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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الملخص التنفيذي
خلفية
يتم جمع ومعالجة مياه الرصف الصح ف شمال غزة من خالل ر
الصح الطارئ يف شمال غزة
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي ي
الذي يتكون من محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة بسعة  35,600م/3يوم وسيتم زيادتها إل  69,000م/3يوم يف
ً
ر
الصح
الجوف بمياه الرصف
المشوع أيضا إعادة تغذية الخزان
المستقبل باالضافة ال محطة الضخ المركزية .يتضمن
ي
ي
المعالجة من محطة المعالجة من خالل تسعة أحواض ترشيح بمساحة  8هكتار  ،فضال عن استخراج المياه المعالجة
اض الزراعية .قبل
الجوف باستخدام  28بيا و ذلك الستخدامها يف ري
المرشحة من الخزان
ي
ي
حوال  1500هكتار من األر ي
تنفيذ ر
الصح من المحافظة الشمالية تجمع
الصح الطارئ يف شمال غزة  ،كانت مياه الرصف
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
ر
ح الفائضة
الئ تكونت بجوار محطة بيت الهيا نتيجة مياه الرصف الص ي
وتعالج يف محطة بيت الهيا والبحية العشوائية ي
عن القدرة االستيعابية لمحطة بيت الهيا .يتألف ر
مشوع محطة بيت الهيا من سبعة أحواض (حوضي الهوائية ،حوضي
الهوائ وبركة نضوج واحدة).
هوائ/
هوائية ،و حوضي
ي
ي
ساهم ر
الصح الطارئ يف شمال غزة بنجاح يف تحسي ظروف الصحة البيئية يف المجتمعات
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
المستهدفة  ،حيث شكلت البحية العشوائية يف بيت الهيا تهديدات خطية عىل الصحة والسالمة للمجتمعات المجاورة
ً
ً
قبل تجفيفها .كما قدم ر
الجوف مع توفي خدمات رصف
الصح ومنع تدهور الخزان
المشوع حال فعاال لمعالجة مياه الرصف
ي
ي
ً
شخصا).
الصح متقدمة للمستفيدين المستهدفي (978,368
ي
الفلسطيئ يف عام  2018أرص بالقدرة الضعيفة بالفعل للسلطة الفلسطينية عىل االستمرار يف
المال لالقتصاد
إال أن االنهيار
ي
ي
الفلسطيئ يسي يف مسار نمو متناقص وشهد
الصح .كان االقتصاد
تمويل النفقات التشغيلية لمحطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
ً
ً
ً
تقريبا يف عام  .2017وقد حد هذا الوضع من قدرة وزارة المالية يف السلطة الفلسطينية عىل معالجة المدفوعات
صفريا
نموا
ر
بالتال إنهاء العقد يف
والئ قررت
يف الوقت المحدد ال المقاول المسؤول عن تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
الصح  ،ي
الصح من خالل
يوليو  .2019ومنذ ذلك الحي ،تعمل سلطة المياه الفلسطينية عىل تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
موظفيها .تلقت سلطة المياه الفلسطينية منحة طارئة من وكالة التنمية الفرنسية ر
لشاء المنتجات الكيميائية والمواد
ر
وف حال عدم توفي تمويل بعد شهر مارس  2020فستبدأ
االستهالكية األساسية لتشغيل المحطة حئ نهاية رفياير  .2020ي
الجوف  ،مما سيشكل أزمة إنسانية وبيئية
ال الخزان
مياه الرصف
ي
ي
الصح الغي معالجة يف ملء بحية بيت الهيا والتشب ي
ر
ر
خطية يف غزة مع عواقب غي مباشة عىل إشائيل .ويشي ذلك إل الحاجة الملحة لمشوع يضمن استمرارية تشغيل المحطة
عىل أن تقوم سل طة المياه الفلسطينية بتشغيل محطة المعالجة بمواردها المالية المحدودة المتاحة لحي البدء بتنفيذ
ر
ر
المقيح.
المشوع
ر
يهدف ر
الصح يف غزة ( )WMSPإل )1( :منع انهيار نظام معالجة مياه الرصف
المقيح إلدارة مياه الرصف
مشوع االستدامة
ي
الصح يف شمال غزة و لتجنب اآلثار البيئية السلبية عىل المجتمعات المحيطة و ( )2تحسي القدرة اإلدارية و المالية
ي
الصح يف قطاع غزة.
الرصف
مياه
معالجة
لخدمات
ي
ر
سيوفر ر
والتقئ إل سلطة المياه الفلسطينية من أجل:
المال
المقيح الدعم
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي
ي
ي
الصح بكفاءة عالية ( )2تأهيل وتشغيل المرافق المرتبطة به و ( )3تصميم وتنفيذ
( )1تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
إطار حوكمة معزز يهدف إل تحسي استدامة خدمات إدارة المياه العادمة يف غزة .يتطابق كل مجال من هذه المجاالت مع
ر
الصح والمرافق بما يف ذلك إعادة
المشوع األربعة :المكون  :1دعم تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
أحد مكونات
ي
التأهيل والتحديث ،المكون  :2تطوير محدود لمرافق ر
الصح الطارئ يف شمال غزة و محطة
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
صح
الضخ المركزية لزيادة الكفاءة ومعالجة حاالت الطوارئ ،المكون  :3بناء القدرات من أجل استدامة خدمات الرصف ال ي
ف شمال غزة والمكون  :4دعم إدارة ر
الدول لإلنشاء والتعمي/المؤسسة الدولية للتنمية
المشوع ودعم التنفيذ .وافق البنك
ي
ي
عىل توفي التمويل ر
الصح يف غزة.
الرصف
مياه
إدارة
استدامة
وع
لمش
ي
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وصف ر
المشوع
تم إعداد تدقيق فئ تفصيىل ر
الصح الطارئ يف شمال غزة ،والذي يتضمن محطة شمال
لمشوع معالجة مياه الصحيازةرف
ي
ي
ي
غزة لمعالجة المياه العادمة ومحطة الضخ المركزية ،وقد تمت عملية التدقيق وفق المعايي الدولية .اشتملت نتائج هذا
ً
التدقيق حالة كل األصول الكهرو ميكانيكية والمدنية بما يف ذلك تصنيف المعدات وفقا لحالتها الفنية (غيصالحة للعمل أو
ً
ر
يىل:
جديدة أو ممتازة) .وقد تم تحديد الميانيات المطلوبة ضمن المكونات المختلفة لهذا المشوع وفقا لهذا التدقيق كما ي
ّ
المكون األول :دعم تشغيل محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة والمرافق المرتبطة بها بما يف ذلك إعادة التأهيل
ّ
سيمول ر
المشوع تعيي سلطة المياه الفلسطينية للموظفي المؤهلي للقيام بعملية تشغيل
والتحديث .يف إطار هذا المكون،
الصح ضمن طاقتها التصميمية ،إل جانب توفي المواد الكيميائية واألدوات والمواد
وصيانة محطة معالجة مياه الرصف
ي
ر
الصح يف شمال غزة لمدة ثالث سنوات (من شهر مارس
االستهالكية الالزمة لتشغيل مرافق مشوع معالجة مياه الرصف
ي
واليوتوكوالت المتفق عليها.
 2020إل مارس  .)2023بينما ستمول السلطة الفلسطينية تكاليف الطاقة بموجب المعايي ر
ً
ّ
الصح ذات األداء الضعيف أو
المكون أيضا تكلفة أعمال إعادة التأهيل لمرافق ضخ ومعالجة مياه الرصف
كما سيمول هذا
ي
الحساسة ً
بيئيا ،بما ف ذلك )1( :محطة الضخ المركزية ر
الئ تعمل بكفاءة منخفضة حيث أنها تعمل بمضخة واحدة فقط
ي
ي
من أصل  5مضخات ،و( )2نظام ّ
الصح.
الكهربائ يف محطة معالجة مياه الرصف
فعال لتنظيم الجهد
ي
ي
الثان :تطوير محدد لمرافق محطة المعالجة ومحطة الضخ المركزية لتعزيز قدرتها وتأهيلها للتعامل مع
المكون
ي
ّ
ر
حاالت الطوارئ .يف إطار هذا المكون ،سيمول المشوع )1( :نظام خاص للتعامل مع الفائض من محطة الضخ يف
حاالت الطوارئ )2( ،تطوير سعة حوض رقم  7المجاور لمحطة الضخ المركزية الستيعاب تدفق يوم كامل .وتشمل
ّ
أعمال تأهيل الحوض بوضع طبقة مبطنة له لمنع تشب المياه العادمة غي المعالجة للبيئة المحيطة ،باإلضافة إل
أجهزة تهوية مغمورة تعمل عىل ضخ الهواء يف المياه العادمة داخل الحوض لمنع انبعاث الروائح الكري هة  )3( ،إنشاء
ر
اليكة رقم  7وإعادتها إل محطة الضخ
والئ تمكن من ضخ مياه الرصف المجمعة يف ر
محطة ضخ يف ر
اليكة الحالية رقم  7ي
المركزية.
ّ
ّ
سيمول
الصح يف شمال غزة .يف إطار هذا المكون،
المكون الثالث :بناء القدرات لضمان استدامة خدمات الرصف
ي
ر
الحال،
التنظيم
الصح ضمن الهيكل
الفئ إلدارة مياه الرصف
المشوع )1( :المساعدة الفنية لبناء قدرات الفريق
ي
ي
ي
ي
ليصبح ر
أكي قدرة عىل التعامل مع حاالت الطوارئ ولضمان التشغيل المستدام لمحطة المعالجة عىل المدى الطويل،
ر
االسياتيجية الوطنية للمياه والرصف
ومؤسس جيد يتوافق مع
و( )2المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ إطار إداري
ي
ر
الئ
الصح لتحقيق اإلدارة الفعالة لخدمات معالجة مياه الرصف
ي
ي
الصح يف شمال غزة بالتنسيق مع الجهود المماثلة ي
تبذل يف وسط وجنوب غزة.
ً
ر
ّ
ر
ر
وه )1( :رسالة
سيتم دعم هذا
الئ يجب االليام بها قبل أن يصبح المشوع فعاًل ،ي
المكون بسلسلة من اإلجراءات ي
ً
ً
ر
طمأنة يفيد بأن قانونا داخليا لعمل المصلحة ستتم المصادقة عليه خالل السنة األول للمشوع )2( ،مذكرة تفاهم بي
سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل تحدد خارطة طريق لتسليم مهام تشغيل وصيانة ر
مشوع محطة
معالجة مياه الرصف الصح الطارئ ف شمال غزة إل مصلحة مياه بلديات الساحل )3( ،إعداد ر
الشوط المرجعية
ي
ي
الخاصة باستشاري مستقل إلجراء تقييم شي ع لتقييم أداء قطاع الرصف الصح ف شمال غزة ر
واقياح إجراءات محددة
ي
ي
ً
تنظيم
هيكل
وضع
)
4
(
،
المختلفة
المستويات
زمنيا لتحقيق استدامة هذا القطاع وفقا لإلصالحات الوطنية الجارية عىل
ي
ر
الصح كمنظومة واحدة )5( ،اتفاقيات خدمة بي
مقيح لتشغيل محطة الضخ المركزية ومحطة معالجة مياه الرصف
ي
مصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات (سيتم تضمينها يف مذكرة التفاهم).
ّ
ّ
المكون الرابع :دعم إدارة وتنفيذ ر
المكون سيتم تمويل )1( :تكاليف اإلدارة واإل رشا ف من قبل سلطة
المشوع .من خالل هذا
ر
المشوع )2( ،خدمات استشارية لتطوير التصميمات الهندسية وإعداد وثائق الحماية البيئية
المياه الفلسطينية عىل
واالجتماعية ر
للمشوع.
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المتطلبات البيئية واالجتماعية

ً
ً
تدقيقا ً
أثناء إعداد ر
واجتماعيا لمحطة الضخ المركزية و محطة معالجة الرصف
بيئيا
المشوع أعدت سلطة المياه الفلسطينية
ر
المقيحة ( تحت
الصح و حوض رقم  7والبحيات األخرى  ،وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمنشآت واألعمال الجديدة
ي
المكونات  1.2و  .)2ولقد تم اختيار أداة "خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية" ألن ر
وه
محددة
أعمال
عىل
حتوي
ي
وع
المش
ي
ر
الئ سيتم تركيبها يف المرافق القائمة الستبدال/إصالح المعدات التالفة مع الحاجة لبعض
تركيب بعض المعدات الجديدة ي
الصح الحالية لجعلها تعمل كخزان معادلة .كما لن يتم تنفيذ أي أعمال يف الحقول
األعمال المدنية يف بركة مياه الرصف
ي
ر
أفق للمنشآت القائمة.
رض أو توسيع ي
الخرصاء أو خارج حدود المرافق القائمة وال يوجد أي حيازة لأل ي
االجتماع الجوانب البيئية و االجتماعية المختلفة للعمليات الحالية  ،ودقق يف االمتثال ل خطة اإلدارة
البيئ و
فحص التدقيق
ي
ي
ر
ر
الئ تحتاج إل تحسينات
البيئية و االجتماعية لمشوع معالجة مياه الرصف
ي
الصح الطارئ يف شمال غزة وحدد المجاالت ي
االجتماع أن إجراءات خطة
البيئ و
الجتماع خالل العمليات المستقبلية .وجد التدقيق
البيئ و ا
لتلبية متطلبات االطار
ي
ي
ي
ي
ر
الصح (تشغيل أحواض اليشيح
اإلدارة البيئية واالجتماعية تمتثل للضوابط البيئية الخاصة ب محطة معالجة الرصف
ي
االجتماع إل وجود حاالت
البيئ و
والتحكم يف اآلبار المجاورة  ،وأنظمة التحكم يف الضوضاء والرائحة) .توصل التدقيق
ي
ي
ر
يىل :لم يتم تنفيذ برنامج المراقبة حسب الفيات
امتثال جزئية و حاالت عدم امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية كما ي
و التكرار المطلوب  ،وتعطل نظام التحكم يف الرائحة يف محطة الضخ  ،ولم يتم تدريب الموظفي عىل التعامل مع الزيوت ،
ولم يتم توريد البوليمرات ومواد التشحيم يف الوقت المناسب  ،لوحظت بعض مشكالت يف تطبيق اجراءات الصحة والسالمة
المهنية وغياب خطة االستجابة للطوارئ.
ر
تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة ر
المقيحة لتحديد المخاطر واآلثار المختلفة
باليكيبات واألعمال الجديدة
ً
واالجتماع رقم  ، 1وتحديد التدابي الالزمة للتخفيف من
البيئ
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ،وفقا لمتطلبات المعيار
ي
ي
ر
مرحلئ إنشاء
اآلثار السلبية .تهدف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية إل تحديد المخاطر البيئية واالجتماعية المختلفة أثناء
ي
ر
ر
المشوع .تتضمن خطة اإلدارة البيئية
المشوع وإجراءات التخفيف ال ر يئ يجب اتباعها يف كل مرحلة من مراحل
وتشغيل
االجتماع يف تحديد إجراءات التخفيف المتعلقة بتشغيل النظام بأكمله.
البيئ و
واالجتماعية هذه نتائج التدقيق
ي
ي
الصح وخط الضغط
تشمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تطوير محطة الضخ المركزية و محطة معالجة مياه الرصف
ي
وتطوير حوض رقم  .7تقع المكونات المختلفة ر
للمشوع يف موقعي رئيسيي يف المحافظة الشمالية يف قطاع غزة ،وهما موقع
محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة الواقع يف بلدية جباليا وموقع محطة الضخ المركزية ومحطة معالجة المياه العادمة
السابقة (األحواض) يف بلدية بيت الهيا ،باإلضافة إل الخط الناقل (خط الضغط) الذي يربط هذين الموقعي ،والذي ستتم
فيه بعض أعمال إعادة التأهيل .
ر
الئ تتطلب التقييم
الوطئ وسياسة التقييم
تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه منسجما مع قانون البيئة
البيئ ي
ي
ي
الدول والمعايي البيئية واالجتماعية .وقد أعدت سلطة المياه
واالجتماع للبنك
البيئ
األول باإلضافة إل اإلطار
البيئ
ي
ي
ي
ي
ي
ً
ً
ً
الصح و حوض رقم
الفلسطينية تدقيقا بيئيا واجتماعيا لألصول الحالية ) محطة الضخ المركزية و محطة معالجة الرصف
ي
 7والبحيات األخرى (و جميع التوصيات الواردة يف هذه الدراسة مدرجة يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه .تم تصميم
ر
ر
الئ يجب اتخاذها
البيئ
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لتفصيل (أ) التأثي
واالجتماع المحتمل للمشوع ( ،ب) اإلجراءات ي
ي
ي
أثناء تنفيذ وتشغيل ر
المشوع إلزالة أو تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية إل مستويات مقبولة و (ج) اإلجراءات الالزمة
لتنفيذ هذه التدابي.

الدول
والمعايي البيئية واالجتماعية للبنك
اللوائح الوطنية
ر
ي
التشيعات واللوائح البيئية واالجتماعية أدوات حيوية لحماية الصحة العامة والبيئة وضمان التنمية المستدامة .ر
تعد ر
يسيشد
ر
ر
الدول.
واالجتماع للبنك
البيئ
الئ وضعتها السلطة الفلسطينية إل جانب اإلطار
ي
ي
ي
المشوع بالقواني واللوائح المحلية ي
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يحدد اإلطار البيئ واالجتماع ،الذي تم إطالقه ف  1أكتوبر  ، 2018ر
الدول بالتنمية المستدامة  ،من خالل
اليام البنك
ي
ي
ي
ي
ر
سياسة البنك ومجموعة من المعايي البيئية واالجتماعية من  1إل  10المصممة لدعم مشاري ع المقيضي  ،بهدف إنهاء
ر
المشيك.
الفقر وتعزيز الرخاء
ر
من بي ر
وه ESS1 :و  EES2و
عشة معايي بيئية واجتماعية للبنك
ي
الدول ،تنطبق فقط المعايي التالية عىل المشوع ي
ً
ر
واالجتماع رقم  6ذو صلة بالمشوع نظرا ألن معظم مواقع
البيئ
يعتي المعيار
 ESS3و  ESS4و  ESS8و . ESS10ال ر
ي
ي
ر
ر
البيولوج وال يحتمل أن تتأثر عنارص
الئ ال تحتوي عىل قيمة عالية للحفاظ عىل التنوع
ر ي
المشوع تقع يف المناطق الحرصية ي
ر
ر
لئ تم
النظام
البيئ بالمشوع .ومع ذلك ،هناك تأثيات محتملة ًعىل المياه الجوفية وشاط البحر و البيئة البحرية األخرى ا ي
ي
ر
واالجتماع  . 1بناء عىل متطلبات تلك المعايي أعد المشوع خطة اإلدارة البيئية
البيئ
المعيار
إطار
ف
معها
التعامل
ي
ي
ي
واالجتماعية هذه .باإلضافة إل ذلك تم إعداد العديد من الوثائق البيئة واالجتماعية األخرى بما يف ذلك إجراءات إدارة العمالة،
واالجتماع وخطة مشاركة أصحاب المصلحة .باإلضافة ال ذلك تم تحديد مختلف اإلجراءات والتوصيات
البيئ
والتدقيق
ي
ي
المستقبلية ف خطة ر
االليام البيئ واالجتماع ر
للمشوع.
اإلدارية
والتدابي
ي
ي
ي

تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة

ً
ً
مؤقتا للدخل .كما سيوفر ر
المشوع
ومصدرا
المحىل
من المتوقع أن توفر أنشطة البناء أثناء مرحلة األنشاء فرص عمل للمجتمع
ي
أثناء مرحلة التشغيل عدد من الوظائف الجديدة ألنشطة التشغيل والصيانة و يشمل ذلك المهندسي والفنيي والعمالة
ر
اف وتحصيل البيانات والحراس.
وفنئ نظام التحكم اإلش ي
ي
ر
ر
للمشوع وتم تقييم أهميتها بحيث يمكن
الئ يمكن أن تنشأ من المراحل المختلفة
تم تحديد اآلثار المحتملة الرئيسية ي
التخفيف من أي آثار مهمة محتملة ومراقبتها بشكل صحيح .كما هو مذكور يف قسم المتطلبات البيئية واالجتماعية أعاله،
االجتماع يف تحديد تدابي التخفيف المتعلقة بتشغيل النظام
البيئ و
تتوافق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مع التدقيق
ي
ي
ر
الئ تم تضمينها يف خطة
البيئ و
بأكمله .يتعامل التدقيق
االجتماع مع العديد من المشكالت نفسها ويقدم تدابي التخفيف ي
ي
ي
وبالتال فإن المسائل والمواضيع الموجودة يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مفصلة و موضحة
اإلدارة البيئية واالجتماعية ،
ي
وتشمل عملية االنشاء والتشغيل.
من المحتمل ان يحتوي ر
الصح
المشوع عىل مخاطر كبية بما يف ذلك مخاطر تلوث المياه الجوفية من تشب مياه الرصف
ي
رم الحمأة يف مواقع غي
غي المعالجة إل الخزان
ي
الجوف  ،وانتشار األمراض بسبب تعرض المجتمع البدوي المجاور لمواقع ي
ً
ر
والئ تخلق أيضا مناطق تكاثر البعوض والذباب  ،المخاطر عىل الصحة
خاضعة للرقابة بالقرب من ر
اليك والمرافق القائمة ي
والسالمة المهنية أثناء إنشاء وتشغيل محطة المعالجة  ،والمخاطر المرتبطة بضخ المياه من حوض رقم  7والتعامل والتخلص
من الحمأة من حوض رقم  7والحمأة المتولدة من عملية تجهي محطة المعالجة .من غي المحتمل أن يتسبب ر
المشوع يف
التال:
آثار بيئية كبية و يمكن تلخيص المخاطر/اآلثار البيئية عىل النحو ي


الصح الغي معالجة من البحيات العشوائية او أثناء فيضان
تلوث محتمل للمياه الجوفية من تشب مياه الرصف
ي
المياه من احواض ر
الصح أو التخلص غي اآلمن من الحمأة .للتخفيف من
اليشيح يف محطة معالجة مياه الرصف
ي
ر
الئ تشمل
هذه المخاطر ،يجب أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بإعداد وتنفيذ خطة مراقبة المياه الجوفية ي
الصح يف جميع مواقع
مراقبة جودة المياه لجميع اآلبار البلدية المهددة بخطر التلوث من تشب مياه الرصف
ي
ر
المشوع باإلضافة إل تحديث برنامج نموذجة المياه الجوفية لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال
غزة .



