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 ملخص تنفیذي                        - والبحیرة القدیمة ونظام االسترجاع وأعمال المعالجة اإلصالحیة للبیئة محطة الصرف الصحي بشمال غزةالمشروع الطارئ ل

 ملخص تنفیذي

 ةـدمــقـم

لتقییم األثر البیئي  الدراسة التكمیلیة ضمنإلیها المخرجات التي تم الوصولیعرض الملخص التنفیذي 
تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع الطارئ لمحطة الصرف خاصة بواالجتماعي، حیث تم اعداد دراسة 

 .القدیمة ونظام االسترجاع واعمال المعالجة االصالحیة للبیئة الصحي بشمال غزة والبحیرة
 

 :وفیما یلي األهداف المحددة للدراسة التكمیلیة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي

والمقارنة ببعض القوانین والتشریعات الفلسطینیة،  بما فیهاتنفیذ المشروع التي تحكم التشریعات  مراجعة -
بإعادة استخدام میاه  الخاصةالقوانین والتشریعات االقلیمیة وخاصة في األردن واسرائیل ومصر 

ببعض المنظمات  المعاییر واالرشادات الخاصة ومراجعة بعضالصرف وادارة واعادة استخدام الحمأة، 
 .لمیةالدولي ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العا الدولیة مثل البنك

 .دراسة الظروف األساسیة والسمات االجتماعیة االقتصادیة في منطقة المشروع -

تحدید التأثیرات االجتماعیة االیجابیة والسلبیة المتوقعة والتأثیرات الدائمة والمؤقتة لمكونات المشروع،  -
رات باإلضافة إلى تحلیل وعرض اجراءات التخفیف المقترحة التي سوف تسهم في الحد من التأثی

 .السلبیة الناتجة عن المشروع

باإلضافة إلى  للنفع العام سواء بشكل دائم او مؤقت، األراضيالتعرف على مدى الحاجة لمصادرة  -
لمجموعات األكثر عرضة للتأثیر نتیجة المشروع وتحدید اجراءات التخفیف عام لتحدید ا اعداد اطار

 .المطلوبة

وخطة الرصد إلدارة والتخفیف من ورصد التأثیرات السلبیة، اعداد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  -
خطة اإلدارة البیئیة واعداد مقترحات برامج  بالتنفیذ على اتمام باإلضافة إلى تقییم قدرات الجهة القائمة

 .بناء القدرات الالزمة

إدارة الحمأة المتوالدة من محطة الصرف الصحي بشمال غزة، أعمال تحدید ومراجعة كما تهتم الدراسة ایضا ب
ومن المستهدف ان یتم استخدام الحمأة المتوالدة في الزراعة كما هو موضح في خطة استرجاع واعادة استخدام 

 .التخلص من الحمأة في مدفن النفایات في حاالت الطوارئاو المخلفات السائلة 

لجمع عدة مصادر  وقد اعتمدت الدراسة على، 2012اكتوبر  –ا بین یولیو الدراسة في الفترة م اعدادوقد تم 
 .البیانات منها الزیارات المیدانیة والبیانات األساسیة والبیانات الثانویة والدراسات المسحیة وقیاسات الموقع

 

 الظروف البیئیة األساسیة لمكونات المشروع

 الخصائص العامة لمنطقة المشروع . أ

 ببیت الهیا وبركة النفایات السائلة الصحي محطة الصرف
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كـم شـمال مدینـة بیـت الهیـا  1,5، وتقـع علـى بعـد 1976تم انشاء محطـة الصـرف الصـحیببیت الهیـا فـي عـام  •

 .في الجزء الشمالي من قطاع غزة

تــم انشــاء محطــة الصــرف الصــحي ببیــت الهیــا فــي منطقــة كثبــان رملیــة یقــع اســفلها طبقــة مــن الطمــي یتبــاین  •

مراحـل وتـم تعـدیل  عـدة ا ویقطعهـا طبقـة غیـر منتظمـة مـن الطمـي غیـر النفـاذ، وتـم انشـاء المحطـة علـىسمكه

 .بعض األنشطة بهدف زیادة الطاقة االستیعابیة للمحطة

التوصیالت على شـبكة الصـرف الصـحي مـع زیـادة  زیادة عددوقد تصاعد الموقف في السنوات األخیرة نتیجة  •

ــاه الصــرف التــي تتجــاوز الطاقــة االســتیعابیة للمحطــة بمــا ادي لتــدهور جــودة میــاه الصــرف  معــدالت تــدفق می

تراجــع الطاقــة مــع  فــي منــاطق الكثبــان الرملیــة المجــاورةوقــد ادت االنســكابات المعالجــة فــي المنــاطق المجــاورة 

بــرك دائمــة ادت فــي النهایــة مــا ادي لتكــوین ملطفــح فــي بعــض المنــاطق ح لظهــور األعمــال الترشــیاالســتیعابیة 

 .لتكوین بحیرة كبیرة

ملیــون متــر مكعــب مــن میــاه الصــرف غیــر المعاجلــة بمــا یغطــي  2وقــد وصــل حجــم بركــة میــاه الصــرف إلــى  •

لكامــل نظــام الصــرف الصــحي با بــالطفح فــيیهــدد  بمــا دونــم وقــد اســتمرت فــي االرتفــاع 300مســاحة حــوالي 

 .لمناطق المجاورةا للطفح فيباإلضافة

مــن البركــة % 90وقــد تــم تجفیــف حــوالي ) بــدأ انشــاء محطــة الصــرف الصــحي بشــمال غــزة( 2007منــذ عــام  •

مــن اجمــالي % 10البركــة وتشــغل المنــاطق المبتلــة حالیــا حــوالي  الصــرف علــىنتیجــة العوامــل الجویــة وتراجــع 

 .البركةمساحة 

 سوف تروي او یستخدم بھا الحمأةاألراضي الزراعیة التي 
تـــم تخصـــیص المنطقـــة بـــالقرب مـــن محطـــة الصـــرف الصـــحي بغـــزة لالســـتفادة مـــن المیـــاه المســـترجعة والحمـــأة  •

 .المعالجة في األنشطة الزراعیة

الجــزء (وفقــا لموقعهــا بالنســبة لمحطــة الصــرف الصــحي بغــزة، المنطقــة أ  لقســمینتــم تقســیم المنطقــة المقترحــة  •

دونـــم بینمـــا المنطقـــة ب  10,100وتبلـــغ مســـاحته حـــوالي ) الشــمالي مـــن محطـــة الصـــرف الصـــحي بشـــمال غـــزة

دونــم، وتعتمــد غالبیــة هــذه  5,000وتبلــغ حــوالي ) الجــزء الجنــوبي مــن محطــة الصــرف الصــحي بشــمال غــزة(

 .مطار لتوفیر االحتیاجات من المیاهالمنطقة على میاه األ

تعــد المــوالح والزیتــون والفواكــه والخضــروات مــن اهــم المحاصــیل التــي تــزرع حالیــا فــي المنطقــة التــي ســوف یــتم  •

 .فیها تطبیق نظام استخدام المیاه المسترجعة
 

 وصف البیئة الطبیعیة والحیویة في منطقة المشروع . أ

تتـراوح (لمنطقة البحر المتوسط حیث یكون فصل الصیف حـار وجـاف  تتمیز منطقة المشروع بالمناخ التقلیدي •

-29مـا بـین  الكبـرىدرجة مئویة شتاء وتصل درجة الحـرارة  13درجة مئویة صیفا و 25درجة الحرارة ما بین 

ویعتبـر القـرب مـن البحـر المتوسـط . )درجـات مئویـة 9درجة مئویة اما درجة الحرارة الصـغرى فتصـل إلـى  30

درجــة الحـرارة مـع ارتفــاع معـدل الرطوبـة طــوال  النخفـاضمـن العوامـل المـؤثرة علــى درجـة الحـرارة حیــث یـؤدي 
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سـاعة شـتاءًا / متـر 4.2العام، كما یسود في المنطقة الریاح الجنوبیة الغربیة والتي یصل متوسـط سـرعتها إلـى 

 )صیفا( بینما تتجه الریاح للشمال الغربي

الحـــد األقصـــى یصـــل  حیـــث ،)یومیـــا/ مـــم 5.2(ســنویا / مـــم 1,900یصــل متوســـط معـــدل البخـــر الســـنوي إلـــى  •

 .یومیا خالل شهري یونیو واغسطس/ مم 6 إلىمعدل البخر خالل فصل الصیف ل

 في الحدود المسموح بها في المنطقة وتزید قلیال اطار بالنسبة لجودة الهواء الجوي والضوضاء فإنها تعتبر في •

 .ببیت الهیا نتیجة لزیادة عدد السكان في المناطق المحیطةالصحي منطقة محطة الصرف 

، مما یؤدي لتراجع القدرة علـى زراعـة بعـض العمقتتمیز التربة في المنطقة بأنها من النوع الثقیلباإلضافة إلى  •

یــر المنــاطق المتوقعــة فــي وقــد تــم تقیــیم انمــاط الــري مــع مراعــاة عوامــل تغ .المحاصــیل ذات الجــذور العمیقــة

 .درجة مئویة 1.5السنوات العشر القادمة بما فیها ارتفاع درجة الحرارة بمعدل حوالي 

، الحـدود المسـموح بهـااطـار  من بركـة النفایـات السـائلة فـي یدروجیني في مواقع مختلفةاألس اله مستوىیعتبر  •

القـدرة علـى توصـیل  یشـیر ارتفـاعمنخفضـة، فهـي اما بالنسبة للمكونات العضویة السلبیة والمجموعـة القولونیـة 

المعـادن الثقیلـة فـي الحمـأة المسـتقرة فـي الطبقـات العلیـا مـن  تالكهرباء في المنـاطق المبتلـة إلـى ارتفـاع معـدال

 .بركة النفایات السائلة

 .وجود تكوینات صدعیةبعدم في قطاع غزة تتمیز المنطقة  •

فصــائل الطیــور الســاحلیة ببیــت الهیــا وفــي بركــة النفایــات الســائلة  الصــحي فــي منطقــة محطــة الصــرفتنتشــر  •

وتعتبــر بركــة النفایــات الســائلة احــد ، ) الفئــران والثعــابین والغربــان والبــوم وغیرهــا مــن األنــواع البریــة(والزواحــف 

مــن الطیــور، وتتكــون بركــة النفایــات الســائلة فــي المعتــاد مــن منــاطق توالــد وتعشــیش وتغذیــة مجموعــة مختلفــة 

 .كثبان رملیة تغطیها اشجار السنط

اشــجار الزیتــون والبرقــوق واللــوز  فــي المنطقــة التــي ســوف تســتخدم فیهــا المیــاه المســترجعة للــري زراعــة تنتشــر •

انـواع الطیـور التـي تعـیش  والموالح والمحاصیل البستانیة، كما تظهر العدید من عناصر الحیـاة البریـة وخاصـة

 .في األنظمة البیئیة الزراعیة
 

 بالنسبة لمكونات المشروع) جودة المیاه الجوفیة(المیاه  . ب

اهــم مؤشــرات التلــوث فــي (تركیــزات الكلوریــد والنیتــروجین تحلیــل عناصــر جــودة المیــاه علــى  دراســة ركــزتتوقــد  •

 .)المیاه الجوفیة في الخزان الجوفي في منطقة شمال غزة

بقات المیـاه الجوفیـة ید هو التداخل مع میاه البحر وخاصة في طیكون المصدر الرئیسي للكلور من المتوقع ان  •

تمتــد منطقــة التــداخل مــع میــاه البحــر الجــزء الغربــي لمســاحة  ).لتــر/مجــم 250تزیــد عــادة عــن (األكثــر عمقــا 

فــي المنطقـــة المحلیــة مـــع ارتفـــاع كـــم فــي الخـــزان الجـــوفي الــداخلي، ونظـــرا لتركــز غالبیـــة اآلبـــار  3-2حــوالي 

 .معدالت الضخ من هذه اآلبار فقد حدث تسارع في معدالت تداخل میاه البحر مع المیاه الجوفیة

منظمة الصحة  التي حددتهاالشرب المعاییر المحددة لمیاه عن ) NO3(تزید تركیزات اكسید النیتروجین  •

العالمیة في غالبیة مناطق الخزان الجوفي بشمال غزة، بلغ اقصي تركیز للنیتروجین في المیاه الجوفیة في 
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لتر نتیجة / مجم 30لحوالي ) المجاور لمحطة الصرف الصحي بشمال غزة( 2003موقع الترشیح عام 

 .استخدام المیاه شبة المعالجة في حوض الترشیح

ـــزات ا تتـــراوح • ـــورین فـــي اآللتركی ـــى  350بـــار المجـــاورة لحـــوض الترشـــیح مـــا بـــین كل ـــر / مجـــم 650إل ـــى (لت حت

فـي  2011وقد كان هناك ثبات في معدالت تركیز الكلورید التي یتم تسجیلها منذ عام ، )2012منتصف عام 

 .لتر/ مجم 120إلى  20بعض اآلبار، باإلضافة إلى ذلك فإن تركیزات النترات عن نفس الفترة تتراوح ما بین 

، إال ان Gardiaاشــارت نتــائج التحلیــل إلــى خلــو المیــاه الجوفیــة مــن الســالمونیال والدیــدان الخیطیــة واألمیبــا و •

  50 – 6ویتـراوح اجمـالي المجموعـة القولونیـة مـا بـین  cfu/ml 395إلـى  30اجمالي البكتیریا یتـراوح مـا بـین 

cfu/100 ml بارفي بعض اآل. 

وقد ظهر فـي كانت غالبیة تركیزات المعادن التي تم تحلیلها في اآلبار اقل من المعاییر الفلسطینیة المرجعیة،  •

 .البورون والزئبق عن المعاییر المرجعیة مكونات ارتفاع معدالت بعض اآلبار

بیت الهیا حدث تحسن في جودة المیاه الجوفیة في بركة النفایات السائلة وفي موقع محطة الصرف الصحي ب •

 .بعد تجفیف البحیرة

وفقـــا لنتـــائج نمـــوذج المیـــاه الجوفیـــة فإنـــه مـــن غیـــر المتوقـــع ان توجـــد بكتریـــا فـــي المیـــاه المســـترجعة بمـــا فیهـــا  •

، من المتوقع ان ترتفع جودة المیاه بعد معالجتها فـي )معالجة التربة(المجموعة القولونیة نتیجة عملیة الترشیح 

عــن میــاه الصــرف المعــاد اســتخدامها، ومــن اجــل ضــمان الحفــاظ علــى  بشــمال غــزة الصــرف الصــحيمحطــة 

معاییر الصحة العامة المرتبطة بإعادة استخدام میاه الصـرف والحمـأة فقـد تـم تضـمین هـذه المعـاییر فـي خطـة 

 ).األوبئةبما فیها اجراءات التخفیف من (الرصد 

و اثریـة او منـاطق محمیـة، الموقـع الوحیـد ذو تاریخیة اال توجد في المنطقة المحیطة بمكونات المشروع مواقع  •

األهمیة وهـي قیمـة معنویـة فـي األسـاس هـي جبانـة الشـهداء التـي تقـع فـي المنطقـة المجـاورة لحاویـات التخـزین 

 ).شبكة توزیع المیاه(والمضخات 
 

 التأثیرات البیئیة واالجتماعیة االیجابیة

 :للمشروع ما یليتعد اهم التأثیرات البیئیة واالجتماعیة االیجابیة 

ذلك السوائل المسترجعة من المیاه الجوفیة من اهم مصادر میاه الري في قطاع غزة، و  تصبحسوف  .1
 .نظرا لندرة موارد المیاه في القطاع وخاصة خالل فصل الصیف

ال توجد قیود على استخدامات المیاه الجوفیة نتیجة جودة المیاه، المعیار الوحید هو ارتفاع اجمالي  .2
لتر، إال ان ذلك یعد من الممیزات بالنسبة لالستخدامات في / مجم  15النیتروجین الذي یزید عن 

الخضروات غیر  وعلى الرغم من ذلك ال یفضل ان یتم استخدام المیاه المسترجعة في زراعة. الزراعة
 .تنفیذ المشروعالمطهوة في العام األول من 

تأثیر ویؤدي تشتت المیاه لسوف یحد نظام االسترجاع من التشتت األفقي والتوسع الرأسي لخزان المیاه،  .3
 .االسترجاع في حالة عدم تطبیق نظامسلبي على االستخدام الحالي لألراضي 
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ل مشكلة التخلص من میاه الصرف نظرا ألنها سوف حل سوف یؤدي إعادة استخدام المیاه المسترجعة .4
 .تتم معالجتها وسوف تستخدم في اغراض الزراعة

 .سوف یحدث تحسن في جودة المیاه الجوفیة بعد تجفیف البركة .5

تشمل الحمأة تركیزات مرتفعة من المواد العضویة بما یسهم في الحفاظ على المكونات العضویة في  .6
 .الستثارة النشاط البیولوجي في التربة التربة، كما تؤدي الحمأة

، حیث من السماد العضويعن سوف یوفر استخدام الحمأة في الزراعة مصدر رخیص الثمن نسبیا  .7
شیكل  50بالمقارنة ب (كجم  50لكل / المتوقع ان تبلغ تكلفة الحمأة بعد النقل إلى حوالي شیكل واحد 

كما توجد منافسة ایضا مع السماد العضوي . )كجم من السماد االسرائیلي المستورد 50لكل / 
شیكل  850متر مكعب من األسمدة، والتي یبلغ سعرها حوالي  8یحتاج كل دونم لحوالي (الفلسطیني 

وبالتالي فإن الحمأة المسترجعة سوف تتوافر بأسعار تنافسیة ). للطن وهو ما یعتبر سعر مرتفع نسبیا
 .شیكل للطن 300تقل عن 

خدام الحمأة افضل الحلول البیئیة بالمقارنة بالتخلص منها بدفنها او حرقها وهو یعتبر یعتبر اعادة است .8
 .ایضا من األسالیب المستدامة إلدارة الحمأة

تعتبر الحمأة من اهم مخرجات المشروع وسوف تؤدي لزیادة دخل العاملین في هذه التجارة بشكل  .9
 .ملحوظ

 .من استخدام األسمدة الكیماویة للتقلیلسوف یؤدي االعتماد على استخدام الحمأة  .10

ن وسكان المناطق المحیطة ببركة النفایات و لمزارعالتي یتعرض لها امن المخاطر الصحیة  الحد .11
مثل الطفح في بركة النفایات السائلة والمخاطر الناتجة عن ببیت الهیا،  الصحي وبمحطة الصرف

وف یؤدي المشروع للحفاظ على سبل كسب العیش األمراض المنقولة عبر المیاه، باإلضافة إلى ذلك س
 .ببیت الهیا الصحي بالنسبة لألفراد الذین یعانون من التأثیرات الناتجة عن محطة الصرف

سیؤدي التوسع في استخدام المیاه المسترجعة للحد من تكلفة المیاه الالزمة للري في المنطقة، وقد یؤدي  .12
زیادة الربح (لمرتفعة والسعر األقل إلى استفادة المزارعین مادیا استخدام المیاه المسترجعة ذات الجودة ا

 ).المادي

بیت الهیا الستخدامها في الصرف الصحي ببعد وقف العمل في محطة  توافر المزید من األراضي .13
 .انشطة الزراعة او االنشطة الترفیهیة او السكنیة

 .تنفیذ المشروع في المنطقة المحیطة بعد اسعار األراضي والمساكن ارتفاع .14

 .في مكونات المشروع المختلفة خالل مرحلتي االنشاء والتشغیل ألبناء المنطقة فرص العمل خلق .15

 .ببیت الهیا الصحي سوف تقل الروائح الكریهة والحشرات بعد وقف العمل بمحطة الصرف .16

م سوف یت 2012بشمال غزة والتي سوف یبدأ تشغیلها عام  الصحي بعد استكمال محطة الصرف .17
ترشیح النفایات بجودة عالیة في احواض الترشیح من اجل الحد من التأثیرات السلبیة على المیاه 

 .الجوفیة

 .سوف یؤدي انشاء الموقع وخط النقل لتحسین شبكة الطرق التي تربط بین الموقع وبین منطقة الطوارئ .18
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 ملخص تنفیذي                        - والبحیرة القدیمة ونظام االسترجاع وأعمال المعالجة اإلصالحیة للبیئة محطة الصرف الصحي بشمال غزةالمشروع الطارئ ل

 :تحلیل التأثیرات البیئیة السلبیة واسالیب التخفیف المقترحة

 اتمرحلة االنشاءخالل  . أ
 

 )تأثیرات محدودة ومؤقتة(جودة الهواء والتلوث السمعي  .1

انبعاثات  كما ستؤدي زیادة، "محدود"انبعاث األتربة وهي ذات تأثیر ناتجة عن الالتأثیرات على جودة الهواء 
 .المقترح رش الموقع بالمیاه للحد من هذه التأثیرات لذا فمناألتربة لبعض االزعاج للعاملین في انشطة المشروع 

 ج

 )تأثیرات محدودة ومؤقتة(االنبعاثات الغازیة  .2

تعتبر انبعاثات الهواء في موقع المشروع ذات تأثیرات محدودة، ومن المقترح مراجعة سالمة الشاحنات المستخدمة 
الغازات باإلضافة للحد من حركة الشاحنات والمعدات للتأكد من جودة العوادم المنبعثة منها للحد من انبعاثات 

 .الثقیلة بقدر االمكان
 ج

 )تأثیرات محدودة ومؤقتة(الضوضاء  .3

نتیجة بعد المنطقة (من غیر المتوقع حدوث انبعاثات صوتیة شدیدة قد تؤدي لتأثیرات على سكان المنطقة 
، سوف یكون )ت النهار فقط ولفترات محدودةالسكنیة عن الموقع باإلضافة ألن حركة العمل سوف تكون في اوقا

عمال البناء اكثر الفئات تأثرا نتیجة الضوضاء، وقد اقترحت خطة ادارة التأثیرات البیئیة واالجتماعیة وخطة 
انبعاثات الهواء والضوضاء وخاصة بالنسبة للعمال من خالل االلتزام بمعاییر الضوضاء الرصد التحكم في 

