايات الصمبة إلدارة النفايات لمتعري  

 بإدارة المكب   

 سيدة 03

سيدات من ربات  جمعية براءة  01/13/0100 االثنين 5
البيوت وممثمين عن 

 بمدية رفح

لقاء تعريفي بين النساء المؤثرات وبين ربات البيوت 
لمتعري  بخدمة النفايات الصمبة وخدمات مجمس 

 النفايات إلدارة النفايات الصمبة 

 سيدة 00

الخمي 6
 س

مكب  01/13/0100
النفايات 
 الفخاري

طالبات جامعيات مع 
جمعية تطوير القدرات 

 الشبابية

لقاء تعريفي بين طالبات جامعيات مع جمعية تطوير 
القدرات الشبابية وبين طاقم بمدية رفح ومجمس 

 النفايات الصمبة إلدارة النفايات لمتعري  بإدارة المكب   

01 
طالبة 
 وسيدة

 
 اإلرشاد الصحي(.بالتعاون والتنسيق وبمشاركة مع دائرة الصحة والبيئة )قسم مالحظة : تم تنفيذ جميع األنشطة السابقة  
مالحظة: تم تنفيذ األنشطة بالمشاركة مع مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لممحافظات الجنوبية حيث يقومون  

 يافطات(. وتقوم البمدية بإدارة األنشطة مع سيدات المجتمع. –بروشورات  –بتوفير الدعم الموجستي )ضيافة 
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 المساءلة المجتمعية:مشروع  .6
  قراق ثم حصمت بمدية رفح عمى منحة مشروع رزمة المساءلة المجتمعية وبتمويل من صندوق تطوير وا 

ديسمبر  1شيرًا( بدءًا من  18الييئات المحمية وتنفيذ جمعية عايشو لحماية المرأة والطفلو ومدة المشروع )
 وقد كانت فعاليات المشروع كاآلتي:و 2020لعام 

 إلعالميا بحصوليا عمى منحة رزمة المساءلة المجتمعية  09/12/2021طبة بمدية رفح بتاريخ تم مخا
 وترشيح منسق لممشروعو و وتم ترشيح م/ دعاء قشطة كمنسقة لرزمة المشروع.

 لمبدء بعقد اجتماع تمييدي لممشروعو وتم عقد االجتماع  05/01/2021مخاطبة بمدية رفح بتاريخ تم م ث
 وبحضور كل من: 21/01/2021خ التمييدي بتاري

 ممثمين عن المجمس البمدي. -
 ممثمين عن جمعية عايشو لحماية المرأة والطفل واالستشاريين )د.فريد القيق ود.سعيد أبو جاللة(. -
 مدراء دوائر البمدية ذات العالقة. -
 ممثمين عن مؤسسات المجتمع المدني وبعق لجان األحياء. -
 ممثمين عن بمدية الشوكة والنصر. -

وتم ىذا المقاء لمتعري  بطاقم المشروع واألىدا  واألنشطة التفصيمية لممشروع والبدء بتنفيذ فعاليات المشروع وفق 
 الخطة العامة واإلطار المرجعي.
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  لتعبئة استمارة واقع مؤشرات المسائمة المجتمعية وتم تعبئتيا. 24/02/2021تم مخاطبة البمدية بتاريخ ثم 
  لتشكيل لجنة المساءلة المجتمعية في الييئة المحمية من خالل  03/03/2021تاريخ تم مخاطبة البمدية بو

 ترشيح أحد أعضاء المجمس البمدي ليكون ضمن لجنة اختيار لجنة المساءلة المجتمعية في البمدية.
  لتعبئة استبيان تقييم البيئة التكنولوجيةو وتم التواصل مع  21/03/2021تم مخاطبة البمدية بتاريخ و

 /إسماعيل اليما وتم تعبئة االستبيان من قبل م/ إسماعيل اليما.م
  لتحديد موعد لعقد لقاء توجييـي الختيـار لجـان المسـائمـة  14/04/2021تم محادثة )منسقة المشروع( بتاريخ