خطر نضح المياه بشكل غي مناسب وتنظيف حوض رقم  7أثناء مرحلة اإلنشاء .ستكون هناك حاجة لنضح المياه
ر
للمشوع ويشمل اصالح نظام التبطي يف الحوض واألنظمة الهيدروليكية
من حوض رقم  7حسب المكون 2
ر
الصح خالل ساعات الذروة أو حاالت الفائض الطارئ .إذا
الئ من شأنها أن تتيح التحكم يف مياه الرصف
ي
األخرى ي
كانت سعة محطة معالجة مياه الرصف الصح ممتلئة و البحيات العشوائية المجاورة ممتلئة خالل ر
فية إعادة
ي
الصح يف مناطق أخرى مما يؤدي
التأهيل هذه  ،فقد يؤدي نضح المياه من حوض رقم  7إل ترصيف مياه الرصف
ي
ً
مؤقتا .الخطر اآلخر ذو الصلة هو التخلص مع ر
اليبة أسفل حوض رقم  7و تشمل هذه
إل توسيع المنطقة المتأثرة
8

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي








خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ر
ر
الئ تحتاج إل االستقرار قبل التخلص منها .سيتم تخفيف هذا الخطر من خالل التخطيط
اليبة الرواسب/الحمأة ي
المالئم ألنشطة نضح المياه  /إزالة ر
اليبة للسماح بتجفيف حوض رقم  7إما من خالل نقلها إل محطة معالجة
ً
مؤقتا  ،والعمل عىل تثبيت ر
اليبة يف الحوض قبل التخلص منها.
الصح أو إل البحيات المجاورة
مياه الرصف
ي
رئيس المخاطر عىل صحة الفنيي/المشغلي بسبب
مخاطر الصحة والسالمة المهنية أثناء التشغيل وتشمل بشكل
ي
ً
جزئيا باإلضافة إل مخاطر السالمة أثناء تشغيل المرافق المختلفة
الصح أو المعالجة
االتصال بمياه الرصف
ي
وثائ
والمخاطر الصحية بسبب االختناق أو التسمم لوجود غازات ر
كييتيد الهيدروجي )  (H2Sوالميثان ) (CH4ي
ر
أكسيد الكربون ). (CO2كما يمكن أن يتعرض العمال وأفراد المجتمعات المحيطة وعمال اليكيبات واألعمال
الصح لمخاطر الغرق يف البحيات العشوائية باإلضافة
الكهربائية يف محطة الضخ و محطة معالجة مياه الرصف
ي
مشغىل محطة الضخ و محطة المعالجة لمخاطر الصحة والسالمة المهنية .أيضا سوف يرتبط تطوير
إل تعرض
ي
حوض رقم  7والبحيات العشوائية (المكون  )2ببعض مخاطر الصحة والسالمة المهنية للعمال أثناء تركيب
المعدات وتنظيف حوض رقم  .7تم تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية للمشوع بأنها كبي ة بسبب سجل
الحوادث السابقة حول محطة الضخ المركزية قبل أن يتم تجفيف البحية الكبية من خالل ر
مشوع معالجة مياه
ر
المشوع
الصرف الصحي الطارئ في شمال غزة .سيتم تخفيف المخاطر من خالل التدابي المدرجة يف تصميم
ر
وبالتال فإن حدوثه غي مرجح  ،وسيتم تخفيفه أكي من
اليك العشوائية) ،
(السياج و تحسي وتدعيم جوانب ر
ي
خالل حمالت التوعية و يمكن القول ان المخاطر عىل صحة وسالمة العمال والمجتمع كبية.
ً
المخاطر المتعلقة بإدارة النفايات والتخلص من الحمأة أثناء تشغيل النظام .يتم تثبيت الحمأة وتجفيفها حاليا يف
وبالتال فإن التأثيات المرتبطة بها ليست كبية .ويتمثل التحدي يف نقل
الصح ،
محطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
ر
العشوائ أو الياكم يف محطة المعالجة.
النفايات والحمأة إل مكب النفايات يف الوقت المناسب لتجنب التخلص
ي
وللتخفيف من هذه المخاطر يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية إعداد خطة إدارة الحمأة الناتجة عن محطة
ً
الصح لضمان التخلص األمثل للحمأة بطريقة آمنة بيئيا .ويجب أن تتضمن الخطة اتفاقية
معالجة مياه الرصف
ي
الصح ا يل
بي سلطة المياه الفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الرصف
ي
مكب النفايات يف جحر الديك جنوب غرب غزة.
الضوضاء واالنبعاثات إل الهواء وحركة المرور أثناء مرحلة اإلنشاء.
الصح من األحواض الشمالية
يىل )1( :خطر فيضان مياه الرصف
ي
قد تشمل المخاطر االجتماعية الرئيسية ما ي
العشوائية و الفيضان من حوض رقم  7يف حال توقف العمل أو خلل يف محطة المعالجة بسبب ظروف غي
السياس يف المنطقة  ،وما إل ذلك.
الكهربائ  ،وعدم االستقرار
متوقعة مثل الفيضانات الكبية  ،وقطع التيار
ي
ي
سيكون التدفق الزائد وجوانب االحواض سيئة الصيانة وحوض رقم  7معرضة لخطر الفيضانات للمجتمعات
المحيطة وخصوصا المجتمعات الواقعة عند مصب البحية )2( .يمكن أن تكون تدابير السالمة الضعيفة مثل عدم
وجود األسوار المناسبة (السياج) حول هذه المرافق وفقدان عالمات التحذير خطراً على المجتمع ،وخاصة
اليك المجففة يشكل مخاطر صحية خطية
األطفال )3(.وجود األطفال والمجتمع القريب بشكل عام بالقرب من ر
ر
وخاصة انتشار األمراض الجلدية  )4).خطر الحصول عىل فرص عمل متساوية للنساء يف المشوع نتيجة للصورة
النمطية لعمل المرأة يف أنشطة اإلنشاء )5) ،ضعف الفرص أمام الفئات الهشة للمشاركة يف مختلف مراحل
المشوع  )6( ،ضعف التفاعل المجتمع مع ر
ر
المشوع  ،بسبب انعدام الثقة بي المجتمع والبلديات فيما يتعلق
ي
ر
ر
للمشوع أو
المشوع  )7( ،الياع المتوقع بي البلديات وملكيتها
بقدرة البلديات عىل إنجاز وتشغيل مكونات
الئ قد تؤثر ً
سلبا عىل تنفيذ ر
ر
المشوع  )7( ،التأثي عىل صحة المجتمع بسبب الحركة المفرطة للمركبات
مساهماتها ي
ً
أثناء نقل النفايات الصلبة  ،وحطام البناء  ،والحمأة  ،فضال عن تعرض األطفال لمواقع رواسب غي خاضعة للرقابة
ً
ر
الئ تخلق أيضا مناطق خصبة للبعوض والذباب  .ترتبط اآلثار الرئيسية
بالقرب من ر
اليك والمرافق القائمة ي
ر
ر
الئ قد يتعرض لها
الئ
ي
يعائ منها المجتمع البدوي القريب من انتشار األمراض والمخاطر ي
بالمشكالت الصحية ي
المجتمع من الفيضانات المحتملة .للتخفيف من هذه المخاطر  ،يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية ( )1إعداد
الصح يف بيت الهيا لضمان السيطرة المناسبة عىل البعوض
وتنفيذ خطة إلدارة اآلفات يف مرافق مياه الرصف
ي
والذباب واآلفات األخرى يف الموقع  ،لضمان عدم وجود آثار سلبية عىل المجتمع البدوي المجاور ل لبحية
9

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الصح يف بيت الهيا القديمة
العشوائية و ( )2التأكد من وجود خطة االستجابة للطوارئ يف منشآت مرافق الرصف
ي
والبحية العشوائية .ستشمل هذه الخطة  ،من بي أمور أخرى  ،نظام إنذار مبكر للسماح بإخالء المجتمعات
اليك العشوائية .
المحيطة المعرضة للخطر عند انهيار جوانب ر
ر
وه مبينة يف هذا التقرير حيث تم تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية
تم إجراء تصنيفات المخاطر لمكونات المشوع ي
لهذا ر
المشوع عىل أنها كبية .كما تم وضع جميع األدوات البيئية واالجتماعية األساسية الالزمة للحد من المخاطر المعينة
لعنارص ر
المشوع كما هو مبي أدناه.






والثائ :تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه لتطوير و إعادة تأهيل محطة الضخ
بالنسبة للمكون األول
ي
الصح وخط الضغط و تطوير حوض رقم  7وتشغيل مشروع معالجة مياه
المركزية و محطة معالجة مياه الرصف
ي
الصرف الصحي الطارئ في شمال غزة.
بالنسبة للمكون األول :يجب أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بوضع خطة إلدارة الحمأة الناتجة من تشغيل
محطة المعالجة وتجفيف حوض رقم  .7يجب إعداد رشوط مرجعية إلعداد خطة إدارة الحمأة قبل البدء يف
ر
المشوع عىل أن تكون الخطة جاهزة بحلول نهاية أغسطس .2020
بالنسبة للمكون األول :تم إعداد التدقيق البيئ واالجتماع للتشغيل والصيانة أثناء تشغيل ر
المشوع.
ي
ي

تم إعداد إجراءات إدارة العمالة لتحديد طريقة ر
واالجتماع
البيئ
المشوع يف تلبية المتطلبات الوطنية وكذلك أهداف اإلطار
ي
ي
ً
واالجتماع رقم  :2العمالة وظروف العمل والمعيار  :4الصحة والسالمة
البيئ
الخاص بالبنك  ،وتحديدا أهداف المعيار
ي
ي
المجتمعية .تم إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة لمواقع ر
واالجتماع . 10
البيئ
المشوع ضمن المعيار
ي
ي

مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ر
ر
والئ تم تصميمها
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تتكون من تدابي التخفيف المقيحة للتأثيات المتوقعة وخطة المراقبة ،ي
وه فعالة يف تحقيق األهداف.
من أجل )1 :توقع المخاطر واآلثار وتجنبها و )2التأكد من أن تدابي التخفيف يتم تنفيذها ي
تتضمن خطة المراقبة أنشطة المراقبة (كيف؟) ،الجهة المسؤولة عن المراقبة (من؟) ،وتكرار المراقبة (كم؟) .تم تصميم
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لتغطية المراحل المختلفة ر
أساس
للمشوع .تم إنشاء خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل
ي
ً
وفقا للقانون البيئ الوطئ وسياسة التقييم البيئ ر
االجتماع ومعايي
البيئ و
األول و االطار
البيئ
والئ تتطلب التقييم
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ر
وه ) ESS1و  ESS2و  ESS3و  ESS4و  ESS8و .(ESS10
البنك
ي
الدول البيئية و االجتماعية ذات العالقة بالمشوع ي
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1

تدابي التخفيف
ر

العنارص البيئية واالجتماعية واألثار

مرحلة اإلنشاء
 تخطيط حرکة المركبات وعدم اإلفراط يف تحميل المركبات للحد من انبعاثات العوادم.
جودة الهواء
 التحكم يف شعة مركبات النقل ،تحديد طرق النقل لتقليل تأثي الغبار عىل المستقبالت الحساسة.
خالل مرحلة االنشاء
ر
والئ يتم صيانتها جيدا.

تأثي منخفض بسبب حركات المركبات والحفريات
التأكد من استخدام أفضل معدات ميكانيكية ي
ر
 االليام بمواصفات االنبعاثات ذات الصلة بالمركبات والمعدات الثقيلة بحيث تكون متاحة وقابلة
للتطبيق.
 جدولة ومراقبة أنشطة الحفر والردم.
 ر
الفلسطيئ رقم ( )7لسنة ( )2000فيما يتعلق بتوفي أجهزة السمع الواقية
االليام بقانون العمل
مستوى الضوضاء
ي
ومعدات السالمة المناسبة للعمال يف مواقع البناء  ،حيث من المتوقع أن تنتج أعمال البناء
ضوضاء بنسبة عالية.
اإلزعاج واآلثار الصحية عىل العمال والسكان المحليي بسبب الضوضاء الناجمة عن
االنشطة المرتبطة بتشغيل اآلالت  ،ونقل المواد ف الشاحنات  ،وتركيب المعدات ف  تطبيق إدارة السالمة والصحة المهنية ( OSHA 1910.95أ) و (ب) بشأن ر
فيات التعرض
ي
ي
لمستويات الضوضاء المختلفة (أفضل الممارسات الدولية).
محطة الضخ والحوض رقم  7و محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة
 توفي صيانة جيدة لمركبات اإلنشاء واآلالت  ،من أجل تقليل الضوضاء.
 تقييد حركة اآلالت داخل حدود ر
المشوع والتخطيط لحركة المركبات من وإل المواقع.
 منع تشغيل اآلالت الثقيلة أو المزعجة بي الساعة  6:00مساء(  ) 18.00والساعة  6:00صباحا
خالل أيام العمل وخالل أيام الجمعة أو العطل المحلية المحددة ( ما لم يتم تقديم أفضل خدمة
للجمهور خالل هذه الساعات ،ويجب اخد الموافقة من الجهات الحكومية والسكان المجاورين).
 جدولة ساعات العمل وأيام العمل مع األخذ بعي االعتبار المستقبالت الحساسة وخاص ألعمال
إعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضغط
بيولوج
التنوع ال
ي
 حماية األشجار والنباتات (بما يف ذلك جذور النباتات) .ومع ذلك  ،إذا كان من الرصوري اقتالع أي
)
ان
الحيو
والغطاء
النبان
)الغطاء
ي
ي
اض.
نبات أو شجرة ،
فينبع إعادة زرعها يف موقع تتفق عليه السلطات المختصة ومالك األر ي
ي
اضطراب طفيف أو إزاحة لألنواع والموائل أثناء تحضي الموقع واعمال اإلنشاء.
 إقتصار ساعات العمل يف النهار فقط ألن معظم أنواع الثدييات لها أنماط حياة ليلية.
 استعادة خصائص الموقع األصلية كما كانت عليه يف السابق قدر اإلمكان.

 1هذا ملخص للجدول  ، 1-6الذي يحتوي على تفاصيل إضافية حول المسؤوليات المؤسسية والجداول الزمنية والتكاليف.
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1

المياه الجوفية
•هناك مخاطر تلوث ناجمة عن تشب للوقود ومواد التشحيم
اليك
من
الصح
•تلوث محتمل للمياه الجوفية بسبب تشب مياه الرصف
ر
ي
العشوائية أثناء الفيضان وأحوض ر
اليشيح يف محطة معالجة المياه العادمة  -شمال
غزة ،أو التخلص الغي اآلمن من الحمأة.

الحركة المرورية
• اآلثار الناتجة عىل حركة المرور من أنشطة البناء والمرتبطة بإعادة تأهيل المناهل
عىل طول خط الضغط ،ونقل النفايات ،ومخرجات االحواض  ،ومخلفات البناء.

مخاطر العمالة وظروف العمل
المخاطر الجسدية من السقوط واإلصابات  ،والمخاطر الناجمة عن حركة اآلليات
الثقيلة ،والمخاطر الجسدية أثناء العمل يف جميع األنشطة يف الحوض رقم  ، 7وخط
الفائض ال الحوض رقم  ، 7وإعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضغط ،ر
واليكيبات
واألعمال الكهربائية يف محطة الضخ و محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة.

 التأكد من توفر جميع المعدات الالزمة وف حالة جيدة ً ،
احتياط
جنبا إل جنب مع مصدر طاقة
ي
ي
لتقليل التشبات وخطر الفيضانات
 الحفاظ عىل موقع اإلنشاء نظيف  ،والتخلص من النفايات ونقلها إل الموقع المعتمد ،لحماية
موارد المياه الجوفية الحالية من التلوث من الحطام ر
واليبة والحمأة.
ر
والئ تتضمن مراقبة جودة المياه لجميع آبار البلدية
 إعداد وتنفيذ خطة مراقبة للمياه الجوفية  ،ي
ر
ر
الئ تكون عرضة لخطر التلوث من تشب المياه العادمة يف جميع مواقع المشوع.
ي
 يجب ان تشمل وثائق العطاء متطلبات األعمال االنشائية للمتقدمي للعطاء بتقديم
ر
إسياتيجياتهم اإلدارية وخطط التنفيذ ومعالجة المخاطر البيئية واالجتماعية والصحية
والسالمة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بخطط التنفيذ ومعالجة المخاطر البيئية
واالجتماعية والصحية والسالمة والطلب من المقاول (المقاولي) بالعمل بهذه الوثائق.
ر
واالليام بها.
 اجبار المقاولي العداد طريقة العمل إلدارة حركة المرور
 التنسيق بي سلطة المياه الفلسطينية والبلدية المحلية فيما يتعلق بإغالق الطريق الذي تجري
ً
المحىل مقدما لتجنب أي خطر عىل الصحة العامة والسالمة و
فيه األعمال وإبالغ المجتمع
ي
الخسارة االقتصادية





مخاطر سلسلة التوريدات

يجب عىل المقاول إعداد وتقديم وتنفيذ خطة الصحة والسالمة للحصول عىل موافقة سلطة
المياه الفلسطينية قبل البدء ف أي نشاط ر
للمشوع.
ي
يجب عىل المقاول إعداد خطة االستجابة للطوارئ بالتنسيق مع السلطات المحلية ذات
الصلة( .يعرض الملحق  2نموذج لخطة طوارئ)
ر
ر
الفلسطيئ  ،وال سيما قرار مجلس الوزراء
بالتشيعات الثانوية المرتبطة بقانون العمل
االليام
ي
رقم  49لسنة  2004بشأن تدابي الحماية من مخاطر العمل واألمراض ،والمبادئ العامة رقم 1
لعام  2005بشأن توفي تدابي وقائية لحماية العمال يف مواقع االنشاء.
ً
يجب تأمي جميع العمال ضد إصابات وحوادث العمل المحتملة من قبل المقاول وفقا
الفلسطيئ.
لقانون العمل
ي
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1

خية
مخاطر تشمل صحة العمال وسالمتهم إذا لم يكن المتعاقدون من الباطن لهم ر
اجتماع مناسب مما يسمح
وكيانات رشعية ويفتقرون إل وجود نظام إدارة بي يئ و
ي
واالجتماع 2
البيئ
لهم بالعمل بطريقة تتوافق مع متطلبات المعيار
ي
ي

















توفي معدات وقاية شخصية كافية بما يف ذلك الخوذات الصلبة  ،ونظارات السالمة ،
ر
والسيات العاكسة ذات األلوان الزاهية  ،وغيها من معدات السالمة المناسبة لحماية العمال
من اإلصابة.
توفي حقائب اإلسعافات األولية يف مواقع االنشاء والتأكد من وجود أفراد لديهم الحد األدئ من
مهارات اإلسعافات األولية يف موقع االنشاء يف جميع األوقات.
ر
اليام بجميع تدابي السالمة الالزمة للعمل فوق االسطح .تطبيق اجراءات أعمال االسطح
)(OSHA 29 CFR 1926.502 (j) (7
وضع عالمات التحذير المناسبة عىل الطريق.
تحديد وعزل مناطق االنشاء باستخدام عالمات التحذير واألعمدة االرشادية والسياج
والحواجز ر
الشيطية.
اتخاذ اجراءات السالمة والصحة المهنية والهندسية المناسبة أثناء إعداد الموقع يف المناطق
ر
الئ يتم فيها تخزين وتواجد االسالك الكهربائية واألجسام الغي مستقرة.
ي
الحفاظ عىل حركة آمنة ودقيقة لوصول اآلالت الثقيلة ووصول المركبات العمال التشغيل
داخل جميع مواقع البناء.
التنسيق مع البلدية المعنية إلعالن وإبالغ الناس داخل المرافق والمناطق المحيطة بالجدول
الزمئ المخطط ألعمال االنشاء  ،بما يف ذلك المناطق السكنية.
ي
اتخاذ التدابي المناسبة لمنع األشخاص غي المرصح لهم من دخول منطقة العمل ومواقع البناء
 ،وخاصة طالب المدارس واألطفال الغي مراقبي .توفي الحراس ر
مئ وحيثما لزم األمر لتوفي
الكاف للعمل وحماية الجمهور.
األمن
ي
اعتماد تدابي مناسبة لمكافحة الضوضاء والغبار.
ضمان توفي الوصول اآلمن والممرات للجمهور.
عقد حمالت توعية للمقاولي والمقاولي من الباطن والمجتمعات المحلية عن العنف القائم
الجنس واالعتداء الجنس  ،وفيوس نقص المناعة ر
البشية/اإليدز  ،وحماية األطفال.
ي
االجتماع يف آلية معالجة الشكاوى
النوع
عىل
المبئ
العنف
مع
تضمي اجراءات التعامل
ي
ي
تحديث وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة
بيئ التابع للمقاول بعمل التواصل الالزم عند إجراء أنشطة خطية
خصائ اال
يقوم األ
ي
جتماع وال ي
ي
لضمان عدم لعب األطفال يف منطقة العمل
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النفايات الصلبة
• تقترص مواد النفايات الصلبة أثناء اعمال البناء عىل مخلفات البناء ومواد التعبئة
والتبطي يف أنشطة إعادة التأهيل يف الحوض رقم  7وإنشاء خط الفائض إل الحوض
رقم  7ر
واليبة الناتجة من حفر خط الفائض وإزالة الحمأة من الحوض رقم 7
ر
بالمشوع
المجتمع والمجتمعات المحيطة
ضعف مشاركة المرأة ف التخطيط وتحديد احتياجات ر
المشوع و ضعف حصول
ي
النساء عىل فرص متساوية للعمل ف ر
المشوع نتيجة الصورة النمطية لعمل النساء يف
ي
مشاري ع االنشاء.

 تميي مواقع المشاري ع بالسياج والالفتات لمنع الناس من دخول المواقع الخطرة
 توفي جميع معدات الحماية الشخصية الالزمة للتعامل مع المواد الخطرة حسب نوع المادة
وحالتها
 تخزين المواد الخطرة المتبقية والتخلص منها بواسطة خبي مختص بالتنسيق مع السلطات
المحلية المختصة لتحديد مواقع التخلص المناسبة.
 زيادة عدد اللقاءات المجتمعية خالل ر
فية االنشاء من خالل حث النساء والفتيات وكبار السن
عىل المشاركة.
 ضمان ر
ر
اليام المشغلي والشكات المنفذة لمعايي المساواة يف منح فرص العمل.
 تطوير عقود استفادة ر
قانوئ يضمن استفادة االشة وليس األفراد فقط)
مشيكة (بحاجة لتطوير
ي

فرص ضعيفة للفئات المهمشة للمشاركة ف مختلف مراحل ر
المشوع
ي

زيادة عدد اللقاءات المجتمعية اثناء ر
فية التشغيل من خالل حث الفئات المهمشة عىل المشاركة
كما هو موضح يف خطة مشاركة اصحاب االمصلحة.

ضعف التفاعل المجتمع مع ر
المشوع بسبب انعدام الثقة بي المجتمع والبلديات
ي
فيما يتعلق بقدرة البلديات عىل إنجاز وتشغيل مكونات ر
المشوع







ضعف ثقة المواطني والعاملي يف البلديات فيما يتعلق بنظام اإلنشاء ،واحتمال
حدوث أي انهيار ر
مفاج قد يؤدي إل تعليق العمل




تشكيل لجان مساءلة ومتابعة مجتمعية تتحمل جزء من أدوارها المجتمعية
تنفيذ لقاءات مجتمعية توضح ر
اليامات األطراف بمن فيها البلدية
ر
توزي ع ر
بالمشوع والمراحل المستقبلية
نشات توضح سي العمل
بنش موازنات ر
تعزيز قيم الشفافية ر
المشوع (موازنات مقروءة يفهمها المواطني)
ر
ر
ر
الخياء حئ بداية المشوع الفعلية
الحفاظ عىل االحواض الموجودة لفية من الزمن يقدرها ر
وضمان قدرة النظام الجديد عىل تجنب أي مشكلة قد تحدث إذا توقف العمل  ،عىل سبيل
المثال
إعداد خطة طوارئ لتجنب أي مشكلة.
عقد لقاءات مجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة اصحاب المصلحة لتعزيز ثقة
المواطني والعمال ف قدرات ر
المشوع لتجنب أي خلل.
ي
تعزيز قيم الشفافية للمعلومات ومشاركتها مع المجتمع خالل مراحل ر
المشوع.
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للمشوع أو مساهماتها قد تؤثر ً
الياعات المتوقعة بي البلديات وملكيتها ر
سلبا عىل
تنفيذ ر
المشوع.




انعدام الياهة والشفافية أثناء توزي ع فرص العمل ف ر
المشوع ،وخاصة للمناطق
ي
المستهدفة.









قد يؤدي نقل النفايات ومخلفات األحواض وحطام البناء إل تعرض المواطني
للخطر نتيجة للحركة المفرطة للمركبات.
المخاطر عىل صحة وسالمة المجتمع  ،بما يف ذلك اآلثار الصحية المرتبطة بنقل
النهائ
الحمأة إل مكان التخلص
ي





ضعف قدرة الحصول عىل المعلومات من مصادرها الرئيسية كالبلديات
والمؤسسات ر
المشفة عىل االنشاءات

انتقال األمراض بسبب تعرض األطفال لمواقع التخلص من الحمأة غي الخاضعة
ً
ر
والئ تخلق أيضا مناطق لتكاثر البعوض
للرقابة بالقرب من ر
اليك والمرافق القائمة ي
والذباب .







العشوائ ومنها األمراض الجلدية ،
التأثيات عىل المجتمع البدوي المجاور للحوض
ي
انتشار البعوض  ،الذباب  ،واآلفات األخرى.

اليك،
 خطر الفيضانات عىل المجتمعات المحيطة وخاصة يف مجرى ر

تحليل المخاطر وإعداد خطة استجابة للتعويض وتفادي المخاطر
ر
تنفيذ لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر واليات التعامل معها ر
وشح الحقوق الميتبة عىل
األطراف المتعاقدة
ر
المدئ يف الرقابة عىل المشوع
إ رشاك مؤسسات المجتمع
ي
تطوير أدوات للمتابعة المجتمعية مثل لجان المساءلة المجتمعية
إلزام المنفذين بمعايي الياهة والشفافية يف التشغيل والتوظيف
تفعيل واالعالن عن نظام الشكاوى واتاحته امام الجميع
تطوير ر
اسياتيجية ر
لنش المعلومات وأتاحتها للجمهور
عقد اللقاءات المجتمعية الموسعة
ر
ر
عي قنوات مختلفة ومتعددة و متاحة للجميع كاألنينت و البلديات و
نش البيانات والخطط ر
المساجد والنوادي و الدواوين
تحليل المخاطر وإعداد خطة استجابة للتعويض وتجنب المخاطر
عقد لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر وآليات إدارتها ر
وشح الحقوق لألطراف المتعاقدة
استخدام االشارات والحواجز واعالم/توعية الجمهور لمنع وصول الجمهور للمعدات و/أو
ر
الئ يحتمل أن تكون خطرة.
المواد ي
الحفاظ واالعتماد عىل حركة آمنة ودقيقة لمركبات نقل الحمأة.
المشاورة المجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة اصحاب المصلحة
ر
الئ يحتمل
استخدام االشارات والحواجز واعالم/توعية الجمهور لمنع وصول الجمهور للمواد ي
أن تكون خطرة.
اتخاذ التدابي المناسبة لمنع األشخاص غي المرصح لهم من دخول منطقة العمل ومواقع البناء
وخاصة طالب المدارس واألطفال الغي مراقبي .توفي الحراس ر
مئ وحيثما لزم األمر لتوفي
الكاف للعمل وحماية الجمهور.
األمن
ي
المشاورة المجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة اصحاب المصلحة
الصح يف بيت الهيا
إعداد وتنفيذ خطة إدارة اآلفات يف مرافق محطة الرصف
ي
الصح القديمة يف بيت الهيا
إعداد خطة االستجابة للطوارئ للمرافق يف محطة الرصف
ي
واالحواض العشوائية
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 خطر الفيضانات من ال ريك العشوائية مما قد يتسبب يف وفيات يف المجتمعات
اليك.
المجاورة لمصب ر

الجنس ،ومخاطر االعتداء عىل االطفال
مخاطر العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ي
أو استغالل األطفال.