 .لقوانین الفلسطینیةالخارجیة المحددة في ا
 

محدودة إلى متوسطة ومؤقتة على شبكات توزیع المیاه وتأثیرات محدودة ومؤقتة على مكونات (االهتزازات  .4
 )المشروع األخرى

نتیجة (من الموقع متر  10تعتبر جبانة الشهداء اقرب المستقبالت الحساسة لموقع المضخات حیث تقع على بعد 
التخفیف المقترحة  إلجراءات، بالنسبة ان تكون تأثیرات االهتزازات محدودة، ومن المتوقع )القیمة المعنویة للموقع

 :بالقرب من جبانة الشهداء فهي كالتالي )الخزانات والمضخات(خالل اعمال انشاء شبكات توزیع المیاه 

وموقع تخزین المعدات للتوسعات المستقبلیة ) العمالمعسكر (سوف یتم تخصیص مساحة المعسكر األساسي . 1
 ).المضخات والخزانات(

عدم  لضمانمولدات وغرف الكهرباء بشكل منفصل السوف یتم انشاء الخزانات وغرفة المضخات بما فیها . 2
 .العمل اثناءحدوث تداخل 

یؤدي للحد من انبعاثات األتربة  یفضل استخدام الخرسانات الجاهزة بدیال عن خلط الخرسانة في الموقع، مما. 3
على األراضي الزراعیة المحیطة والحد من المخلفات الخطرة وغیرها من المخلفات الصلبة التي سوف تظهر في 

 ).لذا یفضل استخدام مضخات الخرسانة(الموقع، كما سوف یحدث تراجع واضح في احمال االهتزازات 

االنسكابات  منتفادي تلوث المیاه الجوفیة لع انشاء اآلبار موق فيمن االهتزازات العمل على التقلیل . 4
 .، تتمیز المیاه الجوفیة بالحساسیة الشدیدة تجاه التلوثالمتوقعة
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 )تأثیرات محدودة إلى متوسطة(مخلفات االنشاءات والتعامل مع المخلفات الخطرة  .5

صحي بشمال غزة والبحیرة القدیمة ونظام مشروع الطارئ لمحطة الصرف المن الوفقا للكمیات المتوالدة المتوقعة 
، وفیما یلي اجراءات "محدودة إلى متوسطة"، فإن التأثیرات تعتبر االسترجاع وأعمال المعالجة اإلصالحیة للبیئة

 :التخفیف المقترحة

نظام لجمع میاه الصرف الصحي في الموقع والتخلص منها لتلبیة احتیاجات  بإنشاءسوف یقوم المقاول . 1
 ).یتم تخصیص المرافق الصحیة المالئمة(العمال 

 .سوف یقوم المقاول بإعداد خطط إلدارة النفایات بالموقع قبل البدء في اعمال االنشاءات. 2 

 .نوع من انواع المخلفات أيیجب تجنب حرق . 3

ي واألتربة الناتجة عن الحفر في اكوام بعیدة عن المجاري المائیة وشبكات الصرف وعن یجب تخزین الطم. 4
 .شبكات الصرف الصحي الحالیة واي نمط من انماط الصرف األخرى

 .یجب االتفاق مع مدفن النفایات المحلي الستقبال مخلفات البناء غیر الخطرة وغیرها من مواد البناء التالفة. 5
 

 )تأثیرات متوسطة(ببیت الهیا  الصحي وقف محطة الصرفاعمال تلوث التربة خالل  .6

التلوث نتیجة  یحدثمواد البناء، وقد و معدات  الشاحنات المستخدمة لنقل حركة نتیجةقد تتعرض التربة للتلوث 
بعض الملوثات الواردة من خارج (انسكابات الزیوت والوقود من المحركات ونتیجة تلوث عجالت المركبات 

، ومن بین اجراءات "متوسطة"، لذا وبناء على ما سبق فإن التأثیرات المرتبطة بتلوث التربة تعتبر )الموقع
 :التخفیف المقترحة لمرحلة وقف األعمال بالمحطة ما یلي

لمنع  ةل مالئماطو أذات  المواسیریجب تنفیذ اعمال الصب مع توخي العنایة الواجبة ویجب ان تكون . 1
 .االنسكابات للتربة

یجب ان یتم تنفیذ اعمال الصیانة الوقائیة للمركبات والمعدات ذات المحركات التي تؤدي لتسربات الزیوت او . 2
 .الوقود

وید المركبات بالوقود وتغییر الزیوت في الموقع من اجل احتواء كافة االتفاق مع احد محطات الوقود لتز . 3
فوق سطح من (كما یجب ایضا ان یتم تغییر الزیوت في احد المحطات الخاصة بذلك . االنسكابات المتوقعة

 ).األسمنت

نظام الحتواء اي انسكابات من الزیوت اعطال في المعدات یجب ان یكون هناك  أيفي حالة حدوث . 4 
 .والوقود للتربة

محطة الصرف الصحي ببیت الهیا لیجب اختبار المركبات التي تتحرك في الموقع عند بوابات الدخول . 5
 .لضمان ان العجالت ال تحتوى على ملوثات

رصیف خرساني لالنتظار ولتحمیل المركبات لضمان ان كافة المركبات ال تحمل / یجب توفیر رصیف ممهد . 6
 .ملوثات للموقع أي

 

 

 

 

 

 

 

 

ES - 7 

 



 ملخص تنفیذي                        - والبحیرة القدیمة ونظام االسترجاع وأعمال المعالجة اإلصالحیة للبیئة محطة الصرف الصحي بشمال غزةالمشروع الطارئ ل

 :لبركة النفایات السائلة البیئیة االصالحیة اعمال المعالجة .7

هو افضل الحلول المالیة والفنیة  بالنباتات واستبدال الطمي ثم وضع ثالث طبقات من الطمي المعالجةعتبر ت
اسلوب یعتبر حجم االستثمار المتاح لألراضي من اهم عوامل اختیار ، )باستثناء تكلفة االستثمار في األرض(

، ونظرا ألن األرض مستأجرة كما ان طول الفترة الزمنیة الالزمة ألعمال المعالجة االصالحیة سوف المعالجة
، وسوف یتم فقط استبدال الطبقة العلیا من ولذا فلن یتم وضع ثالث طبقات من الطميیزید من التكلفة المبدئیة 

 . الطمي وهو ما یعد انسب البدائل مالیا وفنیا

استخدام المعدات الثقیلة والشاحنات في اعمال الحفر والتسویة، وتعتبر التأثیرات المرتبطة بأعمال  سوف یتم
 :الشدة، ومن اجراءات التخفیف المقترحة خالل اعمال المعالجة لبحیرة النفایات ما یلي" متوسطة"المعالجة 

 .انشطة المعالجة تنفیذ لعمال خاللامعاییر وقایة االلتزام ب. 1

 .دوات الخاصة بالتعامل مع الحیاة البریة الخطرةاأل. 2

 .للتعامل مع میاه الصرف المتوالدة من االستخدام الیومي للعمالنظام للصرف الصحي بالموقع  توفیر. 3

 .عداداالتجنب االزعاج للنباتات والحیاة البریة في الموقع بقدر المستطاع خالل مرحلة . 4

، من المقترح ان یتم طلب المساعدة )الصید بالنسبة للحیوانات الخطرة(البریة التعامل بحرص مع الحیاة . 5
 .الالزمة من وزارة الصحة ووزارة الزراعة بشأن الممارسات األفضل الصطیاد الحیوانات الخطرة

مكان التخزین المؤقت والتعامل ونقل (الحد من تلوث التربة من خالل اعداد وتنفیذ خطة ادارة الموقع . 6
 ).لتخلص من المخلفاتوا

وفي حالة عدم جدوى اعادة الزراعة فیجب ان یقوم المقاول  لإلزالةاعادة زراعة النباتات التي سوف تتعرض . 7
 .بزراعة شجرتین للتعویض عن كل شجرة تتم ازالتها

 .اخطار مدفن النفایات المختص قبل التخلص من التربة الملوثة. 8
 

 )تأثیرات محدودة المدي(الجوفیة والهیدروجیولوجیا التغیر في كمیات وجودة المیاه  .8

لن یكون هناك تأثیرات على المیاه الجوفیة خالل انشاء نظام االسترجاع ومعالجة بركة النفایات وانهاء اعمال 
، من المتوقع ان ال یؤثر عمق الحفر على المیاه الجوفیة ولكن قد یحدث محطة الصرف الصحي ببیت الهیا

من المقترح استئجار مقاول متخصص في انشاء اآلبار، وتعتبر تأثیرات انهاء العمل شاء اآلبار، تأثیر نتیجة ان
تقتصر على انشاء اآلبار (والمعالجة االصالحیة محدودة وذات تأثیر منخفض الشدة على شبكات توزیع المیاه 

 ).فقط

ى كمیات ونوعیة المیاه الجوفیة إلنشاء بالنسبة إلجراءات التخفیف المقترحة لتفادي التأثیرات الهیدرولوجیة عل
اآلبار بشكل عام، للحد من تأثیرات انشاء اآلبار یجب التعاقد مع مقاول متخصص ویجب عزل طرق الوصول 

 .عناصر خارجیة قد تؤدي النهیار األرض في منطقة اآلبار أيوالمنطقة لتفادي 
 ج

 )تأثیرات ضعیفة إلى متوسطة(الصحة والسالمة  .9

خالل مرحلة االنشاء نظرا ألن المشروع یقع بعیدا عن المتوقع ان تكون هناك تأثیرات صحیة على السكانمن غیر 
 .ویقع في منطقة زراعیةالمناطق السكنیة 
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، سوف یكون )شبكات توزیع المیاه(سوف تقتصر التأثیرات السلبیة على سالمة العمال في المنشآت الجدیدة 
التلوث المؤقت والشعور بعدم الراحة نتیجة العمل في الموقع حدودة مثل هناك بعض التأثیرات السلبیة الم

الضوضاء والعادم واألتربة واالهتزازات ومخاطر الحوادث نتیجة زیادة حركة المرور في منطقة المشروع ووجود (
الوقود : العمال واالزعاج على الحیاة البریة والكساء الخضري وضعف القدرة على التعامل مع بعض المخرجات

 ).وزیوت التشحیم ضمن المخلفات المتوالدة في الموقع وغیرها

وعلى الرغم من ان هذه التأثیرات تعتبر محدودة ومؤقتة على المجتمع المحلي فقد تم اقتراح مجموعة من 
قعة االجراءات للتخفیف من هذه التأثیرات، ویعتبر وقوع الحوادث خالل اعمال االنشاءات من بین التأثیرات المتو 

على صحة وسالمة العمال، وقد تم اقتراح اجراءات التخفیف التالیة للحد من المخاطر المتوقعة على الصحة 
 :والسالمة سواء للعمال او ألفراد المجتمع المحلي

الوعي بعوامل الصحة والسالمة، ویجب  لرفعتنفیذ حمالت التوعیة بین العمال وبین افراد المجتمع المحلي . 1
ل مختص بمتابعة عناصر الصحة والسالمة، ویجب اختیار مسئول الصحة والسالمة من بین افراد تعیین مسئو 

 .المجتمع المحلي للعمل ضمن المشروع

الحیوانات الخطرة سواء في محطة الصرف یجب ان یقوم العمال بارتداء مهمات الوقایة الالزمة للحمایة من . 2
 .الصحي ببیت الهیا وموقع بركة النفایات

وتنفیذ األعمال المطلوبة في المناطق األمنة، ویجب  حفرهایجب تدریب العمال على تغطیة األجزاء التي یتم . 3
 .من العمل وفي بعض األحیان بالفصلمعاقبة العمال المخالفین سواء بالخصم 

قبل ) ع المیاهمحطة الصرف الصحي ببیت الهیا وشبكات توزی بما فیها( القائمةالمرافق  مع تنسیقالتحدید و . 4
والمعابر األخرى، بما یضمن ان الموقع والعمق  المواسیروخاصة عند التقاطعات مع بدء اعمال االنشاءات 

 .الحالیة في المنطقةالجدید لإلنشاءات ال یؤثر على المرافق 

 .قبل بدء اعمال االنشاءات) وكابالت وغیرها مواسیر(تحدید مواقع شبكات البنیة األساسیة القائمة األخرى . 5 

بشكل عام لن یتم استخدام المعدات الثقیلة خالل انشاء الخط الجدید، في حالة عبور المعدات الثقیلة او . 6
 المواسیرالتربة لحمایة  من اضافیة كمیات استخدامالشاحنات في مواقع مرافق البنیة األساسیة القائمة یجب 

 .الموجودة

االنشاءات للتحقق من اتباع المقاول إلجراءات السالمة وللمعاییر فترة تعیین مشرفین بالموقع خالل  یجب. 7
 .المطلوبة

 :االنشاءات اعمال خالل الحوادثیجب على العمال اتباع الخطوات التالیة للوقایة من . 8

 .مرتفعةالمناطق الضد السقوط من استخدام مهمات الوقایة . أ 

 .برامج التدریب التي یقدمها المقاول المشاركة في. ب 

 .اتباع اجراءات السالمة الموضحة في برامج التدریب. ج 

 .اضرار او عوامل نقص أيالتفتیش على المعدات بشكل یومي واالبالغ عن . د 

ر اتباع العمال لمعاییر السالمة، یعتب منمن بین اجراءات التخفیف المقترحة تطبیق اجراءات السالمة والتأكد 
 .المقاول ووحدة ادارة المشروع المسئولین بشكل اساسي عن اتباع اجراءات السالمة

 ج
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 )ضعیفتأثیر (لمناطق األثریة التأثیرات على ا .10

عدم وجود  ببیت الهیا وبركة النفایات إلىالصحي رف اشارت نتائج الدراسات المسحیة في منطقة محطة الص
تأثیرات  أيمناطق ذات اهمیة اثریة، وقد تم الحصول على خطاب تأكید من هیئة اآلثار لضمان وتوضیح 

 .مواقع اثریة أيتضم األراضي المرویة ال  بما فیهامتوقعة وقد اوضح الخطاب ان مكونات المشروع 

 تإجراءا بما یوضحساریا  ال یزالاألردني  قع ذات اهمیة اثریة إال ان قانون اآلثاراعلى الرغم من انه ال توجد مو 
 .قطع  اثریة یتم العثور علیها في الموقع أيالتعامل مع 

 

 )تأثیرات متوسطة(التأثیرات على البیئة االیكولوجیة  .11

قد یتأثر النظام البیئي في األراضي الرطبة والفقریات التي تعیش في المنطقة المحیطة بمحطة الصرف الصحي 
 .وقف اعمال محطة المعالجة واعمال المعالجة االصالحیة للبركةمرحلة ببیت ال هیا وبركة النفایات خالل 

عناصر التنوع الحیوي وخاصة الكساء النباتي في المنطقة المحیطة بموقع المشروع ال توجد مشكالت بالنسبة ل
، باإلضافة الن هذه العناصر غیر معرضة للخطر إال انه )بركة النفایات ومحطة الصرف الصحي ببیت الهیا(

ة باإلضافة لتفادي انتشار لألوبئة وغیرها من المخاطر الصحی المالئمة اجراءات التخفیفبعض قد تم اقتراح 
لمنع التأثیرات على البیئة االیكولوجیة مع ضمان نقل عناصر الحیاة البریة والكساء النباتي بدون تأثیرات سلبیة، 

 .وبناء على تحلیل هذا العنصر فإن التأثیرات سوف تكون متوسطة
 ج

معالجة االصالحیة كمال وقف اعمال المحطة واعمال الستبعد اسوف یكون هناك تأثیرات ایجابیة على الموقع 
اما بالنسبة للتأثیرات على التنوع الحیوي في الموقع نتیجة اعمال المعالجة فهي سوف تتمثل في لبركة النفایات، 

الكساء النباتي  یمثل. اعادة النقل او توفیر مأوى مؤقت واعادة الزراعة في موقع اخر او في نفس موقع المشروع
وال یوجد من بینها انواع معرضة للمخاطر وبالتالي  في المنطقةالتقلیدیة  والحیواني في موقع المشروع األنواع

 .سوف یكون من السهل ان تتأقلم مع المناطق الجدیدة
 

فیما یلي مجموعة من اجراءات التخفیف المقترحة للحد من التأثیرات السلبیة على الحیاة البریة وعلى المزروعات 
 :ا وبركة النفایاتببیت الهی الصحي في منطقة محطة الصرف

سالمة وصحة العمال في الموقع وخاصة استخدام مهمات الوقایة من عناصر نبشأ االجراءات التقلیدیةتطبیق . 1
 .الحیاة البریة

في حالة وجود مثل هذه ) األقفاص ومصائد الثعابین والشباك وغیرها(تجهیز معدات التعامل مع الفقریات . 2
 .األنواع في المنطقة

نقل عناصر الحیاة البریة  بأعمالالقیام  لمقاولیمكن لطلب الدعم من العاملین بوزارتي الصحة والزراعة حتى . 3
 .في المنطقة بصورة امنة

التأثیرات على األعشاش ومناطق تربیة الحیوانات، في حالة وجود اعشاش یجب التعامل معها بعنایة  تجنب. 4
 .ونقلها لمكان آمن
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انواع معینة من المحاصیل او  نظرا لتحدیدلى شبكات توزیع المیاه نتیجة اعمال الزراعة قد یحدث تأثیر ع
في المنطقة المحیطة بموقع المحطة، تم اقتراح مجموعة من اجراءات التخفیف للحد من یجب زراعتها الحیوانات 

 .حدودة إلى متوسطةهذه التأثیرات، بناء على تقییم العناصر االیكولوجیة سوف یكون للمشروع تأثیرات م

فیما یلي اجراءات التخفیف المقترحة لتفادي التأثیرات على المحاصیل الزراعیة وعلى الحیوانات في المنطقة 
 :المحیطة

انشاء شبكات المیاه وغیرها من مكونات نظام توزیع المیاه المسترجعة تنفیذ اعمال اقامة اسوار مؤقتة قبل . 1
 .الحفر لتفادي سقوط الحیوانات في موقع

 .لمحاصیل او المزروعات بالقرب من موقع االنشاءات سوف یتم تعویض المزارعینحدوث اضرار لفي حالة . 2

، في حالة عدم امكانیة اعادة زراعة )بشكل مؤقت او دائم(یجب اعادة زراعة األشجار التي سیتم نقلها . 3
ا في منطقة اخرى ویفضل زراعة نفس األنواع األشجار یجب ان یتم زراعة شجرتین بدال عن كل شجرة تتم ازالته

 .المحلیة من األشجار
 

 )تأثیرات متوسطة( لألرض الوصول والقدرة علىاألراضي  اتاستخدام .12

انشطة وقف  مرحلة تنفیذ تعتبر التأثیرات على استخدامات األراضي والقدرة على الوصول إلیها محدودة خالل
، أما فیما یتعلق باستخدامات األراضي والقدرة على الوصول إلیها االصالحیةالمعالجة اعمال العمل بالمحطة و 

بالنسبة لشبكات توزیع المیاه المسترجعة فإن التأثیر األساسي قد یكون على حركة المرور خالل تركیب شبكات 
شاءات مما حركة المرور في بعض الطرق خالل اعمال االن ةقعاإلباإلضافة . التوزیع في بعض الطرق الرئیسیة

یؤدي لصعوبة الوصول الیها وخاصة لبعض األفراد من كبار السن والمعاقین واألطفال حیث قد تقع بعض 
 .اطول اتما قد یضطر األفراد للسیر لفتر مالحوادث نتیجة الحفر 

 

 :اجراءات التخفیف المقترحة لهذا التأثیر كالتالي

البناء واألدوات والمهمات الالزمة قبل بدء التنفیذ اختیار الموقع المالئم للتخزین المؤقت لمعدات  .1
 .وخاصة بالقرب من موقع جبانة الشهداء

 .من اجل العمل على الحد من الحوادث افضلتدریب العاملین على استخدام المعدات الثقیلة بصورة  .2

للحفر  اسوار مؤقتة في مناطق العمل قبل تجهیز الموقع وخاصة بالنسبةاقامة تركیب الفتات واضحة و  .3
 .شبكات توزیع المیاه الخاص بإنشاء

 .  مواد ومعدات البناء على جانبي الطریقالمؤقت ل تخزینتفادي ال .4

تنفیذ كافة األنشطة خالل فترات النهار بعد اعداد جدول زمني لتفادي االختناقات المروریة في فترات  .5
 ).صباحا ومساءا(الذهاب والعودة من العمل والمدارس  اوقاتالذروة، مثل 

ادارة حركة المرور خالل اوقات االختناقات خطط اخطار ادارة المرور بهدف تفعیل مشاركتها في  .6
 .باإلضافة إلى اختیار افضل الطرق وتحدید بعض الطرق البدیلة للحد من االختناقات المروریة

خالل فترات النهار، یجب ) الحفر المفتوحاعمال ود بعض وج(الحفر  استكمال اعمالفي حالة عدم  .7
 .لإلشارة لموقع الحفر اثناء اللیل) الفتات مضیئة او باستخدام الوان براقة(تركیب الفتات واضحة 
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في حالة التأثیر على استخدامات األرض او التأثیر على القدرة على الوصول إلیها او في حاالت  .8
وخاصة التأثیر على فئات األطفال (جتمع المحلي نتیجة هذه األعمال التأثیر على سالمة افراد الم

 .فیجب اخطار ادارة المرور بهذه التأثیرات المؤقتة للوصول لحلول بدیلة) والمعاقین وكبار السن

قد تكون هناك ضرورة لتنفیذ اعمال اعادة التوطین القسرى خالل مرحلتي التجهیز واالنشاء وبالتالي  .9
 .التعویضات المالءمة ألفراد المجتمع المحلي المعرضون لهذه التأثیراتیجب تقدیم 

 

 
 التأثیرات خالل مرحلة التشغیل . ب

 )تأثیرات محدودة إلى متوسطة(انبعاثات الهواء والتلوث السمعي  .1

تبر خالل فترات انقطاع الكهرباء فقط، ویعتعتبر تأثیرات انبعاثات الهواء محدودة نتیجة استخدام مولدات الدیزل 
االلتزام بمعاییر االنبعاثات المنصوص علیها في القانون الفلسطیني كافیًا للحفاظ على مستویات انبعاثات الهواء 