 وبحضور كل من: 19/04/2021عبر برنامج الزووم وتم عقد المقاء بتاريخ 
 ين عن جمعية عايشة.االستشاري )د. فريد القيق( وممثم -
 م. سييل موسى(. –ممثمين عن بمدية رفح )م. دعاء قشطة  -
 -جمعية وفاق  –جمعية تطوير القدرات الشبابية  –ممثمين عن مؤسسات المجتمع المدني )جمعية براءة  -

 جمعية األصدقاء لذوي االحتياجات الخاصة(. 
مساءلة المجتمعية في بمدية رفح والمشاريع المنفذة والمقاء كان ألخذ تغذية راجعة من ممثمين بمدية رفح عن ال -

سابقًا بخصوا المساءلة المجتمعيةو وكذلك تم أخذ تغذية راجعة من ممثمين الجمعيات عن المسائمة 
 المجتمعيةو وتم االتفاق عمى مخاطبة البمدية لشرح اآللية التي سو  تتبع الختيار لجان المساءلة المجتمعية.

  و وقد تم تغيير منيجية تشكيل  26/05/2021تم مراسمة البمدية بعد انتياء الحرب عمى قطاع غزة بتاريخ
لجان المساءلة المجتمعيةو حيث أصبح تشكيل المجنة من خالل لجنة مكونة من البمدية ومؤسسات المجتمع 

 المدني وأن يتم ترشيح أعضاء لجان المساءلة المجتمعية وفق عدة معايير. 
  وبحضور ممثمين عن بمدية رفح وممثمين عن مؤسسات المجتمع  08/06/2021تم عقد االجتماع بتاريخ

المدني وبحضور رئيس لجنة المساءلة المجتمعية في المجمس البمدي )د. وليد أبو ندى( و وتم اختيار أعضاء 
 عضو(. 17لجنة المساءلة المجتمعية وعددىم )

 عضاء لجنة المساءلة المجتمعية ورئيس لجنة المساءلة المجتمعية ومنسقة ثم تم عقد أول لقاء تعريفي بين أ
و وذلك لشرح عناصر مشروع المساءلة المجتمعية وأىم بنوده وتحديد مراحل 14/06/2021المشروع بتاريخ 

 العمل المستقبمية لممشروع.
 ( لمجنة المساءلة المجتمعية من تاريخ  5تم عقد برنامج تدريبي ولمدة )وحتى تاريخ  22/06/2021أيام

 لشرح مفاىيم وآليات المساءلة والتخطيط التشاركي وميارات المتابعة والتقييم. 28/06/2021
 .من خالل النشاط تم إعداد خطة لمجنة المساءلة المجتمعية 
 .من خالل النشاط تم عقد لقاء مع مصمحة مياه بمديات الساحلو وكذلك مع مديرية التربية والتعميم 
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 19/08/2021واقع المساءلة المجتمعية في الييئات المحمية بتاريخ قاء تفاكري لتقييم تم عقد ل. 
 .تم عقد لقاءات تعريفية بعمل دوائر البمدية مثل لقاء مع دائرة التخطيط الحضري واليندسة والتنظيم 
 ين رئيس البمدية تم انتخاب رئيس لمجنة المساءلة المجتمعية وىو )د. أحمد برىوم( وتم توقيع مذكرة تفاىم ب

)د.أحمد الصوفي( وبين )د. أحمد برىوم( رئيس لجنة المساءلة وبحضور جمعية عايشة لممرأة والطفل 
عية مسموك ألعضاء لجنة المساءلة المجتواستشاري المشروع )د. فريد القيق(و باإلضافة إلى توقيع مدونة 