جتماع بهدف تقييم
المبئ عىل النوع ااال
إعداد وتنفيذ خطة عمل قائمة بذاتها بشأن العنف
ي
ي
الجنس  ،ومخاطر االعتداء عىل االطفال أو
وإدارة مخاطر العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ي
استغالل األطفال.
ر
تنظيم جلسات توعية وتثقيف للعمال والمجتمع يف موقع المشوع حول قضايا العنف القائم
الجنس ،الحقوق القانونية  ،الية معالجة الشكاوى ،ومسار اإلحالة
عىل الجنس واالعتداء
ي
للضحايا ،
الجنس ودمجها
سيتم تعزيز الية معالجة الشكاوى لقضايا العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ي
لتتبع مسار الشكاوى ذات العالقة ،بما يف ذلك نظام التغذية الراجعة للحصول عىل ردود فعل
وف الوقت المناسب عىل اإلجراءات المتخذة لالستجابة للشكاوى.
مستمرة ي



ً
أما يف حال تم اكتشاف أي معلم أثري غي محدد مسبقا أثناء مرحلة اإلنشاء ،فسوف يتم تطبيق
اإلجراءات الخاصة بالعثور عىل أي آثار عن طريق الصدفة أثناء العمل.
إيقاف أنشطة العمل عىل الفور وإبالغ السلطة المسؤولة (وزارة السياحة واآلثار)
ولن ُيسمح بالعودة الستئناف العمل دون موافقة كتابية من الجهات ذات الصلة.





الثقاف
الياث
ي
ر
ر
الئ سيتم تنفيذ أنشطة المشوع 
لم يتم تحديد أي مواقع أثرية وثقافية يف المواقع ي
فيها.

مرحلة التشغيل والصيانة
جودة الهواء
 التأثي عىل جودة الھواء نتیجة لالنبعاثات الناتجة عن مولدات الدیزل يف محطة
الضخ و محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة
 التأثي عىل جودة الهواء بسبب إنبعاث الغاز الحيوي إل الجو أو حرقه بواسطة
جهاز االشتعال الموجود.
 انبعاث رائحة كري هة نتيجة ازالة الحمأة الناتجة يف محطة معالجة المياه العادمة
ونقلها ال موقع محطة الضخ المركزية.
 رائحة كري هة من وحدات المعالجة يف محطة معالجة المياه العادمه مثل غاز
كييتيد الهيدروجي  H2Sوغازاألمونيا  NH3وغازات اخرى
ر
المصاف يف محطة الضخ المركزية.
مبئ
مدخل
من
الناتجة
هة
الكري
ائحة
ر
 ال
ي








المصاف يف محطة الضخ لمركزية.
إصالح نظام التحكم يف الرائحة يف غرفة
ي
ر
.
استخدام فالتر العوادم لجميع مولدات الديزل يف المشوع وهذا النوع من المرشحات متوفر
ف السوق ولديه كفاءة عالية الزالة انبعاث أول أكسيد الكربون و أكاسيد ر
النييوجي و جزيئات
ي
ر
مايكرومي.
الهواء بحجم يساوي أو أقل من 2.5
الطبيع بدال من مولدات الديزل إن أمكن .وهذا سوف يقلل بشكل كبي
استخدام مولدات الغاز
من انبعاثات الغاز (قد تصل يإل ر
أكي من  ٪80انخفاض االنبعاثات) .انظر الملحق  3لخطة
إدارة الكهرباء.
ر
تقليل ساعات تشغيل المولدات االحتياطية من خالل تزويد محطات الضخ بتوصيالت شكة
ر
الئ تتيح المزيد من ساعات تزويد الكهرباء يف جدول توزي ع الكهرباء يف غزة.
الكهرباء ي
ر
االليام بالمواصفات المتعلقة بعوادم المعدات الثقيلة حيثما تكون متاحة وقابلة للتطبيق.
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إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
ر
ر
تأئ من
الئ ي
الحاجة لمزيد من الحماية لبالون الغاز الحيوي لحمايته من الذخية العشوائية ي
الحدود المجاورة الغي مستقرة
الصح.
الرصف
معالجة
محطة
منطقة
إصالح نظام تخزين الغاز يف
ي
المصاف يف محطة الضخ المركزية.
إصالح نظام التحكم يف الرائحة يف مبئ
ي
وف حالة شكوى العمال أو السكان.
أخذ عينات لفحص الهواء حسب الحاجة ي
يف حالة تجاوز مستويات جودة الهواء يف األماكن المغلقة  ،يجب تجهي العمال بوسائل حماية
مناسبة (كمامات).
الخارج  ،يجب عمل الفحوصات وإجراء الصيانة الالزمة
يف حالة تجاوز مستويات جودة الهواء
ر ي
ر
تنبيه المجتمع المحيط بالمخاطر المحتملة والتدابي االحيازية.
الصح شمال غزة إل موقع محطة الضخ
ايقاف التخلص من الحمأة من محطة الرصف
ي
المركزية ووضع اتفاقية بي سلطة المياه الفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من الحمأة إل مكب
نفايات جحر الديك.
إزالة الحمأة ر
المياكمة يف محطة الضخ المركزية إل مكب نفايات جحرالديك.
تركيب اجهزة تهوية يف الحوض رقم  7لمنع حدوث الظروف الالهوائية والرائحة الكري هة
إنشاء نظام شكاوى فعال ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.




استبدل واستخدام اجهزة كاتم الصوت أو تقنيات خفض الصوت المستخدمة حسب الحاجة.
التأكد من مستويات الضوضاء المتوقعة من خالل المعدات المثبتة لقياس مستويات االمان،
وتوفي عالمات التحذير ومعدات الحماية للعاملي من قبل المشغل



ر
ر
الئ تكون عرضة
والئ تتضمن مراقبة جودة المياه لجميع آبار البلدية ي
إعداد وتنفيذ خطة مراقبة للمياه الجوفية  ،ي
لخطر التلوث من تشب المياه العادمة ف جميع مواقع ر
المشوع.
ي
الصح وآبار المراقبة المحيطة.
الرصف
مياه
معالجة
محطة
من
المعالجة
مراقبة متكررة لجودة المياه العادمة
ي
فحص متكرر لمستوى ر
اليشيح.



تحديث النموذج الرياض للمياه الجوفية ف ر
الصح الطارئ يف شمال غزة (جريان
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
ي
المياه الجوفية وانتقال الملوث) الذي تم إعداده لمراقبة الخزان الجوف اسفل منطقة ر
المشوع  ،وضمان حمايته.
ي











مستوى الضوضاء
 اإلزعاج والتأثيات الصحیة عىل العمال والسکان المحلیي.
اليية.
 اضطراب يف الحيوانات ر

المياه الجوفية
• تلوث محتمل للمياه الجوفية بسبب ترصيف غي مسيطر عليه للمياه العادمة من حوض ر
اليشيح يف
محطة معالجة المياه العادمة  -شمال غزة ،أو التخلص الغي اآلمن من الحمأة

مخاطر العمالة و ظروف العمل






ر
االليام بإجراءات إدارة العمالة وظروف العمل
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الفئ أثناء التشغيل والصيانة لمحطة الضخ 
المخاطر عىل صحة المهندس /ي
ومحطة معالجة المياه العادمة  -شمال غزة.
كييتيد 
المخاطر عىل الحياة والصحة بسبب االختناق أو التسمم لوجود غازات ر
وثائ أكسيد الكربون.
الهيدروجي والميثان
ي














تدريب اقسام التشغيل والصيانة يف المرافق الصحية عىل تشغيل وصيانة محطة الضخ المركزية
الصح باإلضافة إل استخدام افضل الممارسات ألنشطة الصيانة .
و محطة معالجة الرصف
ي
تخزين جيد للمواد الكيميائية المستخدمه يف التشغيل والصيانة مثل البوليمرات المستخدمه
الزالة المياه من الحمأة.
يجب استخدام جميع معدات الحماية وفحصها .وتشمل هذه معدات الوقاية الشخصية مثل
القفازات المطاطية العازلة كهربائيا والقبعات الصلبة عند العمل عىل اعادة ر
اليكيبات
الميكانيكية وكذلك القفازات المناسبة للتعامل مع بطاريات الرصاص.
وفئ
يجب
تنفيذ األعمال الخاصة باألجهزة الكهربائية واجهزة الحماية فقط من قبل مهندس ي
ُ
مؤهل .ال يسمح للموظفي بمواصلة اعمال الصيانة ما لم يتم ضمان صالحية معدات الحماية
لالستخدام.
خطر الصعق بالكهرباء للعاملي والموظفي بسبب الفيضانات المحتملة يف غرفة المضخات
يف محطة الضخ المركزية  ،حيث يتم تثبيت لوحات التوزي ع الكهربائية عىل ارتفاع منخفض
خطر انفجار خط الضغط يف محطة الضخ المركزية بسبب الصدمة الهيدروليكية (المطرقة
ر
موظق التشغيل.
الئ تسببت يف وقوع إصابات ومخاطر صحية لدى
ي
المائية) ي
خطر انفجار حامل الغاز الحيوي بسبب الذخية العشوائية القادمة من الحدود المضطربة
القريبة
الكهربائ آمنة من إعادة التشغيل الغي المتوقعة
يجب الحفاظ عىل وصالت وقواطع التيار
ي
ويجب إرفاق ملصق تحذيري ضد إعادة التشغيل.
ً
وفقا لتعليمات ر
الشكة المصنعة.
يجب صيانة أجهزة الحماية بانتظام
يجب إزالة التوصيالت المفكوكة والكابالت المحروقة عىل الفور.
يجب أن تحتوي غرفة/خزانة التحكم يف النظام عىل جميع تدابي السالمة مثل اجهزة اخماد
الحريق  ،وعدم وجود مواد قابلة لالشتعال ووجود التهوية الطبيعية والصناعية الالزمة وبمراقبة
حراس االمن والسالمة.
ً
يجب أن يحتوي غرفة التحكم/الخزانة تحذيرا بشأن مخاطر السالمة  ،عىل سبيل المثال
التدخي والتعامل مع األحماض وما إل ذلك وكذلك إجراءات اإلغالق الطارئة( .انظر الملحق
 4لالطالع عىل متطلبات خطة الصحة والسالمة المهنية).
ً
ً
يتم تشغيل وصيانة نظام الغاز الحيوي فقط من قبل أفراد مدربي تدريبا خاصا عىل دراية
باألنظمة وتعليمات التشغيل ومتطلبات السالمة.
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ً
وفقا لتوصيات ر
الشكة المصنعة
يجب فحص جميع معدات النظام وصيانتها والمحافظة عليها
من قبل مهندس معتمد ومؤهل أو شخص مؤهل ومدرب بشكل مناسب بموجب ترصي ح
محدد للقيام بهذا العمل.
االحتفاظ بجميع السجالت المتعلقة بالفحوصات الدورية والصيانة والخدمات
التاكد من استبدال المعدات التالفة بأخرى جديدة يف محطة الضخ المركزية كما هو موضح
ر
ف وصف ر
اف وتحصيل البيانات،
المشوع/القسم ( 2المضخات،
المصاف ،نظام التحكم اإلش ي
ي
ي
إلخ(
البدء ف برنامج بناء القدرات لطاقم التشغيل ر
حئ يقوموا بتشغيل مناسب والمحافظة عىل
ي
المرافق المختلفة يف محطة الضخ المركزية.
البدء ف التحضي إلنشاء المرحلة الثانية من ر
الصح شمال غزة
مشوع محطة معالجة الرصف
ي
ي
عن طريق تحديث/وإعداد وثائق العطاء.
بناء نظام خط الفائض يف محطة الضخ المركزية مع سعة تخزينية كافية كما هو موضح يف
وصف ر
المشوع/القسم ( 2خط الفائض  ،حوض الفائض رقم  ، 7إلخ)
الصح شمال غزة بمعدات جديدة
استبدال/إصالح المعدات التالفة يف محطة معالجة الرصف
ي
كما هو موضح ف وصف ر
(المصاف و بالون الغاز).
المشوع/القسم 2
ي
ي
ر
البدء يف برنامج بناء القدرات لطاقم التشغيل حئ يقوموا بتشغيل مناسب والمحافظة عىل
الصح شمال غزة.
المرافق المختلفة يف محطة معالجة الرصف
ي
الصح.
تنفيذ برنامج شامل لمراقبة جودة مياه الرصف
ي
تدريب الموظفي عىل المخاطر واالحتياطات واإلجراءات الخاصة بالتخزين اآلمن والتعامل
ر
الئ يحتمل أن تكون ضارة و متعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة
واالستخدام لجميع المواد ي
العمل.
اتباع تعليمات السالمة .يجب عىل العامل ارتداء المالبس المناسبة.
وحدة إسعافات أولية مع فريق متخصص قادر عىل التنسيق مع المستشفيات المحلية يف
حاالت الطوارئ.
المفاج للمواد الخطرة.
ر
إعداد وتنفيذ خطط االستجابة للطوارى والتعامل مع االنسكاب



استخدام الطاقة الشمسية مثل التقنية الكهروضوئية .PV



الصح شمال غزة إلنتاج الطاقة.
استخدام الغاز الحيوي المنتج يف محطة الرصف
ي



الصح
 .ترصيف مياه الرصف
ي
 ترصيف غي سليم للمياه العادمة المعالجة ال احواض ر
اليشيح يف محطة معالجة
الصح.
مياه الرصف
ي

الصح الغي معالجة إل المناطق المحيطة يف موقع
 خطر تدفق مياه الرصف
ي
محطة الضخ المركزية بسبب خلل يف معدات محطة الضخ المركزية مما يخلق

مخاطر عىل الصحة والسالمة.
الصح الغي معالجة إل المناطق المحيطة يف موقع
 خطر تدفق مياه الرصف
ي

محطة الضخ المركزية بسبب انخفاض قدرة محطة شمال غزة لمعالجة المياه
العادمة مما يخلق مخاطر عىل الصحة والسالمة.






المواد الخطرة والنفايات
 خطر انسكاب المواد الخطرة مثل الزيوت ومواد التشحيم والبوليمرات.
 خطر تخزين والتعامل مع المواد الخطرة المستخدمة يف محطة معالجة مياه

الصح و محطة الضخ المركزية مثل البوليمرات
الرصف
ي


حفظ الطاقة
خطر نقص الطاقة
• خطر تلوث الهواء من حرق الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة.
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1



النفايات الصلبة/الحمأة
ر
الصح –
الئ يتم إنتاجها من محطة معالجة الرصف
ي
 مخاطر الحمأة وفرز المواد ي
شمال غزة وتحويلها بالقرب من الحوض رقم 7
 التخزين والتخلص و إعادة االستخدام بطريقة غي صحيحة للحمأة الناتجة من

الصح شمال غزة مما يؤدي إل:
محطة معالجة مياه الرصف
ي
تلوث المياه الجوفيةتلوث راليبة
تلوث الهواء المخاطر الصحية عىل العمال والمجتمع. معالجة النفايات الصلبة الناتجة والتخلص منها بطريقة غي صحيحة يف محطة
الصح – شمال غزة و محطة الضخ .
معالجة الرصف
ي

الصح شمال غزة لضمان معالجتها
إعداد خطة إدارة الحمأة يف محطة معالجة الرصف
ي
والتخلص منها بطريقة آمنة .يجب أن تتضمن الخطة االتفاق بي سلطة المياه الفلسطينية
ال
وبلدية غزة فيما يتعلق بالتخلص من حمأة محطة معالجة مياه الرصف
ي
الصح شمال غزة ي
مكب جحر الديك.
الصح شمال غزة إل موقع محطة الضخ
ايقاف التخلص من الحمأة من محطة الرصف
ي
المركزية والتخلص من الحمأة ر
المياكمة يف محطة الضخ المركزية إل مكب مرخص (مثل مكب
جحر الديك).

اآلثار المجتمع والتجمعات المحيطة بالمشروع



خطر تدفق المياه العادمة إل االحواض الشمالية القائمة (االحواض العشوائية)
وحوض رقم  ، 7ان خطر الفيضان ناتج عن ضعف جوانب االحواض الشمالية
سيئة الصيانة و جوانب حوض رقم 7

مخاطر الصحة والسالمة عىل األطفال يف المنطقة المحيطة باالحواض الشمالية
والحوض رقم 7
مخاطر صحية خطية مثل األمراض الجلدية بسبب تواجد األطفال يف االحواض
المجففة وبالقرب منها













يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية اتخاذ اجراءات إغالق هذه االحواض ،وف بداية ر
المشوع
ي
الصح اليها.
يجب التأكد من توقف البلديات عن ضخ مياه الرصف
ي
يف حال حاجة سلطة المياه الفلسطينية إل استمرار استخدام هذه االحواض لحاالت الطوارئ
عندما يكون هناك عطل يف محطة الضخ المركزية  ،يجب أن تتخذ سلطة المياه الفلسطينية
تدابي فورية للسالمة والتأكد من أن االحواض محاطة بالسياج بشكل جيد وضمان تقوية
جوانب االحواض.
تحسي وتقوية جوانب الحوض رقم 7
تركيب اشارات األمن والسالمة عىل سور االحواض الشمالية والحوض رقم 7
تقوية سياج االحواض بسياج ر
اكي صالبة.
تحسي وتقوية جوانب الحوض رقم 7
وضع خطة طوارئ وخطة توعية المجتمع
يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية/البلديات التأكد من وجود سياج جيد لالحواض
العشوائية
أغالق أي فتحات يف سياج هذه االحواض
موظق البلديات القيام بزيارات متكررة إل االحواض للتأكد من تطبيق تدابي
يجب عىل
ي
السالمة
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1

تخوفات من عدم قدرة البلديات عىل تشغيل ر
المشوع






نشوء نزاعات بسبب توزي ع المسؤولية بي البلديات لتشغيل ر
المشوع




تحليل المخاطر واعداد خطة استجابة للتعويض وتفادي المخاطر
ر
تنفيذ لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر واليات التعامل معها ر
وشح الحقوق الميتبة عىل
األطراف المتعاقدة
ر
تنظيم اتفاقيات تعاون مشيكة بي البلديات لتوضيح األدوار والمسئوليات
تطوير مدونة سلوك تنظم العالقات واألدوار بي البلديات والجهات المجتمعية المتابعة
كلجان المساءلة المجتمعية والمنظمات االهلية العاملة ف منطقة ر
المشوع
ي
تنظيم العقود مع الجهة المانحة بشكل يوضح أدوار ومسئوليات كل بلدية ر
ونشها للجمهور
ر
المشيكة وبشكل دوري بي البلديات لتفادي أي نزاع قد يحصل
عقد اللقاءات

المحىل لتوضيح االثار اإليجابية عىل المجتمع ككل
 عقد اللقاءات المستمرة مع المجتمع
ي
 تبئ ر
اسياتيجية لتوزي ع االستفادة حسب درجة الرصر
ر
ي
ر
حالة الشعور بالظلم لدى مواطني بيت الهيا كونهم األكي ترصرا من المشوع مقارنة  تفعيل نظام الشكاوى ر
ونشه للجمهور
بالفوائد العائدة عليهم
 توضيح قنوات الشكاوى واليات الوصول لها بشكل سهل
نش مخرجات ر
ر
المشوع والمستفيدين واعدادهم وطبيعتهم من المراحل األول للتشغيل

ر
ضعف الفرص ألصحاب االحتياجات الخاصة والنساء للعمل ف تشغيل ر
تتبئ البلديات والمؤسسات المنفذة للمشوع مبادرات تشجع عىل زيادة فرص النساء للعمل يف
المشوع
ي
ي
تشغيل ر
وصيانته.
المشوع
ر
 تنظيم جلسات توعية وتثقيف للعمال والمجتمع يف موقع المشوع حول قضايا العنف القائم
الجنس  ،الحقوق القانونية  ،الية معالجة الشكاوى ،ومسار اإلحالة
عىل الجنس واالعتداء
ي
االجتماع
النوع
عىل
لضحايا العنف المبئ
ي
ر
الجنس  ،ومخاطر االعتداء عىل
مخاطر العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ح بشكل
االجتماع/التقييم
المبئ عىل النوع
 يجب مراقبة مخاطر العنف
البيئ االسياتي ر ي
ي
ي
ي
ي
ر
االطفال /استغالل األطفال.
مستمر طوال دورة حياة المشوع
الجنس ودمجها
 تعزيز الية معالجة الشكاوى لقضايا العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ي
لتتبع مسار الشكاوى ذات العالقة ،بما يف ذلك نظام التغذية الراجعة للحصول عىل ردود فعل
وف الوقت المناسب عىل اإلجراءات المتخذة لالستجابة للشكاوى
مستمرة ي
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القدرة التنظيمية
سيعتمد التنفيذ الناجح لينامج المراقبة عىل ر
االجتماع
البيئ و
اليام وقدرة وحدة إدارة المشاري ع يف سلطة المياه والمسؤول
ر
ي
ي
الهندس االستشاري لتنفيذ برنامج اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل فعال .من خالل وحدة إدارة المشاري ع وأثناء
والمكتب
ي
ً
واالجتماع مسؤوال بشكل عام عن تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ويكون
البيئ
مرحلة اإلنشاء سيكون المسؤول
ي
ي
ً
مسؤوال ر
ر
واالجتماع بدور
البيئ
مباشة أمام مدير وحدة إدارة المشوع .ستقوم وحدة إدارة المشاري ع من خالل المسؤول
ي
ي
ر
ر
المقيحة وأنشطة المراقبة يف وثائق المناقصة وعقود التوريد الخاصة
اف وستكون مسؤولة عن إدراج تدابي التخفيف
إش ي
ب ر
المشوع.
وضعت سلطة المياه الفلسطينية خطة إدارة بيئية واجتماعية ر
الصح الطارئ يف شمال غزة
لمشوع معالجة مياه الرصف
ي
وذلك لمواكبة السياسة البيئية واالجتماعية للبنك منذ عام  .2006ومنذ ذلك الحي كان هناك نقص يف عمل التقارير البيئية
ر
واجتماع يتابع تنفيذ
بيئ
ي
واالجتماعية ونقص يف االحتفاظ بالسجالت البيئية ذات العالقة بالمشوع ولم يكن هناك مسؤول ي
ر
الهندس
الحال وأثناء مرحلة األنشاء يجب أن يتضمن عقد المكتب
للمشوع
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .بالنسبة
ي
ي
ر
ر
ر
الئ سيتم تنفيذها
االستشاري الذي سيشف عىل أعمال اإلنشاء عنرص اإلشاف عىل التدابي البيئية واالجتماعية ذات الصلة ي
من قبل المقاول .ويجب أن يقدم ممثل المكتب الهندس االستشاري ف كل موقع إنشاء تقارير ر
البيئ
مباشة إل المسؤول
ي
ي
ي
واالجتماع يف وحدة ادارة المشاري ع عن أداء المقاول يف تنفيذ األدوات البيئية واالجتماعية بما يف ذلك خطة اإلدارة البيئية
ي
واالجتماعية واجراءات إدارة العمالة وخطة مشاركة أصحاب المصلحة ،ويجب أن تتضمن الموافقة عىل مستخلصات المقاول
ً
ر
الئ يتلقاها حول أداء المقاول يف تنفيذ األدوات البيئية واالجتماعية.
البيئ
توقيع المسؤول
واالجتماع بناء عىل التقارير ي
ي
ي
المشوع وصيانته وذلك بتعيي مدير ل ر
ستكون سلطة المياه الفلسطينية خالل مرحلة التشغيل المسؤولة عن تشغيل ر
لمشوع
ً
مسؤوال بشكل عام عن تنفيذ تدابي التخفيف ومراقبة أنشطة ر
المشوع.
واالجتماع الذي سيكون
البيئ
باإلضافة إل المسؤول
ي
ي
ر
سيشف مدير ر
ر
المشوع عىل إجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يف مواقع المشوع المختلفة ،باإلضافة إل الجهات
ذات العالقة والتعاون مع مختلف السلطات المعنية لمراقبة تشغيل ر
المشوع وسيكون ايضا مسؤال عن تنفيذ تدابي التخفيف
االجتماع.
ي