 .عند المعاییر المقبولة في المناطق المجاورة

لمخضات تأثیر اكثر شدة نتیجة الضوضاء المتقطعة الناتجة عن اعمال الضخ،  ویجب بشكل عام لسوف یكون
 .معاییر األساسیة لوقایة العمل مثل ارتداء واقیات األذن وخاصة في منطقة المضخاتااللتزام بال

 

 انبعاثات الرائحة. 2

من غیر المتوقع ان یؤدي تشغیل شبكات توزیع المیاه المسترجعة لتأثیرات ناتجة عن انبعاث روائح كریهة، إال 
 نتیجة(او تشغیل برك المعالجة الالهوائیة قد یؤدي النبعاث روائح كریهة  7ان استخدام بركة الطوارئ رقم 

من الناقالت التي تستخدم لتخزین میاه الصرف باإلضافة إلى انبعاث الروائح )H2Sكبریتید الهیدروجین  انبعاث
 :7الصحي قبل معالجتها، فیما یلي اجراءات التخفیف المقترحة بالنسبة للبركة رقم 

مع تنفیذ خطة الرصد الموضحة في الجزء (لالستخدام هو حاالت الطوارئ  األدنىیجب ان یكون الحد . 1
، ویعتبر الحد األقصى المسموح به الرتفاع منسوب میاه الصرف )الخاص بخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

 .متر 2الصحي في البركة قبل معالجتها هو 

رف الصحي باإلضافة إلى العمل على ابعاد الحفاظ على مستویات جودة المعالجة البیولوجیة لمیاه الص. 2
لتقلیل الرائحة بین المحطة وسكان منطقة المحیطة وترك مسافة وسیطة مصادر الرائحة عن المستقبالت في ال

 .المنطقة المجاورة

یجب تركیب مهویات على خزانات المعالجة الهوائیة في البركة للحفاظ على مستویات مقبولة لألكسجین . 3
 .المیاه لتفادي الوصول لظروف المعالجة الالهوائیةالمذاب في 

 ج

 االهتزازات. 3

 7ما تبقي من البركة رقم  شملت(بالنسبة لالهتزازات في بركة النفایات السائلة وموقع وقف األعمال بالمحطة 
یع المیاه المتوقعة لتشغیل شبكات توز ) متوسطة الشدة(، التأثیرات األساسیة )7والمضخات المجاورة للبركة رقم 

الحد من االهتزازات الناتجة عن المضخات لتقلیل التأثیرات بقدر  العمل علىیجب (المسترجعة والمضخات 
 :، بالنسبة إلجراءات التخفیف من تأثیرات االهتزازات فهي تتلخص فیما یلي)المستطاع على موقع جبانة الشهداء
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الضوضاء واالهتزازات ومن المقترح زراعة المزید من زراعة األشجار ذات األوراق الكثیفة المتصاص . 1
 .األشجار بطول الطریق الرئیسي في منطق الجبانة باإلضافة إلى الجانب المجاور لمحطة الضخ

تنفیذ اعمال الصیانة على فترات تقل (تنفیذ اعمال الصیانة الدوریة للمعدات والماكینات للحد من االهتزازات . 2
 ).عن المعاییر الموضوعة

 تلوث مصادر المیاه. 4

یعد التأثیر على المیاه الجوفیة من اهم التأثیرات الخاصة بمشروع اعادة استخدام المیاه المسترجعة، وقد تم 
على المیاه الجوفیة نتیجة الترشیح الجزئي لمیاه الصرف السلبیة تصمیم المشروع من األساس للحد من التأثیرات 

بتنفیذ اربع  الفلسطینیةقامت سلطة المیاه ( لتأثیرات على المیاه الجوفیةاتم التحقق من رصد وقد الصحي، 
في (حیث تم تحلیل المیاه الجوفیة واعداد نموذج لمحاكاة السیناریوهات المختلفة المتوقعة ) لجودة المیاه قیاسات

إلى  12سترجاع من حالة تطبیق نظام استرجاع المیاه او في حالة عدم تطبیق النظام وفي حالة انشاء آبار اال
، وقد تم اعداد خطة )2015و 2013بئر ما بین عامي  12تنفیذ (وفي خالل السنوات المختلفة للتنفیذ ) بئر 25

 .بناء على نتائج النموذجادارة المیاه الجوفیة

 یعتبر برنامج رصد جودة المیاه الجوفیة من اهم اجراءات التخفیف لتحدید مدي تلوث مصادر المیاه، سوف یتم
 .عرض برنامج رصد جودة المیاه الجوفیة في الجزء الخاص بخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

 

 التأثیرات على البیئة الزراعیة والصحة العامة والموارد المائیة. 5

 :جودة المیاه كالتالي للتعرف علىبناء على تقریر تصمیم المشروع تم اعداد ثالث سیناریوهات متوقعة 

  یفضل االعتماد على الزراعات البستانیة في المنطقة الواقعة غرب المشروع على طریق : 1السیناریو
وفقا الحتیاجات المحاصیل من الحبوب من المیاه فإن موارد المیاه المتاحة تكفي الستصالح  الكرمة،
لن تؤثر جودة (والحبوب  الحجازي والزیتون والبرسیم هدونم مقسمة إلى موالح واشجار الفواك 5,375

 ).المیاه على اختیار المحاصیل

  تكون افضل، سیتم معالجة میاه الصرف الصحي وبالتالي فإن جودة النفایات السائلة س: 2السیناریو
متر مكعب یومیا،  23,100احواض التخزین بمعدل یصل لحوالي  علىیتم توزیع كمیات السائل س

 .دونم في المجمل 7,525لمزید من األراضي تصل إلى سوف تستخدم المیاه المسترجعة لري ا

  یفترض من خالل هذا السیناریو ان محطة الصرف الصحي في شرق جبالیا سوف تعمل : 3السیناریو
یوم، ولن تكون / 3م 39,160(، سوف تكون جودة المیاه المسترجعة 2025بطاقة قصوى بحلول عام 

دونم،  12,577كمیات المیاه المسترجعة لري حوالي هناك قیود على استخدام المیاه، سوف تكفي 
 .دونم لزراعة محاصیل الخضروات 1,258وسوف یتم استخدام مساحة 

 

 )تأثیرات ایجابیة(وقف اعمال محطة الصرف الصحي ببیت الهیا على جودة المیاه الجوفیة تأثیرات . 6

الهیا من المتوقع ان تظهر بعض التأثیرات بعد وقف اعمال البحیرة ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي ببیت 
 .االیجابیة على جودة المیاه الجوفیة في الخزان الجوفي اسفل البحیرة
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 )تأثیرات متوسطة(كمیة وجودة المیاه المسترجعة . 7 

وفقا لنتائج نماذج المیاه الجوفیة والتحلیالت التي تم اعدادها فإن جودة وكمیة المیاه المسترجعة سوف تكون 
صالحة لن تكونقبولة الستخدامها في اغراض الزراعة بدون تحدید قیود معینة على انواع المزروعات إال انها م

، باإلضافة إلى استمرار رصد جودة المیاه الجوفیة سوف یتم تنفیذ حمالت التوعیة لضمان عدم ألغراض الشرب
 .استخدام افراد المجتمع المحلي للمیاه المسترجعة في اغراض الشرب

على الرغم من ان محطة معالجة میاه الصرف الصحي بشمال غزة تقع بالقرب من الحدود االسرائیلیة فإنه من 
غیر المتوقع ان تكون هناك مخاطر من ان تصل المیاه الزائدة للحدود االسرائیلیة نظرا لوقوع احواض الترشیح 

معدل التدفق في اتجاه المصب بعیدا عن  متر من الحدود ومع انشاء آبار االسترجاع سوف یزید 300على بعد 
 .الحدود االسرائیلیة

 

محطة الصرف الصحي ببیت العمل ب استخدامات األراضي المسترجعة من بركة النفایات السائلة ووقف. 8
 )تأثیرات متوسطة(الهیا 

سوف یتم االنتهاء من اعمال المعالجة االصالحیة بعد حوالي سنة یمكن بعدها استخدام األراضي المسترجعة 
 .األوقاف وزارةألغراض الزراعة او لألغراض السكنیة وفقا للمخطط العمراني للمنطقة ولخطط 

، للمخطط العمرانيوفقا سوف یتم تحدید اجراءات التخفیف المطلوبة بعد استكمال اعمال المعالجة االصالحیة 
 :بعد مراجعة نتائج تقییم التربة قبل اكتمال اعمال المعالجة االصالحیة فهناك بدیالن الستخدام األراضي

في إال انه لمزید من اعمال التسویة لعلى الرغم من ان المنطقة ال تحتاج  :استخدام األراضي في الزراعة. 1
من اعمال الحفر الخاصة بمدفن النفایات في جحر الدیك  المستخرجةحاالت االحتیاج سیتم استخدام األتربة 

یقوم موقع س(في معالجة بركة النفایات السائلة، ویجب التحقق من جودة التربة  )2018سوف یتم تشغیله عام (
 .قبل نقلها ألي موقع اخر) دفن النفایات بمراجعة جودة التربة وادارة األتربة الناتجة

تفاق بین وزارة األوقاف وسلطة األراضي الفلسطینیة او وزارة االقتصاد الوطني الفلسطیني السوف یتم الوصول 
نتائج  یر، تشقبل البدء في نقل األتربة بركة النفایات السائلةالستخدامها في  مع مدفن النفایات لنقل األتربة

والبحیرة القدیمة ونظام للمشروع الطارئ لمحطة الصرف الصحي بشمال غزة الطاقة االستیعابیة الخاصة بالتحلیل 
 1.5الحد األقصى لألتربة المستخرجة سوف یصل إلى  إلى اناالسترجاع وأعمال المعالجة اإلصالحیة للبیئة

 .ملیون متر مكعب من األتربة التي یمكن نقلها لبركة النفایات السائلة

یمكن استخدام المزید من األتربة ألعمال تسویة التربة في حال االحتیاج : كناستخدام األراضي ألغراض الس. 2
لذلك إذا اشارت خطط التوسع العمراني لتخصیص المنطقة ألغراض السكن، وفي هذه الحالة لن یكون تحلیل 

وسلطة  التربة من األهمیة مثل البدیل السابق ولكن سیتم الوصول التفاق مع وزارة األوقاف ووزارة االقتصاد
األراضي الفلسطینیة باإلضافة لالتفاق مع مدفن النفایات لنقل األتربة ألغراض المعالجة االصالحیة لموقع بركة 

 .معالجة النفایات السائلة
 

اجراءات التخفیف للحد من التأثیرات الخاصة بتشغیل البركة،  اقتراحفقد تم  7نتیجة استمرار اعمال البركة رقم 
" متوسطة"یرات على استخدامات األراضي وعلى القدرة للوصول الیها فإن هذه التأثیرات تعتبر فیما یتعلق بالتأث

 :الشدة، وقد تم اعداد اجراءات التخفیف للحد من هذه التأثیرات كالتالي
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بأسوار للحد من وصول افراد المجتمع المحلي للمنطقة المحیطة بالبركة، اشار عمدة  7احاطة البركة رقم . 1
لبناء السور حول الالزمة میزانیة الیت الهیا خالل جلسة المشاورة المجتمعیة إلى انه قد تم تخصیص قریة ب

 .، ویمكن االتفاق ما بین سلطة المیاه الفلسطینیة وبلدیة بیت الهیا بشأن اجراءات اعمال االنشاءات7البركة رقم 

 .سور الخارجي الذي سیتم بناؤه حول البركةمتر ما بین البركة وال 15-10یجب ترك مسافة تصل إلى ما بین . 2

یجب زراعة األشجار بجوار األسوار بهدف الحد من االزعاج الناتج عن الرائحة وفصل موقع البركة عن . 3
كما ستؤدي . المنطقة المجاورة وعن األراضي التي سیتم الحقا استخدامها بعد استكمال وقف العمل بالمحطة

 .یة وجمالیة ایجابیة على المنطقة المحیطةزراعة األشجار لتأثیرات بصر 

كما یجب ربط یجب ان یربط طریق بین موقع البركة وبین البوابة الرئیسیة والطریق المؤدي للمنطقة المجاورة . 4
 .البركة بموقع المضخات حتي یمكن الوصول إلیها بسهولة

 

 )تأثیرات متوسطة(في الري التأثیرات المتعلقة بالصحة العامة الستخدام المیاه المسترجعة . 9

 :یجب تطبیق اجراءات الوقایة الصحیة عند استخدام المیاه المسترجعة في اغراض الري كالتالي

 زراعة انواع محددة من المحاصیل -

 المالئمة التحكم في عوامل التعرض المباشر للمیاه المسترجعة وتطبیق المعاییر الصحیة -

 معالجة میاه الصرف الصحي -

هیكل اداري قوي قادر الستعانة بالمحاصیل باستخدام المیاه المسترجعة ل محددة من ام بزراعةأنواعیحتاج االلتز 
على ضمان تطبیق هذه المعاییر باإلضافة لرصد وضمان االلتزام بالقوانین المحلیة في المنطقة، یجب ان یتم 

المحاصیل ومساعدتهم في زراعة مجموعة متوازنة من  األنواع من تعریف المزارعین بأهمیة تحدید هذه
 .دون غیرها زراعة انواع معینة نتیجةالمحاصیل لتفادي وجود فائض 

فیما یلي اجراءات التحكم التي تستهدف حمایة المزارعین ومن یتعاملون بصورة مباشرة مع المحاصیل من 
 :المخاطر

مهمات الوقایة لضمان تحقیق اكبر قدر من السالمة والوقایة ضد بعض  بارتداءتوفیر وااللتزام  -
 ).او استخدام اسالیب المكافحة الكیماویة( االصابات

یعتبر طهو المنتجات الزراعیة من اسالیب الحد من المخاطر على المستهلكین ویجب االلتزام بالمعاییر  -
یذ برامج التوعیة الصحیة مع التوسع في الصحیة إلعداد األغذیة كما یجب التأكید على ضرورة تنف

 .خطة الري بالمیاه المسترجعة

یجب تعریف سكان المنطقة بشكل واضح باستخدام المیاه المسترجعة في الزراعة لتفادي التعرض  -
 .لألراضي في هذه المنطقة وخاصة بالنسبة لألطفال

او  ألغراض الري میاه الري امباستخدیجب االلتزام بضمان ان عمال الزراعة او السكان ال یقومون  -
 .ألغراض المنزلیة على سبیل الخطأ او لعدم وجود بدیل اخرل

 

في اغراض الریوغیرها من  استخدام المیاه المعالجةبشأن حمالت التوعیة تنفیذ یجب تنسیق كافة االجراءات مع 
المشروعات االرشادیة بهذا الشأن، ووفقا لما اشار إلیة فریق العمل بسلطة المیاه الفلسطینیة بشأن دراسة اعادة 
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ورش  استرشادیه جاري تنفیذها تشمل عقداستخدام النفایات السائلة في غزة فهناك مشروعات للتوعیة ومشروعات 
یجب تنفیذ المزید من (ن والمدیرین باستخدام میاه الصرف الصحي المسترجعة المشغلیو عمل لتوعیة المزارعین 

 ).انشطة التوعیة خالل تشغیل هذه المشروعات الجدیدة
 

بكتریا او النتشار الكما هو موضح من نتائج نمذجة المیاه الجوفیة فإن استخدام المیاه المسترجعة لن یؤدي 
ة، ولن یكون الستخدام المیاه المسترجعة مع استخدام الحمأة في ذات فیروسات بما في ذلك المجموعة القولونیال

ال یفضل في هذه الحالة استخدام (الوقت اي تأثیرات سلبیة نظرا الرتفاع معدل النترات فقط عن المعاییر المعتادة 
 ).المیاه في اغراض الشرب اال انه یفضل استخدام النترات في الزراعة

 ج

نتائج األوبئة نتیجة اعادة استخدام المیاه والحمأة المسترجعة في اغراض الري فإنه لم تشر  اما فیما یتعلق بانتشار
اختبار جودة المیاه لوجود بكتیریا او فیروسات او غیرها من مسببات األمراض التي قد تؤدي النتشار األمراض 

. وغیرها من اصابات الدیدان المعویة االسهالالكولیرا ودیدان االنكلستوما وامراض : المنقولة عبر المیاه مثل
وعلى الرغم من ذلك سوف تقوم وزارة الصحة برصد انتشار األوبئة في المنطقة من خالل مراكز الصحة وخاصة 
في المناطق التي سوف تستخدم فیها المیاه المسترجعة والحمأة، وبمجرد ظهور اعراض االصابة باألمراض 

سلطة المیاه الفلسطینیة الختبار جودة المیاه بما فیها شبكة التوزیع ونوعیة  السابقة فإن وزارة الصحة سوف تخطر
 .الحمأة، وسوف تشیر نتائج الدراسة الي التأكد من اسباب االصابة او المرض

 ج

في حالة ان یكون سبب االصابة هو المیاه المسترجعة او اعادة استخدام الحمأة فیجب ان تقوم سلطة المیاه 
یتم بیق اجراءات الطوارئ بالتنسیق مع مصلحة میاه بلدیات الساحل لوقف توزیع المیاه حتى الفلسطینیة بتط

االنتهاء من المراجعة، وفي حالة ما اذا كانت االصابة ناتجة عن مصدر اخر فیجب ان تقوم وزارة الصحة 
 .بتطبیق االجراءات المعتادة لحاالت انتشار األوبئة

 

 )تأثیرات متوسطة(استخدام او التخلص من الحمأة التلوث النتائج عن اعادة . 10

بشأن متطلبات استخدام ) Rule 503 Class-A( 503المعاییر رقم مع معاییر الحمأة  عدم توافقوفي حالة 
سوف یؤدي . ألغراض الزراعة إذا تم استخدامهاالحماة فإن ذلك سوف یمثل احد المخاطر الصحیة والبیئیة 

على التربة والمیاه والمیاه الجوفیة والمحاصیل، وفي حالة عدم توافق معاییر الحمأة مع التلوث المتوقع للتأثیر 
متطلبات الفئة أ فإنها یجب ارسالها لمدفن النفایات، وتعد اكثر التأثیرات المتوقعة في هذه الحالة هي زیادة تركیز 

یزید تركیز المعادن الثقیلة عن ومن غیر المتوقع ان ). مللي 100/ خلیة  1000اعلى من (مسببات األمراض 
 .المعاییر الموضحة في الفئة أ كما اشارت نتائج تحلیل الحمأة

 

استخدام المیاه المسترجعة واعادة استخدام الحمأة في نفس المنطقة فإن نتائج تحلیل المیاه  بإعادةاما فیما یتعلق 
توي على اي مخاطر صحیة باإلضافة لعدم وجود الجوفیة والقیاسات الحالیة تشیر إلى ان المیاه المسترجعة ال تح

اشارت نتائج تحلیل الحمأة وتقنیات المعالجة المستخدمة في محطة  كمامعادن ثقیلة قد تؤثر على المزروعات، 
الصرف الصحي بشمال غزة النخفاض مكونات المعادن الثقیلة وٕالي استقرار الحمأة ویعتبر ذلك ضمن معاییر 

 .م الحمأةالفئة أ إلعادة استخدا
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اهمیة هذا العنصر لضمان الحفاظ على مستوى األس الهیدروجیني في المیاه المسترجعة ولضمان استقرار  وترجع
ومن غیر المتوقع ان یؤدي استخدام المیاه المسترجعة والحمأة في نفس الوقت لتأثیرات سلبیة على الحمأة، 

الجدول الزمني الستخدام الحمأة  حیث تم اعداددودة المحاصیل والتربة، وتعتبر التأثیرات خالل التشغیل مح
وتعتبر خطة الرصد للحمأة والمیاه المسترجعة شدیدة األهمیة . وخطة رصد الحمأة وخطة رصد المیاه الجوفیة

وبالتالي فإنه یجب تحدید المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بالمعاییر او بعدم وجود فریق عمل مدرب 
 .ة وتنفیذ خطة الرصد، كما یجب االلتزام بممارسات اإلدارة الجیدة وخطط الرصد والتوثیق والتقاریرعلى ادار 

 ج

 :للفئة أ كالتالي 503اجراءات التخفیف المقترحة في حاالت الطوارئ التي ال تتوافق معاییر الحمأة مع المعاییر 

 .التخلص منها في مدفن النفایات ال یجب في هذه الحالة استخدام الحمأة ألغراض الزراعة ویجب. 1

من ضمن اجراءات الوقایة ان یقتصر استخدام الحمأة على الخضروات غیر المطهوة على عكس المعاییر . 2
 .للفئة أ والتي تسمح باستخدام الحمأة لزراعة كافة انواع الخضروات 503رقم 

 .االلتزام بمتطلبات الرصد واالختبار. 3

في في حالة عدم توافق معاییر الحمأة مع متطلبات الفئة أ وخاصة فیما یتعلق بتركیزات مسببات األمراض . 4
 .ثم التخلص منها في مدفن النفایات )العائمةوب معالجة الحمأة لبنفس اس(بالجیر  هذه الحالة یجب مزج الحمأة

الصحیة في التعامل مع الحمأة واستخدامها في  یجب تدریب المزارعین والقائمین بنقل الحمأة على المعاییر. 5
 .الزراعة

یجب ان یتخذ المزارعین بعض اجراءات الوقایة مثل ارتداء المالبس المالئمة والقفازات واألحذیة الواقیة . 6
 .وغسل المنتجات الغذائیة قبل استخدامها وارتداء الواقیات في حالة ان تذم الحمأة بعض األتربة

المركبات بعنایة لتحدید مدي مالئمتها للمنطقة المحلیة واختیار الطریق المالئم لنقلها من اجل یجب اختیار . 7
الحد من التأثیرات السلبیة على افراد المجتمع، ویجب التأكد من ان السیارات المستخدمة للنقل ال تقوم بحمل 

 .األوساخ للطریق السریع

 .طالق روائح كریهةنمعالجتها لمنع االنسكابات او منع ا یجب استخدام شاحنات مغلقة لنقل الحمأة بعد. 8