 .02/12/2021وذلك بتاريخ 
 30/12/2021مقروءة وذلك بتاريخ لة في لقاء عرق الموازنة اتم مشاركة لجنة المساءلة المجتمعي. 
  تم إعداد العديد من مقترحات المشاريع مثل مقترح مشروع إنشاء مركز ترفيو ورعاية لكبار السن )لغة عربية

نجميزية(و وكذلك مقترح مشروع إنشاء استراحة لذوي اإلعاقة ومقترح مشروع ممعب تل السمطان باإلضافة إلى  وا 
 ك لترويجيم لدى الجيات المانحة.و وذلتسىيل ميدان شارع العروبة )مدخل رفح الشرقي(مقترح مشروع 
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 المجنة االقتصادية ببمدية رفح: .7
مـن خـالل ىــذا النشـاط قامـت المجنــة االقتصـادية برئاسـة عضــوة المجمـس البمـدي )أ/ ربــاب عاشـور( وبعضـوية )م/دعــاء 

 قشطة( بتنفيذ العديد من الميام واألنشطةو وتتمثل في:
  بعد دراسة الوضـع  09/06/2021تم إعداد تقرير مفصل عن وضع المركز التجاري في منتص  البمد بتاريخ

القائم مع قسم اإليجارات بالدائرة القانونيةو وتم إعداد التقرير بالتفصيل لتوضيح وضع جميـع المحـالت المـؤجرة 
ضــع  االسـتثمار واإليجـار بــوو كمـا تــم  والغيـر المـؤجرة والمشــاكل التـي تواجــو المسـتسجرين فـي المركــز وأسـباب

 اقتراح عدة حمول في التقرير.
 وقم تم مناقشة التقرير في المجمس البمدي والخروج بالعديد من التوصيات والتكميفات. 

  طمــب المواطنــة د. رنــده الشــقاقي بخصــوا صــيدلية اليــالل عنــد الكــراج الشــرقي تــم إعــداد تقريــر مفصــل عــن
 .12/07/2021التنظيميةو وذلك بتاريخ واالستفادة من الزائدة 

  باستئجار قطعة األرق الكائنة خم  اإلسكان األحمر طمب المواطن محمد المغير تم إعداد تقرير مفصل عن
المجنة  ( إلى224/2021لعمل مشروع سوبر ماركت بالمنطقةو وقد تم تحويل الطمب بقرار مجمس بمدي رقم )

 .26/07/2021بالخصوا بتاريخ  مفصل االقتصادية وقم تم إعداد تقرير
 بعـــد قـــرار  01/08/2021بتـــاريخ  تـــم إعـــداد تقريـــر مفصـــل عـــن وضـــع مركـــز الدوحـــة التجـــاري بجـــوار البمديـــة

( بدراســة حالــة المركــزو وقــد تــم إعــداد التقريــر بعــد دراســة الوضــع القــائم مــع 235/2021المجمــس البمــدي رقــم )
المـؤجرة  لمكاتـب والمحـالتالتقرير بالتفصيل لتوضيح وضع جميع اقسم اإليجارات بالدائرة القانونيةو وتم إعداد 

وكـذلك تـم  والغير المؤجرة والمشاكل التي تواجو المستسجرين في المركز وأسـباب ضـع  االسـتثمار واإليجـار بـو
 و كما تم اقتراح عدة حمول في التقرير.دراسة األضرار الممحقة بالمركز نتيجة قص  البنك اإلسالمي الوطني

 وقم تم مناقشة التقرير في المجمس البمدي والخروج بالعديد من التوصيات والتكميفات. 
  جـزء مـن الحديقـة اليابانيـةو وقـد تـم دراسـة تم إعداد تقرير مفصـل عـن طمـب المـواطن فـادي المصـري باسـتئجار

 .06/10/2021الجدوى المقدمة من طر  المواطن والخروج بتقرير مفصل لممجمس البمدي بتاريخ 
 ـــــة رفـــــح ـــــوك فـــــي مدين ـــــر مفصـــــل وشـــــامل عـــــن الوضـــــع القـــــائم لمصـــــانع ومعامـــــل البم ـــــم إعـــــداد تقري ـــــاريخ  ت بت