المراقبة و إعداد التقارير
المشوع ،سيكون مطلوب من المقاول ر
من أجل التطبيق الفعال للمعايي البيئية واالجتماعية ف تنفيذ ر
االليام بخطة اإلدارة
ي
البيئية واالجتماعية هذه إلعداد خطتة البيئة و االجتماعية الشاملة ر
والئ ستوفر النقاط المرجعية الرئيسية لالمتثال .حيث
ي
ً
سيتبئ ر
أيضا عىل خطة المقاول لإلدارة البيئية و االجتماعية.
البيئ
اإلشاف
ي
ستكون سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن مراقبة التنفيذ الشامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .عىل وجه الخصوص
سيقوم المسئول البيئ و االجتماع ر
واالجتماع للمقاولي  )2( ،مراقبة
البيئ
باالئ(1) :رصد تنفيذ تدابي التخفيف واألداء
ي
ي
ي
ي
ي
تدريب موظق ر
المشوع والمقاولي (قائمة األشخاص والتواري خ واألماكن).
ي
ً
أيضا بإعداد )1( :تقارير رب ع سنوية تلخص نتائج المراقبة ليتم تضمينها ف تقارير ر
المشوع
االجتماع
البيئ و
سيقوم المسئول
ي
ي
ي
ر
الئ تقوم بتجميع نتائج المراقبة وتحليلها قبل بعثات دعم التنفيذ العادية للبنك
رب ع السنوية للبنك
ي
الدول  )2( ،التقارير ي
الدول مع سلطة المياه الفلسطينية  )3( ،تقييم سنوي لجميع نتائج المراقبة البيئية واالجتماعية والذي سيتم تقديمه إل
ي
البنك الدول كجزء من إعداد التقارير الشاملة عن تنفيذ ر
المشوع.
ي
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الكفاءة والتدريب
التدريب رصوري لضمان تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بكفاءة وفعالية.
وبالتال يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية
ي
أن تتأكد من أن جميع األشخاص الذين لديهم أدوار يف تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مؤهلون بالتعليم أو التدريب أو
الخية المناسبة .وبالمثل ُيطلب من المقاولي إجراء توعية عامة بالصحة والسالمة والبيئة للعاملي ف ال ر
مشوع وتدريب خاص
ر
ي
ألولئك الذين قد يكون لعملهم تأثي كبي عىل البيئة .وذلك للتأكد من أنهم عىل دراية كاملة بالجوانب ذات الصلة بخطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية وأنهم قادرون عىل أداء أدوارهم ووظائفهم بالطريقة السليمة .سيطلب من المقاول تقديم تدريب
ً
وإجراءات الصحة والسالمة الداخلية إل سلطة المياه الفلسطينية للموافقة عليها قبل بدء األعمال االنشائية .استنادا إل تقييم
القدرات المؤسسية لمختلف المشاركي يف تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية فقد تم تحديد خمس مجاالت لبناء القدرات
كما هو مبي يف جدول .9.2

الميانية التقديرية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
لتنفيذ تدابي التخفيف والرصد الموض بها يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه بشكل فعال سيتعي توفي مايلزم لذلك.
سيتم تضمي تكلفة تدابي التخفيف يف مرحلة اإلنشاء ضمن عقد المقاول .التكلفة اإلجمالية المقدرة لتنفيذ خطة اإلدارة
ر
أمريك.
ه  203,313دوالر
ي
البيئية واالجتماعية لسنوات المشوع الثالثة ي
الميانية التقديرية لتنفيذ خطة االدارة البيئية واالجتماعية عىل مدى ثالث سنوات
ر

النشاط

تكلفة تنفيذ خطة مشاركة أصحاب
المصلحة
البيئ
رواتب الموظفي (المسؤول
ي
واالجتماع و مسؤول الصحة والسالمة
ي
(  $ 1500يف الشهر)

المسئولية

سلطة المياه
الفلسطينية

السنة
األول
ي

السنة
الثانية

السنة
الثانية

(دوالر
أمريك)
ي

(دوالر
أمريك)
ي

(دوالر
أمريك)
ي

أمريك)
(دوالر
ي

13,350

4,330

11,150

28,830

التكلفة الكلية
)ثالث سنوات(

سلطة المياه
الفلسطينية

18,000

18,000

18,000

54,000

مراقبة ر
مؤشات جودة الهواء يف مرحلة
التشغيل

سلطة المياه
الفلسطينية

15,000

5000

5000

25,000

مراقبة ر
مؤشات الضوضاء

سلطة المياه
الفلسطينية

1,000

1,000

1,000

3,000

برنامج مراقبة المياه الجوفية والمياه
العادمة

سلطة المياه
الفلسطينية

20,000

20,000

20,000

60,000

البيئ
( ٪ 25من جهد المسؤول
ي
واالجتماع لتنفيذ خطة مشاركة
ي
أصحاب المصلحة)

23

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

بناء القدرات

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

سلطة المياه
الفلسطينية

الفرع
المجموع
ي
طوارئ – )(10%

 %10من
الفرع
المجموع
ي

الكىل
المجموع ي

9,000

2,500

2,500

14,000

84,350

53,830

60,650

184.83

8,435

5,383

6,065

18,483

92,785

59,213

66,715

203,313

مشاركة أصحاب المصلحة
تم إعداد آلية مشاركة أصحاب المصلحة ف خطة مشاركة أصحاب المصلحة ر
والئ تم اعدادها من قبل سلطة المياه
ي
ي
الفلسطينية .وقد تم تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيي يف الخطة المعدة وتم تحديد الحاجة إل مشاركتهم طوال دورة حياة
ر
عي
المشوع .توضح خطة مشاركة أصحاب المصلحة بالتفصيل طرق التواصل بما يف ذلك االجتماعات العامة والتواصل ر
االجتماع ومواد االتصال وعرض المشاري ع يف وسائل اإلعالم والتواصل مع المنظمات غي
وسائل اإلعالم/وسائل التواصل
ي
المحىل ومكاتب المعلومات .توضح خطة مشاركة أصحاب المصلحة بالتفصيل المتطلبات
الحكومية ومنظمات المجتمع
ي
ر
لمشاركة أصحاب المصلحة المتأثرون بالمشوع وذلك أثناء إعداد وتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .كما تم تفصيل آلية
ر
بالمشوع بالتفصيل.
التظلم الخاصة

آلية التظلم

ً
الحال يف سلطة
الدول ،سيتم موائمة نظام الشكاوى
واالجتماع رقم  10من معايي البنك
البيئ
امتثاال لمتطلبات المعيار
ي
ي
ي
ي
المياه لتلبية متطلبات هذا ر
المشوع .ستكون مواد االتصال المخصصة (الكتيبات والملصقات الخاصة بآلية التظلم) متاحة
لمساعدة السكان المحليي يف التعرف عىل قنوات وإجراءات معالجة الشكاوى .كما سيتم تطوير دليل لنظام الشكاوى .سيجري
ر
وئ
داخىل عىل هذا النظام
تدريب
لموظق سلطة المياه الفلسطينية والمقاولي المتعاقدين معها .كما سيتضمن الموقع اإللكي ي
ي
ي
لسلطة المياه معلومات واضحة حول كيفية تقديم أي تعليقات أو أسئلة أو مخاوف أو شكاوى من قبل أي من أصحاب
المشوع وسيتضمن إمكانية تقديم الشكاوى ر
إلكي ً
المصلحة أو األطراف المتأثرين أو المترصرين من ر
ونيا .كما سيوفر معلومات
حول طريقة عمل آلية التظلم ،سواء من حيث اإلجراءات أو المواعيد النهائية.

ر
العلن للمعلومات
النش
ي
ر
يتم استخدام الموقع الحال لسلطة المياه الفلسطينية ( )/http://pwa.psر
بالمشوع ،بما يف ذلك تلك
لنش الوثائق المتعلقة
ي
المتعلقة باألداء البيئ واالجتماع باللغة العربية .ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإنشاء صفحة ر
ر
بالمشوع
الكيونية خاصة
ي
ي
ر
ر
اإللكيوئ الحال .كما سيتم ر
بالمشوع يف المستقبل عىل
نش جميع تقارير الرقابة البيئية واالجتماعية المتعلقة
عىل موقعها
ًي
ي
نش تحديثات ر
هذه الصفحة .إضافة إل ذلك سيتم ر
المشوع بما يف ذلك األخبار المتعلقة بأنشطة البناء والبيانات البيئية
واالجتماعية ذات الصلة عىل الصفحة الرئيسية لموقع سلطة المياه الفلسطينية ،وتوفي دليل سهل الفهم للمصطلحات
المستخدمة ف التقارير أو الوثائق البيئية واالجتماعية .وكذلك سيتم ر
نش تفاصيل حول آلية معالجة الشكاوى بما يف ذلك
ي
ر
وئ عىل الموقع .وستقوم سلطة المياه بتحديث الموقع وصيانته بانتظام مرة واحدة عىل األقل
اإللكي
الشكوى
نموذج تقديم
ي
ر
ر
كل ثالثة أشهر .عالوة عىل ذلك ،ستقوم سلطة المياه بإنشاء صفحة مخصصة للمشوع عىل "فيسبوك" .كما سيتم نش وثائق
ر
ر
الدول.
وئ للبنك
المشوع عىل الموقع اإللكي ي
ي
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 .1النطاق واالهداف
 1.1خلفية
ر
الصح يف شمال غزة
والعشين ،أدى تزايد تدفقات مياه الرصف
منذ أواخر التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن الحادي
ي
وعدم كفاية القدرة عىل معالجة هذه التدفقات والتخلص منها إل التدفق من محطة المعالجة إل الكثبان الرملية المحيطة،
ر
ر
الئ غطت عام
مما أدى إل إنشاء بحية تحتوي عىل ما يقرب من  1.5مليون مي مكعب من المياه العادمة (بحية بيت الهيا) ي
 2004ر
أكي من  30هكتارا .ارتفع مستوى المياه يف البحية دون سيطرة مما تسبب يف حدوث فيضانات شديدة يف 1989
الهيدروستاتيك الرتفاع مستوى المياه العادمة .كانت لهذه
و 1992و ،2007عندما انهارت حواجز الرمل تحت الضغط
ي
الفيضانات الناجمة عن المياه العادمة تكلفة عالية للغاية من حيث األرواح وانتشار األمراض بي السكان المجاورين ،وال سيما
ر
الئ لحقت بالمناطق السكنية يف بيت الهيا.
بي األطفال والمسني والنساء واألرصار المادية الجسيمة ي
لمعالجة هذا الوضع وافق البنك الدول بدعم من مانحي آخرين ر
وشكاء تقنيي مثل وكالة التنمية الفرنسية ( )AFDعىل تنفيذ
ي
مشوع معالجة مياه الرصف الصح الطارئ ف شمال غزة ف عام  .2004عائ هذا ر
ر
المشوع من تأخيات عديدة بسبب ثالث
ي
ي
ي
حروب وعوامل خارجية أخرى وبعد ً 14
عاما من التنفيذ تم إغالق ر
المشوع يف يونيو  2018بعد إنشاء )1( :خط أنابيب ضغط
الصح إل موقع معالجة شمال غزة الجديد ( )2تسعة أحواض ترشيح إلعادة تغذية
ومحطة ضخ المركزية لنقل مياه الرصف
ي
ً
ر
الصح يف شمال غزة بسعة  35,600م/ 3يوم ( )4أربعة عش بيا
الجوف ( )3محطة جديدة لمعالجة مياه الرصف
الخزان
ي
ي
ر
ر
لالسيجاع وخمسة آبار للرصد و ( )5محطة ضخ للري مزودة بخزان مساحته  4000مي مكعب لتوفي حماية طويلة األجل
ر
ر
المشوع السنوات
المفيض أن يمول
اض الزراعية يف نهاية المطاف .كان من
للخزان
ي
الجوف وكذلك لتوفي مياه الري لألر ي
الثالث األول من تشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصحي يق شمال غزة ويضع ترتيبات لتشغيل وصيانة المرافق بمستوى
المشوع وبعد أربعة ر
مناسب من الكفاءة والموثوقية .ومع ذلك وبسبب التأخيات المستمرة ف التنفيذ تمت إعادة هيكلة ر
عش
ي
ً
المشوع قرر البنك الدول إنهاء دعم ر
عاما من تنفيذ ر
المشوع بعد موافقة وزارة المالية والتخطيط عىل تمويل تكاليف التشغيل
ي
الدول/مشغل محطة شمال غزة .قامت وزارة المالية بتغطية تكلغة المقاول لبضعة أشهر
والصيانة بما يف ذلك تمويل المقاول
ي
لكنها لم تستطع تحمل المدفوعات ألشهر إضافية أخرى.
ساهم ر
الصح الطارئ يف شمال غزة بنجاح يف تحسي ظروف الصحة البيئية يف المجتمعات
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
المستهدفة ،حيث شكلت البحية المتدفقة يف بيت الهيا تهديدات خطية عىل الصحة والسالمة للمجتمعات المجاورة قبل
ً
ً
تجفيفها .كما قدم ر
صح
الجوف مع توفي خدمات رصف
الصح ومنع تدهور الخزان
المشوع حال فعاال لمعالجة مياه الرصف
ي
ي
ي
ً
شخصا.
متطورة للمستفيدين المستهدفي والذي عددهم 978,368
الفلسطيئ يف عام  2018أرص بقدرة السلطة الفلسطينية عىل االستمرار يف تمويل
المال لالقتصاد
ومع ذلك فإن االنهيار
ي
ي
النفقات التشغيلية لمحطة معالجة مياه الرصف الصح .كان االقتصاد الفلسطيئ يسي ف مسار نمو متناقص وشهد نمواً
ي
ي
ي
ً
ً
أكي يف يوليو  2018بعد انخفاض حاد يف تدفقات المساعدات
صفريا
تقريبا يف عام  .2017وقد تدهور هذا المسار بشكل ر
ر
الئ تجمعها إشائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية  -ما يقرب من  144مليون
الخارجية وحجب تحويل إيرادات المقاصة ي
ً
مؤخرا إال أن الصعوبات
أمريك .عىل الرغم من حقيقة أن إيرادات المقاصة تم حلها وتم اإلفراج عن بعض األموال
دوالر
ي
االقتصادية ال تزال قائمة.
وقد حد هذا الوضع من قدرة وزارة المالية عىل معالجة المدفوعات يف الوقت المحدد المستحقة للمقاول المسؤول عن
تشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصح ،ر
بالتال إنهاء العقد معه يف يوليو  .2019ومنذ ذلك الحي ،تعمل
والئ قررت
ي
ي
ي
الصح عىل مستوى محدود بواسطة موظفيها .تلقت
الرصف
مياه
معالجة
محطة
سلطة المياه الفلسطينية عىل تشغيل
ي
ر
سلطة المياه الفلسطينية منحة طارئة من وكالة التنمية الفرنسية لشاء المنتجات الكيميائية والمواد االستهالكية األساسية
ر
عائ سلطة المياه الفلسطينية لدفع رواتب الموظفي التشغيليي كحد أدئ
لتشغيل المحطة حئ نهاية رفياير  2020وت ي
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وتحاول جاهدة االحتفاظ بالموظفي المؤهلي إلدارة المحطة .ستتوقف عملية تشغيل مرافق ر
مشوع معالجة مياه الرصف
الصح يف
الصح الطارئ يف شمال غزة يف مارس  2020إذا لم يتم تقديم الدعم بعد هذا التاري خ حيث ستبدأ مياه الرصف
ي
ي
الصح غي المعالجة ال المياه الجوفية ،مما سيشكل أزمة إنسانية
ملء بحية بيت الهيا مرة أخرى وتتشب مياه الرصف
ي
وبيئية خطية ف غزة مع نتائج سلبية غي ر
مباشة عىل إشائيل.
ي
ر
يهدف ر
الصح يف غزة ( )WMSPإل )1( :منع انهيار نظام معالجة مياه الرصف
المقيح إلدارة مياه الرصف
مشوع االستدامة
ي
الصح يف شمال غزة للتخفيف و لتجنب اآلثار البيئية السلبية عىل المجتمعات المحيطة و ( )2تحسي القدرة اإلدارية
ي
الصح يف قطاع غزة.
الرصف
مياه
معالجة
لخدمات
والمالية
ي
ر
سيوفر ر
والتقئ إل سلطة المياه الفلسطينية من أجل:
المال
المقيح الدعم
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي
ي
ي
الصح بكفاءة عالية ( )2تأهيل وتشغيل المرافق المرتبطة به و ( )3تصميم وتنفيذ
( )1تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
إطار حوكمة معزز يهدف إل تحسي استدامة خدمات إدارة المياه العادمة يف غزة .يتطابق كل مجال من هذه المجاالت مع
أحد مكونات ر
الصح والمرافق بما يف ذلك إعادة التأهيل
المشوع األربعة :المكون  :1دعم تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
والتحديث ،المكون  :2تطوير محدود لمرافق ر
الصح الطارئ يف شمال غزة ومحطة الضخ
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
الصح يف
المركزية لب لزيادة الكفاءة ومعالجة حاالت الطوارئ ،المكون  :3بناء القدرات من أجل استدامة خدمات الرصف
ي
شمال غزة والمكون  :4دعم إدارة ر
الدول لإلنشاء والتعمي/المؤسسة الدولية للتنمية عىل
المشوع ودعم التنفيذ .وافق البنك
ي
توفي التمويل ر
الصح يف غزة.
لمشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

 1.2نطاق وأهداف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بال ر
مشوع وفقا للمتطلبات البيئية واالجتماعية المحلية ومتطلبات االطار
الدول.
واالجتماع للبنك
البيئ
ي
ي
ي
ر
وه تركيب بعض المعدات
ولقد تم اختيار أداة "خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية" ألن المشوع يحتوي عىل أعمال محددة ي
ر
الئ سيتم تركيبها يف المرافق القائمة الستبدال/إصالح المعدات التالفة مع الحاجة لبعض األعمال المدنية يف بركة
الجديدة ي
الصح الحالية لجعلها تعمل كخزان معادلة .كما لن يتم تنفيذ أي أعمال يف الحقول الخرصاء أو خارج حدود
مياه الرصف
ي
ر
أفق للمنشآت القائمة..
رض أو توسيع ي
المرافق القائمة وال يوجد أي حيازة لأل ي
ر
واالجتماع رقم 1
البيئ
الئ تطلب تمويل البنك ويحدد المعيار
البيئ
ينطبق المعيار
ي
ي
واالجتماع  1عىل جميع المشاري ع ي
ي
ي
ر
واجتماع
بيئ
البيئ
يىل( :أ) اإلطار
ي
واالجتماع ا للسلطة الفلسطينية يف معالجة مخاطر المشوع وآثاره( ،ب) تقييم ي
ي
ي
أهمية ما ي
ر
ر
متكامل لتحديد مخاطر وآثار المشوع (ج) المشاركة المجتمعية الفعالة من خالل الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمشوع
والتشاور والتغذية الراجعة الفعالة (د) إدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية من قبل سلطة المياه الفلسطينية طوال دورة
المشوع .يتطلب البنك معالجة جميع المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ر
حياة ر
واالجتماع
البيئ
للمشوع كجزء من التقييم
ي
ي
ً
واالجتماع.
البيئ
الذي يتم إجراؤه وفقا للمعيار
ي
ي
ً
ر
الئ يجب اتخاذها أثناء تنفيذ
البيئ
وفقا للمعيار
واالجتماع ،1ر
تعتي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أداة توضح (أ) التدابي ي
ي
ي
وتشغيل ر
المشوع إلزالة أو تعويض اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية ،أو تقليلها إل مستويات مقبولة (ب) اإلجراءات الالزمة
لتنفيذ هذه التدابي .سوف تتكون خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية من مجموعة من إجراءات التخفيف والمراقبة واإلجراءات
الئ يجب اتخاذها أثناء تنفيذ وتشغيل ر
ر
المشوع إلزالة أو تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية إل مستويات
المؤسسية ي
مقبولة.
يىل:
عىل وجه التحديد ،تم تصميم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه لضمان ما ي
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تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة أثناء تنفيذ أنشطة ر
المشوع
الئ يجب تحقيقها أثناء تنفيذ ر
ر
المشوع
وضع تدابي التخفيف المحددة التفصيلية مع تضمي التكاليف ذات الصلة ي
ر
واالجتماع وتدابي
البيئ
الئ تم تقييمها يف التقييم
ي
ي
تحديد أهداف المراقبة ونوعها ،مع تحديد الروابط مع اآلثار ي
ر
ر
الئ سيتم قياسها ،واألساليب المستخدمة ،ومواقع أخذ
التخفيف .يتم توفي جداول التنفيذ والمراقبة (المؤشات ي
العينات ،وتكرار القياسات وحدود الكشف) وآلية اإلبالغ والتقارير.
تحديد المسؤوليات ر
المؤسس لتنفيذ تدابي التخفيف وتقديرات التكلفة ومصادر التمويل لتنفيذ خطة
واليتيب
ي
اإلدارة البيئية واالجتماعية.