یجب ان تكون هناك قنوات مالئمة للتواصل بین المستخدم والمشرع والجهور ومختلف األطراف من ذوي . 9
 .المصلحة مثل مالك األراضي واصحاب األعمال الصغیرة

 

 ج

 االقتصادیة السلبیة واجراءات التخفیف المقترحة –التأثیرات االجتماعیة 
 ج

من المیاه التي یحتاجها  إلى الحدببیت الهیا  سوف یؤدي وقف العمل بمحطة الصرف الصحي -
. أ: تأثیر على الدخل ویمكن التخفیف من هذه التأثیرات من خاللوجود المزارعون للري، بما یشیر إلى 

، للفئات المستهدفةوذلك بالنسبة التكلفة اعباء لحد منل ذلكرخیص و ان یكون سعر المیاه المسترجعة 
 .یجب اصدار القوانین التي تمنع استخدام میاه الصرف غیر المعالجة. ب

 7المخاطر على األفراد في المنطقة المجاورة في حالة عدم وجود اسوار حول البركة رقم وجود بعض  -
وخاصة على األطفال، من المقترح تركیب سور حول البركة للتخفیف من هذا  وقد یؤثر ذلك بالسلب

 .التأثیر
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وخاصة ألغراض الترفیه لبركة ایمكن استخدامقد تكون هناك قیود على استخدامات األراضي حیث لن  -
ذلك فإنه سوف تكون هناك قیود على إلى  ، باإلضافة7في حالة عدم وجود سور محیط بالبركة رقم 

األراضي لألغراض السكنیة بعد وقف العمل بالمحطة نتیجة وجود البركة، ویعتبر بناء السور  استخدام
 .من اهم اجراءات التخفیف

تأثیرات سلبیة نتیجة الضوضاء والتأثیرات على حركة المرور  إلى التوصیل مواسیرإنشاءیؤدىسوف  -
مل المشروع على الحد من یجب ان یعواستخدام األراضي ألغراض الزراعة خالل مراحل االنشاء، 

االزعاج ألفراد المجتمع المحلي بقدر اإلمكان من خالل تطبیق إجراءات التخفیف المالئمة بیئیا 
 .باإلضافة للتوعیة السلیمة بشأن المشروع

قد یكون النتشار الروائح الكریهة والبعوض والذباب تأثیرات على صحة المواطنین في المجتمعات  -
 .كافحة الذباب باستخدام األسالیب الصحیة والبیئیة المالئمةیجب م ولذا المحیطة،

قد یؤثر استخدام الحمأة كسماد على العاملین في صناعات األسمدة الكیماویة في قطاع غزة وخاصة  -
القائمین باستیراد األسمدة الكیماویة، ومن ضمن اجراءات التخفیف المقترحة ان یشارك هؤالء العمال في 

 .بیع الحمأة

ثیرات السلبیة على سبل كسب العیش بالنسبة للعاملین في تشغیل اآلبار، وقد یحدث تراجع في التأ -
مستویات الدخل بالنسبة للقائمین بتشغیل اآلبار نتیجة تنفیذ المشروع، وقد یكون هذا التأثیر شدید لذا 

في صورة فرص  المالئمة بما فیها تقدیم التعویضات المالئمة التخفیففمن المقترح تطبیق اجراءات 
 .عمل او في صورة تعویضات نقدیة

عقد جلسات ، یتعین زراعة انواع معینة من المحاصیل باستخدام المیاه المسترجعةفرضقیودعلى لنظرا  -
 .توعیة للمزارعین بشأن انواع المحاصیل التي یمكنهم زراعتها باستخدام المیاه المسترجعة

 إلقامةآبار االسترجاع واألراضي الالزمة  إلنشاءبعض األراضي الالزمة لمصادرة قد تحدث اعمال  -
باإلضافة للتوسع في محطة  27عددها یبلغ اآلبار و مجموعة من نشاء وهناك حاجةالالمشروع، 

برجاء مالحظة ان الدراسة االجتماعیة اعتمدت على (متر مربع  18,175المعالجة لمساحة تبلغ 
، تشمل اجراءات التخفیف محاولة الحد من مساحات االراضي )بئر 27اء وهو ما یشیر إلنشالتصمیم 

التي سوف تتم مصادرتها بقدر اإلمكان وتفادي مصادرة قطع األراضي الصغیرة التي قد تؤدي لتأثیرات 
شدیدة على اصحابها من صغار المالك وفي حالة عدم امكانیة تفادي ذلك یجب تعویضهم بسعر 

 .السوق بالكامل
 

 اف المعرضون للتأثیر نتیجة المشروعاألطر 

 :تم ترتیب فئات األفراد المعرضون للتأثیر نتیجة المشروع وفقا لشدة التأثیرات على سبل كسب العیش كالتالي
 10وقد یعانون نتیجة وقف اعمال البئر وعددهم ) من غیر المتعلمین وغیر المدربین( مشغلو اآلبار -

 .وبالتالي یجب التخفیف من هذا التأثیر اإلحتمالیة الكبیرة للتأثرالتأثیر إلى  قوةرجع تافراد على األكثر، 
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قد یتعرضون لتأثیرات شدیدة نتیجة فقدان عنصر هام من ) تماما سیتم ایقاف عملهاالتي ( مالك اآلبار -
لتالي البدائل األخرى، وبافي قطاع غزة مع ارتفاع ثمن  ندرة المیاهونظرا ل) البئر(عناصر رأس المال 

 ).تأثیر شدید على الدخل(بیع المیاه وقف اعمال سوف یتعرض افراد هذه الفئة لفقدان الدخل نتیجة 

تتعرض هذه الفئة المیاه، سوف زهیدة تشمل ایضا ثمن مقابل مبالغ  األراضي من األوقاف ومستأجر  -
 .فقدان األرض باإلضافة إلى تحمل تكلفة المیاهللتأثر نتیجة 

عمال انشاء ممن سوف یتعرضون لمصادرة اراضیهم خالل ا محدودة من األراضيمالك المساحات ال -
قطع اراضي ال تزید عن دونم واحد، وقد یمر البئر في  ونیمتلكآبار االسترجاع، بعض افراد هذه الفئة 

محدودا جدا من األراض ما یتبقى  وبالتالي سیمونمنتصف بعض هذه القطع المحدودة من األراضي 
 .لالستخدام

 .خالل مرحلة االنشاءاتمختلف األفراد المتأثرین نتیجة المشروع  -
 

االجراءات المقترحة للحد من هذه التأثیرات،  كافة التفاصیل المرتبطةالجزء الخاص بإجراءات التخفیف  یعرض
وقد تمت مناقشة البدائل المختلفة مع األفراد المتأثرین نتیجة المشروع وفقا للخصائص التي تجعلهم من مستحقي 
التعویضات وغیرهم من الفئات المتأثرة نتیجة مصادرة األراضي ممن یجب تعویضهم، من المقترح تصمیم خطة 

حدید كافة األفراد المتأثرین بدقة وتحدید مدي استحقاقهم للتعویضات وقیمة التعویضات وآلیات اعادة التوطین لت
 .تقدیم هذه التعویضات

 

 التأثیرات المتبقیة وتكلفة تطبیق اجراءات التخفیف
مناقشة كافة التأثیرات المتوقعة نتیجة مصادرة األراضي خالل مراحل االعداد واالنشاء والتشغیل،  سوف تتم

 :سوف تعتمد التكلفة المتوقعة لتنفیذ انشطة مصادرة األراضي واالستحواذ على ما یليو 

 التعاون مع البلدیات وغیرها من المؤسسات •

 المفاوضات مع األوقاف •

 المفاوضات مع األفراد المتأثرین نتیجة المشروع •

 .وبالتالي فإن تقدیر المیزانیة لهذه األنشطة ال یستند إلى اسس قویة
 

 تحلیل التكلفة والرسوم والرغبة في السداد استبیان

تم اجراء استبیان للتعرف على عناصر الرغبة في السداد بشأن إعادة استخدام میاه الصرف والحمأة وشبكات 
ملخص نتائج هذا  8توزیع المیاه وتحلیل التكلفة بما فیها الرسوم المقترحة للمیاه المسترجعة، ویعرض الملحق رقم 

 .االستبیان
تكلفة نظام اعادة االستخدام فإنه ال تزال الرؤیة الخاصة بنظام اعادة استخدام المیاه في طور بارتفاع ا یتعلق فیم

االعداد وتشمل الدراسة عناصر تقدیر قیمة الرسوم المقترحة وتحلیل تكلفة إعادة استخدام المیاه واعادة استخدام 
اجراؤه بشأن الرسوم المقترحة والرغبة في السداد في اطار  ویجب ایضا مراجعة نتائج االستبیان الذي تمالحمأة، 

 .هذه الدراسة
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 خطة اعادة التوطین

بناء على نتائج الدراسة ومقترحات المكتب االستشاري وبعد موافقة البنك الدولي سوف یتم اعداد خطة إلعادة 
من اجراءات البنك الدولي، وبمجرد الموافقة على الشروط OP 4.12رقم  التشغیلیة التوطین نتیجةتطبیق المادة

المرجعیة لتنفیذ الدراسة من قبل الجهة المانحة سوف یبدأ اعداد خطة اعادة التوطین، وسوف توضح الدراسة 
كافة التفاصیل بشأن األفراد المتأثرین نتیجة المشروع واسلوب تقدیم الشكاوى والمنازعات المتاحة، كما سوف 

، ومالك األراضي )تراخیص یحملونمن ال و اصحاب التراخیص (فة التفاصیل بشأن مشغلي اآلبار توضح كا
ومستأجري األراضي من وزارة األوقاف واصحاب قطع األراضي الصغیرة المتأثرین نتیجة المشروع في حالة 

اضي والقدرة على نتیجة االزعاج واستخدامات المختلفة لألر (مصادرة اراضیهم سواء بصورة مؤقتة او دائمة 
 ).وغیرها.. الوصول إلیها وحركة المرور 

 

 بدائل المشروع

ووقف اعمال محطة الصرف الصحي ببیت  استخدام المیاهواعادة نظام االسترجاع األهداف الرئیسیة لمشروع 
وتنمیة هو تحسین حالة البیئة الهیا واعمال المعالجة االصالحیة لبركة النفایات السائلة المجاورة للمحطة 

الظروف االجتماعیة االقتصادیة والصحیة ألفراد المجتمع المحلي في قطاع غزة وخاصة في المناطق المتأثرة 
نتیجة المشروع وبالتالي فمن المتوقع ان التأثیرات البیئیة واالجتماعیة االیجابیة سوف تزید عن التأثیرات السلبیة 

 .للمشروع
ماعیة التي تمت مناقشتها محدودة ومقتصرة على المنطقة المحلیة وبالتالي تعتبر كافة التأثیرات البیئیة واالجت

وبالمقارنة بین التأثیرات االیجابیة . یمكن الحد منها من خالل تطبیق اجراءات التخفیف المقترحة السابق ذكرها
المنظور البیئي  من" ببدیل عدم تنفیذ المشروع"على المستوى االستراتیجي فإن الدراسة ال تشیر الي االكتفاء 

واالجتماعي وفقا لما للمشروع من تأثیرات بیئیة واجتماعیة یمكن التخفیف منها من خالل اجراءات معینة 
 .موضحة في دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي

 

 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة
البیئیة واالجتماعیة للحد من التأثیرات السلبیة لمكونات المشروع، ویعرض الجدول الخاص  لإلدارةتم اعداد خطة 

تأثیرات بیئیة (بخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة كافة االجراءات المقترحة خالل مرحلتي االنشاء والتشغیل 
یات المؤسسیة عن التفتیش ، كما تعرض الجداول ایضا خطة الرصد والمسئول)1،2،3جداول ارقام  –واجتماعیة 

ویعرض التقریر التفصیلي لدراسة تقییم األثر البیئي . والرصد بما فیها المیزانیة المقترحة لإلدارة والرصد
واألدوار المقترحة عن التنفیذ واالشراف خالل مرحلتي االنشاء  المحددة واالجتماعي الهیكل المؤسسي والمسئولیات

 .والتشغیل
 

 والشكاوىآلیات المنازعات 
في سجل الشكاوى وسوف مكتوبة في صورة او  شفاهةتم تقدمها یجب ان یتم توثیق كافة الشكاوى المقدمة سواء 

تقوم وحدة ادارة المشروع بسلطة المیاه الفلسطینیة بالتعامل معها، من الهام التعامل معها بسرعة بقدر االمكان، 
ایام، ونتیجة اختالف طبیعة الشكاوى  10وى في خالل ومن الممارسات األفضل ان یتم تأكید استالم الشك

المقدمة فإن بعضها یمكن التعامل معها بشكل فوري وبعضها تحتاج إلجراءات تصحیحیة طویلة المدى او 
 :یوما 30متوسطة المدي، وفي هذه الحالة من المقترح ان یتم اتخاذ اجراء رسمي خالل 
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 ترحةالتصحیح المق بإجراءاتاخطار مقدم الشكوى  .1
 في حالة عدم ضرورة اتخاذ اجراءات تصحیحیة یجب اخطار مقدم الشكوى بذلك .2
في حالة اتخاذ اجراءات تصحیح یجب متابعة ما تم القیام به واخطار مقدم الشكوى وتسجیلها في  .3

 .السجل الخاص بذلك
 

االستجابة واالفصاح عن نتائج وتشمل اجراءات تقدیم الشكاوى المسئولیات المؤسسیة واجراءات الرصد واجراءات 
 .الشكوى كما هو موضح في تقریر دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي
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 خطة اإلدارة البیئیة 1جدول رقم 
 

 )والتنسیق التنفیذ(المسئولیات المؤسسیة  إجراءات التخفیف المقترحة التأثیرات المتوقعة أنشطة المشروع
 التكلفة التقدیریة

($)* 
 تعلیقات

 اإلعداد/ قبل البدء في اإلنشاء 
تركیب تهیئة الموقع قبل 

 شبكات توزیع المیاه
ال توجد تكلفة  )خالل إعداد ملف الطرح(المقاول  معاییر الصحة والسالمة المهنیة صحة وسالمة العمال

ضمن أعمال 
 الطرح

 

أسوار متنقلة للمنشآت قبل بدء أعمال  إقامة
 اإلنشاءات

ال توجد تكلفة  )خالل إعداد ملف الطرح(المقاول 
ضمن أعمال 

 الطرح

 

حالة حدوث تأثیرات مثل تدمیر المحاصیل  في
 یجب تقدیم تعویضات

 –مدیر شئون البیئة (سلطة المیاه الفلسطینیة 
بالتنسیق مع وزارة ) وحدة إدارة المشروع

 الزراعة

یجب إعداد إطار التعویضات  150,000
 وفقا لذلك

التنوع الحیوي الحفاظ على 
وتهیئة الموقع قبل معالجة بركة 

 السائلةالنفایات 

معاییر صحة وسالمة العمال نظرا 
لعمل في نظام بیئي من طبیعة ال

الفقاریات لطبیعة و  الرطبةاألراضي 
 في المنطقة تنشرالتي 

ال توجد تكلفة  )خالل إعداد ملف الطرح(المقاول  تطبیق معاییر صارمة للصحة والسالمة المهنیة
ضمن أعمال 

 الطرح

 

بدعم من ) خالل إعداد ملف الطرح(المقاول  یاتتوافر معدات للتعامل مع الفقر 
 وزارتي الصحة والبیئة

ال توجد تكلفة 
ضمن أعمال 

 الطرح

 

في حالة المخاطر على الحیوانات یجب عزلها 
 والعمل على تقدیم العنایة المالئمة لها

بدعم من ) خالل إعداد ملف الطرح(المقاول 
 وزارتي الصحة والبیئة

ال توجد تكلفة 
أعمال ضمن 
 الطرح

إجراءات التعامل مع الحیوانات 
كما هو موضح في  البریة

، تقییم معالجة 6ملحق رقم 
التربة الخاصة ببركة النفایات 

 .السائلة
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($)* 
 تعلیقات

التنوع الحیوي وتهیئة الموقع 
محطة قبل وقف أعمال 

 في بیت الهیا الصرف الصحي

معاییر صحة وسالمة العمال نظرا 
للعمل في نظام بیئي من األراضي 

الفقاریات التي لطبیعة و  الرطبة
 تعیش في المنطقة

ال توجد تكلفة  )خالل إعداد ملف الطرح(المقاول  تطبیق معاییر صارمة للصحة والسالمة المهنیة
ضمن أعمال 

 الطرح

سوف یتم وقف األعمال بعد 
رف محطة الصالبدء في إنشاء 

 .في شمال غزة الصحي
یمكن دمج أنشطة التخفیف 
المقترحة مع إجراءات معالجة 
بركة النفایات السائلة بعد 
 استكمال أعمال معالجة الموقع

بدعم من ) خالل إعداد ملف الطرح(المقاول  توافر معدات للتعامل مع الفقریات
 وزارتي الصحة والبیئة

ال توجد تكلفة 
ضمن أعمال 

 الطرح
في حالة المخاطر على الحیوانات یجب عزلها 

 والعمل على تقدیم العنایة المالئمة لها
بدعم من ) خالل إعداد ملف الطرح(المقاول 

 وزارتي الصحة والبیئة
ال توجد تكلفة 
ضمن أعمال 

 الطرح
إعداد المعسكر األساسي 

لكافة مكونات (للعمال 
 )المشروع

الهواء الجوي والضوضاء واإلزعاج 
 للمجتمع المحلي

یجب تحدید المعسكر األساسي وتخزین 
 المعدات لتفادي أي إزعاج

جزء من میزانیة  المقاول
المقاول خالل 

 المناقصة

 

 خالل أعمال اإلنشاءات
جودة الهواء الجوي نتیجة 
انبعاثات األتربة من أعمال 

لكافة مكونات (اإلنشاءات 
 )المشروع

التأثیرات الصحیة الناتجة عن 
انبعاث األتربة نتیجة حركة 

 الشاحنات

 اقتصار حركة الشاحنات على الموقع
 

 المقاول
 جزء من میزانیة المقاول خالل المناقصة

 تأثیرات ضعیفة ومؤقتة

اإلزعاج المتوقع للسكان نتیجة 
 القرب من موقع اإلنشاءات 

خالل أعمال تمهید الطرق قبل استخدامها 
 مكونات المشروعانشاء 

المحافظة على النباتات خاصة في 
 األراضي الزراعیة

المحافظة على رطوبة األراضي الزراعیة 
 والنباتات خاصة في موسم الحرارة والجفاف

 المقاول
 جزء من میزانیة المقاول خالل المناقصة

 

على كافة (تأثیر الضوضاء 
 )مكونات المشروع

أنشطة اإلنشاءات المرتبطة 
 والمولداتبالمعدات الثقیلة 

یجب تركیب كاتمات للصوت للمعدات المثیرة 
للضوضاء وخاصة المستخدمة في أعمال 

جزء من  –ال یوجد  المورد
 عروض المورد

 فترة قصیرة
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 التكلفة التقدیریة

($)* 
 تعلیقات

 اإلنشاءات مثل المولدات
 من الضوضاء لمهماتالوقایةاستخدام العمال 

التأثیرات النفسیة على سكان 
 المنطقة المحیطة

 للمعدات المثیرة للضوضاء استخدامترشید 
تأثیرات محدودة نظرا لعدم  ال یوجد المقاول

وجود مستقبالت حساسة 
 للضوضاء بالقرب من الموقع

استخدام عوازل الصوت في حال استقبال 
 شكاوى من سكان المناطق المحیطة

تأثیرات ثانویة في حالة عدم  ال یوجد المقاول
إدارة إجراءات التخفیف بشكل 

 مالئم
 

االختناقات المروریة نتیجة حركة 
 الشاحنات الثقیلة ونقل المواد الخام

  ال یوجد المقاول اقتصار أعمال اإلنشاءات على فترات النهار
عرض خطة إدارة مسار  ال یوجد المقاول إدارة مسار حركة الشاحنات

الشاحنات على إدارة المرور 
 للموافقة علیها

تجفیف الحمأة خالل وقف 
 محطة الصرف الصحيأعمال 

 في بیت الهیا

تأثیرات الرائحة نتیجة التعرض 
للحمأة النشطة خالل وقف 
األعمال أو تجفیف البرك في 

في بیت  محطة الصرف الصحي
الهیا والمناطق الرطبة في بركة 

 النفایات السائلة

وضع طبقة من التربة على بركة النفایات 
یة الحمأة والحد من انبعاث غاز السائلة لتغط

H2S 

ال توجد، جزء من  المقاول
 عرض المقاول

 

الل أعمال خحركة الشاحنات 
) أعمال الخرسانة(اإلنشاءات 

 إنشاء شبكات توزیع المیاه

االهتزازات بالقرب من موقع 
 الجبانة في منطقة الشهداء

إقامة المعسكر األساسي ومنطقة تخزین 
سوف (منطقة الجبانة المعدات بعیدا عن 

تخصص المنطقة مستقبال لتركیب المضخات 
 )والخزانات

ال توجد، جزء من  المقاول
 عرض المقاول
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 التكلفة التقدیریة

($)* 
 تعلیقات

خطة إدارة الوقت للحد من التداخل في استخدام 
 المعدات الثقیلة

  ال توجد المقاول

یفضل استخدام الخرسانة الجاهزة بدال من خلط 
 األسمنت في الموقع

  توجدال  المقاول

التعامل مع مخلفات اإلنشاءات 
 والمخلفات الخطرة

التأثیرات على التربة والمیاه 
الجوفیة وجودة الهواء باإلضافة 
للتأثیرات الجمالیة نتیجة سوء 

 التعامل مع مخلفات اإلنشاءات

وجود خدمة لجمع میاه الصرف في الموقع 
 نتیجة استخدام العمال

 النفایاتالتنسیق مع إدارة مدفن  ال توجد المقاول
الستقبال الكمیات غیر 
المستخدمة من مخلفات 

 اإلنشاءات
إدارة المخلفات في الموقع وتشمل التخزین 

 والجمع والتخلص منها
التأكید على إعادة استخدام وٕاعادة تدویر المواد 

 المستخدمة في البناء
الستقبال مواد إخطار المدفن الصحي للنفایات 

 البناء غیر المستخدمة والتالفة
التأثیرات على التربة والمیاه 
الجوفیة وجودة الهواء باإلضافة 
للتأثیرات الجمالیة نتیجة سوء 