ووضــعيا القــانوني والتنظيمــيو وذلــك بعــد دراســة كاممــة عــن المصــانع مــع قســم الحــر  بالــدائرة  12/10/2021
ي وتــم اعتمــاد التوصــيات القانونيــة ودائــرة التنظــيم ودائــرة المشــاريع. وقــد تــم مناقشــة التقريــر فــي المجمــس البمــد

 المرفقة بالتقرير.
 .تم المشاركة في اجتماعات بخصوا المنطقة الصناعية واالستئجار بيا 



State of Palestine                                                          دولـة فلســطين               

Ministry of local Affairs                                                           ليـكم المحـوزارة الح

Rafah Municipality بلـدية رفـح                                                                                                                         
 
 
 

 

                                                                                                                    2415424فاكس :       TEL: 2415475 – 2415422 –  2415212                                 2415224 – 2415475 – 2415422 – 2415212هاتف : 
2415424  :Fax 

                                                                                                        
E-mail :rbaladya@murafah.ps 

www.murafah.ps    
      

  ار حسب قر  دراسة تطوير آليات تسجير العيون اإليجارية في المراكز التجاريةتم مشاركة الدائرة القانونية بإعداد
ة تفصيمية ومقترحات لمقيمة اإليجارية الخاصة ( و وقد تم إعداد دراس410/2021المجمس البمدي رقم )

و وتم مناقشة التقرير في المجمس  22/12/2021مركز اليدى( بتاريخ  –بالمراكز التجارية )المركز التجاري 
 البمدي.

  وشراكة القطاع الخاا. تنمية االقتصاد المحميتم المشاركة في الدورة التدريبية عبر برنامج الزووم عن 
  اع الخاا وذلك بتاريخ مقترح مشروع )تطوير ممعب برقة( كمباردة لبمدية رفح لمشراكة مع القطتم إعداد

قراق الييئات المحمية. 01/08/2021  وقد تم تقديمو لصندوق تطوير وا 

 
 

 أفضل الممارسات لمهيئات المحمية لتوفير بيئة مالئمة لعمل المرأة: .8
الممارسات لمييئات المحمية )بمدية رفح( في توفير بيئة مالئمة  عن أفضل تقـريـرتم إعداد  نشاطمن خالل ىذا ال

و ومن ثم تم إعداد عرق بخصوا ىذا التقرير وتم اإلعاقة لعمل المرأة مع مراعاة احتياجات النساء من ذوات
وبتمويل من بخصوا أفضل الممارسات لمييئات المحمية في توفير بيئة عمل مالئمة لممرأةو فعالية عرضو في 

تحاد األوروبي وتنفيذ المركز بالتعاون مع جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية ومؤسسة كوسبي ومؤسسة اال
ممثمين  الحكم المحمي وعن اتحاد البمديات وعن بمديات قطاع غزة ومؤسسات المجتمع و وبحضور اديوكيد

 المدني والمجتمع المحمي.
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 أنشطة أخرى: .9
  تم المشاركة في لقاء ممثمي التخطيط إلعداد اإلطار االستراتيجي لخطة التنمية لوزارة الحكم المحمي لاعوام

 .15/12/2021بتاريخ ( 2024 – 2022)
 .المشاركة في لجان مقابالت انتخابات لجان األحياء 
 خ والطاقة وعمل عضوية عالمي لممناتسجيل بمدية رفح في الميثاق رؤساء بمديات البحر األبيق المتوسط ال

 لبمدية رفح.
 جرت تدقيق تشاركي لمنوع االجتماعياستمارة خاصة بالمؤسسات التي أ 
 )المشاركة في بعق برامج بناء القدرات مثل )كن جمياًل كن مبدعًا. 

 
 
 
 

 التخطيط االستراتيجي دةــوح
 م/ دعاء قشطة                                                                               