 .2وصف ر
المشوع
 2.1نظرة عامة
 2.1.1أهداف ر
المشوع
تتمثل األهداف الرئيسية ر
الصح يف غزة يف التخفيف من اآلثار البيئية السلبية عىل
لمشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي
الصح يف شمال غزة وتحسي
المجتمعات المحلية يف المحافظة الشمالية من خالل منع انهيار نظام معالجة مياه الرصف
ي
القدرة اإلدارية والمالية لخدمات معالجة المياه العادمة يف قطاع غزة.
 2.1.2مكونات ر
المشوع
تم إعداد تدقيق فئ تفصيىل ر
الصح الطارئ يف شمال غزة ،والذي يتضمن محطة شمال غزة
لمشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
ي
لمعالجة المياه العادمة ومحطة الضخ المركزية ،وقد تمت عملية التدقيق وفق المعايي الدولية .اشتملت نتائج هذا التدقيق
ً
حالة كل األصول الكهرو ميكانيكية واالنشائية بما يف ذلك تصنيف المعدات وفقا لحالتها الفنية (غيصالحة للعمل أو جديدة
ً
ر
يىل:
أو ممتازة) .وقد تم تحديد الميانيات المطلوبة ضمن المكونات المختلفة لهذا المشوع وفقا لهذا التدقيق كما ي
ّ
.1
المكون األول :دعم تشغيل محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة والمرافق المرتبطة بها بما يف ذلك إعادة التأهيل
ّ
ر
والتحديث .يف إطار هذا المكون ،سيمول المشوع تعيي سلطة المياه الفلسطينية للموظفي المؤهلي للقيام بعملية تشغيل
الصح ضمن طاقتها التصميمية ،إل جانب توفي المواد الكيميائية واألدوات والمواد
وصيانة محطة معالجة مياه الرصف
ي
االستهالكية الالزمة لتشغيل مرافق ر
الصح يف شمال غزة لمدة ثالث سنوات (من شهر مارس
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
واليوتوكوالت المتفق عليها .كما
 2020إل مارس  .)2023بينما ستمول السلطة الفلسطينية تكاليف الطاقة بموجب المعايي ر
ً
ّ
الصح ذات األداء الضعيف أو
المكون أيضا تكلفة أعمال إعادة التأهيل لمرافق ضخ ومعالجة مياه الرصف
سيمول هذا
ي
ً
ر
الئ تعمل بكفاءة منخفضة حيث أنها تعمل بمضخة واحدة فقط من
الحساسة بيئيا ،بما يف ذلك )1( :محطة الضخ المركزية ي
أصل  5مضخات ،و( )2نظام ّ
ً
الصح .ويجري حاليا تقييم نطاق
الكهربائ يف محطة معالجة مياه الرصف
فعال لتنظيم الجهد
ي
ي
فئ دقيق ومستقل ومحدد  ،حيث أن هناك حاجة إل األعمال
وأولوية إعادة التأهيل الالزمة من خالل إعداد تدقيق أداء ي
التالية:
 .1محطة الضخ المركزية :إصالح مضختي و استبدال ثالث مضخات من أصل خمسة ترصرت من جراء غمر الحفرة
األوتوماتيك
الجافة واستبدالنظام  VFDللمضخات ،استبدال المصا يف الحالية ،إضافة أجهزة إضافية تسمح بالتحكم
ي
ر
ر
اف وتحصيل
اف وتحصيل البيانات لمحطة الضخ ،نقل بيانات التحكم اإلش ي
والمراقبة عن بعد ،تنفيذ نظام التحكم اإلش ي
البيانات إل مركز التحكم المركزي يف محطة المعالجة.
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 .2الخط الناقل :تركيب األجهزة لمراقبةالخط الناقل مثل عدادات التدفق ،وعدادات الضغط وما إل ذلك ،رشاء
الرئيس ،صيانة إعادة تأهيل الغرف والمحابس
أنابيبالحتياطية تسمح بإجراء إصالحات شيعة إذا انفجر األنبوب
ي
والتجهيات ذات الصلة والمركبة عىل خط أنابيب الضغط.
ر
ر
الئ
 .3بالنسبة لمحطة معالجة مياه الرصف
ي
الئ ال يمكن إصالحها  ،إصالح المعدات ي
الصح :استبدال المعدات التالفة ي
ر
بها عيوب ثانوية  ،توفي حل مستدام لبالون الغاز الحيوي حئ ال يتعرض للثقب مرة أخرى  -تقليل الحجم وتوفي الحماية
ر
المشيك إلنتاج الكهرباء  ،تقديم الخدمات الفنية
حال  ،تشغيل نظام الغاز الحيوي ومحطة التوليد
واستبدال البالون ال ي
ر
اف وتحصيل البيانات  ،توفي بناء القدرات بما يف
للمشغلي يف القضايا الكهروميكانيكية والعملية و نظام التحكم اإلش ي
ذلك التدريب يف الموقع للمهندسي والفنيي المحليي  ،توفي قطع الغيار  ،توفي المواد الكيميائية والمواد االستهالكية
(باستثناء الوقود والكهرباء)  ،تطوير القدرات الداخلية الجراء فحص الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبورون  ،توفي
هربائ.
الصح  ،تغطية تكاليف التخلص من الحمأة ومنظم الجهد الك
لموظق محطة معالجة مياه الرصف
المرتبات
ي
ي
ي
الثان :تطوير محدد لمرافق محطة المعالجة ومحطة الضخ المركزية لتعزيز قدرتها وتأهيلها للتعامل مع
 .2المكون
ي
ّ
ر
حاالت الطوارئ .يف إطار هذا المكون ،سيمول المشوع )1( :نظام خاص للتعامل مع الفائض من محطة الضخ يف حاالت
الطوارئ )2( ،تطوير سعة حوض رقم  7المجاور لمحطة الضخ المركزية الستيعاب تدفق يوم كامل .وتشمل أعمال تأهيل
ّ
الحوض بوضع طبقة مبطنة له لمنع تشب المياه العادمة غي المعالجة للبيئة المحيطة ،باإلضافة إل أجهزة تهوية
مغمورة تعمل عىل ضخ الهواء يف المياه العادمة داخل الحوض لمنع انبعاث الروائح الكري هة )3( ،إنشاء محطة ضخ يف
ر
اليكة رقم  7وإعادتها إل محطة الضخ المركزية.
والئ تمكن من ضخ مياه الرصف المجمعة يف ر
ر
اليكة الحالية رقم  7ي
ّ
ّ
.3
سيمول
الصح يف شمال غزة .يف إطار هذا المكون،
المكون الثالث :بناء القدرات لضمان استدامة خدمات الرصف
ي
ر
الحال ،ليصبح
التنظيم
الصح ضمن الهيكل
الفئ إلدارة مياه الرصف
ي
ي
ي
المشوع )1( :المساعدة الفنية لبناء قدرات الفريق ي
ر
أكي قدرة عىل التعامل مع حاالت الطوارئ ولضمان التشغيل المستدام لمحطة المعالجة عىل المدى الطويل ،و()2
ر
الصح
االسياتيجية الوطنية للمياه والرصف
ومؤسس جيد يتوافق مع
المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ إطار إداري
ي
ي
ر
الئ تبذل يف
لتحقيق اإلدارة الفعالة لخدمات معالجة مياه الرصف
ي
الصح يف شمال غزة بالتنسيق مع الجهود المماثلة ي
وسط وجنوب غزة.
ً
ر
ّ
ر
ر
وه )1( :رسالة طمأنة
سيتم دعم
الئ يجب االليام بها قبل أن يصبح المشوع فعاًل ،ي
هذا المكون بسلسلة من اإلجراءات ي
ً
ً
ر
يفيد بأن قانونا داخليا لعمل المصلحة ستتم المصادقة عليه خالل السنة األول للمشوع )2( ،مذكرة تفاهم بي سلطة
المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل تحدد خارطة طريق لتسليم مهام تشغيل وصيانة ر
مشوع محطة معالجة
مياه الرصف الصح الطارئ ف شمال غزة إل مصلحة مياه بلديات الساحل )3( ،إعداد ر
الشوط المرجعية الخاصة
ي
ي
باستشاري مستقل إلجراء تقييم شي ع لتقييم أداء قطاع الرصف الصح ف شمال غزة ر
واقياح إجراءات محددة زمنيا
ي ي
ً
وفقا لإلصالحات الوطنية الجارية عىل المستويات المختلفة )4( ،وضع هيكل تنظيم ر
مقيح
لتحقيق استدامة هذا القطاع
ي
الصح كمنظومة واحدة )5( ،اتفاقيات خدمة بي مصلحة
لتشغيل محطة الضخ المركزية ومحطة معالجة مياه الرصف
ي
مياه بلديات الساحل والبلديات (سيتم تضمينها يف مذكرة التفاهم).
ّ
ّ
ر
.4
المكون سيتم تمويل )1( :تكاليف اإلدارة واإل رشا ف من
المشوع .من خالل هذا
المكون الرابع :دعم إدارة وتنفيذ
قبل سلطة المياه الفلسطينية عىل ر
المشوع )2( ،خدمات استشارية لتطوير التصميمات الهندسية وإعداد وثائق الحماية
البيئية واالجتماعية ر
للمشوع.
ً
ر
ر
ر
والئ تحتاج العداد خطة إدارة
الئ أجريت للمشوع ،فقد تم تحديد قائمة األنشطة المطلوبة التالية ي
وفقا للمراجعة الفنية ي
بيئية واجتماعية:
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ر
الئ ترصرت من جراء غمر الحفرة الجافة،
استبدال ثالث مضخات من أصل خمسة يف محطة الضخ المركزية ي
المصاف
وإصالح اثني من أصل خمس مضخات واستبدال
ي
إنشاء نظام الفائض لخزان الطوارئ (حوض رقم .)7
تطوير حوض رقم  7الستيعاب سعة تدفق  24ساعة كجزء من إيقاف تشغيل المحطة القديمة.
ر
والئ تمكن من ضخ المياه العادمة المجمعة يف حوض رقم  7وإعادتها إل محطة
إنشاء محطة ضخ يف حوض رقم  7ي
الرفع المركزية.
إعادة تأهيل المناهلعىل طول خط الناقل (خط الضغط) وإضافة أجهزة لمراقبة خط الضغط.
الكهربائ يمكن االعتماد عليه.
توفي حل مستدام لبالون الغاز الحيوي وتوفي نظام تنظيم الجهد
ي

المستفيدون
ر
ر
ر
حوال 400,000
والئ يبلغ عدد سكانها
ي
تم تصميم المشوع لخدمة البلديات األرب ع يف محافظة شمال قطاع غزة بشكل مباش ي
شخص (منهم  ٪49من اإلناث و ٪51من الذكور) .ومع ذلك ،فإن مكونات ر
المشوع المتعلقة ببناء القدرات سيستفيد منها
جميع سكان قطاع غزة.
موقع ر
المشوع
ر
للمشوع يف موقعي رئيسيي يف المحافظة الشمالية يف قطاع غزة ،وهما موقع محطة شمال غزة
تقع المكونات المختلفة
لمعالجة المياه العادمة الواقع يف بلدية جباليا وموقع محطة الضخ المركزية ومحطة معالجة المياه العادمة السابقة (األحواض)
يف بلدية بيت الهيا ،باإلضافة إل الخط الناقل (خط الضغط) الذي يربط هذين الموقعي ،والذي ستتم فيه بعض أعمال
إعادة التأهيل (انظر الشكل .)2-1
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شكل رقم  :1-2موقع ر
المشوع

ستقام أنشطة ر
الصح شمال غزة ومحطة الضخ المركزية
المشوع داخل حدود المواقع الحالية لمحطة معالجة مياه الرصف
ي
وحوض رقم  ,7يقع موقع محطة معالجة مياه الرصف الصح ف منطقة زراعية قريبة من الحدود ر
الشقية لقطاع غزة .ال توجد
ي ي
ر
ً ر
مقية الشهداء الواقعة إل الغرب من الموقع.
المنطقة
تمي
الئ
ه ر
ي
مناطق سكنية بالقرب من الموقع .المية األكي وضوحا ي
المبائ القائمة (انظر الشكل  2-2والشكل .)3-2
ستجري األنشطة المتعلقة بنظام الغاز الحيوي ومثبت الجهد داخل
ي
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شكل رقم  2-2موقع بالون الغاز الحيوي يف محطة المعالجة

الكهربان داخل محطة المعالجة
شكل رقم  :3-2األمكنة المقيحة لنظام تنظيم الجهد
ي

تقع محطة الضخ المركزية وحوض رقم  7ف منطقة مكتظة بالسكان ،حيث توجد ثالث مجمعات سكنية رئيسية إل ر
الشق
ي
ً
ر
.
المبائ السكنية المتناثرة
بعض
ا
أيض
يوجد
حانون
بيت
وعزبة
الندى،
وج
العودة،
وه أبراج
ي
ي
والجنوب من مواقع المشوع ،ي
يف شمال الموقع (انظر الشكل  .)4-2ستحدث أنشطة إعادة التأهيل الرئيسية يف موقع محطة الضخ المركزية داخل المبئ
ً
الحال (انظر الشكل  .)5-2من ناحية أخرى ،يمر الخط الناقل داخل الطرق الموجودة وعىل يمي الطريق ،مرورا باستخدامات
ي
اض.
ر
لأل
مختلفة
ي

مبان سكنية قريبة من مواقع محطة الضخ وحوض رقم 7
شكل رقم 4-2
ي
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شكل رقم  :5-2مواقع أعمال إعادة التأهيل يف محطة الضخ المركزية

االحواض الشمالية للطوارئ
ً
هناك حوضي عشوائيان يتم استخدامهم يف حالة الطوارء تقعان شمال محطة معالجة مياه بيت الهيا وقريبة جدا من قرية
أم النرص (الشكل  .)6-2يتم ضخ كميات المياه العادمة إل هذه البحيات عندما يكون هناك خلل يف محطة الضخ المركزية
ال تلك البحيات بمعدل  500م/3ساعة .يف وقت إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،كانت البحيتان تمتىل
ويتم الضخ ي
الصح .باإلضافة إل ذلك تفتقر البحيتان إل متطلبات السالمة األساسية مثل األسوار وعالمات التحذير.
بمياه الرصف
ي
تشكل البحيات خطرا عىل الصحة والسالمة يف المنطقة المجاورة والمزارعي بشكل خاص خطر الغرق بسبب ضعف السواتر
الرملية المحيطة بالبحيات.
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شكل رقم  :6-2االحواض الشمالية للطوارئ

الدول
والمعايي البيئية واالجتماعية للبنك
قواني الوطنية
 .3ال
ر
ر
ي
ر
ه أدوات حيوية لحماية الصحة العامة والبيئة وضمانالتنمية المستدامة.
ر
تعتي التشيعات والقواني البيئية واالجتماعية ي
ر
ر
الدول عىل
واالجتماع للبنك
البيئ
الئ وضعتها السلطة الفلسطينية إل جانب اإلطار
ي
ي
ي
تنطبق التشيعات والقواني المحلية ي
ر
المشوع .

والمعايي الحكومية
قواني
 3.1السياسات وال
ر
ر
الفلسطيئ
البيئ
 3.1.1سياسة التقييم
ي
ي
الفلسطيئ بموجب المرسوم رقم ،2000/4/23-27 :وتدعم هذه السياسة
البيئ
تمت الموافقة عىل سياسة التقييم
ي
ي
الفلسطيئ ،وعىل وجه التحديد ،فإن هذه السياسة تتناول النقاط
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة للشعب
ي
التالية:
•
•

ضمان جودة حياة مناسبة يف جميع الجوانب ،والتأكد من أن االحتياجات األساسية والقيم االجتماعية
والثقافية والتاريخية للناس ال تتأثر ً
سلبا نتيجة لألنشطة التنموية.
الحفاظ عىل قدرة البيئة الطبيعية.
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•
•

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

البيولوج والمناظر الطبيعية ،وتعزيز االستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
الحفاظ عىل التنوع
ر ي
ر
الئ يمكن تداركها والناجمة عن األنشطة
تجنب األرصار البيئية الغي قابلة لالصالح وتقليل األرصار البيئية ي
التنموية.

الفلسطيئ ،يطلب من أصحاب المشاري ع العامة والخاصة تقديم طلب للحصول عىل الموافقة
البيئ
بموجب سياسة التقييم
ي
ي
ر
البيئية إلبالغ سلطة جودة البيئة والسلطات ذات الصلة بأنشطة المشوع  ،بعد ذلك يتم تحديد ما إذا كان المطلوب تقييما
أول أو مفصل ،فإن سلطة جودة البيئة ،وبالتنسيق مع لجنة
بيئ ي
بيئيا أوليا أو مفصال ،وإذا لم يكن هناك حاجة إل تقرير ي
ر
االول مطلوبا
يئ
التقييم
ي
البيئ ستحدد ما إذا كانت ستمنح الموافقة البيئية وتحديد الشوط المطلوبة .يكون التقييم الب ي
ي
ر
الئ تكون فيها اآلثار البيئية الكبية غي مؤكدة ولضمان االمتثال للقواني البيئية.
للمشاري ع ي
ً
ر
للمشوع ،وإجراءات
االول عىل التأثيات والفوائد المتوقعة
بيئ
ي
وفقا لهذه السياسة ،يجب أن تشتمل دراسة التقييم ال ي
ر
المقيحة وإدارتها.
التخفيف والمراقبة البيئية
الفلسطيئ
 3.1.2قانون البيئة
ي
الفلسطيئ رقم ( )7لسنة  1999من قبل سلطة جودة البيئة لحماية الموارد البيئية ،بما يف ذلك بيئة
تم تطوير قانون البيئة
ي
ر
والتاريح .وبحسب القانون ،يجب معالجة حماية
الطبيع واألثري
األرض وبيئة الهواء ومصادر المياه والبيئة المائية والياث
ي
ي
هذه الموارد يف جميع خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية يف ضوء التنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة.
ه حماية الصحة العامة والرعاية االجتماعية ،فضال عن الحفاظ عىل المناطق
القضايا األساسية ذات االهتمام يف القانون ي
البيولوج وإعادة تأهيل المناطق المترصرة بيئيا .كما يحدد القانون العقوبات عىل مخالفة أي مادة
الحساسة بيئيا والتنوع
ر ي
يىل:
مقدمة بموجب هذا القانون .تتضمن األهداف الرئيسية للقانون ما ي
 حماية البيئة من التلوث.
 حماية الصحة العامة والرعاية االجتماعية.
 دمج حماية الموارد البيئية يف جميع خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة لحماية حقوق
األجيال القادمة.
البيولوج ،وإعادة تأهيل المناطق المترصرة بيئيا.
 الحفاظ عىل المناطق الحساسة بيئيا ،وحماية التنوع
ر ي
 إقامة التعاون بي الوزارات ذات العالقة.
 تعزيز جمع المعلومات البيئية ر
ونشها.
الوع العام والتعليم والتدريب.
 تعزيز
ي
يىل" :تشجع السلطات المختصة ،بما يتناسب مع تخصصها ،عىل اتخاذ التدابي
تنص المادة  8من هذا القانون عىل ما ي
المناسبة للحد من انتاجالنفايات الصلبة أو أي نفايات خطرة أخرى إل أدئ مستوى ممكن ،وإل أقىص حد ممكن ،تشجع
معالجة النفايات الصلبة أو إعادة تدويرها أو معالجتها".
ً
ر
وفقا للمادة  12و ،13ال يجوز التخلص من أي مادة أو نفايات خطرة ،إال إذا كانت هذه العملية تتوافق مع الشوط واللوائح
ر
الئ تحددها سلطة جودة البيئة بالتنسيق مع الوكاالت المتخصصة.
والتعليمات والمعايي ي
ً
ر
ً
إن سلطة جودة البيئة طبقا للمادة  57مخولة بتوقيف لفية ال تتجاوز أسبوعي ،عمل أي ر
خطرا عىل
مشوع يمكن أن يشكل
قضائ من المحكمة المختصة.
البيئة .ال يمكن تمديد التوقيف إال بقرار
ي
الفلسطيئ
 3.1.3قانون المياه
ي
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تم تضمي ر
التشي ع الخاص بتنظيم وإدارة قطاع المياه يف قانون المياه رقم  3المعتمد ،والذي تم التوقيع عليه يف يوليو .2002
والهدف من هذا القانون كما هو منصوص عليه يف المادة  2هو تطوير وإدارة الموارد المائية وزيادة قدرتها وتحسي جودتها
والمحافظة عليها وحمايتها من التلوث والنضوب.
الصح وإدارته .يهدف هذا
صدر قانون المياه الجديد رقم  14عام  2014لتأسيس مرحلة جديدة لقطاع المياه والرصف
ي
القانون إل تطوير وإدارة الموارد المائية ،وزيادة طاقتها ،وتحسي جودتها ،والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث والنضوب،
وتحسي مستوى خدمات المياه من خالل تنفيذ مبادئ إدارة موارد المياه المتكاملة والمستدامة.
الفلسطيئ
 3.1.4قانون الصحة العامة
ي
ر
يع عام
بموجب قانون الصحة العامة
الفلسطيئ رقم  20الذي طورته وزارة الصحة وصدر بناء عىل قرار من المجلس التش ي
ي
 2004فان دور السلطة الفلسطينية كما تمثله وزارة الصحة وغيها من السلطات هو ضمان مكافحة األمراض المعدية وغي
الصح.
المعدية والجينية بالوسائل العملية ،بما يف ذلك إزالة اإلزعاج
ي
اض الزراعية ،إال وفقا لألسس والمعايي
وفقا للمادة  ،43يحظر عىل أي فرد استخدام مياه الرصف
ي
الصح لتخصيب أو ري األر ي
ر
الئ تحددها السلطة المختصة.
ي
الفلسطيئ
 3.1.5قانون الزراعة
ي
ً
ر
يع يف عام  ،2003عىل النحو المنصوص عليه يف
طبقا للقانون
الفلسطيئ للزراعة رقم  2الصادر بقرار من المجلس التش ي
ي
المادة  ،54تقدم وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع سلطة المياه والجهات المختصة األخرى خطط وسياسات المياه المتعلقة
ً
ر
الئ تشمل:
اع وفقا لقائمة المبادئ ي
بالقطاع الزر ي





االستخدام األفضل للمياه واستخدام أنظمة الري الحديثة وطرقها.
الحفاظ عىل مصادر المياه وتنقيتها بطريقة تجعلها قابلة لالستخدام.
إجراء اختبارات وتحاليل دورية عىل المياه الزراعية والتحقق من مدى صالحيتها للزراعة.
االستفادة من المياه غي الصالحة ر
للشب والمياه المعالجة.

تنص المادة  24من هذا القانون عىل أنه ال يجوز تسميد المحاصيل بالفضالت ر
البشية أو بأي سماد يختلط مع النفايات
السائلة أو الصلبة أو مشتق منها إال بعد معالجتها وفق المواصفات والمواصفات المعتمدة.
الصح ما لم يتم معالجتها وفقا للمعايي
طبقا للمادة  55من هذا القانون ،يحظر تماما ري المحاصيل الزراعية بمياه الرصف
ي
الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة.

 3.1.6المعايي الفلسطينية لجودة الهواء المحيط
تم تطوير المعايي الفلسطينية لجودة الهواء المحيط ( )PS 801- 2010من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
ه معايي وأهداف قائمة عىل الصحة لعدد من الملوثات يف الهواء ،بما يف ذلك الجسيمات
من خالل لجنة البيئة ،والنتيجة ي
وأكسيد ر
والكييت كما هو موضح يف الجدول  1-3والذي يبي معايي الهواء المحيط الفلسطينية
النييوجي وأكسيد األوزون
ر
ومعايي منظمة الصحة العالمية للمقارنة .ستنطبق المعايي الفلسطينية عىل هذا ر
المشوع وستتم مراقبة جميع المعايي ذات
ً
الصلة وفقا لتلك المعايي.
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معايي الهواء المحيط الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية
الجدول  1-3مقارنة ربي
ر

المعيار

الزمن المأخوذ

قيمة منظمة الصحة العالمية WHO
اإلرشادية
)(µg/m3

القيمة اإلرشادية الفلسطينية
)(µg/m3

 24ساعة

) 150الهدف المؤقت (1
) 100الهدف المؤقت (2
) 75الهدف المؤقت (3
( 50إرشادي)

150

PM10
الدقائق
العالقة
سنوي

) 70الهدف المؤقت (1
) 50الهدف المؤقت (2
) 30الهدف المؤقت (3
( 20إرشادي)

70

NO2

ساعة

( 200إرشادي)

400

ثائ
ي
أكسيد
ر
النييوجي

 24ساعة

--

200

سنوي

( 40إرشادي)

100

ساعة

--

200

 8ساعات

) 160الهدف المؤقت (1
( 100إرشادي)

120

ساعة

--

350

 24ساعة

) 125الهدف المؤقت (1
) 50الهدف المؤقت (2
( 20إرشادي)

250

ساعة

--

60

 10دقائق

( 500إرشادي)

--

O3
األوزون

SO2
ثائ
ي
أكسيد
الكييت
ر

 3.1.7إرشادات مستوى الضوضاء الفلسطينية
وضعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية معايي الضوضاء للبيئة الخارجية ( )PS 840 2005من خالل لجنة
البيئة ،لتوفي معلومات لحماية الصحة العامة من مستوى الضوضاء الخارجية كما هو مبي ي جدول  .2-3المبادئ التوجيهية
ً
تقريبا ،حيث تحتوي المبادئ التوجيهية الفلسطينية عىل أنواع
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية لها نفس المستويات
ً
ً
ر
ر
أكي تفصيال من المستقبالت .ستنطبق المعايي الفلسطينية عىل هذا المشوع وستتم مراقبة جميع المعايي ذات الصلة وفقا
لتلك المعايي.
جدول  :2-3اإلرشادات التوجيهية الفلسطينية بخصوص مستوى الضوضاء يف البيئة الخارجية.
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سكئ
ي
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ي
الرئيسية
تجاري
صناع
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ديسبل )(dBA
ً
ً
ليال
نهارا
ً
ً
ً
ً
) 8مساءا –  07صباحا(
) 07صباحا –  8مساءا(
45
40
30
50
40
55
65
75

45
60

والمعايي لمنظمة الصحة العالمية
 3.2المبادئ التوجيهية
ر
 3.2.1اإلرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء المحيط
إن إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ( )2005موض بها من ِقبل اإلرشادات التوجيهية الخاصة
بالبيئة والصحة والسالمة ف البنك الدول ليتم تطبيقها ف ظل عدم وجود معايي ر
تشيعية وطنية من أجل منع أو تقليل تلوث
ي
ي
ي
ر
الهواء المحيط بدرجة كبية وذلك من خالل ضمان أال تؤدي االنبعاثات إل تلوث بيكيات تصل أو تتجاوز هذه اإلرشادات
ً
الموض بها.
مرحىل لتحقيق اإلرشادات التوجيهية
التوجيهية والمعايي وقد تم وضع األهداف المؤقتة تقديرا للحاجة إل نهج
ي
ي
الفلسطيئ.
يحدد الجدول  1-3مقارنة بي منظمة الصحة العالمية ومعايي جودة الهواء المحيط
ي
 3.2.2المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لمستوى الضوضاء
قدمت اإلرشادات التوجيهية للضوضاء التابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة  1999مقاييس إرشادية لمستويات الضوضاء
المقاسة ف البيئة الخارجية وال ينبع تجاوز هذه المستويات الواردة ف الجدول  ،3-3من أي مصدر ضوضاءً .
نظرا لعدم وجود
ي
ي
ي
معايي فلسطينية للضوضاء  ،سيتم تطبيق معايي منظمة الصحة العالمية عىل ر
المشوع وسيتم تنفيذ مراقبة هذه المعايي
ً
وفقا لهذا المعايي.
الجدول :3-3اإلرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص مستوى الضوضاء يف البيئة الخارجية.