 التعامل مع المخلفات الخطرة

إدارة المخلفات في الموقع من اجل فصل 
 وتخزین المخلفات الخطرة بشكل آمن

والتخلص من المخلفات الخطرة الترتیبات لجمع 
 في المدفن المرخص

 تحدید المخلفات الخطرة بالشكل المالئم

محطة الصرف وقف أعمال 
 في بیت الهیا الصحي

تلوث التربة نتیجة انسكابات الزیت 
والوقود من شاحنات أعمال 

 اإلنشاءات

  ال توجد المقاول اإلنشاءاتالصیانة الوقائیة لشاحنات أعمال 
  ال توجد إعداد محطة لتغییر الزیوت وتزوید الوقود

نظام احتواء لتفادي االنسكابات من المعدات 
 التالفة في الموقع

  ال یوجد

 كجزء من العرض  المقاولمراعاة حركة الریاح حتى ال تتوجه من مناطق التأثیرات على جودة الهواء 
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 التكلفة التقدیریة

($)* 
 تعلیقات

في  زالة الحمأة من البحیرةخالإل
 مناطق المختارة للتجفیف ال

الفني للمقاول في  التجفیف إلى المجتمع المحلي
خطة وقف 

 األعمال
التأثیرات على جودة الهواء نتیجة 

 نقل مخلفات الردم
التأثیرات الثانویة للتنسیق بین  ال توجد المقاول الخطة الزمنیة لنقل مخلفات الردم

 المقاول وٕادارة المرور
أعمال االسترجاع لبركة 

 النفایات السائلة 
التأثیرات الكامنة للمخلفات الخطرة 

 في بركة النفایات السائلة
إزالة المناطق الرطبة لبركة / إحالل التربة 
 النفایات السائلة

التكلفة التقدیریة لقطع التربة  235,000 سلطة المیاه الفلسطینیة
إجمالي التكلفة وتشمل (فقط 

عدات وشاحنات العمال والم
لألتربة والرمال التي سیتم  النقل

استبدالها باإلضافة إلى 
/ لشراء الرمال 105,000
لشراء  175,000التربة و
العمال  )األتربة/ الرمال 

 والمعدات والشاحنات
أعمال اإلنشاءات لشبكة 

 استرجاع النفایات السائلة 
 

احتماالت التسرب واالنسكابات 
 الوقود/ للمواد الكیمیائیة 

اإلدارة السلیمة للمخلفات وٕاجراءات منع 
 االنسكابات

  ال توجد المقاول

التسربات المحتملة من الخزان 
 المؤقت لمیاه الصرف

 إجراءات منع االسكابات

أعمال اإلنشاءات الخاصة 
 بمكونات المشروع

مخاطر اإلصابة أو الحوادث 
 ألعمال اإلنشاءات 

 وقایة العمالةإجراءات السالمة ومعاییر 
 

كجزء من العرض  المقاول
 الفني للمقاول

 

التأثیرات المرتبطة بالمناطق  أعمال الحفر
األثریة مثل مخاطر اكتشاف 

یجب وقف العمل فورا في حالة اكتشاف قطع 
 أثریة في المنطقة

تأثیر ثانوي، یجب إخطار هیئة  ال توجد المقاول
اآلثار قبل بدء أعمال 
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($)* 
 تعلیقات

التراثیة خالل / القطع األثریة 
 أعمال الحفر

یجب إخطار السلطات اإلداریة المختصة 
 ساعة 48باالكتشاف في خالل 

 اإلنشاءات

یجب ان یقوم مفتش اآلثار باإلشراف على 
 الحفائر

االحتفاظ بالسجالت والتحقق من الخبراء 

وٕاجراءات التحفظ ومعاییر الوقف المؤقت 

 لألعمال

كافة مراحل أعمال الحفر 
 واإلنشاءات 

التأثیرات على المحاصیل 
والحیوانات وخاصة موقع شبكة 

 توزیع المیاه 

تركیب األسوار قبل إنشاء شبكة توزیع المیاه 
 المسترجعة

جزء من العرض  المقاول
 الفني للمقاول

 

التعویض عن المحاصیل واألشجار التي تم 
 إتالفها 

یتم تحدید هذا  بالتنسیق مع وزارة الزراعةالمقاول 
الجزء قبل بدء 

 أعمال اإلنشاءات

 

المخاطر على العمال نتیجة 
الحیوانات البریى والمخاطر على 

الحیوانات األلیفة وغیرها من 
 األنواع

تطبیق معاییر صارمة خاصة في مواقع 
 األراضي المبتلة

المقاول بالتنسیق مع سلطة المیاه الفلسطینیة 
 )وحدة إدارة المشروع(

المقاول بالتنسیق 
مع سلطة المیاه 

وحدة (الفلسطینیة 
 )إدارة المشروع

في مرحلة اإلعداد خالل إعداد 
ملف المناقصة للتعاقد على 
اإلجراءات الالزمة لتهیئة 
الموقع، یجب ان یقوم المقاول 
بمراعاة هذه االعتبارات في 

 المیزانیة

الحیوانات مثل توافر معدات التعامل مع 
 األقفاص للتعامل مع الفقریات

یجب عزل الحیوانات المفترسة والتعامل معها 
 بحرص

أعمال اإلنشاءات لشبكات 
 توزیع المیاه 

استخدام األراضي والقدرة على 
الوصول لألراضي مثل التأثیر 
على حركة المرور في الطرق 

نتیجة تركیب شبكات توزیع المیاه 

اختیار مناطق التخزین المؤقتة لمواد ومعدات 
ومهمات وماكینات البناء قبل بدء أعمال 

 اإلنشاءات

المقاول بالتنسیق مع سلطة المیاه الفلسطینیة 
 الختیار الموقع

  ال توجد

التدریب على رأس العمل ضمن جزء من العرض  المقاول تدریب سائقي المعدات على االستخدام اآلمن 
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($)* 
 تعلیقات

تركیب لوحات إرشادیة واضحة في موقع  الرئیسیةفي الطرق 
المشروع باإلضافة لألسوار المالئمة قبل بدء 

 أعمال اإلنشاءات 

 أنشطة التدریب المستمرة الفني للمقاول المقاول

یجب تنفیذ كافة األنشطة خالل فترات النهار 
 لتفادي االختناقات المروریة

  ال یوجد المقاول

إدارة المرور للتعامل مع أوقات إخطار 
 االختناقات المروریة

یجب تحدید وٕاعداد والتعویض عن أنشطة 
 إعادة التوطین المؤقت

المقاول بالتنسیق مع سلطة األراضي بشأن 
 إعادة التوطین

إعداد إطار إعادة التوطین  
بالتعاون مع احد المكاتب 

 االستشاریة المستقلة

 الصیانة / خالل التشغیل 
في محطة  تشغیل المضخات

الصرف الصحي ببیت الهیا 
 وشبكات توزیع المیاه

تأثیرات الضوضاء وخاصة على 
العاملین في المحطة في شبكات 
توزیع المیاه أو في محطة الصرف 

 الصحي ببیت الهیا

هي  الساحل مصلحة میاه بلدیاتتعتبر  معاییر وقایة العمال بما فیها سدادات األذن
الهیئة المسئولة عن جمع وتخزین المیاه التي 
سیتم استرجاعها بینما بلدیة محطة الصرف 
الصحي ببیت الهیا هي الهیئة المسئولة عن 

 تشغیل وصیانة المحطة

لشراء  10,000
المعدات مبدئیا 

لبرنامج  10,000و
 الرصد سنویا

 

 

تخزین میاه الصرف قبل 
معالجتها في حاالت الطوارئ 

بمحطة  7في البركة رقم 
 الصرف الصحي ببیت الهیا

نتیجة تخزین  H2Sانبعاث غاز 
میاه الصرف قبل معالجتها في 
محطة الصرف الصحي ببیت 

 الهیا

المحافظة على جودة األداء بالنسبة للمعالجة 
 البیولوجیة في البركة المتبقیة

التشغیل على تعتمد تكلفة  5,000 بلدیة محطة الصرف الصحي ببیت الهیا
متوسط المیزانیة السنویة 
لصیانة الهوایات والتشغیل 

 واستهالك الطاقة
 7تركیب الهوایات في البركة رقم 

 
مشغلو محطة الصرف الصحي ببیت الهیا 

 بالتعاون مع سلطة المیاه الفلسطینیة
أنشطة التركیب ال توجد تكلفة 

 تقدیریة لشراء الهوایات
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 تعلیقات

االهتزازات وخاصة بالقرب تأثیرات  تشغیل المعدات
من جبانة الشهداء حیث سیتم 

 تركیب المضخات والمولدات
 

زراعة األشجار ذات األوراق الكثیفة في منطقة 
المدافن المتصاص االهتزازات والضوضاء 

 والمولدات  الناتجة عن محطة الرفع

بالتنسیق مع  مصلحة میاه بلدیات الساحل
 وزارة الزراعة

ارة الزراعة بتوفیر سوف تقوم وز  10,000
األشجار المناسبة المتصاص 

 الضوضاء واالهتزازات
 التوسع في صیانة الماكینات والمعدات

 
تعتمد التكلفة التقدیریة على  - مصلحة میاه بلدیات الساحل

متوسط المیزانیة السنویة 
 ومواسیرللمضخات والمولدات 

 التوصیل
زراعتها في اعمال الصیانة لألشجار التي تمت 

 منطقة المدافن
تقوم (المقاول مسئول عن صیانة األشجار 

مصلحة میاه بلدیات الساحل باختیار 
 )واالشراف على المقاول

التكلفة التقدیریة للصیانة  7,500
السنویة، ویشمل السعر الري 
ومالحظة النباتات وتقلیم 
األشجار كل ستة اشهر، برجاء 
مالحظة ان المیاه یتم تجمیعها 

 .ن میاه الصرف المعالجةم
 25احتواء التلوث من خالل إنشاء  تشغیل خطة استرجاع المیاه

 بئر السترجاع المیاه وفقا للتصمیم
صیانة آبار استرجاع المیاه لتحقیق شروط 

 التصمیم في احتواء التلوث
تعتمد التكلفة التقدیریة على  - سلطة المیاه الفلسطینیة

 يتوافر المواد في السوق المحل
استرجاع المیاه وٕاعادة 

 استخدامها في الري
التأثیرات على الزراعة المحلیة 

 .والصحة العامة وموارد المیاه
مخاطر استخدام المیاه المسترجعة 

 في زراعة المحاصیل المحظورة

منع استخدام المیاه التي یتم استرجاعها في 
ارتفاع معدالت النیتروجین (أغراض الشرب 

 )الملوثات غیر المسجلةوغیرها من 
یفضل إعادة استخدام المیاه المسترجعة في 
أغراض زراعة الخضروات التي یتم طهوها 

 )خاصة خالل السنة األولي من التنفیذ(

سلطة المیاه الفلسطینیة بالتنسیق مع وزارة 
الزراعة ووزارة الصحة من خالل المجتمعات 
المحلیة والجمعیات األهلیة والجمعیات 

 ةالزراعی

سوف تستخدم التكلفة التقدیریة  40,000
إلقامة ورش العمل وبرامج 

 التدریب وغیرها

سوف یتم تنفیذ األنشطة بعد  -األوقاف بالتنسیق مع مجلس الخدمات فاق على نقل التربة لبركة النفایات السائلة االتالتأثیرات نتیجة نقل التربة الالزمة اإلعداد الستخدام موقع بركة 
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($)* 
 تعلیقات

النفایات السائلة بعد تجفیفها 
وموقع محطة الصرف الصحي 

 ببیت الهیا

ألعمال ردم بركة النفایات السائلة 
 في حالة الضرورة

المشترك بشمال غزة ومدفن النفایات بجحر  وموقع المحطة
 الدیك

تسلیم األرض، سوف یتم 
مراعاة وضع التربة وتسویتها 
أو تهیئة األرض في حالة 

 .الضرورة
المرور لنقل األتربة من جحر الدیك إدارة طرق 

 لبركة النفایات السائلة
سلطة المیاه الفلسطینیة بالتنسیق مع إدارة 

 المرور
قبل االتفاق مع سلطة المیاه  ال توجد

الفلسطینیة ومجلس الخدمات 
المشترك بشمال غزة، وسوف 
تقوم سلطة المیاه الفلسطینیة 
بالتنسیق مع إدارة المرور 

 لتحدید المسار
ألغراض  7تشغیل البركة 

 الطوارئ 
الحد من إمكانیة وصول سكان 
المنطقة المحیطة للبركة والحد من 
التأثیرات البصریة خالل تشغیل 

 ألغراض الطوارئ 7البركة رقم 

إقامة األسوار حول البركة للحد من إمكانیة 
 الوصول إلیها وٕالى الطرق المؤدیة إلیها

یا بلدیة محطة الصرف الصحي ببیت اله
 خالل إجراءات الطرح

یجب مناقشة التكلفة التقدیریة  40,000
مع البلدیة نظرا لتوافر التمویل 

 متر بین البركة والسور 15-10ترك مسافة  بالفعل
زراعة األشجار حول البركة للحد من الروائح 

 والعمل على وجود تأثیرات ایجابیة
 الرفعبوابة واحدة وطریق للوصول لمحطة 

استرجاع المیاه الستخدامها في 
 )مرتبط بالصحة العامة(الري 

التأثیرات الصحیة على العاملین 
في الزراعة من مستخدمي المیاه 
المعالجة والمجتمع المحلي من 
مستخدمي المحاصیل غیر 

 .المحظورة

الهیكل المؤسسي لرصد ومتابعة االلتزام باللوائح 
 .والعمل على إنفاذها

 

المیاه الفلسطینیة بالتنسیق مع وزارتي سلطة 
الزراعة والصحة والجمعیات الزراعیة 

 الستخدام وتوزیع المیاه بمتابعة سلطة المیاه

  غیر محدد

تنمیة وعي المزارعین نحو المحاصیل المحظورة 
وتقدیم الدعم في اجل زراعة مجموعة متوازنة 

 من المحاصیل

الصحة من وزارة الزراعة بالتنسیق مع وزارة 
 خالل القطاع الخاص أو الجمعیات األهلیة

األنشطة الخاصة بالتوعیة  20,000
 والتدریب
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($)* 
 تعلیقات

التأثیرات على الصحة العامة على 
عمال الزراعة والمزارعین 
والمتعاملین مع المحاصیل 
والسكان في المناطق المرویة 

 بالمیاه المسترجعة

استخدام مالبس الوقایة والحفاظ على اعلي 
مستویات الوقایة والمناعة ضد بعض 

 اإلصابات المتوقعة

وزارة الزراعة بالتنسیق مع وزارة الصحة من 
 خالل القطاع الخاص أو الجمعیات األهلیة

األنشطة الخاصة بالتوعیة  20,000
 والتدریب

طهي المنتجات الزراعیة قبل االستخدام 
 وااللتزام بمعاییر صارمة للمنتجات الغذائیة

الزراعة بالتنسیق مع وزارة الصحة من وزارة 
 خالل القطاع الخاص أو الجمعیات األهلیة

 جزء من أنشطة التوعیة العامة  20,000

 التربیة الصحیة الخاصة بموضوعات الري
العمل على ضمان عدم استخدام میاه الري في 
أغراض الشرب أو األغراض المنزلیة باستثناء 

 أو في حاالت الطوارئحاالت عدم وجود بدیل 

وزارة الزراعة بالتنسیق مع وزارة الصحة من 
 خالل القطاع الخاص أو الجمعیات األهلیة

 جزء من أنشطة التوعیة العامة 20,000

إعادة استخدام أو التخلص من 
 الحمأة

مخاطر ان ال تتوافق الحمأة مع 
في (معاییر إعادة االستخدام 

حاالت تلوث الحمأة ببعض المواد 
فلن یمكن استخدامها كسماد أو 

 )لتهیئة التربة

یجب التخلص من الحمأة في المدفن الصحي 
 للنفایات

إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة 
 بالتنسیق مع وحدة إدارة المشروع

محطة الصرف الصحي بشمال  غیر محدد
مجلس غزة بالتنسیق مع 

 الخدمات المشترك بشمال غزة
 للتنسیق من اجل التخلص من

 الحمأة الملوثة 
إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة  إدارة المرور لنقل الحمأة لمدفن النفایات 

 بالتنسیق مع وحدة إدارة المرور
المناقشة بین إدارة محطة  ال یوجد

الصرف الصحي بشمال غزة 
لتحدید المسار المالئم لنقل 

 الحمأة
قصر استخدام الحمأة على زراعة الخضروات  إعادة استخدام الحمأة في الري

 غیر المطهیة 
وزارة الزراعة بالتنسیق مع وزارة الصحة من 

 خالل القطاع الخاص أو الجمعیات األهلیة
 جزء من أنشطة التوعیة العامة -

رصد واختبار الحمأة قبل إرسالها إلعادة 
 االستخدام

محطة الصرف الصحي بشمال غزة 
بافتراض توافر معدات اختبار الحمأة (

منطقة المعدات ضمن میزانیة  ال توجد
محطة الصرف الصحي بشمال 
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($)* 
 تعلیقات

بالتنسیق مع ) والرصد بمعمل المحطة
 مصلحة میاه بلدیات الساحل

غزة، سوف یتم تحدید میزانیة 
شراء المواد الكیماویة قطع 

 الغیار سنویا
تتطابق الحمأة مع  مخاطر ان ال

المعاییر المحددة نتیجة ارتفاع 
 تركیز مسببات األمراض

إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة  معالجتها بالجیر ونقلها إلى مدفن النفایات
 مصلحة میاه بلدیات الساحلبالتنسیق مع 

 مجلس الخدمات المشترك بشمال غزةو 

میزانیة شراء المواد الكیماویة  ال توجد
لغیار بناء على الطلب وقطع ا

السنوي، المیزانیة مدرجة بالفعل 
في میزانیة الرصد والمتابعة 
الخاصة بمحطة الصرف 

 الصحي بشمال غزة
إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة  إدارة حركة المرور لنقل الحمأة

 بالتنسیق مع إدارة المرور
  ال توجد

التأثیرات الصحیة والتعامل مع 
 الزراعةالحمأة في 

تدریب وٕارشاد المزارعین والمسئولین عن نقل 
الحمأة بشأن التعامل السلیم مع الحمأة في 

 أغراض الزراعة

سیتم تقدیر التكلفة بناء على  20,000 وزارة الزراعة
 كل جلسة تدریب

یجب تعریف المزارعین والمسئولین عن نقل 
الحمأة بأسالیب الصحة والسالمة في التعامل 

 الحمأةمع 
اإلزعاج للسكان خالل أعمال نقل 

 الحمأة
التكلفة التقدیریة للتشغیل  20,000 إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة اختیار شاحنات لتقلیل من اإلزعاج للسكان

 والصیانة السنویة للشاحنات
اختیار مسار نقل الحمأة للحد من اإلزعاج 

 والضوضاءللسكان والحد من انبعاث الروائح 
إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة 

 بالتنسیق مع إدارة المرور
  ال توجد

 اختیار مسار المرور مع تفادي الطرق السریعة
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 تعلیقات

انسكاب الشحوم وانبعاث الروائح 
 من الحمأة 

  ال توجد إدارة محطة الصرف الصحي بشمال غزة إحكام إغالق الشاحنات
للحد من حركة المواصالت یمكن تخزین الحمأة 

 في المزرعة مع مراعاة التخزین اآلمن 
المخاطر الناتجة عن عدم التحكم 

 في استخدام الحمأة في األراضي
التحكم في معدالت استخدام الحمأة وٕاضافة 
المغذیات وأنواع المحاصیل وفترة االنتظار 

 وفترة البذر والحصاد 

وزارة الزراعة بالتنسیق مع الجمعیة الزراعیة 
 –اتحاد الصناعة وجمعیة التنمیة الزراعیة (

 )اإلغاثة الزراعیة

التكلفة التقدیریة بناء على  5,000
 مصاریف التشغیل السنویة

التواصل الجید بین الزبائن والمشرعین 
 والجماهیر واألطراف ذوي المصلحة

  محددغیر  سلطة المیاه الفلسطینیة

استخدام المیاه التي تم 
 استرجاعها ألغراض الري

تغیرات المناخ وٕادارة التأثیر على 
 المحاصیل

اختیار المحاصیل وأسالیب الري وٕادارة توزیع 
 المیاه 

تقدیر التكلفة كل عامین بناء  25,000 وزارة الزراعة
على دراسات تأثیرات تغیرات 

 المناخ على الري
 

 تقدیر الوضع الحالي تعتمد التكلفة على* 
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 دوریة القیاس )األسالیب والمعدات(المقاییس  الموقع الخصائص التي سیتم رصدها أنشطة المشروع
 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

 اإلعداد/ خالل مرحلة ما قبل اإلنشاءات 
 إنشاءتهیئة الموقع قبل 
 شبكات توزیع المیاه 

إعداد نموذج التسجیل إلصابات العمال خالل  موقع اإلنشاءات  إصابات العمال
 أعمال اإلنشاءات 

المقاول في مرحلة  ال یوجد شهري
االعداد، تم طرح 
المناقصة الشراء وفقا 

 المعتادةلإلجراءات 
الخاصة بأعمال 
تسویة الموقع، إال ان 
المقاول یجب ان 
یحدد المیزانیة 

 المقبولة

تهیئة الموقف قبل إیقاف 
أعمال محطة الصرف 
الصحي ببیت الهیا 
ومعالجة بركة النفایات 

 السائلة

معدات الصحة والسالمة ومعدات 
 التعامل مع الحیوانات الفقاریة

موقع أعمال 
المعالجة وٕانهاء عمل 

 المحطة
 

 شراء مهمات الوقایة للعمال  
إعداد نموذج تسجیل الحیوانات الفقاریة 

 والحیوانات البریة

مرة واحدة خالل 
اإلعداد وقبل بدء 

 أعمال اإلنشاءات

 ال یوجد

المعسكر األساسي 
 للعمال

 

مواقع اإلنشاء  شكاوى الجیران
 بالمشروع

مرة واحدة خالل  تسجیل الشكاوى ونوع الشكوى
اإلعداد وقبل بدء 

 أعمال اإلنشاءات

 ال یوجد

 خالل اإلنشاءات 
رصد جودة الهواء الجوي 
 خالل أعمال اإلنشاءات

 

) انبعاثات الغاز(الهواء الجوي 
والجسیمات العالقة والشكاوى من 

 األتربة

الهواء الجوي 
، )انبعاثات الغازات(

الجسیمات العالقة في 
اقرب األراضي 
الزراعیة لموقع 
المضخات وشبكات 
توزیع المیاه في 

 جمع العینات والتحلیل المعملي
 تسجیل وتوثیق الشكاوى

مرة واحدة خالل 
غالبیة األنشطة لكل 

 موقع

جزء من العرض 
المالي للمقاول بشأن 
وقفاعمال محطة 

 بیت الهیا
 

 المقاول
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 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

المجتمع المحلي في 
موقع محطة الصرف 
الصحي ببیت الهیا 
وبركة النفایات 

 السائلة
رصد تأثیرات الضوضاء 

 على موقع المشروع
مستویات الضوضاء المحیطة 
والشكاوى من المجتمعات 

 المحیطة

األجهزة المحمولة لقیاس الضوضاء للوصول  مواقع المشروع
لضوضاء، توثیق إلى متوسط ممثل لمعدل ا

 وتسجیل الشكاوى

سنوي خالل 
التشغیل ومرة واحدة 
خالل أنشطة 

 اإلنشاءات

جزء من العرض 
المالي للمقاول بشأن 

اعمال تنفیذ انهاء 
 المحطة

 المقاول

رصد تأثیرات الرائحة 
 خالل أعمال اإلنشاءات

 شهري تسجیل وتوثیق الشكاوى موقع المشروع الشكاوى بشأن الرائحة من السكان

ال یوجد، یتم رصد 
األنشطة بالفعل من 

 مخففخالل 
المستخدم  الرائحة

في المضخات 
 بمحطة بیت الهیا

 –مدیر شئون البیئة 
 وحدة إدارة المشروع

رصد االهتزازات بالقرب 
 من جبانة الشهداء

موقع المشروع  مستوى االهتزازات
بالقرب من جبانة 

 الشهداء

سنویا خالل  األجهزة المحمولة لقیاس االهتزازات
التشغیل ومرة واحدة 

 أثناء اإلنشاءات 

جزء من العرض 
الفني للمقاول بشأن 

 توزیع المیاه
خالل مرحلة 

تم  –التشغیل 

المقاول خالل 
مصلحة  اإلنشاءات و

 میاه بلدیات الساحل
 خالل التشغیل
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 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

تضمین سعر 
المعدات في خطة 
اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة السابق 

 عرضها

مخلفات البناء إدارة 
والتعامل مع المخلفات 

 الخطرة

كمیات المخلفات الخطرة وغیر 
 الخطرة المتوالدة

تقدیرات كمیات المخلفات الخطرة وغیر الخطرة  موقع المشروع
فیما یتعلق بالتعامل معها ونقلها لمدفن 

 النفایات

أسبوعیا أو شهریا 
وفقا لحجم 

 المخلفات

جزء من العرض 
المالي للمقاول 

 إلدارة المخلفات

 المقاول

رصد تلوث التربة خالل 
وقف أعمال محطة 
الصرف الصحي ببیت 

 الهیا

 المالحظة البصریة موقع المشروع منطقة االنسكاب
 تسجیل وتوثیق االنسكابات

جزء من العرض  أسبوعیا 
المالي للمقاول بشأن 
 اعمال الرصد البیئي

 المقاول

أعمال المعالجة لبركة 
 السائلةالنفایات 

إعادة الزراعة نتیجة إزالة 
الطبقات العلیا من التربة، حجم 
األتربة التي سیتم إزالتها من 

 الموقع ونقلها لمدفن النفایات

تسجیل وتوثیق كمیات المخلفات خالل أعمال  موقع المشروع
 اإلعداد للمعالجة وخالل مرحلة الزراعة

جزء من العرض  شهریا 
المالي للمقاول بشأن 

 الرصد البیئي اعمال

 المقاول

رصد أوضاع الصحة 
والسالمة للعمال خالل 
أعمال اإلنشاءات 

 لمكونات للمشروع

السجالت الصحیة بشأن 
اإلصابات المهنیة وانتشار 

 األمراض المعدیة بین العمال
 

یتعاقد المشروع مع 
 مستشفى/ عیادة 

 

إعداد التقاریر عن الحاالت التي سیتم 
 استقبالها

بشأن  /ربع سنویة 
الحاالت التي سیتم 

 استقبالها

التكلفة غیر محددة 
مستشفى / عیادة  بناء على كل حالة

 الصحة المهنیة
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 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

رصد المناطق األثریة 
خالل أعمال اإلنشاءات 

 لمكونات المشروع

تسجیل أي قطع أثریة یتم العثور 
 علیها خالل أعمال اإلنشاءات

عرضها على تسجیل وتوثیق وٕاعداد التقاریر و  موقع المشروع
 السلطات المختصة

 المقاول - بشأن النتائج 

رصد التأثیرات البیئیة 
خالل أعمال اإلنشاءات 

 لمكونات المشروع

السجالت الخاصة بالتنوع الحیوي 
في حالة أي تأثیرات وٕازالتها 
والتعامل معها وتسلم للسلطات 

إعادة زراعة المناطق  –المحلیة 
 التالفة

وتوثیق وٕاعداد التقاریر وعرضها على تسجیل  موقع المشروع
 السلطات المختصة

 المقاول - شهریا

تخزین معدات ومواد 
البناء الخاصة بمكونات 

 المشروع
 

 –شكاوى المجتمعات المجاورة 
تسجیل وتوثیق الشكاوى بشأن 
مناطق التخزین المؤقتة للمواد 

 والمعدات

 المقاول - شهریا التسجیل والتوثیق موقع المشروع

 خالل التشغیل والصیانة 
خطة رصد المیاه 
الجوفیة في إطار خطة 
استرجاع وٕاعادة استخدام 

 المیاه

 22,400 موضح في جزء خاص
تم حساب التكلفة 
وفقا آلبار الرصد 
حیث یتم اجراء 
اعمال الرصد لمدة 
اربع مرات سنویا، 
یوضح الجزء 

المیاه سلطة 
 الفلسطینیة
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 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

الخاص بالرصد ما 
یخص الرصد 
السنوي لمستوى 

 المیاه
إعادة استخدام المیاه 
المسترجعة ألغراض 

 الري

تسجیل وتوثیق اإلنتاج الزراعي 
واإلصابات أو المخاطر الصحیة 
نتیجة استخدام المیاه المسترجعة 

 في الزراعة

المجتمع المحلي 
والمزارع المتصلة 
بأنشطة توزیع المیاه 

 المسترجعة

 18,000 سنویا التسجیل والتوثیق –جمع العینات 
تم حساب التكلفة 
بناء على المسح 
السنوي والتوثیق 
بدون حساب 
االستجابة الطارئة 
ألیة اوبئة او ایة 
امراض مرتبطة 
بإعادة استخدام 
المیاه المسترجعة 

 ) غیر متوقع(
تكلفة تحلیل العینات 
الخاصة بالمحاصیل 
والتربة في منطقة 

برجاء (ارشادیة 
مالحظة، انه ال 

وزارة الزراعة 
بالتنسیق مع وزارة 

 الصحة
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 دوریة القیاس )األسالیب والمعدات(المقاییس  الموقع الخصائص التي سیتم رصدها أنشطة المشروع
 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

فة لتحلیل توجد تكل
میاه الري حیث 
ستقوم سلطة المیاه 
الفلسطینیة بالرصد 

 )من خالل اآلبار
رصد مخاطر استخدام 
المیاه المسترجعة على 

 الصحة العامة

 8,000 موضح في جزء خاص
ترتبط التكلفة 

بسجالت 
المستشفیات 

والمراكز الزراعیة 
ة والعینات العشوائی

بشأن اوضاع 
الصحة العامة في 
المناطق التي یتم 
فیها استخدام المیاه 

 المسترجعة

وزارة الصحة بالتعاون 
 مع وزارة الزراعة

رصد جودة الحمأة 
ألغراض إعادة 

 االستخدام

تشمل التكلفة  موضح في جزء خاص
التقدیریة تشغیل 
وصیانة محطة 

 الصرف

إدارة الحمأة في 
محطة الصرف 
الصحي بشمال غزة 
بالتعاون مع سلطة 
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 دوریة القیاس )األسالیب والمعدات(المقاییس  الموقع الخصائص التي سیتم رصدها أنشطة المشروع
 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

بشمال غزة، الصحی
ان  المتوقعمن 

إلى تصل التكلفة 
 10,500حوالي 

تم رصد سیحیث 
مرات  5الحمأة 

على مدار اسبوعین 
 مرات سنویا 6 –

المیاه الفلسطینیة 
 )وحدة إدارة المشروع(

إدارة الحمأة وتشغیل 
في محطة  7البركة رقم  

الصرف الصحي ببیت 
مرتبطة بخطة ( الهیا

االستجابة للطوارئ في 
 )حاالت اإلخفاق

یجب ان تتم مناقشة  موضح في جزء خاص
التكلفة التقدیریة التي 
سیتم تخصیصها في 
خطة الطوارئ ما 
بین سلطة المیاه 
الفلسطینیة ومصلحة 
میاه بلدیات 
الساحل، إال ان 
المصلحة یجب هي 
التي ستخصص 
المیزانیة والتي 
ستقدر بحوالي 
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 التكلفة التقدیریة

 $بالدوالر 
 المسئولیات

دوالر  30,000
لتغطیة األنشطة 
المحددة في حاالت 

 الطوارئ
 
 

 
 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 3جدول رقم 

 
 مسئولیة الرصد إجراءات التخفیف التأثیر

 
مسئولیة اإلشراف 

 المباشر
التكلفة التقدیریة  أسالیب اإلشراف مؤشرات الرصد

 لإلشراف
 خالل أعمال اإلنشاءات

الحد من اعتماد 
المزارعین على میاه 
 .الصرف لري النباتات

التوسع في استخدام المیاه المسترجعة  •
بأسعار تنافسیة للحد من التأثیرات 

 المتوقعة
في  التوعیةالتوسع في برامج  •

 المجتمعات المجاورة في بیت الهیا
 

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة

 
 الهیئات التشریعیة

الرصد الداخلي 
لسلطة المیاه 

 الفلسطینیة
 
 

الرصد الخارجي 
 وزارة شئون البیئة

 
 

 وزارة الزراعة

تشیر الزیارات المیدانیة إلي ان  -1
المزارعین ال یستخدمون میاه 

 الصرف
زیادة عدد المشاركین في أنشطة  -2

 التوعیة
 صور أنشطة التوعیة -3
عدم استقبال شكاوى فیما یتعلق  -4

 بالتأثیرات

 الرصد الشهري
 قائمة التحقق

 
 الرصد الشهري

 لتحقققائمة ا
 

 الرصد الشهري
 قائمة التحقق

 

ال توجد تكلفة إضافیة 
 حیث أنها لألنشطة

تقع في نطاق اإلشراف 
 المباشر لكل وحدة

 

تطبیق آلیات فعالة للعمل على تفادي  • القسري إعادة التوطین 
إعادة التوطین بقدر المستطاع وفي 

سلطة المیاه 
الفلسطینیة 

یجب ان تعمل 
وحدة إدارة المشروع 

توثیق كافة اإلجراءات التي تم  -1
األفراد عدد تطبیقها للحد من 

إجراءات توثیق كافة تقاریر 
إطار (التخفیف وٕاعادة التوطین 

ال توجد تكلفة كافة 
األنشطة جزء من 
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 مسئولیة الرصد إجراءات التخفیف التأثیر
 

مسئولیة اإلشراف 
 المباشر

التكلفة التقدیریة  أسالیب اإلشراف مؤشرات الرصد
 لإلشراف

حاالت الضرورة یجب مصادرة قطع 
 محدودة من األراضي

عادة التوطین وهو عامإل إعداد إطار •
 یمثل أساس إعداد خطة إعادة التوطین

مالئمة للتعویضات  استراتیجیةإعداد  •
 من خالل خطة إعادة التوطین

فعالة للمشاورة  استراتیجیةإعداد وٕانفاذ  •
المجتمعیة بهدف الوصول للتعویضات 

المالئمة وفقا للقوانین وبناء على 
 رغبات أبناء المجتمع

مالئمة لمالك تقدیم تعویضات  •
األراضي والمستأجرین ومالك المنازل 
والمستأجرین مع تقدیم بدائل مالئمة 

 عن األراضي

بالتعاون مع 
البلدیات واألوقاف 
وسلطة األراضي 

 الفلسطینیة

التابعة لسلطة المیاه 
الفلسطینیة بالتعاون 

مع البلدیات 
ألوقاف وسلطة وا

المیاه الفلسطینیة 
لضمان إعادة 

توطین كافة األفراد 
المتأثرین والتخفیف 

 من التأثیرات

المتأثرین والتي تؤكد على تطبیق 
األسلوب المالئم مع كافة األفراد 

 المتأثرین 
الشكاوى التي تم تلقیها وكیفیة  -2

 الستجابة لهاا
 قائمة األفراد المتأثرین -3
قائمة األفراد المتأثرین الذین تم  -4

 التشاور معهم 
صور لكافة األنشطة التي قام  -5

 األفراد المتأثرین بتنفیذها
الوثائق الخاصة بتحدید األفراد  -6

 المتأثرین وكیفیة تعویضهم
 تقاریر النتائج بعد التأثیرات -7

 

سیاسة إعادة التوطین وخطة 
 )عمل إعادة التوطین

 

أنشطة سلطة المیاه 
 الفلسطینیة

المخاطر المتوقعة على 
المجتمعات المجاورة 

نتیجة عدم وجود أسوار 
 7محیطة بالبركة رقم 

یجب بناء سور حول البركة مع 
في اعلي السور حتى  ةواقی تركیباسالك

 ال یتمكن األطفال من الدخول

سلطة المیاه 
الفلسطینیة 

 والمقاول

ستقوم سلطة المیاه 
الفلسطینیة بالتعاون 
مع المحلیات برصد 
الحراس في المنطقة 
حتى استكمال بناء 

 السور
 

القیام بزیارات میدانیة بهدف  -1
ضمان إنشاء السور بالشكل 

 السلیم
التي یتم الحد من الشكاوى  -2

 استقبالها من المجتمع المحلي
الحد من عدد الحوادث بعد بناء  -3

 السور

 توثیق الزیارات المیدانیة
 
 

الشكاوى من المجتمع المحلي 
 والبلدیات

 

 ال توجد

 ال توجد الزیارات المیدانیة للموقعالحد من عدد الشكاوى التي یتم  -1وحدة إدارة المشروع  المقاولنشر المعلومات المطلوبة في المجتمع  •تأثیرات اإلزعاج 
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 مسئولیة الرصد إجراءات التخفیف التأثیر
 

مسئولیة اإلشراف 
 المباشر

التكلفة التقدیریة  أسالیب اإلشراف مؤشرات الرصد
 لإلشراف

للمجتمع خالل أعمال 
، تأثیر المواسیرإنشاء 

األتربة والدخان 
المنبعثة على صحة 
األفراد في المناطق 

 المجاورة
 

 المحلي
إتباع كافة إجراءات التخفیف الموضحة  •

 في خطة اإلدارة البیئیة

 
سلطة المیاه 
الفلسطینیة 

مشرف الصحة (
 )والسالمة والبیئة

التابعة لسلطة المیاه 
 الفلسطینیة

استقبالها من المجتمعات المجاورة 
 والمتعلقة بهذه التأثیرات

تشیر تقاریر التدخالت إلى تراجع  -2
التأثیرات وأنها قد أصبحت في فئة 

 التأثیرات المحدودة
نتائج القیاسات والتحلیالت البیئیة  -3

 في الفئات المقبولة
تشیر التقاریر التي قام بإعدادها  -4

المشرف إلى ان التأثیرات تتوافق 
ع المعاییر البیئیة الخاصة م

 بسلطة جودة البیئة والبنك الدولي

 توثیق نتائج الزیارة
الشكاوى التي یتم استقبالها من 

 المجتمع

 خالل التشغیل
الرائحة الكریهة 

والحشرات المتوالدة في 
برك الترشیح التي تؤثر 

على صحة سكان 
 المناطق المجاورة

یجب مكافحة الحشرات باستخدام  •
 اإلجراءات المالئمة بیئیا

تنفیذ برامج التوعیة للحد من التأثیرات  •
 السلبیة النتشار الحشرات

•  

سلطة المیاه 
الفلسطینیة 

بالتعاون مع وزارة 
 الصحة

سوف تقوم وزارة 
شئون البیئة بالتعاون 

مع وحدة إدارة 
المشروع في سلطة 

المیاه الفلسطینیة 
ذ إجراءات برصد تنفی
 التخفیف

 

تشیر تقاریر المتابعة الخاصة  -1
بوزارة شئون البیئة لعدم وجود 

 تأثیرات
زیادة عدد حمالت مكافحة  -2

 الحشرات
األوضاع الصحیة لسكان المناطق  -3

 المجاورة لبرك الترشیح
تشیر الزیارات المیدانیة لعدم وجود  -4

 ذباب

 التقاریر الشهریة
 تقاریر المراكز الصحیة

 ال توجد

 ال توجد التقاریر الشهریة عدم استقبال شكاوى بهذا الشأن -1تقوم وزارة شئون سلطة المیاه محاولة إدماج التجار في قطاع تجارة  •التأثیرات السلبیة على 
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مسئولیة اإلشراف 
 المباشر

التكلفة التقدیریة  أسالیب اإلشراف مؤشرات الرصد
 لإلشراف

سبل كسب العیش 
بالنسبة لتجار األسمدة 

 الكیماویة

الحمأة، باإلضافة لبرامج التوعیة بشأن 
 ممیزات استخدام الحمأة

 

الفلسطینیة مع 
 التجار

البیئة بالتعاون مع 
وزارة الزراعة ووحدة 

إدارة المشروع 
بسلطة المیاه 

الفلسطینیة برصد 
تنفیذ إجراءات 

 التخفیف 

عدد التجار المشاركین في  -2
 المشروع

عدم وجود شكاوى بشأن التأثیر  -3
 على مصادر الدخل

 زیادة عدد أنشطة التوعیة -4
ر قوائم المشاركین في حضو  -5

 أنشطة التوعیة
 زیادة الطلب على الحمأة -6

التأثیرات السلبیة على 
سبل كسب العیش 

بالنسبة لمشغلي اآلبار 
 ومالك اآلبار

توفیر فرص عمل جدیدة لمشغلي  •
 اآلبار من خالل المشروع

توفیر میاه مدعمة لمالك اآلبار من  •
المشروع ومن میاه الشرب من خالل 

 البلدیات
 تعویضهم عن تكلفة حفر البئر بالكامل •

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة 

 البلدیات

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة والبلدیات

 عدم استقبال شكاوى بهذا الشأن -1
عدد مشغلي اآلبار الذین تم  -2

 توظیفهم
مستوى الرضا عن الوظیفة  -3

 الجدیدة
 الزیارات المیدانیة لألفراد المتأثرین -4

المستحقین قوائم تحدید  -1
 للتعویضات

قائمة فرص العمل التي تم  -2
 توفیرها لمشغلي اآلبار

إیصاالت حصول مشغلي  -3
اآلبار عن كامل قیمة 
 التعویضات المستحقة

 ال توجد

بعض المحاذیر على 
زراعة مستخدمي المیاه 

المسترجعة ألنواع 
معینة من المحاصیل 

 بالنسبة 

عقد جلسات اإلرشاد لرفع وعي  •
المزارعین بشأن أنواع المحاصیل التي 

یجب زراعتها باستخدام المیاه 
 المسترجعة 

 

سلطة المیاه 
الفلسطینیة ووزارة 

 الزراعة

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة

زیادة عدد المزارعین المشاركین  -1
 في جلسات التوعیة

 قوائم التسجیل -2
نشر المادة التعلیمیة الخاصة  -3

بجلسات اإلرشاد على الموقع االلكتروني 
 لسلطة المیاه الفلسطینیة

 توثیق كافة األنشطة  -4

 قوائم المشاركین -1
 الصور -2
 محاضر الجلسات -3

 ال توجد
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مسئولیة اإلشراف 
 المباشر

التكلفة التقدیریة  أسالیب اإلشراف مؤشرات الرصد
 لإلشراف

تراجع عدد الشكاوى التي یتم  -5
 استقبالها

سوف یؤدي إنشاء 
البركة بالقرب من 

جبانة الشهداء لبعض 
اإلزعاج ألسر المتوفین 

 خالل مراسم الدفن  

أهم مصادر اإلزعاج هي الرائحة  •
ویجب اتخاذ كافة اإلجراءات 

 للحد من الرائحة) اإلجراءات البیئیة(

 

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة

وحدة إدارة المشروع 
التابعة لسلطة المیاه 

 الفلسطینیة

 عدم استقبال أي شكاوى -1
تشیر الزیارات المیدانیة لعدم وجود  -2

 رفض للمشروع في منطقة الجبانة

 الزیارات المیدانیة للموقع -1
توثیق نتائج الزیارات  -2

 المیدانیة
الشكاوى التي یتم استقبالها  -3

 من المنطقة

 ال توجد

المخاطر الصحیة 
نتیجة تناول السكان 

لبعض المحاصیل غیر 
 الناضجة من المزرعة

 

یجب عقد جلسات اإلرشاد لرفع وعي  •
السكان بشأن أنواع المحاصیل التي 

باستخدام المیاه  یجب زراعتها
 المسترجعة

سلطة المیاه 
الفلسطینیة 

بالتعاون مع وزارة 
الزراعة والجمعیات 

 األهلیة 

سلطة المیاه 
 الفلسطینیة

 الحد من عدد األفراد المتأثرین -1
إعداد وتوزیع المواد اإلرشادیة  -2

 على المزارعین
عدم استقبال شكاوى في هذا  -3

 الشأن

 قائمة المشاركین -1
 الصور -2
 الجلساتمحاضر  -3

 ال توجد
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 المخاطر/ خطة الرصد ومؤشراتها وخطة االستجابة للطوارئ 