ديسبل )(dBA
ً
ً
ليال
نهارا
ً
ً
ً
ً
) 10مساءا –  07صباحا(
) 07صباحا –  10مساءا(
45
55
70
70

نوع المنطقة المستقبلة للضوضاء
سكنية ،مؤسسية ،تعليمية
صناعية ،تجارية

الدول
المعايي البيئية واالجتماعية للبنك
3.3
ر
ي

يحدد اإلطار البيئ واالجتماع ،الذي تم إطالقه ف  1أكتوبر  ، 2018ر
الدول بالتنمية المستدامة  ،من خالل
اليام البنك
ي
ي
ي
ي
ر
المقيضي  ،بهدف إنهاء الفقر
سياسة البنك ومجموعة من المعايي البيئية واالجتماعية  1إل  10المصممة لدعم مشاري ع
يليم بها الم ر
الئ يجب أن ر
ر
ر
ر
ر
قيض
الئ تحدد المعايي ي
المدقع وتعزيز الرخاء المشيك .المعايي البيئية واالجتماعية العشة ،ي
ر
ر
التال:
ه عىل النحو ي
والمشوع خالل دورة حياة المشوع ي
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واالجتماع  :1تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية
البيئ
 3.3.1المعيار
ي
ي
ّ
ر
المقيض يف تقييم وإدارة
واالجتماع  :1تقييم وإدارة المخاطر والتأثيات البيئية واالجتماعية مسؤوليات
البيئ
يحدد المعيار
ي
ي
ر
المشوع المدعوم من ِقبل البنك من خالل تمويل
ومراقبة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بكل مرحلة من
المشاري ع االستثمارية ،وذلك من أجل تحقيق النتائج البيئية واالجتماعية المتوافقة مع المعايي البيئية واالجتماعية.
واالجتماع  :2العمالة وظروف العمل
البيئ
 3.3.2المعيار
ي
ي
ر
واالجتماع  )ESS2( 2مسؤوليات المقيضي لتعزيز العالقات بي العاملي واإلدارة السليمة وتعزيز
البيئ
يحدد المعيار
ي
ي
ر
ر
فوائد التطوير للمشوع من خالل معاملة العمال يف المشوع بشكل عادل وتوفي ظروف عمل آمنة وصحية.
واالجتماع : 3الكفاءة يف استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته
البيئ
 3.3.3المعيار
ي
ي
ر
واالجتماع  2متطلبات المقيض لمعالجة كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته طوال دورة حياة
البيئ
يحدد هذا المعيار
ي
ي
ر
المشوع بما يتفق مع الممارسات الصناعية الدولية الجيدة.
واالجتماع : 4الصحة والسالمة المجتمعية
البيئ
 3.3.4المعيار
ي
ي
واالجتماع  :4الصحة والسالمة المجتمعية عىل المخاطر وآثار الصحة والسالمة واألمن الواقعة عىل
البيئ
يقر المعيار
ي
ي
ر
ر
بالمشوع ومسؤولية المقيضي يف تجنب أو خفض هذه المخاطر واآلثار أو التقليل منها ،مع إيالء اهتمام
المجتمعات المتأثرة
خاص لألشخاص الذين قد يعدون من الفئات الضعيفة ،بسبب ظروفهم الخاصة.
اض وإعادة التوطي
البيئ
 3.3.5المعيار
اض والقيود المفروضة عىل استخدام األر ي
واالجتماع  :5االستحواذ عىل األر ي
ي
ي
القشية
ر
ر
اض المتعلقة بالمشوع والقيود
البيئ
يحدد المعيار
واالجتماع  5مسؤوليات المقيضي لمعالجة االستحواذ عىلاألر ي
ي
ي
ر
اض
اض المرتبطة بالمشوع أو القيود المفروضة عىل استخدام األر ي
اض  .قد يتسبب حيازة األر ي
المفروضة عىل استخدام األر ي
ر
ر
اض أو األصول
اض السكنية أو فقدان المأوى) أو التشد االقتصادي (فقدان األر ي
يف التشد المادي (إعادة التوطي أو فقدان األر ي
أو الوصول إل األصول ،مما يؤدي إل فقدان مصادر الدخل أو وسائل أخرى لقمة العيش) أو كليهما.

البيولوج واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية
واالجتماع  :6حفظ التنوع
البيئ
.3.3.6المعيار
ر ي
ي
ي
ر
لئ،
البيولوج إما بشكل
الئ من المحتمل أن تؤثر عىل التنوع
البيئ
ينطبق هذا المعيار
ري
ر ي
إيجائ أو س ر ي
واالجتماع عىل المشاري ع ي
ي
ي
ر
ر
ر
واالجتماع  6أن حماية وحفظ
البيئ
البيولوج يف نجاحها .يقر المعيار
الئ تعتمد عىل التنوع
ر ي
ي
ي
بشكل مباش أو غي مباش ،أو ي
البيولوج وإدارة الموارد الطبيعية الحية عىل نحو مستدام يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
التنوع
ر ي
ً
واالجتماع  : 7الشعوب األصلية/مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية المحرومة تاريخيا
البيئ
 3.3.7المعيار
ي
ي
ً
واالجتماع  7أيضا عىل مجتمعات أو مجموعات الشعوب األصلية/المجتمعات األفريقية التقليدية
البيئ
ينطبق هذا المعيار
ي
ي
ر
ر
والئ فقدت  ،خالل حياة أعضاء المجتمع أو المجموعة ،
الئ كانت تفتقر إل الخدمات التاريخية  ،ي
الواقعة جنوب الصحراء ي
ً
ً
ر
المشوع بسبب فصل قشي أو رصاع أو برامج إعادة التوطي
جماعيا بموائل أو أقاليم أسالف متمية يف منطقة
ارتباطا
اض يف منطقة حرصية.
الحكومية أو نزع ملكية أراضيهم أو الكوارث الطبيعية أو دمج هذه األر ي
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3.3.8المعيار البيئ واالجتماع  :8ر
الثقاف
الياث
ي
ي
ي
يقر المعيار البيئ واالجتماع  8أن ر
الماض والحارص والمستقبل.
بي
مادية
وغي
مادية
أشكال
ب
التواصل
يتيح
الثقاف
اث
الي
ي
ي
ي
ي
انعكاسا لقيمم ومعتقدات متطورة بشكل مستمر وتعبيا عنها .يعد ر
ً
ويصنف الناس عىل ر
الثقاف،
اث
الي
بوصفه
الثقاف
اث
الي
ي
ي
ً
ً
ً
جتماعية
قتصادية واال
بجميع مظاهره المتعددة مصدرا للمعلومات العلمية والتاريخية القيمة ،وأصًل من أصول التنمية اال
واالجتماع 8عىل لتدابي مصصممة لحماية
البيئ
للتنمية ،وجزءا ال يتجزأ من هوية الشعب وممارستة الثقافية .يوينص المعيار
ي
ي
ر
ر
الياث الثقاف طوال دورة حياة ر
واالجتماع األحكام العامة بشأن المخاطر واآلثار عىل الياث
البيئ
المشوع .يحدد هذا المعيار
ي
ي
ي
الثقاف من أنشطة ر
المشوع.
ي
واالجتماع  : 9الوسطاء الماليون
البيئ
 3.3.9المعيار
ي
ي
المحىل القوي واألسواق المالية والحصول عىل التمويل امور مهمة للتنمية
واالجتماع  9أن رأس المال
البيئ
يقر المعيار
ي
ي
ي
ر
المحىل واألسواق
المال وتعزيز دور رأس المال
االقتصادية والنمو والحد من الفقر .يليم البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع
ي
ي
المال من البنك .تشمل المؤسسات
واالجتماع عىل الوسطاء الماليي الذين يتلقون الدعم
البيئ
المالية .ينطبق هذا المعيار
ي
ي
ي
ر
الئ توجه الموارد المالية إل
المالية
مقدم الخدمات المالية العامة والخاصة ،بما يف ذلك بنوك التنمية الوطنية واإلقليمية ،ي
ي
عي قطاعات الصناعة.
مجموعة من األنشطة االقتصادية ر
واالجتماع  :10مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات
البيئ
 3.3.10المعيار
ي
ي
ر
ر
ر
واالجتماع أهمية المشاركة المباشة والشفافة بي المقيض وأصحاب المصلحة يف المشوع كعنرص
البيئ
يقر هذا المعيار
ي
ي
أساس من الممارسة العالمية الجيدة .تؤدي المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة إل تحسي االستدامة البيئية واالجتماعية
ي
للمشاري ع وتعزيز قبولها ،والمساهمة ف تصميم ر
المشوع وتنفيذه بنجاح.
ي
ر
الئ يدعمها البنك من خالل تمويل
البيئ
جتماع  1والمعيار
البيئ واال
ينطبق المعيار
واالجتماع  10عىل جميع المشاري ع ي
ي
ي
ي
ي
ر
ر
ر
واالجتماع للمشوع وتصميم
البيئ
مشوعات االستثمار .سيشارك المقيض مع أصحاب المصلحة كجزء ال يتجزأ من التقييم
ي
ي
ر
المشوع وتنفيذه.

 3.4إرشادات البيئة والصحة والسالمة
ه وثائق مرجعية فنية تتضمن أمثلة عامة ومحددة للصناعة
إرشادات مجموعة البنك
ي
الدول بشأن البيئة والصحة والسالمة ي
وه ايضا تحدد تدابي منع التلوث وتخفيفه ومستويات االنبعاثات المقبولة يف
وللممارسات الصناعية الدولية الجيدة ي
ر
ر
الدول.
الئ يمولها البنك
ي
المشوعات ي
سيطبق ر
المشوع المبادئ التوجيهية العامة التالية ( )1البيئة و ( )2الصحة والسالمة المهنية و ( )3الصحة والسالمة المجتمعية
و ( )4االنشاء و إنهاء الخدمة.

 .4بيانات الوضع القائم
يعرض هذا الفصل للخصائص البيئية واالجتماعية الخاصة بمنطقة الدراسة يف قطاع غزة ومنها المصادر البيولوجية وجودة
الهواء ومستويات الضوضاء ر
والثقاف .كما يقدم معلومات عامة عن العمالة والقوى العاملة يف قطاع غزة.
التاريح
والياث
ي
ي
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 4.1مصادر التنوع الحيوي
اليية
 4.1.1النباتات ر
عىل الرغم من المساحة الصغية للغاية وازدحام السكان ،يحتوي قطاع غزة عىل عنارص مثية لالهتمام للتنوع الحيوي من
حيث األنواع والموائل والنظم اإليكولوجية ( .)2005 ،Abd Rabouيضم قطاع غزة مجموعة متنوعة من أنواع النباتات
ً
ر
األكي شيوعا من
اليية بما يف ذلك أشجار احادية وثنائية النواة والشجيات واألعشاب .يوضح الجدول  1-4األنواع
الوعائية ر
ر
ر
ر
ر
النبائ للمنطقة عىل العديد من النباتات ال يئ تستخدم محليا
الزهور والمنتشة بالقرب من منطقة المشوع .كما يحتوي الغطاء
ي
عىل سبيل المثال الطبية والغذائية واالقتصادية .تمتلك األنواع الزهرية دور بالغ االهمية يف توفي الغذاء والمأوى والحماية
والتكاثر ومواقع الراحة لللفقاريات والالفقاريات.
حوال  5أمتار،
يبلغ طول شجية أكاسيا سيانوفيال ) (Acacia cyanophyllaisأو تسم أورانج واتل )(Orange Wattle
ي
ر
الشيط الغرئ لقطاع غزةً .
تنمو ف بيئة الكثبان الرملية الذي يتمي به ر
غالبا ما يستخدم النبات كمصدات للرياح وتثبيت اليبة
ري
ي
ً
ً
الفلسطيئ يف العقود القليلة الماضية بسبب استغاللها كمادة وقود.
.
للمجتمع
حيويا
ا
ر
مصد
ات
الشجي
ت
واعتي
والرع
الرملية
ر
ي
ي
الساحىل .قد
فلسطي
وادي
ف
والتاريخية
القديمة
النباتات
أنواع
أحد
ه
)
Sycamore
Fig
Ficus
sycamorus
الجمي (
ي
ي
ي
ر
ً
تقريبا ،وعادة ما يتم تناول هذه الفاكهة طازجة من قبل السكان
ينمو إل ارتفاع  20ميا .تحمل الشجرة ثمارها عىل مدار العام
ً
الئ تم إجراؤها ،تم التأكيد عىل عدم وجود أنواع نباتية مهمة محددة ف منطقة ر
ر
المشوع.
ي
المحليي .بناء عىل الزيارات الميدانية ي
جدول  :1-4األنواع النباتية الشائعة المسجلة يف الكثبان الرملية يف قطاع غزة
العلم
االسم
ي
Cupressus sempervrens
Pancratium maritimum
Phoenic dactylifera
Opuntia ficus-indica
Salsola kali
Artemisia monosperma
Silybum marianum
Ricinus communis
Acacia cyaophylla
Acacia Arabica
Alhagi maurorum
Ficus sycamoruz

االسم الشائع
Evergreen Cypress
شو دائم الخرصة
Sea Daffodil
اليي
اليجس ر
Date Palm
النخيل
Tuna Cactus
الصبار
Russian Thistle
الروس
الشوك
ي
Sagebrush
المريمية
Blessed Milk-thistle
الخرفيش
Castor Oil Plant
الخروع
Acacia
أكاسيا
Gum Arabic Tree
العرئ
شجرة الصمغ
ري
Camel-thorn
شوكة الجمل
Sycamore Fig
الجمي
الصمغ-النهر األحمر
River Red-gum Tree
شجرة
Christ’s thorn
السدر
Tree Tobacco
شجرة التبغ
َ
Nile Tamarisk
النيىل
األثل
ي

Eucalyptus camaldulensis
Ziziphus spina-christi
Nicotina glauca
Tamarix nilotica

اليية
 4.1.2الحيوانات ر
ر
الئ لم يتم تجفيفها بالكامل .توفر
تعيش الطيور المائية والزواحف بشكل
رئيس يف موقع الحوض رقم  7واالحواض األخرى ي
ي
المحىل (األطفال
األحواض موائل للتكاثر ،والتعشيش ،والغداء والمأوى ألنواع مختلفة من الطيور .يستهدف المجتمع
ي
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والبالغي) المحيط بالمواقع أنواع الطيور المائية عن طريق اصطيادها باستخدام وسائل مختلفة .يعرض الجدول  2-4أنواع
ً
الطيور المختلفة الموجودة حول المواقع (محطة معالجة المياه العادمة بيت الهيا  BLWWTPوحوض مخرج التدفق) .وفقا
الدول لحماية الطبيعة ( ،)IUCNجميع هذه األنواع تم تقييمها عىل أنها من األنواع الغي المهددة (تم
للقائمة الحمراء لالتحاد
ي
تقييمها عىل أنها ذات خطورة منخفضة لالنقراض) مع أعداد متغية ( ر
ميايدة ،متناقصة ،مستقرة ،أو غي معروفة).
الن يتم اصطيادها يف وحوض مخرج التدفق.
جدول  :2-4األنواع الرئيسية المستهدفة من الطيور المائية ي
العائلة
Threskiornitthidae
أبو منجليات
Ardeidaeالبلشونيات

Anatidae
البط

Rallidae
دجاج الماء الكركيات
Recurvirostrida
النكاتيات
Charadriidae
زقزاقيات

االسم الشائع
أبو منجل اللماع
االسم الشائع Glossy Ibis
بلشون الليل أسود التاج
التفلقائ
البلشون
ي
بلشون أبيض صغي
َ ْ َ
بلشون الماشية أو أبو ِقردان
أرجوائ
بلشون
ي
أوزة مرصية
اليي
البط ر
صيق
رششي
ي
أبو مجرفة
دجاجة الماء خرصاء األقدام

Black crowned
Night Heron
Squacco
Heron
Little Egret
Cattle Egret
Purple Heron
Egyptian Goose
Mallard
Garganey
Shoveler

العلم
االسم
ي
Plegadis falcinellus
Nycticorax
Nycticorax
Ardeeola
ralloides
Egretta garzetta
Bubulcus Ibis
Ardea purpurea
Alopochen
Anasaegyptiacus
platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata

Gallinula chloropus Common moorhen

ُ
الغ َّرة
كرسوع أبو المغازل
شوك الجناح زقزاق
قطقاط
ي
مرصي

Coot
Black-winged Stilt
Spur-winged
lapwing

Fulica atra
Himantopus
himantopus
Vanellus spinosus

حالة الحماية
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد (غي معروف)
غي مهدد ر
(ميايد)
غي مهدد ر
(ميايد)
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد ر
(ميايد)
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد (متناقص)
غي مهدد (مستقر)
غي مهدد ر
(ميايد)
غي مهدد ر
(ميايد)
غي مهدد ر
(ميايد)

اليية لكل من االنواع الفقارية واألنواع الالفقارية.
اض الرطبة موائل جيدة للحياة ر
ر
تعتي النظم البيئية المائية بما يف ذلك األر ي
اليية وجميع المتطلبات الرصورية مثل المأوى والحماية والطعام والتكاثر والراحة ومكان التعشيش.
هذه النظم توفر الحياة ر
ه الفقاريات الشائعة الموجودة يف الشمال .حيث ان وجود هذه
الفيان ،الثعبان ،الغربان ،البومة ،واألنواع ر
اليية األخرى ي
الحيوانات تشكل مجموعة متنوعة من المخاطر لمحاصيل الناس المزروعة والمخزنة ،واالستحواز وغيها.
ّ
ّ
البئ) توجد يف
من المعروف أن أنواع القوارض الليلية العالمية (الفأر المي يل ،الفأر االسود المي يل ،الفأر الي ر ي
ويح أو الفأر ي
قطاع غزة ،وقد تم ابالغ السكان بهذه االنواع يف محيط مواقع محطة الضخ المركزية والحوض رقم .7

 4.3جودة الهواء المحيط ومستوى الضوضاء
تعتي البيانات المتوفرة حول مراقبة جودة الهواء المحيط يف قطاع غزة بالكامل نادرة للغاية ،حيث نفذت بعض حمالت
ر
ر
.
تغط مناطق مختلفة يف قطاع
الئ
ي
المراقبة الخاصة بالمواقع خالل السنوات الخمس الماضية الدراسة المتكاملة الوحيدة ي
ر
:
ثائ أ كسيد
الئ شملتها الدراسة ي
غزة تم إجراؤها يف عام  2005من قبل معهد حماية وأبحاث البيئة .حيث ان اهم الملوثات ي
ر
الكييت
ثائ أكسيد ر
ر
الكييت ( ، )SO2وأكاسيد النييوجي ( ، )NOxوالرصاص ) . )2006 ،EPRI( ،(Pbيبلغ متوسط تركي ي
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ً
حوال  180و 70و 100و60
السنوي يف محافظات غزة وشمال غزة والمنطقة الوسط وخانيونس وفقا لهذه الدراسة
ي
ميكروغرام  /م  3عىل التوال .بينما يبلغ متوسط تركي أكاسيد ر
حوال  42و 19و 27و 17ميكروغرام  /م
النييوجي السنوي
ي
ي
.
التوال عالوة عىل ذلك ،يبلغ متوسط تركي الرصاص
 3يف محافظات غزة وشمال غزة والمنطقة الوسط وخانيونس عىل
ي
ً
حوال  0.15ميكروغرام/م.3
السنوي وفقا لنفس الدراسة
ي
ثائ أكسيد الكربون يف مواقع
كشفت دراسة أخرى أجريت يف عام  (Al Madhoun et al., 2016) 2016أن متوسط تراكي ي
مختلفة يف قطاع غزة  ،والذي يضم الشوارع المزدحمة الرئيسية والشوارع الصغية  ،رتياوح بي  518-341جزء يف المليون ،
ً
لثائ أكسيد الكربون ( 350جزء يف المليون).
وه قريبة جدا إل أو أعىل من المستوى
الدول المقبول ي
ي
ي
أيضا ،هناك دراسة حديثة أجريت يف عام  2019يف شمال غزة عىل وجه التحديد من قبل (، )EcoConServ & UG, 2019
ر
ر
االسيجاع وإعادة االستخدام  ،ويشمل
المقيح لنظام
واالجتماع للمخطط
البيئ
تهدف الدراسة إل تحديث تقييم األثر
ي
ي
ر
االسيجاع  ،وشبكة الري والبيئة ذات الصلة .يف هذه الدراسة ()EcoConServ & UG, 2019
البنية التحتية لمخطط نظام
مقية الشهداء
وثائ أكسيد الكربون) بالقرب من ر
تم إجراء بعض القياسات عىل جودة الهواء المحيط (تركي اول أكسيد الكربون ي
ر
والئ من المتوقع أن يكون الري
حيث سيتم بناء المضخات المعززة وخزانات التخزين كجزء من شبكات توزي ع المياه للري ي
ً
منخفضا يف هذه المناطق حيث أنها مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.
جدول  :3-4إحداثيات موقع أخذ العينات للهواء والضوضاء

الموقع
الهواء والضوضاء )AN1( 1
الهواء والضوضاء )AN2( 2

االحداثيات
" 34°30'54.11جنوب
" 34°30'58.43جنوب

" 31°33'15.15شمال
" 31°33'3.19شمال

ر
وثان أكسيد الكربون)
الجدول  :4-4جودة الهواء يف مواقع المشوع (أول أكسيد الكربون ي

الملوثات
اول اكسيد الكربون CO

الوحدة
جزء يف المليون

الحوض مخرج التدفق ()AN1
0.1

مقية الشهداء ()AN2
ر
0.1

ثائ أكسيد الكربون CO2
ي
الملوث PM5
الملوث PM2.5

جزء يف المليون
جزء يف المليون
جزء يف المليون

380
306
53

344
345
60

ً
فيما يتعلق بمستويات الضوضاء ،تم أيضا إجراء بعض القياسات بواسطة ( )EcoConServ & UG, 2019عىل مستويات
الضوضاء عند نقاط مماثلة حيث من المتوقع أن تكون القياسات المحيطة بالهواء منخفضة ً
نظرا ألن المنطقة ذات كثافة
سكانية منخفضة.
الجدول  :5-4قياسات الضوضاء ف مواقع ر
المشوع
ي

الموقع

النتيجة
ديسيبل )(dB
42.7

الوقت
9:00
42

المتوسط
ديسيبل )(dB
40.5
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42
40
39
39
43.3
43.3
43.3
43.3
43.3

11:00
13:00
15:00
17:00
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

43.3

 4.4المياه الجوفية
الساحىل البالغة  18,370كم ،2ويتبع االتجاه العام لجريان
الجوف
حوال  % 2من مساحة حوض الخزان
يقع قطاع غزة فوق
ي
ي
ي
الجوف فقد تم مالحظة
الجوف انحدار نحو الغرب باتجاه الساحل ونتيجة السحب الزائد من الخزان
المياه يف طبقات الخزان
ي
ي
الجوف فيما يعرف بتداخل مياه البحر (.)UN-ESCWA and BGR, 2013
انتقال مياه البحر إل الخزان
ي
ر
ر
ر
الجوف عىل أعماق تياوح بي بضعة أمتار من سطح األرض وحئ  110مي .ويرتبط هذا
توجد المياه الجوفية يف الخزان
ي
االختالفات بالظروف الطبوغرافية والجيولوجية حيث كشف تحليل البيانات المتوفرة عن مستوى المياه الجوفية والتضاريس
المشوع ريياوح بي  30و  60ر ً
المشوع عام  2018أن العمق التقديري لمستوى المياه الجوفية ف منطقة ر
ف منطقة ر
ميا من
ي
ي
سطح األرض .كان مستوى المياه يف أكتوبر  2018كما هو موضح يف الشكل  ،1-4بي  2و  3م تحت مستوى سطح البحر يف
موقع محطة الضخ المركزية والحوض رقم  ،7وبي  0و  1م تحت مستوى سطح البحر يف موقع محطة معالجة الرصف
الصح شمال غزة.
ي