 
 خطة رصد المیاه الجوفیة. ا

 مواقع آبار الرصد

یجب ان یقع الصف األول من آبار الرصد قبل الصف األول من آبار االسترجاع في اتجاه حوض الترشیح 
الثاني من اآلبار بعد الصف الثاني من آبار االسترجاع، لضمان جودة المیاه الجوفیة ویجب ان یقع الصف 

كما سیتم استخدام اآلبار الخمسة القائمة حالیا في شبكة الرصد التي قامت . خارج منطقة اآلبار المسترجعة
ة تقییم األثر البیئي یحدد تقریر دراس.سلطة المیاه الفلسطینیة بإنشائها مؤخرا لتستخدم في رصد حوض الترشیح

 .واالجتماعي مواقع آبار الرصد بالتفصیل
 

 العناصر التي سیتم رصدها

یحدد تقریر دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي كافة العناصر التي سیتم رصدها، الهدف األساسي لعملیة 
الخزان الجوفي، وقد تعكس  معالجةاعمال الرصد هو مراجعة جودة المیاه الجوفیة بعد الترشیح ومراجعة تشغیل 

هذه العوامل حالة المیاه الجوفیة بعد الترشیح الجزئي لمیاه الصرف، یمكن تحدید هذه المیاه في المعامل الموجودة 
 .بقطاع غزة ویعرض التقریر الرئیسي دوریة الرصد بصورة تفصیلیة

 
 

 خطة رصد الحماة. ب

 رصد جودة الحمأة

 :ليتشمل اعمال الرصد المطلوبة ما ی
الزرنیخ والكادمویم والكروم والزئبق والمولیبدینوم ( في الحمأة رصد عشر أنواع من المعادن الثقیلة .1

لتحدید مستویات المعادن الثقیلة في الحمأة بالمقارنة بالمجموعة أ من الحدود ) والنیكل والسیلینوم والزنك
 .8.5القصوى المسموح بها في الجدول 

المجموعة القولونیة والسالمونیال والدیدان الخیطیة (الرصد لتحدید تركیزات مسببات األمراض  .2
 .8.5بالمجموعة أ من الحدود القصوى المسموح بها في الجدول بالمقارنة ) والفیروسات المعویة

ویتم من خالل ، vector attraction reduction (VAR)الرصد بهدف ضمان الحفاظ على مستوي  .3
مكونات  لتحدیدتحلیل خمس عینات من الحمأة  یجب، %38من المواد الصلبة المتطایرة بنسبة  دالح

 .المواد الصلبة المتطایرة لفترة تصل إلي أسبوعین
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 دوریة الرصد

على كمیات Vector attractionصد الدوري للمعادن الثقیلة ومسببات األمراض و یعتمد تحدید اقل فترة للر 
یجب تحلیل خمس عینات من الحمأة لتحدید مكونات الحمأة المستخدمة والكمیات التي یتم التخلص منها سنویا، 

 %.38المواد الصلبة المتطایرة في خالل أسبوعین لضمان الحد من مكونات المواد الصلبة المتطایرة بنسبة 
 

 مواقع سحب عینات الحمأة

ت قریبة من الموقع بقدر اإلمكان قبل استخدام الحمأة في األراضي، بالنسبة یجب ان تكون مواقع جمع العینا
یوم من  100لمحطة الصرف الصحي بشمال غزة یجب جمع عینات الحمأة من منطقة التخزین بعد إتمام 

التخزین، وحتى تكون العینات ممثلة یجب ان یتم جمع عینات مركبة من عدة مواقع في منطقة التخزین ومن 
 .ة مختلفة من األعماقمجموع

 
 
عدم توافر مصادر في حاالت الطلب على الطاقة وخطة استدامة توفیر مصادر الطاقة وخطة االستجابة . ج

 الطاقة

لتوافر مصدر مستدام للطاقة في حاالت انقطاع التیار  حتاج تشغیل وصیانة محطة المعالجة وشبكات التوزیعی
الكهربائي حتى ال یحدث تدهور في نوعیة وكمیة المیاه المعالجة في الشبكة، ونظرا لعدم توافر مصادر بدیلة  
للطاقة في قطاع غزة یمكن االعتماد علیها فإن سلطة المیاه الفلسطینیة ومصلحة میاه بلدیات الساحل باعتبارها 

المسئولة عن تشغیل محطة الصرف الصحي بشمال غزة سوف تقومان بإعداد خطة لتوفیر مصادر  اتالجه
 : بدیلة للطاقة یمكن االعتماد علیها بشكل مستدام، باإلضافة لذلك فقد تم إعداد خطة للطوارئكما هو موضح

في حالة انقطاع الكهرباء من : ببیت الهیا الصحي بالنسبة للمضخات الخاصة بمحطة الصرف -
كیلو فولت،  900لكهرباء یعمالن بالدیزل بطاقة تصل إلى لالشبكة المحلیة، یتوافر حالیا مولدین 

ستمرار تشغیل األحمال المطلوبة، إال ان المولد الثاني االبر كافیتوفي هذه الحالة فإن مولد واحد یع
 .الطاقة القصوى للتشغیلیستخدم بصورة احتیاطیة للحفاظ على 

في حالة انقطاع التیار الكهربي الناتج عن الشبكة : بشمال غزةالصحي بالنسبة لمحطة الصرف  -
كیلو فولت  800المحلیة فإنه یتوافر ثالث مولدات تعمل بالدیزل تصل طاقة كل محول منها إلى 

 .وهو ما یكفي الستمرار تشغیل كامل األحمال بالمحطة
في حالة انقطاع التیار الكهربي الناتج عن الشبكة المحلیة فإنه : واعادة االستخدامنظام االسترجاع  -

كیلو فولت لتشغیل المرحلة األولي بینما  500یتوافر مولدین دیزل تصل طاقة كل منهما إلى 
كیلو فولت لیتم استخدامها لتشغیل المرحلة الثانیة، وهو ما یكفي  500یتوافر ثالث مولدات بطاقة 

 .رار تشغیل كامل األحمال في النظامالستم
 7خطة االستجابة للطوارئ اثناء تشغیل البركة رقم . د

ویكون لها تأثیرات سلبیة ویجب اتخاذ إجراءات بشكل مفاجئ  قد تحدثالطوارئ هي المواقف التي  حاالت
من بین المواقف الطارئة التي یمكن ان تحدث هي . تصحیحیة عاجلة وفعالة للحد من هذه التأثیرات السلبیة
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، نظرا ألنها سوف تستخدم الستیعاب الكمیات اإلضافیة من محطة 7حدوث حالة توقف مفاجئة في البركة رقم 
ومن بین حاالت الطوارئ التي قد تقع بیت الهیا، ببعد توقف محطة الصرف الصحي  الضخ المركزیة الشمالیة

، فشل اجراءات الطوارئ، اختبار خطة االستجابة للطوارئ، 7توقف العمل بالبركة رقم : ما یلي 7في البركة رقم 
 .تالمیزانیة المتاحة، توثیق حاالت الحوادث، ویعرض التقریر األساسي للدراسة هذه االجراءا

 

 وعلى التشغیل  محطة الصرف الصحي بشمال غزةالمخاطر على مباني . ه

حاالت انقطاع التیار الكهربائي التي قد تحدث اثناء تشغیل محطة الصرف الصحي بشمال غزة، في حالة  -
 .محطة المعالجة من) او میاه(االنقطاع التام للكهرباء لن یتم انتاج اي حمأة 

الكهربائي في حالة انقطاع التیار الكهربائي الرئیسي وفي هذه الحالة یتم تشغیل محطة  االنقطاع الجزئي للتیار -
ال یحدث تأثیر على جودة الحمأة نتیجة االنقطاع الجزئي للطاقة نظرا المعالجة من خالل خزانات الغاز، 

 .معالجة بشكل مشابه للظروف العادیةالالستمرار تشغیل محطة 
انقطاع الكهرباء الجزئي هي التقلیل من الهواء المستخدم  في حاالتاحد البدائل األخرى التي یمكن تطبیقها  -

 .، وبالتالي یمكن زیادة الوقت الالزم لتشغیل محطة المعالجة)على سبیل المثال% 50بنسبة (في خنادق األكسدة 
التیار الكهربائي والتخلص من الحمأة  عبعد انقطا بدقةفي كافة الحاالت فإنه یجب رصد معاییر جودة الحمأة  -

 .في مدفن  النفایات في حالة عدم التزام الحمأة المتوالدة بالمعاییر المطلوبة لالستخدام في الزراعة
 

 )میاه الصرف المعالجة(خطة رصد الشئون العامة بعد استخدام المیاه المسترجعة . و
 میاه الري

تم عرضها في تقریر دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي مرتین سنویا خالل یجب قیاس كافة العناصر التي 
من مواقع سحب العینات في المنطقة (فترات التدفقات الدنیا والقصوي في شهري فبرایر واغسطس على التوالي 

 ).االرشادیة
 

 التربة
الزرنیخ والكادمیوم والكروم والرصاص : سنویا ما یلي واحدة من العناصر التي سیتم رصدها في التربة مرة

 .والزنك واألترازینوالنیكل والنحاس 
 

 المحاصیل
الزرنیخ والكادمیوم والكروم والرصاص والنیكل : في المحاصیل خالل فترة الحصاد یجب قیاس العناصر التالیة

 Atrazine والنحاس والزنك و
 انتشار األوبئةرصد 

تقـوم وزارة الصـحة بأعمـال الرصـد لكافـة األوبئـة التـي قـد تظهـر فـي المنطقـة  فإنـه یجـب انكما هو موضح سلفا 
المیاه المسترجعة، وفـي حالـة تعتمد في الري على من خالل مراكز الصحة التي تقع في المنطقة التي سوف یتم 

م وزارة الصــحة ظهــور أي اعــراض لألمــراض الناتجــة عــن اســتخدام المیــاه المســترجعة علــى ســكان المنطقــة تقــو 
بــإبالغ ســـلطة المیـــاه الفلســـطینیة بهـــذه األعـــراض فـــورا مـــن اجـــل فحـــص المیـــاه وشـــبكات التوزیـــع، ویجـــب ان یـــتم 
الفحــص للوصــول إلـــى مصــدر العــدوى او المـــرض، وســوف یقــوم الفریـــق المســئول عــن فحـــص اســباب المـــرض 
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مثــل وزارة الصــحة ومصــلحة میــاه  بإخطــار ســلطة المیــاه الفلســطینیة بالتنســیق مــع الجهــات الحكومیــة المختصــة
 .بلدیات الساحل ووزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة

 
یتم كافة اتخاذ اجراءات الطوارئ التي قامت بإعدادها سوعند التأكد من ان مصدر المرض هو المیاه المسترجعة 

ه حتـى دراسـة الموقـف، وفـي سلطة المیاه الفلسطینیة بالتنسیق مع مصلحة میاه بلدیات الساحل لوقف توزیع المیـا
حالة إذا كـان مصـدر اإلصـابة او المـرض یرجـع لسـبب اخـر فإنـه یجـب اتبـاع االجـراءات المحـددة مـن قبـل وزارة 

 .الصحة بشأن انتشار األمراض واألوبئة
 
 )بالنسبة للخزانات والمضخات(المخاطر األمنیة . ز

دود اإلسرائیلیة، وبالتالي فهي قـد تتعـرض لمخـاطر تقع محطة الخزانات والمضخات في المنطقة العازلة على الح
أمنیة شدیدة نظرا الرتفاع الخزانات وبالتالي سوف یكون هناك احتماالت لحـدوث أعمـال تخریـب نتیجـة العملیـات 

 .العسكریة اإلسرائیلیة، وقد یؤدي التخریب لتدمیر كلي أو جزئي لمقومات البنیة األساسیة
 

أنهـــا ) یمكــن رؤیتهـــا لــیال(حة ویكتــب علـــى الخــزان بــألوان مضـــیئة یجــب تركیــب لوحـــات إرشــادیة واضـــ -
منطقـــة لخـــدمات البنیـــة األساســـیة لیـــتم تمییزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن مقومـــات البنیـــة األساســـیة فـــي المنطقـــة 

 .المحیطة
من المقترح بناء حائط اسمنتي مسمط حول الخزان لتفادي أي تسربات قد تحدث نتیجة تسرب الفـائض  -

أمتــار مــن الخــزان للســماح بترشــیح  3-2، باإلضــافة إلــي تركیــب أحجــار علــى بعــد للمنطقــة المحیطــة
ان یـتم تنفیـذ المشـروع بمیـل المیاه قبل تسربها للمیاه الجوفیة، ولتفادي تسرب المیاه للجبانة من المقتـرح 

أرضیة  الموقع في اتجاه الشمال الغربي، باإلضافة لذلك فإنه نظرا لتوافر األراضي یمكن إقامة قناة في
اقـــرب مصــرف بالطاقــة االســـتیعابیة (مفتوحــة الســتیعاب الفـــائض ویــتم ربــط القنـــاة بالمصــارف األخــرى 

 ).المالئمة
 ج

 معاییر الرصد االجتماعي. ح

مصــادرة األراضــي وتقــدیر قیمــة بالخاصــة األعمــال  مـن المالحــظ ان أهــم األنشــطة التــي یجــب رصــدها هـي تلــك 
یجــب اعــداد نمــاذج . فإنــه یجــب التركیــز علــى الشــكاوى وٕاعــداد التقــاریر ذلــكإلــى باإلضــافة الوحــدات واألراضــي، 

 .الرصد حتى یمكن الوصول ألسالیب اإلدارة المالئمة والرصد الفعالالستخدامها في اعمال 
 ج

یجــب إعــداد تقــاریر ربــع ســنویة عــن أنظمــة الرصــد واإلدارة وتقــدیمها لــإلدارة الرئیســیة بســلطة المیــاه الفلســطینیة، 
 .تقوم وحدة إدارة المشروع بتنفیذ آلیات الرصد واإلدارةسوف 

لجنـة التعویضـات هـي المسـئولة عـن تقـدیر . أ: یجب تعیین الفئات الوظیفیة التالیة حتي یمكن تنفیذ نظام الرصـد
باإلضـافة إلـى ذلـك فإنـه . ب. قیمة التعویضات ویجب ان تقوم المحافظة بتقییم اللجنـة خـالل عملیـة التعویضـات

 .كجزء من نظام الرصد للمتابعةعیین مسئول التنمیة االجتماعیة یجب ت
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 الموارد البشریة وبرامج التدریب المطلوبة

 
سوف یتم تعیین مسئول شـئون البیئـة بوحـدة إدارة المشـروع ومسـئول التنمیـة اإلداریـة للعمـل بـدوام كامـل  -

 .في المشروع
لسطینیة من بین مسئولي التدریب في قطـاع البیئـة من المقترح اختیار احد العاملین من سلطة المیاه الف -

 . الرصد والمعامل اعمال ممن لهم خلفیة في
االقتصـادیة، ویجـب ان یتمتـع  –سیتم تدریب مسئول التنمیة االجتماعیة على الموضوعات االجتماعیـة  -

 .بخبرة في موضوعات إعادة التوطین القسري والتوعیة العامة
دوریـات إشـراف مسـتمرة علـى الموقـع، لـذا یفضـل تعیـین اثنـین مـن العـاملین من الضروري أیضا تعیـین  -

 .في اإلشراف باإلضافة لذلك سوف یساعد اإلشراف في توثیق وتسجیل مختلف مراحل المشروع
بعـــد اســـتكمال مرحلـــة اإلنشـــاءات یجـــب تعیـــین مســـئول لمتابعـــة التشـــغیل والصـــیانة یكـــون مســـئول عـــن  -

 .نفایات السائلةنظام استرجاع ال تسجیل وتوثیق
 

 .اجراءات الدعم المؤسسي المقترحة خالل مراحل التنفیذ 4یعرض جدول رقم 
 

 الدعم المؤسسي والتدریب اثناء التنفیذ 4جدول 
 

 نوالمشارك الجدول الزمني المكونات الدعم المؤسسي
التكلفة 
 التقدیریة 

($) 
 تعلیقات

برامج التدریب 
على خطة اإلدارة 
البیئیة وخطة 

 الرصد

خصائص المشروع 
والجوانب القانونیة 
والتأثیرات البیئیة وٕاجراءات 
التخفیف والرصد والتقییم 
والتقاریر والتوثیق وتشمل 

 النماذج واألشكال

العاملین في وحدة إدارة  قبل بدء التنفیذ
 المشروع

العاملین في مصلحة میاه 
 بلدیات الساحل

20,000 
 دوالر

 للجلسة

فصل دراسي، 
زیارات 

یدانیة، م
 تدریبات

الجوانب البیئیة 
لتوزیع وشبكات 

 استرجاع المیاه

أنواع عملیات المعالجة، 
المعاییر البیئیة الدولیة، 
المعاییر القومیة واإلقلیمیة، 
أهداف جودة وكمیات 
المیاه، أنظمة إدارة وتوزیع 

 الحمأة

مرة واحدة قبل 
 بدء التنفیذ

 سلطة المیاه الفلسطینیة
بلدیات مصلحة میاه 

 الساحل
محطة الصرف إدارة 
 بشمال غزة الصحي

 وزارة شئون البیئة
 وزارة الزراعة

25,000 
 دوالر

 للجلسة

فصل دراسي، 
زیارات 

میدانیة، 
 تدریبات

المراجعة البیئیة 
 والتفتیش

أسالیب المراجعة البیئیة 
وقوائم التحقق والتقاریر 

 البیئیة

مرة قبل التنفیذ 
 ثم مرة كل سنتین

سلطة المیاه الفلسطینیة 
، )وحدة إدارة المشروع(

مصلحة میاه بلدیات 

25,000 
 دوالر

 للجلسة

 فصل دراسي
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الساحل، الجمعیات  
، وزارة )PARC(الزراعیة 

شئون البیئة ووزارة الصحة 
 ووزارة الزراعة

التدریب على 
خطة الطوارئ 

نظرا لمخاطر (
تشغیل البركة رقم 

للتدفق ونتیجة  7
للمخاطر األمنیة 

 )بالخزان المرتبطة

وصف خطة االستجابة 
للطوارئ والتدریب على 

 خطة الطوارئ

 

مرة قبل التنفیذ 
 سنویاثم مرة 

سلطة المیاه الفلسطینیة 
، )وحدة إدارة المشروع(

مصلحة میاه بلدیات 
 الساحل

25,000 
 دوالر

 للجلسة

فصل 
دراسي، 
 تدریبات

التقییم البیئي، 
التواصل 

المجتمعي 
والمسوح 

المجتمعیة 
 والتفتیش

 

مهارات التواصل، االتصال 
الجماهیري، المسوح 
االجتماعیة، العینات، 

 التحلیل والتقاریر

مرة قبل التنفیذ 
 ثم مرة كل سنتین

سلطة المیاه الفلسطینیة 
، )المشروعوحدة إدارة (

مصلحة میاه بلدیات 
الساحل، الهیئات الخاصة، 
الجمعیات الزراعیة 

)PARC( 

25,000 
 دوالر

 للجلسة

فصل دراسي، 
زیارات 

میدانیة، 
 تدریبات

 
 

 المشاورة المجتمعیة
تم االعتماد على األسلوب التشاركي وجلسات المشاورة المجتمعیة خالل اعداد دراسة تقییم األثر البیئي 

اعي، وقد تضمنت المنهجیة المستخدمة تطبیق المدخل من اسفل ألعلي باستخدام مجموعة مختلفة من واالجتم
األدوات البحثیة لتحقیق اهداف الدراسة، وقد قام االستشاري بتحلیل ومراجعة كمیة ضخمة من البیانات المتوافرة 

 .من مصادرها األساسیة والثانویة
 :في اطار المشروع فیما یلي وتتلخص اهم انشطة المشاورة المجتمعیة

 جلسة تحدید النطاق في اطار دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي . 1
لتمثیل ، وقد حضرها مجموعة كبیرة 2012یولیو  10تم عقد جلسة لتحدید نطاق الدراسة في قطاع غزة یوم 

ممثل (األطراف المعنیة من ذوي المصلحة من البلدیات والمؤسسات الدولیة النشطة في قطاع غزة  مختلف
واألكادیمیین والجمعیات األهلیة والمجتمع المحلي وسلطة المیاه الفلسطینیة والوزارات والجهات ) الیونیسف

العاملون في انشاء محطات والمقاولون ) حضر االستشاري األلماني باإلضافة للشریك المحلي(االستشاریة 
 .معالجة میاه الصرف والعاملون بمحطة الصرف الصحي بشمال غزة

 

 المشاورة من خالل الدراسة المسحیة واألدوات التشاركیة. 2
تم تنفیذ اعمال المشاورة مع مختلف األطراف من ذوي المصلحة خالل فترة تحدید نطاق الدراسة من خالل 

المتعمقة ومجموعات المناقشة البؤریة مع مختلف األطراف المعنیة من ذوي  الدراسة المسحیة والمقابالت
المصلحة كما هو موضح بصورة اكثر تفصیال في الفصل الثاني من منهجیة اعداد دراسة تقییم األثر البیئي 
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تم تطبیقه  ، باإلضافة إلى المسح الذي2012واالجتماعي والتي تم تنفیذها في الفترة ما بین شهري یولیو وسبتمبر 
وتحدید قیمة الرسوم وقد تم تنفیذ هذا االستبیان خالل الفترة ما بین یولیو إلي سبتمبر  الدفعواستبیان الرغبة في 

2012. 
 تأكدتم العلى الرغم من انه كان من المخطط تركیب شبكات توزیع المیاه على اراضي وزارة األوقاف إال انه قد 

وبالتالي سوف یتم تنفیذ دراسة لتحدید خطة اعادة التوطین بشكل  القسري طینضرورة تنفیذ اعمال اعادة التو  من
یا اعداد الشروط المرجعیة لخطة اعادة التوطین وعرضها في مالحق تقریر دراسة تقییم األثر تفصیلي وجاري حال
 .البیئي واالجتماعي

 

 المشاورة المجتمعیة في اطار دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي. 3
تم عقد جلسة المشاورة المجتمعیة الثانیة بعد تقدیم مسودة تقریر دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي والتي 

، وقد كان الهدف من اعداد جلسة المشاورة المجتمعیة الثانیة عرض نتائج التقریر 2012اكتوبر  22عقدت في 
المتوقعة واجراءات التخفیف المقترحة وخطط من حیث الجوانب البیئیة واالجتماعي وتشمل تحلیل التأثیرات 

 .االدارة والرصد لمختلف مراحل المشروع
 53وي المصلحة، وقد حضر االجتماع ذشخص من مختلف المؤسسات واألطراف  80دعوة اكثر من  توقد تم

، وجدیر بالمالحظة مدى حماس )رجل 44(من الذكور % 83و) سیدات 9(من االناث % 17شخص من بینهم 
بشأن المشروع نظرا ) برنامج األمم المتحدة االنمائي وبرنامج األمم المتحدة إلغاثة الالجئین(المؤسسات الدولیة 

 .لرد الفعل االیجابي نحو جلسة المشاورة، كما شارك المزارعون وافراد المجتمع خالل الدراسة
المشاورة المجتمعیة وتحدید النطاق، وبناء على نتائج اعمال المشاركة المجتمعیة في المجمل وتحدیدا جلستي 

ملخص ما اثاره الحاضرین من األطراف المعنیة من ذوي المصلحة من نقاط خالل  5یعرض الجدول رقم 
 .النقاش
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 ملخص نتائج النقاش مع األطراف المعنیة من ذوي المصلحة وجلسات المشاورة المجتمعیة 5جدول رقم 

 سلطة المیاه الفلسطینیة  –االجابة من وحدة تنفیذ المشروع  مختصر والتساؤالت التي تم اثارتهاشرح  مكون المشروع
استشاري دراسة تقییم األثر البیئي االجابة من 

 واالجتماعي

 جلسة المشاورة المجتمعیة األولي

 واعادة استخدام میاه الصرف استرجاع

 10االسترجاع لري األشجار في تم تصمیم وتنفیذ نموذج آبار  استرجاع المیاه
 27شوارع، نحن نتمنى ان یكون لمدینة غزة نصیب من اآلبار ال

 .المزمع انشاؤها وفقا لتصمیم المشروع

یعتبر المشروع تجربة رائدة لمشروع استرجاع المیاه وسوف تستفید بلدیة غزة 
 .بالتأكید من المشروع

 

 

شكل من اشكال المتابعة ألعمال ترشیح وجودة  أيهل هناك  
 المیاه الجوفیة؟

دراسة للمیاه الجوفیة  كما تم القیام بسوف یتم انشاء نظام متكامل للرصد 
تحلیل ویتم حالیا  ،بعد بدأ تشغیل األحواضو  2008 عام قبل الحقن خالل

 على وزارتي الزراعةالنتائج ثم یتمعرض مرات سنویا  5 المیاه الجوفیة
 .والبیئة

 

یحتاج تشغیل محطة الصرف الصحي بشمال غزة الستهالك  
كمیات مرتفعة نسبیا من الكهرباء بینما نعاني من نقص في 

 الكهرباء، هل هناك مراعاة العتبارات استهالك الكهرباء بالمحطة؟
 

 من الكهرباء سوف یتم توفیرمیجا وات  3تحتاج محطة المعالجة لحوالي 
المتوالد غاز المیثان عبر استخدام االنتاج الذاتي خالل من هذه من % 60
لتشغیل  للكهرباء تم توفیر اربع مولدات فقد الحمأة، باإلضافة إلى ذلك من

المحطة بكامل طاقتها، بینما تناقش سلطة المیاه الفلسطینیة مع الحكومة 
 ولامن الكهرباء، كما حالمطلوبة توفیر االحتیاجات  امكانیةاالسرائیلیة 

التفاوض مع الحكومة المصریة لتوفیر االحتیاجات من البنك االسالمي 
 .الكهرباء

 

تتمیز المیاه المعالجة بالجودة، لماذا اذا سیتم استرجاع المیاه  
 الجوفیة، هل سیؤدي ذلك الرتفاع التكلفة؟

  

اعادة استخدام المیاه المعالجة  بشأنتم تطبیق بعض التجارب  
لزراعة بعض انواع المحاصیل وقد ادت لنتائج طیبة حیث ان 

هناك احتماالت لبعض التأثیرات في حالة زیادة او نقص 
بشأن هذه  اتحالیا اعداد دراس ویجري. المكونات المغذیة

یسر سلطة المیاه الفلسطینیة التنسیق مع مؤسسة االغاثة الزراعیة 
الفلسطینیة واالتحاد الزراعي باعتبارهم ضمن األطراف الفاعلة التي سوف 

 . تتعاون معكم من خالل المكتب االستشاري
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نوعا  5000، كما تنوي سلطة المیاه الفلسطینیة زراعة الموضوعات
لمحاصیل باستخدام المیاه المعالجة لذا فیمكن ان مختلفا من ا

 .یكون هناك تعاون من اجل تبادل الخبرات
الجانب (ي شرق غزة فتقع یجب مالحظة ان بعض اآلبار  

 )االسرائیلي
 سوف یتم دراسة هذا الموضوع واختبار هذه اآلبار

 

 

 بتغطیة تكلفة التشغیل في المستقبل؟ ما الجهة التي ستقوم 
 

تم تقدیر تكلفة التشغیل خالل الدراسة وسوف یتم االتصال بمختلف جهات 
األطراف المعنیة من ذوي المصلحة لتحدید اآللیات المطلوبة لتوفیر التكلفة 

األراضي الالزمة للتشغیل، ویعتبر هذا المشروع من األولویات في 
فسوف یتم وبشكل عام هناك اهتمام بموضوعات المیاه وبالتالي ، الفلسطینیة

 .ایضا دراسة امكانیة تحلیة میاه البحر او اعادة استخدام المیاه المعالجة

 

 أيولكن ال توجد من المخطط نقل الحمأة لمدفن النفایات  اعادة استخدام الحمأة

 معلومات بشأن ارسال الحمأة لمدفن النفایات

هذا  سوف یتناول المكتب االستشاري: فیما یتعلق بإعادة استخدام الحمأة
الموضوع خالل الدراسة بهدف التنبؤ بكمیات الحمأة التي سوف یتم ارسالها 

لمدفن النفایات، بعد اعداد مسودة تقریر دراسة تقییم األثر البیئي 
واالجتماعي سوف یتم ارساله إلى البلدیات وٕالى مختلف فئات األطراف 

 المعنیة من ذوي المصلحة

 

المتوالدة محدودة، هل قمتم  من المتوقع ان تكون كمیات الحمأة 
بدراسة األراضي التي سوف تستخدم فیها الحمأة ونوعیة األراضي 

 .مدى تحتاج الستخدام الحمأة أيوٕالي 
 

سوف یتم انتاج كمیات هائلة من الحمأة والغاز  
من محطة المعالجة ووفقا لعینات الحمأة والتربة 

معادن ثقیلة،  أيالتي تم تحلیلها لم یظهر وجود 
 .كما سیتم اعادة دراسة الحمأة مرة اخرى

 ببیت الهیا الصحي انهاء العمل بمحطة الصرف
بالنسبة لكمیات األكسجین الحیوي المتوالد من محطة المعالجة  

والتي سوف تستخدم في الزراعة، هل هناك احتماالت إلعادة 
 استخدامها بشكل مباشر ام ال؟ 

یعتبر االستخدام المباشر مرتفع التكلفة، ویجب اضافة المزید من المكونات، 
میاه جوفیة تتحول إلى لمیاه الجوفیة اكثر قبوال حیث حقن اوبالتالي فإن 

، باإلضافة إلى أن بالنسبة للمستخدم ولیس میاه صرف غیر معالجة
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ون االستخدام المباشر یحتاج لخزانات اكبر لتخزین المیاه، وسوف یك 

 .االختیار األخر اكثر تكلفة
لقد كان وجود محطة الصرف الصحي ببیت الهیا سببا في توجیه  

نحو المنطقة وفي حالة نقل الحوض سوف  اهتمام مختلف الجهات
 .المحیطة یقل اهتمام الجهات المانحة بالمنطقة

من مهام دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي  
االیجابیة والسلبیة إلنهاء اعمال تحلیل التأثیرات 

محطة الصرف الصحي ببیت الهیا وقیاس 
التأثیرات على سبل كسب العیش بین ابناء 

المنطقة، وفي حالة وجود تأثیرات سلبیة تم اقتراح 
 .اجراءات التخفیف للحد من هذه التأثیرات

 اعمال المعالجة
لن تكون هناك خدمات خاصة بالمیاه وبالتالي لن یكون هناك بعوض، لن  محطة المعالجةهل سیتم االهتمام بانتشار البعوض وتأثیراته على  

 یتم االحتفاظ بالمیاه في احواض التخزین لمدة تزید عن یومین او ثالثة
 

 

 الهیكل المؤسسي
ما الهیكل المؤسسي المعني بإعادة استخدام المیاه المعالجة وما  

بشمال غزة ومحطة  الفرق بین مشروعي محطة الصرف الصحي
ة الصرف الصحي ببیت الهیا؟ وهل ستكون الهیئة هي المسئول

 عن ادارة المیاه المعالجة؟

لم یتم االتفاق حول الهیكل المؤسسي بعد في اطار هذه الدراسة، وقد طلبنا 
من االستشاري اعداد دراسة اكثر شموال، اما فیما یتعلق بدراسة تقییم األثر 

 .وف یتم تحدید هیكل مؤسسي واضحالبیئي واالجتماعي فس
 

 

 موضوعات اخرى تمت اثارتها
 هل سیستمر تمویل تنفیذ المشروع بالكامل؟ 

 
تم توفیر التمویل الالزم بالكامل إلنشاء المرحلة األولي من محطة المعالجة 

ونظام االسترجاع وهناك العدید من الوعود إلنشاء المرحلة ب من وكالة 
والبنك الدولي، وهناك اهتمام كبیر من المؤسسات الدولیة التنمیة الفرنسیة 

 .بتنشیط قطاع الزراعة وبالتالي لیس هناك داعي للقلق بشأن التمویل
 

 

 سوف یتم تقدیم كافة اشكال الدعم الفني للعاملین والمشغلین خالل السنوات هل تم اعداد وبناء قدرات العاملین في المشروع وتوفیر كافة  
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 الموارد البشریة المطلوبة؟
 

األولي من التنفیذ كما سیتم انشاء معمل بداخل محطة المعالجة لتحلیل 
مختلف العناصر، وتحاول سلطة المیاه الفلسطینیة حالیا تحلیل الموارد 

 .البشریة المتاحة لتحدید الفجوة
 الخطة الزمنیة غیر واضحة 

 
مسودة الدراسة في  تقدیمالخطة الزمنیة معروضة بالتفصیل، ومن المتوقع 

مع عقد جلسة المشورة بالتزامن نهایة شهر اغسطس او بدایة شهر سبتمبر 
الثانیة حیث سیتم عرض النتائج وخطط االدارة والرصد والتكلفة التقدیریة 

 .لخطط االدارة والرصد
 

 

 مصادرة األراضي
 التشاور مع األفراد المعنیین بشأن مصادرة األراضي؟هل سیتم  

 

بالتأكید سوف یكون هناك مصادرة اراضي  
وبالتالي تم تناول موضوع مصادرة األراضي 

بشكل مختصر في اطار دراسة تقییم األثر البیئي 
واالجتماعي، نظرا ألنه سوف یتم اعداد دراسة 

  7تضم " خطة اعادة توطین" بعنوان تفصیلیة
وصف المشروع، تحدید األفراد (عناصر رئیسیة 

المتأثرین ودرجة تأثرهم، التأثیرات المتوقعة 
للمشروع واجراءات التخفیف، آلیات الشكاوى، 
التكلفة التقدیریة للتعویضات الهیكل المؤسسي 

 ). والقانوني لمصادرة األراضي
البیئي  سوف یتم في اطار دراسة تقییم األثر

واالجتماعي اعداد الشروط المرجعیة لدراسة 
 ".خطة اعادة التوطین"

 تمت مراجعة األراضي المملوكة لألوقاف وللجهات الحكومیة المختلفة، إال من غیر المقبول القیام بمصادرة األراضي ویجب الحصول على  
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األراضي من الجهات الحكومیة او من األراضي المملوكة 
 .لألوقاف

 

دونم یجب مصادرتها من الملكیات  2ال یزال هناك قطع محدودة حوالي انه 
الخاصة وبالتالي سوف یتم تطبیق مختلف اجراءات التخفیف المتاحة بهدف 

 .تعویض اصحاب األراضي بقدر المستطاع
 

 جلسة المشاورة المجتمعیة الثانیة

 استرجاع واعادة استخدام میاه الصرف الصحي

 تم اجراء دراسة على عنصر الكادمیوم؟ هل استرجاع المیاه
ما متوسط معدل النترات في محطة شمال غزة؟ هل تمت دراسة 

 النترات في المشروع؟

یعتبر نقل النترات ضمن االستراتیجیة الوطنیة لتحسین جودة المیاه، 
ملیون متر  110باإلضافة إلى انشاء محطة تحلیة میاه البحر لتوفیر حوالي 

 المرحلة الثانیةمكعب خالل 

تناولت دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي 

 عنصر الكادمیوم

 لم یتم تناول عنصر النترات تحدیدا في الدراسة
من الكهرباء المطلوبة % 60سوف یوفر غاز المیثان حوالي  

 المطلوبة؟% 40للمحطة الجدیدة، كیف سیتم توفیر بقیة 

الكهرباء من خالل المفاوضات مع البنك سوف یتم توفیر االحتیاجات من 
 .الدولي ووكالة التنمیة الفرنسیة واسرائیل ومصر

 

 یجب توزیع المیاه المسترجعة بدون مقابل 
 

یتم الحفاظ على استدامة المشروع،  حتيلن یمكن توزیع المیاه بدون مقابل 
وبالتالي فإن استعادة التكلفة من العناصر الهامة حتي یمكن صیانة وتشغیل 

 .حیث ال تتوافر مصادر اخرى مستدامة للتمویلالمشروع، 

 

   ال یمثل الكادمیوم مشكلة في محطة شمال غزة نتیجة طبیعة التربة 

لمشروع شمال غزة بهدف  ةهل قمتم بمراجعة مشروعات مماثل 
 دراسة تأثیرات ري األشجار باستخدام المیاه المسترجعة؟

 

  سوف یتم اخذ هذه المالحظة في االعتبار

 هل یمكن استخدام المیاه المسترجعة لري الفراولة؟ 
 

تعتبر المیاه المسترجعة مالئمة لري كافة انواع الخضروات حیث سیتم حقنها 
 في المیاه الجوفیة
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بإمكانكم تعریفنا بالفئات التي وافقت على استخدام المیاه هل  

 .المسترجعة والحمأة

المزارعین : استهدفت الدراسة المجموعات التالیة 

مستهلكي (، تجار الجملة )مستهلكي المیاه(

المستهلكین (، المستهلكین )الخضروات والفواكه

، باإلضافة إلى )النهائیین للخضروات والفواكه

استبیان وتنفیذ جلسات المناقشات البؤریة اجراء 

مع هذه الفئات للحصول على المزید من 

 .المعلومات
 ما مصدر عنصر الكادمیوم؟ 

 

واسمدة الكادمیوم من المعادل الثقیلة الناتجة عن احتراق الوقود الحفري 
الفوسفات والموارد الطبیعیة وانتاج الحدید والصلب وانتاج األسمنت وما 

انشطة وحرق المخلفات البلدیة الصلبة، كما توجد بعض انواع  یصاحبه من
النباتات والخضروات والخبز التي تسهم في زیادة عنصر الكادمیوم في 

 .المجتمعات الحدیثة

 

 تم تضمین نتائج كافة القیاسات في الدراسة  نحتاج للمزید من المعلومات بشأن جودة المیاه؟ 

 االیرادات المتوقعةیجب اجراء دراسة للجدوى بشأن  
 

  تم اعداد دراسة جدوى للمشروع

 هل یمكن مزج الحمأة مع الكمبوست؟ اعادة استخدام الحمأة
 سوف یكون مزج الحمأة مع الكمبوست اكثر مالئمة لألفراد

هل ستكفي الحمأة لتسمید التربة ام سیكون هناك ضرورة الستخدام 
 مركبات اخرى؟

 الكمبوستسوف یتم دراسة مزج الحمأة مع  

عدم استخدام الحمأة لزراعة ) وزارة البیئة الفلسطینیة(سوف نقترح  
 الخضروات غیر المطهوة في العام األول 
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 وقف اعمال محطة الصرف الصحي ببیت الهیا
، هل تم اعداد مدفن النفایات السبستوسامن احد التأثیرات السلبیة  

 للتخلص من االسبستوس؟ 
 

النفایات بجحر الدیك للتخلص من تم اعداد مدفن 

 االسبستوس

 مكونات المواسیرال اعتقد ان هناك اسبستوس، هل كان ضمن  
 القدیمة؟

  

 سوف نقوم بمراعاة ذلك برجاء مراجعة اهمیة حوض الطوارئ 
 

 

 والمواسیر، واألسوار 7برجاء مراجعة الهوایات في البركة رقم  
  7تم توقیع اتفاقیة مع الهالل األحمر لبناء السور حول البركة رقم 

 سوف نقوم بالتنسیق مع بلدیة بیت الهیا لبناء السور واعادة تأهیل البركة
 

 

 اعمال المعالجة االصالحیة
ما تكلفة نقل المحاصیل المستخدمة لمعالجة التربة إلى مدفن  

التربة الالزمة لتغطیة النفایات بجحر الدیك؟ وما تكلفة نقل 
 السطح؟

 سوف یتم اخذ في االعتبار تكلفة نقل المحاصیل مقابل تكلفة نقل التربة 
 

 

یجب وقف العمل في األحواض في بیت الهیا، وخاصة الحوض   
 1رقم 

یعتبر ضح المیاه للحوض ضروري لتأمین المشروع الجدید في حاالت 
 الطوارئ

 

 الهیكل المؤسسي
لالطار المؤسسي فیجب اعداد هیكل مالئم ألسلوب جمع بالنسبة  

 .میاه الصرف الصحي وكیفیة استعادتها وتوزیعها
 )ال تزال مسودة(تم اعداد دراسة بشأن االطار المؤسسي 

 

 

  ال زال الهیكل المؤسسي قید المراجعة هل سوف یكون بإمكان البلدیات التعاون مع المشروع؟ 

 اثارتها تالموضوعات األخري التي تم
یجب تدریب وتوجیه المزارعین على كیفیة استخدام المیاه  

یجب ان یعمل المزارعین بالتنسیق مع المؤسسات المسترجعة، 
 .والجمعیات األهلیة بهدف تقدیم المشورة بهذا الشأنالمحلیة 

التدریب من الموضوعات األساسیة للمزارعین،  
وهو جزء من خطة الصحة والسالمة، سوف یتم 

االستعانة بالمزارعین من خالل النقابات للمشاركة 
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 .في برامج التدریب المطلوبة
مشاورة الجهات  تبالنسبة لخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة هل تم 

 الحكومیة بشأن مؤسسات المجتمع المدني؟

سوف تلعب الجمعیات األهلیة دورا هاما في  
المشروع من خالل القیام بأنشطة التوعیة 

 والتدریب
 ماذا تم بشأن خطط الطوارئ؟ 

 تم تأجیل تنفیذ المشروع فهل هناك خطط للطوارئ؟
 7تم اعداد خطة للطوارئ، لذا تم االحتفاظ بالبركة رقم 

 

 

مراجعة اآلبار الواقعة بجوار لقد طلبنا من سلطة المیاه الفلسطینیة  
محطة المعالجة الجدیدة، حیث تغطي طبقة من الرغوة سطح 

 .المیاه

سوف نقوم بإرسال احد موظفي سلطة المیاه الفلسطینیة الختبار البئر بصورة 
 .فوریة

 

هل یمكن مقارنة المشروع بمشروعات اخرى مشابهه في الشرق  
 األوسط؟

 
 
 

األثر البیئي واالجتماعي تم في اطار دراسة تقییم 
 المقارنة مع مصر واألردن واسرائیل

 انشطة اعادة التوطین ومصادرة األراضي
بالنسبة لألراضي التي سوف تتأثر نتیجة المشروع كیف سیتم  

 .التعویض عنها
 سوف یقل سعر األرض نتیجة تنفیذ المشروع

یعملون ماذا سوف یحدث للعمال من مشغلي اآلبار الذین كانوا 
 عاما؟ 20في هذا المجال ألكثر من 

كافة األراضي التي سوف تتأثر  تحدیدسوف یتم  
نتیجة المشروع بصورة تفصیلیة، مع دراسة 

مختلف فئات األفراد المتأثرین نتیجة المشروع، 
سوف یتم اعداد خطة اعادة التوطین، سوف یتم 
تحدید مختلف فئات األفراد وتحدید استراتیجیات 

لتقدیم التعویضات، وقد تضمنت الدراسة مالئمة 
 .مالك ومشغلي اآلبار

وفقا لالتفاق ما بین وزارة األوقاف وسلطة المیاه الفلسطینیة فإن  
تابعة  اصبحت 2008عام األراضي التي سوف تتم معالجتها 

ماذا سوف یحدث بعد . لألوقاف، ولم نتسلم األرض حتى األن
آبار في أراضي األوقاف، ما  6ذلك؟ سوف یتم اقامة حوالي 

تم االتفاق مع األوقاف إال ان األوضاع السیاسیة تمثل المشكلة الرئیسیة 

ضافة إلى العالقات الطیبة مع وزارة األوقاف التي ادت لتأخیر التنفیذ، باإل

وهم یقدمون كافة اشكال الدعم للمشروع، تم عقد عدد من االجتماعات مع 
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االجراءات التي ستتم لتخصیص األراضي الالزمة لآلبار، هل 
 ستقومون بشراء او تأجیر األراضي؟

 .معالي وزیر األوقاف
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