الشكل  :1-4مستوى المياه الجوفية ف منطقة ر
المشوع يف أكتوبر 2018
ي

فيما يتعلق بجودة المياه الجوفية ،فإن البيانات المتاحة حول تركي ر
النيات ف المياه الجوفية داخل منطقة ر
المشوع قبل
ي
تشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصح شمال غزة تبي أن تركي ر
النيات يف موقع المحطة والمنطقة الواقعة إل الغرب
ي
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الصح المعالجة
من الموقع ي رياوح بي  50و 100ملغم /رلي ،هذه المستويات العالية من الن ريات ترجع إل تشب مياه الرصف
ي
جزئيا القادمة من محطة معالجة الرصف الصح ف بيت الهيا إل أحواض ر
ً
اليشيح .يف حي تم العثور عىل تراكي أعىل تتجاوز
ي ي
الصح القديمة يف بيت الهيا.
 200ملغم /رلي إل الجنوب من موقع محطة معالجة الرصف
ي
تم قياس عنارص كيميائية يف المياه الجوفية يف أواخر عام  2017لتحديد أفضل المواقع والتصاميم آلبار المراقبة حول موقع
ر
الئ
محطة معالجة الرصف
ي
الصح شمال غزة .تضمنت العنارص المقاسة األمونيا ومساحيق الغسيل ومركبات الفينول ،و ي
ر
الصح .يشي قياس تركي األمونيا إل مستويات عالية يف اآلبار القريبة
كمؤشات لتلوث المياه بمياه الرصف
يمكن استخدامها
ي
ر
ر
الئ تم الحصول عليها لمساحيق الغسيل
من أحواض اليشيح ،يف حي تم تسجيل تراكي أقل يف اآلبار البعيدة .تراوحت النتائج ي
من  7.8-1.1ملجم /رلي ،ر
تعتي عالية آلبار المياه الجوفية مما يدل عىل وجود مصادر تلوث خارجية .كما تم تسجيل
والئ ر
ي
مستويات عالية نسبيا من الفينول وصلت إل  18ملغم /رلي يف بعض المواقع.
ر
الئ بدأت يف مارس  ،2018عىل جودة المياه الجوفية ،تم
من أجل دراسة تأثي تشغيل محطة معالجة الرصف
ي
الصح ،ي
الجوف .تظهر نتائج
ال الخزان
استخدام نموذج
ي
رياض معاير لفحص مدي تأثر المياه الجوفية نتيجة ترشيح المياه المعالجة ي
ي
الصح قد تحسنت بعد تشغيل محطة المعالجة ،حيث
النموذج أن نوعية المياه الجوفية يف منطقة محطة معالجة الرصف
ي
ر
النيات ف المياه العادمة المعالجة ر
يبلغ متوسط تركي ر
ً
الميشحة  10ملجم/لي ومع ذلك  ،ال يزال التحسن موضعيا وال تزال
ي
ً
توجد منطقة ملوثة ف االتجاه الشمال الغرئ (انظر الشكل  )2-4و ذلك ً
جزئيا
نظرا للكميات الكبية من مياه الرصف المعالجة
ري
ي
ي
ر
ر
االسيجاع الذي تم تصميمه لمنع توسع
الجوف منذ عام  ، 2009والتأخيات يف تشغيل نظام آبار
ان
ز
الخ
الئ تم ترشيحها إل
ي
ي
ر
االسيجاع.
سحابة التلوث خارج نطاق منطقة أبار

الصح
الشكل  :2-4توزي ع عنرص النيات يف المياه الجوفية يف نهاية عام  2019يف منطقة محطة معالجة الرصف
ي
(يتم ترشيح حوال  35600ر
الصح المعالجة من بداية مارس )2018
مي مكعب من مياه الرصف
ي
ي
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الصح
 .4.5مياه الرصف
ي

تم تصميم ر
الصح والتخلص منها بشكل
الصح الطارئ يف شمال غزة إلدارة معالجة مياه الرصف
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
أساس من محطة معالجة
صحيح يف البلديات األربعة المتواجدة يف محافظة الشمال يف قطاع غزة .يتألف هذا النظام بشكل
ي
ر
الصح شمال غزة ويشمل تسعة أحواض ترشيح ومحطة الضخ المركزية وخط الضغط الناقل وأبار االسيجاع.
الرصف
ي
تم بناء محطة الضخ المركزية وخط الضغط الناقل واستكمالهما ودخولهما الخدمة بحلول نهاية عام  2009وأوائل عام .2010
الصح الغي معالجة أو
ومنذ ذلك الوقت بدأت محطة الضخ المركزية وخط الضغط الناقل يف ضخ ونقل مياه الرصف
ي
ر
ً
جزئيا القادمة من بلديات شمال غزة (جباليا وبيت الهيا وبيت حانون وأم النرص) إل أحواض اليشيح التسعة يف
المعالجة
ً
ر
الصح المعالجة جزئيا حئ مارس  2018عندما
الصح شمال غزة .استمر ترشيح مياه الرصف
محطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
ر
ر
الصح المعالجة يف اليشيح من خالل أحواض اليشيح
الصح وبدأت مياه الرصف
تم تشغيل محطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
التسعة.
تبلغ القدرة الحالية لمحطة معالجة المياه العادمة  36,000م/3يوم وتستقبل ً
حوال  34,400م/3يوم .سيداد متوسط
حاليا
ي
اليوم المتوقع يف السنوات القادمة للوصول إل قدرة التصميم الحالية البالغة  36,000م/3يوم يف عام  ،2021وسعة
التدفق
ي
ر
حوال  49,300م/3يوم يف عام .2031
الئ تبلغ
ي
التصميم ي
اسيجاع المياه ر
مشوع ر
يعد ر
الصح شمال غزة أحد مشاري ع إعادة
الجوف من محطة معالجة مياه الرصف
الميشحة يف الخزان
ي
ي
ً
الجوف من خالل تسعة أحواض
حوال  34,400م/3يوم يف الخزان
حاليا ترشيح
االستخدام الرئيسية يف قطاع غزة .يتم
ي
ًي
ر
ر
ر
االسيجاع المكون من  28بيا اسيجاعية مع الخزانات المرفقة ومحطة الضخ وخط الضغط
لليشيح .تم تصميم نظام
ر ر
الستخراج المياه العادمة المعالجة ر
الش يف من
الميشحة وضخها ألغراض الزراعة الستخدامها يف ري  15,000دونم يف الجزء
ر
االسيجاع بما يف ذلك  14بي مياه
محافظات شمال غزة .بحلول نهاية مايو  2018تم بناء وإكمال المرحلة األول من نظام
ر
وه اآلن قيد التشغيل من قبل سلطة المياه الفلسطينية ،ويتم
وخزان
ي
خرسائ بسعة  4,000مي مكعب و  5محطات ضخ ،ي
تشغيل النظام لمدة  10إل  20دقائق كل أسبوعي ،حيث يتم تجميع المياه المستخرجة يف خزان ثم ترصيفها ال وادي بيت
حانون .سيتم تشغيل النظام بالكامل يف الوقت الذي يتم فيه إنشاء وتشغيل شبكات مياه الري وشبكات التوزي ع.

 4.6العمالة والقوى العاملة

ً
النسئ للمشاركي يف القوى العاملة فقد وصل معدل
يعتي معدل البطالة يف قطاع غزة يف تزايد مستمر حيث أنه وفقا للتوزي ع
ر
ري
البطالة العام  ٪48.2بي المشاركي يف القوى العاملة .يشارك الشباب العامل يف قطاع غزة بالقطاعات االقتصادية المختلفة.
حيث أن معظم الشباب العامل يف قطاع غزة يشارك يف قطاع التجارة يليه قطاع الخدمات والصناعة ). (PCBS, 2018
ه العمالة السائدة يف قطاع غزة ،حيث تعتمد العديد من الوظائف نظام األجور اليومية والعقود قصية
العمالة المؤقتة ي
اليوم المسجل يف قطاع غزة  59.5شيكل يف اليوم ،عىل الرغم من أن هذا قد يكون
األجل .يف عام  2017كان متوسط األجر
ي
ً
ً
نسبيا مقارنة بالدول النامية األخرى ،إال أنه ال يزال منخفضا للغاية بحيث ال يسمح للعائالت بتلبية االحتياجات
معدل أعىل
ً
ً
األساسية اليومية ،نظرا الرتفاع األسعار نسبيا للسلع األساسية نتيجة للحصار والعديد من القيود االقتصادية.
ً
يعائ قطاع غزة من الفقر
يعتي معدل الفقر يف تزايد بي الفلسطينيي ،إذ
باإلضافة إل ذلك ،فإنه وفقا ألنماط االستهالك ،ر
ي
المدقع الذي يتجاوز  ،%65كما يتجاوز عدد األشخاص الذين يتلقون اإلغاثة من األونروا ووكاالت اإلغاثية الدولية المليون
شخص ،أي ما يصل إل  %50من سكان قطاع غزة.
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والثقاف
التاريح
 4.7الياث
ي
ي

والمبائ التاريخية يف قطاع غزة بي المعالم األثرية ومواقع الفسيفساء والمساجد والكنائس وغيها .ويقع
تتنوع المواقع األثرية
ي
ر ر
ر
أقرب االثار التاريخية ف منطقة ر
المشوع يف تل الخرب ،والواقع يف الجزء الش يف من بيت الهيا ،عىل بعد  500مي جنوب
ي
موقع محطة الضخ المركزية والحوض رقم  .7يف هذه المنطقة يمكن العثور عىل بقايا أثرية مثل بقايا الفسيفساء وبقايا الفخار
ر
نط .كما ويوجد يف مدينة بيت الهيا تل قديم وآثار لقرية مهجورة
والئ يعود تاريخها إل العرص
ي
الرومائ والبي ي
عىل طول التل ي
قريبة ،ومحراب أو قبة مسجد تشي إل اتجاه الصالة وهو كل ما ر
تبق من مسجد قديم موجود غرب بيت الهيا ،يعود تاريخه
الفية الفاطمية وبداية عهد صالح الدين األيوئ .باإلضافة إل ذلك ،هناك مسجدان آخران يعودان إل ر
إل نهاية ر
الفية العثمانية
ري
داخل المنطقة.
ً
ً
ر
الئ تم تسجيلها خالل الزيارات الميدانية ،تم
استنادا إل ما تم مراجعته من كتب ودراسات وخرائط وبناء عىل المالحظات ي
ر
الئ تجاور محطة معالجة مياه الرصف
التأكيد من عدم وجود أي آثار تراثية أو ثقافية ،بخالف ر
مقية الشهداء اإلسالمية ي
الصح ف مواقع ر
المشوع.
ي ي

 .5تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة
االجتماع و خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
البين
 5.1العالقة ربي التدقيق
ي
ي
ً
ً
تدقيقا ً
أثناء إعداد ر
واجتماعيا لمحطة الضخ المركزية ومحطة معالجة الرصف
بيئيا
المشوع أعدت سلطة المياه الفلسطينية
ر
المقيحة (تحت
الصح وحوض رقم  7والبحيات األخرى ،وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه للمنشآت واألعمال الجديدة
ي
.
واالجتماع ال الجوانب البيئية واالجتماعية المختلفة للعمليات الحالية ،ودقق يف
البيئ
المكونات  1.2و )2نظر التدقيق
ي
ي
لمشوع معالجة مياه الرصف الصح الطارئ ف شمال غزة وحدد المجاالت الئر
االمتثال ل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ر
ي
ي
ي
.
تماع
واالج
البيئ
ق
التدقي
وجد
المستقبلية
واالجتماع خالل العمليات
البيئ
تحتاج إل تحسينات لتلبية متطلبات اإلطار
ي
ي
ي
ي
أن إجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يتم االمتثال بها بما يتعلق بالضوابط البيئية الخاصة ب محطة معالجة الرصف
الصح (تشغيل أحواض ر
البيئ
اليشيح والتحكم يف اآلبار المجاورة ،وأنظمة التحكم يف الضوضاء والرائحة) .توصل التدقيق
ي
ي
:
يىل لم يتم تنفيذ
واالجتماع إل وجود حاالت امتثال جزئية وحاالت عدم امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية كما ي
ي
ر
برنامج المراقبة حسب الفيات والتكرار المطلوب ،وتعطل نظام التحكم يف الرائحة يف محطة الضخ ،ولم يتم تدريب الموظفي
عىل التعامل مع الزيوت ،ولم يتم توريد البوليمرات ومواد التشحيم يف الوقت المناسب ،لوحظت بعض المشكالت يف إدارة
الصحة والسالمة المهنية وعدم وجود خطة االستجابة للطوارئ.
ر
تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه الخاصة ر
المقيحة لتحديد المخاطر واآلثار
باليكيبات واألعمال الجديدة
ً
واالجتماع رقم  ،1وتحديد التدابي الالزمة
البيئ
المختلفة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ،وفقا لمتطلبات المعيار
ي
ي
للتخفيف من اآلثار السلبية .تهدف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية إل تحديد المخاطر البيئية واالجتماعية المختلفة أثناء
ر
ر
المشوع وإجراءات التخفيف الموض بها ذات الصلة بكل مرحلة .تتضمن خطة اإلدارة البيئية
مرحلئ إنشاء وتشغيل
ي
واالجتماع يف تحديد إجراءات التخفيف المتعلقة بتشغيل النظام بأكمله.
البيئ
واالجتماعية هذه نتائج التدقيق
ي
ي

 5.2اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة
الئ يمكن أن تنشأ من المراحل المختلفة ر
ر
للمشوع وتم تقييم أهميتها بحيث يمكن
تم تحديد اآلثار المحتملة الرئيسية ي
التخفيف من أي آثار مهمة محتملة ومراقبتها بشكل صحيح .يعتمد تحديد وتحليل التأثيات من ر
المشوع عىل المعلومات
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الئ تم جمعها من التدقيق الفئ ومعلومات التصميم الفنية ر
ر
للمشوع ،جنبا ال جنب مع المعلومات األساسية لمواقع
ي
ي
المشوع .كما تم فحص التأثيات الناتجة عن ر
ر
مشوعات مماثلة لتحديد التأثيات المحتملة عىل البيئة والمجتمعات
المحيطة بها.
تم تحديد التأثيات البيئية واالجتماعية المحتملة باستخدام مصفوفة توضح األنشطة والعمليات الرئيسية المتوقعة يف
مواقع ر
المشوع ،والتأثيات الرئيسية ،والمكونات البيئية واالجتماعية المتأثرة.
ر
الئ تم استخدامها لتلخيص التأثيات المتوقعة عىل العنارص البيئية واالجتماعية المختلفة
يعرض الجدول  1-5المصفوفة ي
خالل أنشطة االنشاء والتشغيل والصيانة للمكوني  1و.2

الضوضاء

التنوع الحيوي

المياه الجوفية

الحركة المرورية

الصحة العامة

الصحة والسالمة
المهنية
النفايات الصلبة

جودة الهواء

مرحلة اإلنشاء
استبدال ثالث مضخات من أصل
ر
الئ
خمسة يف محطة الضخالمركزية ي
ترصرت من جراء غمر الحفرة الجافة،
وإصالح اثني من أصل خمس مضخات
المصاف.
واستبدال
ي
إنشاء نظام الفائض لخزان الطوارئ
(بركة .)7 #
تطوير حوض رقم  7لسعة تدفق 24
ساعة كجزء من إيقاف تشغيل
المحطة القديمة.
إنشاء محطة ضخ يف حوض رقم 7
ر
والئ تمكن من ضخ المياه العادمة
ي
المجمعة يف حوض رقم  7وإعادتها
إل محطة الضخ المركزية.

المجتمع
والمجتمعات
المحيطة

النشاط

التوظيف

العنرص

البين
ي
واالجتماع
ي

الياث
الثقاف
ي

جدول  :1-5مصفوفة تحديد االثار

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-
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الضوضاء

التنوع الحيوي

المياه الجوفية

الحركة المرورية

الصحة العامة

الصحة والسالمة
المهنية
النفايات الصلبة

جودة الهواء

إعادة تأهيل المناهل عىل طول الخط
الناقل (خط الضغط) وإضافة أجهزة
لمراقبة خط الضغط.
توفي حل مستدام لبالون الغاز
الحيوي وتوفي نظام تنظيم الجهد
الكهربائ يمكن االعتماد عليه.
ي
مرحلة األنشاء

المجتمع
والمجتمعات
المحيطة

النشاط

التوظيف

العنرص

البين
ي
واالجتماع
ي

الياث
الثقاف
ي

جدول  :1-5مصفوفة تحديد االثار

x

x

-

-

x

x

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

التشغيل العادي

-

x

-

x

-

x

x

x

x

x

-

أعمال الصيانة

-

-

-

-

-

x

x

-

x

-

-

تم تحديد العنارص البيئية واالجتماعية المتأثرة ً
واالجتماع ذات العالقة ) ESS1و  ESS2و
البيئ
بناء عىل معايي اإلطار
ي
ي
 (ESS4واللقاءات التشاورية وزيارات المواقع وتجربة االستشاري مع ر
مشوعات مماثلة .بعد ذلك ،تم تقييم أهمية التأثيات
اف ،والتوقيت ،والمدة .لكل تأثي يتم
المحددة مع مراعاة عوامل مختلفة بما يف ذلك طبيعة األثر ،وحجم األثر ،والمدى الجغر ي
الزمئ).
المكائ) ،الشدة (مقياس الحجم أو الدرجة) والمدة (المقياس
تقييم المدى (المقياس
ي
ي
استجابة لتحديد اآلثار وتقييمها تم تحديد وتقييم إجراءات التخفيف التفصيلية الخاصة بالموقع من أجل تجنب أو تقليل أو
معالجة اآلثار المرتبطة بتنفيذ ر
تعتي التأثيات وتدابي التخفيف التالية خاصة بأنشطة
المشوع خالل المراحل المختلفة .ر
المكوني  1و  2كما هو مبي يف الجدول .1-5

 5.2.1اآلثار عىل جودة الهواء
ً
ر
والئ تم توضيحها يف قسم 3و 4فيما يتعلق بمكونات
بناء عىل تقييم الظروف القائمة الخاصة بجودة الهواء يف منطقة الدراسة ،ي
ر
المشوع وأنشطته ،فقد تم تحديد التأثيات التالية:
ً
خالل مرحلة اإلنشاء ،يجب مراعاة مدى وطبيعة أنشطة ر
المشوع ،حيث يكون نقل المركبات محدودا وأعمال الحفر والردم
مقترصة عىل انشاء نظام الفائض لحوض رقم  ،7وتحديث حوض رقم  7وإعادة تأهيل المناهل الواقعة عىل خط الضغط.
باإلضافة إل الخصائص األساسية لجودة الهواء ف مواقع ر
المشع المختلفة ،حيث تستخدام مولدات الديزل مع وجود حركة
ي
المركبات الحالية عىل الطرق حول المواقع .من المتوقع ان تقل جودة الهواء من خالل الجزيئات المحمولة بالهواء والغبار
الناتج عن اضطراب ر
اليبة وانبعاثات الغازات المتصاعدة ويمكن االستنتاج أن أنشطة البناء سيكون لها تأثي كبي عىل معايي
جودة الهواء يف تلك المواقع.
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التأثيات عىل جودة الهواء تقترص عىل انبعاثات الغبار الناتج عن حركة الشاحنات والمركبات المستخدمة يف مرحلة اإلنشاء
والئ تكون ف المناطق القريبة ر
مباشة من منطقة ر
ر
تعتي اآلثار
المشوع وتقل أهميتها مع المسافة .بعد تنفيذ تدابي التخفيف ر
ي
ي
عىل جودة الهواء أثناء اإلنشاء ف جميع مكونات ر
المشوع منخفضة األهمية وقصية المدى.
ي
أثناء مرحلة التشغيل والصيانة ،ستكون هناك تأثيات محدودة عىل جودة الهواء بسبب مولدات الطاقة االحتياطية المثبتة يف
ثائ
مواقع محطة الضخ المركزية ومحطة المعالجة ويبلغ المعدل
النموذج لالنبعاثات من مولدات الديزل  0.7كجم مكاف ي
ر ي
أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة .ويمكن تقييم التأثي عىل جودة الهواء خالل المرحلة التشغيلية بعد التخفيف عىل أنه
منخفض األهمية وطويل األمد .من ناحية أخرى هناك خطر لتلوث الهواء بسبب إطالق الغاز الحيوي إل البيئة يف حالة ثقب
بالون تخزين الغاز الحيوي أو حرق الغاز الحيوي باستخدام ألية الشعلة .لذلك هناك حاجة إل مزيد من الحماية للبالون من
الذخية العشوائية ر ر
تأئ من الحدود ر
الشقية لمحطة المعالجة.
الئ ي
ي
 5.2.2التأثيات عىل نوعية الضوضاء
ً
ر
والئ تم توضيحها يف قسم 3و 4فيما يتعلق
بناء عىل تقييم الظروف الحالية الخاصة بدرجة الضوضاء يف منطقة الدراسة ،ي
المشوع وأنشطته ،فقد تم تحديد التأثيات التالية خالل مراحل ر
بمكونات ر
المشوع المختلفة.
ر
اليكة  7وأعمال التأهيل وبناء محطة الضخ فيها
خالل مرحلة االنشاء لبعض أنشطة
المشوع مثل :بناء خط الفائض إل ر
وتأهيل مناهل خط الضغط فان إنتاج الضوضاء ينتج من تشغيل اآلالت ونقل المواد يف الشاحنات واجراء األعمال االنشائية
يف هذه المواقع بشكل عام .يعتمد تأثي الضوضاء عىل قرب أنشطة االنشاء من المستقبالت الحساسة للضوضاء بما يف ذلك
ً
ونظرا ألن معظم مواقع ر
المشوع تقع داخل موقع
المناطق السكنية والمدارس وأماكن العبادة والعيادات والمستشفيات .لذلك
ً
ً
محطة معالجة بيت الهيا القديمة وبعيدا عن المنطقة السكنية ،فإن تأثي الضوضاء الناتج عن اعمال اإلنشاء سيكون منخفضا
ً
ً
ً
ً
إزعاجا مؤقتا ومحدودا.
جدا ومن المتوقع أن يسبب إعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضخ
تعتي التأثيات المتبقية من الضوضاء أثناء مرحلة اإلنشاء ف جميع مواقع ر
المشوع معتدلة يف أهميتها وقصية المدى ،بالنظر
ر
ي
إل أن التأثيات تقل مع تطبيق تدابي التخفيف الموضحة أدناه.
تعتي مصادر الضوضاء الناتجة أثناء مرحلة التشغيل محدودة وتقترص عىل المضخات والمولدات يف مواقع محطة الضخ
ر
ً
المركزية ومحطة المعالجة .من المتوقع أن تولد المضخات مستوى ملحوظا من الضوضاء يف نطاق  70إل  90ديسيبل قد
الفلسطيئ للضوضاء الخارجية المذكورة يف البند  2.1.10من هذه الدراسة .عالوة عىل ذلك ،سيتم
يتجاوز حدود المعيار
ي
تزويد محطة الضخ ومحطة المعالجة بمولدات ديزل احتياطية قد تنتج ضوضاء يف النطاق من  72إل  82ديسيبل لكل مولد.
الرئيس لتأثي الضوضاء .سيكون العمال
وبالتال سيكون العمال والمشغلون يف محطة الضخ ومحطة المعالجة المستقبل
ي
ي
ر
تعتي التأثيات المتبقية من
والمشغلون يف خطر متوسط بسبب القرب وفية التعرض القصية للمخاطر الصحية للضوضاء .ر
الضوضاء أثناء مرحلة التشغيل والصيانة معتدلة يف األهمية وطويلة األمد .من المتوقع ان السكان يف المناطة المجاورة لن
يتأثروا وذلك لبعد محطة الضخ ومحطة المعالجة عن المناطق السكنية.
 5.2.3.اآلثار عىل التنوع الحيوي
ر
ال ُيتوقع حدوث خسارة أو ازعاج مباش يف التنوع الحيوي أثناء مرحلة االنشاء حيث ستكون األعمال يف المنطقة المحدودة
والمغلقة ضمن موقع محطة المعالجة القديمة ف بيت الهيا .باإلضافة إل ذلك وبناءا عىل الزيارات الميدانية لمواقع ر
المشوع
ي
حيث تبي عدم وجود مصادر حيوية أو مواطن أو أصناف ذات أهمية أو حساسية معينة أو ذات قيمة حماية عالية (نباتية أو
حيوانية) ف أي من مواقع ر
تعتي منخفضة األهمية
المشوع ،فإن اآلثار المتبقية عىل المصادر الحيوية أثناء األنشاء والتشغيل ر
ي
وقصية المدى.
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 5.2.4.اآلثار عىل المياه الجوفية
قد تكون هناك مخاطر تلوث ناجمة عن انسكاب الوقود والزيوت أثناء األنشاء أو إعادة التأهيل أو الترصيف غي المراقب لمياه
إيجائ عام عىل نوعية
الصح أو التخلص غي اآلمن من الحمأة أثناء التشغيل .يف حي أنه من المتوقع حدوث تأثي
الرصف
ي
ري
المياه الجوفية وكميتها أثناء التشغيل ،حيث لن يتم ترصيف كميات إضافية من المياه العادمة ال محطة معالجة مياه الرصف
الجوف.
الصح يف بيت الهيا وسوف لن يتم ترشيح المزيد من كميات المياه العادمة الغي معالجة ال الخزان
ي
ي
الئ يمكن أن تنجم عن ر
ر
المشوع ،يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية أن تعد
للتخفيف من مخاطر تلوث المياه الجوفية ي
وتنفذ خطة مراقبة المياه الجوفية حسب متطلبات البنك ،ر
والئ تشمل مراقبة جودة المياه لجميع اآلبار البلدية المهددة
ي
بخطر التلوث من تشب المياه العادمة ال الخزان الجوف ف جميع مواقع ر
المشوع.
ي ي
 5.2.5اآلثار عىل حركة المرور
خالل مرحلة اإلنشاء ستكون التأثيات عىل حركات المرور ناتجة عن أنشطة األنشاء المرتبطة بإعادة تأهيل الغرف عىل طول
ر
الئ سيمر فيها خط الضغط خاصة يف
خط الضغط ،ونقل النفايات ،ومخرجات ر
اليك وحطام البناء .سيتم قطع بعض الطرق ي
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمزدحمة بالسكان .تم تقييم مخاطر الحركة المرورية عىل أنها متوسطة وقصية األجل
ومحددة فيما يتعلق بمرحلة اإلنشاء ويمكن تخفيفها من خالل تطوير خطة إدارة حركة المرور ف مواقع ر
المشوع .وسيقوم
ي
يرض سلطة المياه الفلسطينية .سيتم تضمي هذه الخطة يف وثائق العطاء
المقاول باعداد خطة إلدارة حركة المرور بما
ي
لمتطلبات األشغال االنشائية للمتقدمي للعطاء لتقديم خططهم اإلدارية وخطط التنفيذ لمعالجة المخاطر البيئية
واالجتماعية والصحية والسالمة ومدونة قواعد السلوك الخاصة المتعلقة بهذه االمور والطلب من المقاولي الترصف بموجب
هذه الوثائق .تم تقييم التأثي عىل الطرق وحركة المرور أثناء التشغيل عىل أنه متوسط.
 5.2.6المخاطر و األثار عىل العمالة وظروف العمل
ر
سيعمل ضمن أنشطة مرحلة االنشاء وإعادة التأهيل عدد من العمال والذي ال يمكن تقدير عددهم يف هذه المرحلة حئ
اكتمال التصميم التفصيىل وتقديم عطاء المقاولي لجميع نشاطات ر
المشوع .ستكون القوى العاملة من العمل المهرة وغي
ي
المهرة .قد يشمل العمال المتعاقدون ف ر
يىل:
ما
اخرين
بي
من
وع
المش
ي
ي





وخياء مهرة (مدنيون وكهربائيون وميكانيكيون)
مدراء ومهندسون ر
ر
والخياء المهرة العاملي
المشفي والمفتشي والمالحظي
ر
مختي ،مفتشون ،سائقون)
(فئ
ر
ر
خياء مهرة من الفنيون ي
ر
سق غي مهرة
حامل الراية ،حفارون ،عمال نظافة ،عمال ي

تم تحديد المخاطر/القضايا المحتملة المتعلقة بتشغيل العمال ف ر
المشوع بالمواضيع المرتبطة باالمور التالية:
ي
 سياسات وإجراءات الموارد ر
البشية
 ساعات العمل واإلجازات
 األجور والمزايا
 التميي عىل أساس تكافؤ الفرص
 المظالم
 عمالة األطفال
 القوة العاملة
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الصحة والسالمة المهنية

يما يتعلق بالصحة والسالمة المهنية أثناء مرحلة اإلنشاء ،فإن العمال معرضون بشكل خاص للتأثيات من العمل يف جميع
األنشطة يف حوض رقم  ،7ونظام التدفق الزائد إل حوض رقم  ،7وإعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضغط ،وكذلك
ر
اليكيبات واألعمال الكهربائية يف محطة الضخ ومحطة المعالجة.
تم تحضي إجراءات إدارة العمالة ر
للمشوع ومن خالله تم معالجة تدابي المخاطر والتخفيف المرتبطة بالعمالة وظروف العمل
بما يف ذلك إنشاء وتنفيذ آلية المظالم للعمال.
ه يف األساس المخاطر عىل صحة المهندسي
أثناء مرحلة التشغيل فإن التأثيات والمخاطر عىل الصحة والسالمة المهنية ي
ر
الئ تتضمن خطر االتصال بمياه الرصف الخام أو المعالجة
والفنيي أثناء التشغيل والصيانة لمحطة الضخ و محطة المعالجة و ي
ً
جزئيا باإلضافة إل المخاطر المرتبطة بتشغيل المعدات المختلفة ،والمخاطر عىل الحياة والصحة بسبب االختناق أو التسمم
وثائ أكسيد الكربون يف مرفق تخزين الغاز الحيوي .تم تقييم التأثي عىل العمال
كييتيد الهيدروجي والميثان
لوجود غازات ر
ي
وظروف العمل أثناء اإلنشاء والتشغيل عىل أنه متوسط.
 5.2.7اآلثار الناتجة عن النفايات الصلبة
سيتم إنتاج النفايات الصلبة أثناء أعمال اإلنشاء وتشمل مواد نفايات البناء ومواد التعبئة والتغليف من أنشطة إعادة التأهيل
ر
ر
الئ سيتم ازالتها
يف حوض رقم  7وبناء خط ترصيف الفائض إل حوض رقم  7واليبة الزائدة من حفر الخط الفائض والحمأة ي
من حوض رقم .7
ر
وف حالة اإلدارة
أثناء مرحلة التشغيل سيتم إنتاج الحمأة والمواد المحجوزة عىل
المصاف من محطة المعالجة يف شمال غزه ي
ي
غي السليمة للتخلص من مواد الحمأة والمواد المحجوزة عىل المصاف ستتأثر البيئة المحلية ً
سلبا من حيث التلوث والمخاطر
ي
سلبا .يمكن استخدام ر
اليية .عالوة عىل ذلك ستتأثر الصحة والسالمة العامة للمجتمع المحىل ً
اليبة الزائدة من
عىل الحياة ر
ي
وتعتي مخاطر النفايات الصلبة أثناء مرحلة اإلنشاء منخفضة .ومع ذلك فإن المخاطر المرتبطة
الحفريات لردم خط الفائض
ر
بالتخلص من الحمأة متوسطة ويجب عىل المقاول وضع خطة إدارة النفايات الصلبة بالتنسيق مع السلطات المحلية بما يف
ذلك مسارات نقل النفايات الصلبة ومكبات النفايات المناسبة.

ر
بالمشوع
 5.2.8اآلثار عىل المجتمع والمجتمعات المحيطة
ً
سيكون الجمهور أقل عرضة لمخاطر السالمة أثناء مرحلة اإلنشاء نظرا ألن األنشطة ستتم ضمن حدود المنشآت القائمة
باستثناء إعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضغط .من ناحية أخرى من المتوقع حدوث تأثيات إيجابية طويلة المدى
بشكل عام خالل مرحلة التشغيل حيث سيساعد ر
المشوع يف القضاء عىل التهديدات الصحية والبيئية والسالمة للمجتمعات
الصح وإدارتها.
المحيطة بسبب سوء معالجة مياه الرصف
ي
ر
يىل:
خالل مرحلة اإلنشاء يمكن رصد العديد من اآلثار عىل المجتمعات المحيطة بالمشوع كما ي






ضعف مشاركة المرأة ف تخطيط وتحديد احتياجات ر
المشوع.
ي
ضعف الحصول عىل فرص عمل متساوية للنساء ف ر
المشوع نتيجة للصورة النمطية لعمل المرأة يف أنشطة اإلنشاء.
ي
فرص ضعيفة للفئات المهمشة للمشاركة ف مختلف مراحل ر
المشوع.
ي
ضعف التفاعل المجتمع مع ر
المشوع ،بسبب انعدام الثقة بي المجتمع والبلديات فيما يتعلق بقدرة البلديات عىل
ي
إنجاز وتشغيل مكونات ر
المشوع.
ضعف ثقة المواطني والعاملي يف البلديات فيما يتعلق بنظام اإلنشاء ،واحتمال حدوث أي انهيار ر
مفاج قد يؤدي
51

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي









خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

إل تعليق العمل.
ر
ر
ر
الئ قد تؤثر سلبا عىل تنفيذ المشوع.
الياعات المتوقعة بي البلديات وملكيتها للمشوع أو مساهماتها ي
انعدام الياهة والشفافية أثناء توزي ع فرص العمل ف ر
المشوع ،وخاصة للمناطق المستهدفة.
ي
ضعف القدرة عىل الحصول عىل المعلومات من مصادرها الرئيسية مثل البلديات ومؤسسات ر
اإلشاف عىل البناء.
قد يؤدي نقل النفايات ومخلفات األحواض وحطام البناء إل تعرض المواطني للخطر نتيجة حركة المركبات.
اآلثار الصحية المرتبطة بنقل الحمأة إل المكبات النهائية.
اليك والمرافق
انتقال األمراض بسبب تعرض األطفال لمواقع التخلص من الحمأة غي الخاضعة للرقابة بالقرب من ر
ً
ر
أيضا مناطق لتكاثر البعوض والذباب.
والئ توفر
القائمة ي
الجنس و مخاطر االعتداء عىل األطفال/استغالل األطفال .الخطر
مخاطر العنف القائم عىل نوع الجنسواالعتداء
ي
ً
ر
نسبيا حيث توجد ثالث مجمعات سكنية رئيسية يف شق وجنوب الموقع.
يف هذا الجانب معتدل

التال:
ويمكن رصد بعض اآلثار أثناء مرحلة التشغيل عىل النحو ي













خطر تدفق المياه العادمة إل االحواض الشمالية القائمة (االحواض العشوائية) وحوض رقم  7يف وقت توقف
العمل أو وجود خلل يف محطة المعالجة بسبب ظروف غي متوقعة مثل الفيضانات أو قطع الكهرباء إلخ .ان تدفق
اليك
المياه الزائدة سيؤدي ال حدوث خطر الفيضانات عىل المجتمعات المحيطة وخاصة الواقعة عند مصب ر
االمر الذي سيتسبب يف مشاكل وجود البعوض والذباب واآلفات األخرى باإلضافة إل امكانية حدوث وفيات يف
المجتمعات الواقعة عند المصب وخاصة الفقراء والضعفاء منهم.
ً
يعد خطر انهيار جوانب االحواض الشمالية سيئة الصيانة وجوانب حوض رقم  7خطرا آخر يمكن أن يتسبب بغمر
المجتمعات المحيطة.
ً
يمكن أن يكون ضعف تدابي السالمة مثل وجود أسوار غي مناسبة (السياج) حول هذه المرافق خطرا عىل المجتمع
وخاصة األطفال.
ان وجود األطفال يف موقع االحواض العشوائية ،و يف حال تمكنهم من الوصول إل الموقع من خالل فتحات يف
سياج الحماية ،وعدم وجود عالمات تحذيرية حول الموقع سيشكل ذلك خطرا عىل صحة وسالمة األطفال.
ان وجود المجتمع البدوية المجاورة قريبا من األحواض العشوائية يشكل خطرا صحيا خطيا وخاصة انتشار األمراض
ج ام النرص يف االجتماع التشاوري أنه تم
الجلدية وقد تم اإلبالغ عن العديد من الحاالت .وذكر أحد أفراد لجنة ي
رصد ر
أكي من  15حالة يف اآلونة األخية.
المخاوف من عدم قدرة البلديات عىل تشغيل ر
المشوع.
الئ قد تنشأ بسبب توزي ع المسؤولية بي البلديات لتشغيل ر
ر
المشوع.
الياعات ي
ر
األكي ترصرا من ر
المشوع مقارنة باالستفادة العائدة عليهم من
مواطئ بيت الهيا حيث أنهم
الشعور بالظلم لدى
ي
ر
المشوع.
الصح من المواطني.
ضعف قدرة البلديات عىل تحصيل رسوم الرصف
ي
ر
ضعف الفرص ألصحاب االحتياجات الخاصة والنساء للعمل يف تشغيل المشوع وصيانته.

اض وإعادة التوطي القشية
اض والقيود المفروضة عىل استخدام األر ي
 5.2.9اإلستحواذ عىل األر ي
األرض أو إعادة التوطي القرصية .وستكون أعمال البناء وأنشطة التشغيل والصيانة
ال توجد مواقع يتطلب فيها اإلستحوذ عىل
ي
ضمن جدود ر
األرض أو إعادة التوطي
الصح الطارئ يف شمال غزة .لذلك فإن اإلستحوذ عىل
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
ر
اض سيتم إعداد خطة إعادة
القرصية ليست ذات صلة يف هذه المرحلة من المشوع و يف حالة حدوث أي تأثي عىل االر ي
التوطي الخاصة بالموقع.
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 5.2.10اآلثار عىل ر
الثقاف
الياث
ي

المشوع يمكن أن تتأثر ً
ال توجد مواقع ثقافية محددة داخل مواقع ر
سلبا خالل مراحل اإلنشاء والتشغيل حيث ستكون األعمال ضمن
حدود محطة المعالجة القديمة ف بيت الهيا و ر
الصح الطارئ يف شمال غزة ولن يتم إجراء أي حفر
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
باستثناء جزء صغي داخل موقع محطة المعالجة القديمة يف بيت الهيا النشاء خط الفائض.

الئ تم تحديدها بالفعل منخفض بسبب تجنب المواقع األثرية ف منطقة ر
ر
المشوع  ،أما يف حال تم
ي
الخطر عىل المواقع األثرية والثقافية ي
ً
ً
اكتشاف أي معلم أثري غي محدد مسبقا أثناء مرحلة اإلنشاء فسوف يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة بالعثور عىل أي آثار مصادفة أثناء
العمل ( ،)Chance find proceduresحيث سيتم إيقاف أنشطة العمل عىل الفور وإبالغ السلطة المسؤولة (وزارة السياحة واآلثار)،
ولن ُيسمح بالعودة الستئناف العمل دون موافقة كتابية من الجهات ذات الصلة.

 5.2.11مخاطر وآثار سلسلة التوريدات
ً
ستستلزم أنشطة مرحلة اإلنشاء رإشاك المقاولي والمقاولي من الباطن الذي يشكل جزءا من سلسلة التوريدات .سيكون هناك
خية أو كيانات رشعية
مخاطر عىل صحة العمال وسالمتهم إذا لم يكن هؤالء المقاولي والمقاولي من الباطن ليس لهم ر
البيئ
ويفتقرون إل وجود نظام إدارة بيية واجتماعية مناسب الذي سيسمح لهم بالعمل بطريقة تتوافق مع متطلبات المعيار
ي
واالجتماع  . 2سوف يتم توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية والمواد (المستخدمة يف البناء) من عدة موردين مختلفي.
ي
تم تقييم المخاطر المتعلقة بسلسلة التوريدات عىل أنها متوسطة وقصية المدى أثناء مرحلة اإلنشاء ،ومن المرجح أن تحدث
ولكن يمكن تخفيفها من خالل تضمي اجراءات تحقيق المتطلبات الواجبة بالموردين واألحكام الملزمة يف عقود المقاول .تم
ر
للمشوع حيث تم تناول تدابي المخاطر والتخفيف المرتبطة بالمقاولي من الباطن وموردين
إعداد إجراءات إدارة العمالة
اإلمدادات األولية.
ر
يلخص الجدول  2-5التأثيات البيئية واالجتماعية ر
المتبق بعد تنفيذ تدابي
الزمئ لكل تأثي باإلضافة إل األثر
للمشوع والمدى
ي
ي
ر
المقيحة.
التخفيف
الزمن لألثار
جدول  :2-5تصنيف اآلثار المحتملة والنطاق
ي
المرحلة
الزمن
النطاق
تصنيف األثار/المخاطر
ي
سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل

التشغيل

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

طويل األجل

التشغيل

سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

واالجتماع
البين
العنرص
ي
ي
جودة الهواء

الضوضاء
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الزمن لألثار
جدول  :2-5تصنيف اآلثار المحتملة والنطاق
ي
المرحلة
الزمن
النطاق
تصنيف األثار/المخاطر
ي
---

---

التشغيل

سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

إيجائ بدرجة أهمية مرتفعة
ري

طويل األجل

التشغيل

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

طويل األجل

التشغيل

قصي األجل

اإلنشاء

طويل األجل

التشغيل

قصي األجل

اإلنشاء

واالجتماع
البين
العنرص
ي
ي

المياه الجوفية

الحركة المرورية
إيجائ بدرجة أهمية
ري
متوسطة
إيجائ بدرجة أهمية
ري
منخفضة

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

العمالة وظروف العمل

الصحة والسالمة العامة والمهنية

إيجائ بدرجة أهمية مرتفعة
ري
سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل
قصي األجل

التشغيل
اإلنشاء
النفايات الصلبة
التشغيل

----

----

سلئ بدرجة أهمية متوسطة
ري

قصي األجل

سلئ بدرجة أهمية مرتفعة
ري

قصي األجل

ال ينطبق

----

اإلنشاء

ال ينطبق

----

التشغيل

سلئ بدرجة أهمية منخفضة
ري

قصي األجل

اإلنشاء

---

---

التشغيل

اإلنشاء
المجتمع والمجتمعات المحيطة
التشغيل
اض والقيود المفروضة عىل
االستحواذ عىل األر ي
التوطي القشية
اض وإعادة
ر
استخدام األر ي

األثار الثقافية
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الزمن لألثار
جدول  :2-5تصنيف اآلثار المحتملة والنطاق
ي
المرحلة
الزمن
النطاق
تصنيف األثار/المخاطر
ي
قصي األجل
اإلنشاء
درجة أهمية متوسطة
درجة أهمية متوسطة

قصي األجل

واالجتماع
البين
العنرص
ي
ي
سلسلة التوريدات

التشغيل

 .6مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ر
المقيحة لآلثار المتوقعة وخطة المراقبة
مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تتكون من مجموعة من اجراءات التخفيف
ر
والئ تم تصميمها من أجل  )1(:ضمان دقة التنبؤ باآلثار و ( )2التأكد من تنفيذ إجراءات التخفيف وفعاليتها يف تحقيق
ي
األهداف.
تتضمن خطة المراقبة أنشطة المراقبة (كيف؟) الجهة المسؤولة عن المراقبة (من؟) تكرار عملية المراقبة (كم؟) .تم تصميم
ر
ر
للمشوع.
الئ
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لتغطية المراحل المختلفة
تغط مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ي
ي
ر
واالجتماع واالثار وتدابي التخفيف لعملية اليكيب واالعمال
البيئ
تم تطويرها يف هذا القسم نتائج ومخرجات التدقيق
ي
ي
ر
المقيحة الجديدة (تحت المكوني  1.2و )2من ر
المشوع.
ً
واالجتماع والمعايي البيئية
البيئ
أساس بناءا عىل اإلطار
تم اعداد مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل
ي
ي
ي
ً
ر
بالمشوع ( ESS1و ESS2و  ESS3و  ESS4و  ESS5و  )ESS10واستنادا إل نتائج
الدول ذات الصلة
واالجتماعية للبنك
ي
عمليات جمع البيانات وتقييم األثر لهذه الم رشوع.
تعرض خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المبينة ف الجدول  1-6األثار الرئيسية المتوقعة ف جميع مواقع ر
المشوع واجراءات
ي
ي
ر
الئ سيتم تنفيذها خالل مراحل اإلنشاء والتشغيل والصيانة .وقد تم عرض األثار الرئيسية المتوقعة وإجراءات
التخفيف ي
التخفيف والمراقبة البيئية واالجتماعية يف شكل مصفوفة تتضمن ايضا مسؤولية تنفيذ إجراءات التخفيف والمراقبة.
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

جدول  1-6خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

تدابي التخفيف
ر

العنرص و االثار المتوقعة

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

نشاط المراقبة

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

مرحلة اإلنشاء
جودة الهواء
تأثي منخفض بسبب
المركبات
حركات
والحفريات






مستوى الضوضاء
• اإلزعاج واآلثار الصحية
عىل العمال والسكان
بسبب
المحليي
الضوضاء الناجمة عن
المرتبطة
االنشطة
بتشغيل اآلالت  ،ونقل
المواد يف الشاحنات ،
وتركيب المعدات يف
محطة الضخ والحوض
رقم  7و محطة شمال غزة
لمعالجة المياه العادمة










تخطیط حرکة المرکبات وعدم اإلفراط يف تحمیل المرکبات
للحد من انبعاثات العوادم.
التحكم يف شعة مركبات النقل ،تحديد طرق النقل لتقليل
تأثي الغبار عىل المستقبالت الحساسة.
ر
والئ تم
التأكد من استخدام افضل معدات ميكانيكية
ي
صيانتها جيدا.
ر
االليام بمواصفات االنبعاثات ذات الصلة بالمركبات
والمعدات الثقيلة بحيث تكون متاحة وقابلة للتطبيق.
جدولة ومراقبة أنشطة الحفر والردم.
ر
الفلسطيئ فيما يتعلق بتوفي أجهزة
االليام بقانون العمل
ي
السمع الواقية ومعدات السالمة المناسبة للعمال يف مواقع
البناء  ،حيث من المتوقع أن تنتج أعمال البناء ضوضاء
بنسبة عالية.
تطبيق إدارة السالمة والصحة المهنية1910.95 OSHA
(أ) إدارة السالمة والصحة المهنية (b) 1910.95 OSHA
بشأن ر
فيات التعرض لمستويات الضوضاء المختلفة
(أفضل الممارسات الدولية).
توفي صيانة جيدة لمركبات اإلنشاء واآلالت  ،من أجل
تقليل الضوضاء.
تقييد حركة اآلالت داخل حدود ر
المشوع والتخطيط لحركة
المركبات من وإل المواقع.
منع تشغيل االالت الثقيلة أو المزعجة بي الساعة 6:00
مساء(  ) 18.00والساعة  6:00صباحا خالل أيام العمل
وخالل أيام الجمعة أو العطل المحلية المحددة( ما لم يتم
تقديم أفضل خدمة للجمهور خالل هذه الساعات ،ويجب
اخد الموافقة من الجهات الحكومية والسكان المجاوريي).
 جدولة ساعات العمل وأيام العمل مع االخد بعي
االعتبار المستقبالت الحساسة وخاص العمال
إعادة تأهيل المناهل عىل طول خط الضغط.

المقاول

المقاول

توثيق المخاوف عىل جودة
الهواء
توثيق الشكاوى وكيف تم حلها.

 توثيق مخاوف
بالضوضاء
 توثيق الشكاوى وكيف تم
حلها.
الخاصة
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 المقاول
ر
المشف،
 المهندس
البيئ
المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية
وسلطة جودة البيئة

 المقاول
ر
المشف،
 المهندس
البيئ
المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية
وسلطة جودة البيئة

يوميا
أنشطة
ر
المشوع.

يوميا
أنشطة
ر
المشوع.

-

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

نشاط المراقبة

التنوع الحيوي
النبان والغطاء
(الغطاء
ي
الحيوان)
ي
• اضطراب طفيف أو
إزاحة لألنواع والموائل
أثناء تحضي الموقع
واعمال اإلنشاء.

 حماية األشجار والنباتات (بما يف ذلك جذور النباتات) .ومع
ذلك  ،إذا كان من الرصوري اقتالع أي نبات أو شجرة ،
فينبع إعادة زرعها يف موقع تتفق عليه السلطات المختصة
ي
اض.
ومالك األر ي
 إقتصار ساعات العمل يف النهار فقط ألن معظم أنواع
الثدييات لها أنماط حياة ليلية.
 استعادة خصائص الموقع األصلية كما كانت عليه يف السابق
قدر اإلمكان.

المقاول

 توثيق أي وجود للحيوانات
اليية أو الميلية داخل موقع
ر
ر
واإلجراءات
المشوع
المتخذة.
ً
 التقط صورا قبل وأثناء وبعد
اإلنشاء لضمان استعادة
الموقع إل الخصائص
األصلية بقدر اإلمكان.
 توثيق قرار مالك األرض
المتفق عليه إذا كانت إزالة
األشجار أو النباتات مطلوبة




المقاول
المهندس ر
المشف،
بيئ
المسؤول ال ي
جتماع -سلطة
واال
ي
المياه الفلسطينية
جودة
وسلطة
البيئة

المياه الجوفية
• هناك مخاطر تلوث
ناجمة عن تشب غي
مسيطر عليه للوقود
ومواد التشحيم

وف حالة عمل جيدة
 التأكد من توفر جميع المعدات الالزمة ي
ً ،
جنبا إل جنب مع مصدر طاقة احتياطية لتقليل التشبات
واالنسكابات.
 الحفاظ عىل موقع اإلنشاء نظيف  ،والتخلص من النفايات
ونقلها إل الموقع المعتمدة  ،لحماية موارد المياه الجوفية
الحالية من التلوث بالحطام ر
واليبة والحمأة
ر
والئ تتضمن
 إعداد وتنفيذ خطة مراقبة للمياه الجوفية  ،ي
ر
الئ تكون عرضة
مراقبة جودة المياه لجميع آبار البلدية ي
لخطر التلوث من تشب المياه العادمة يف جميع مواقع
ر
المشوع.

المقاول

 الحفاظ عىل سجل لجميع
المعدات وحالتها.
 الحفاظ عىل تراخيص جميع
المشغلي.
•فحص وتوثيق أن المواد
الكيميائية والمخلفات يتم
تخزينها بأمان.
 تأكيد مستندات مسح
وتصميم الحفر االمتصاصية
الصح
للرصف
ي
• توثيق موقع التخلص من
الصح.
خزانات الرصف
ي
 توثيق أي حوادث انسكاب
كبية والقرارات.
 اعداد الخطة وتنفيذها




المقاول
المهندس ر
المشف،
البيئ
المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية
جودة
وسلطة
البيئة



المياه

• تلوث محتمل للمياه
الجوفية بسبب ترصيف
غي مسيطر عليه للمياه
اليك
من
العادمة
ر
العشوائية أثناء الفيضان
وحوض ر
اليشيح يف محطة
معالجة المياه العادمة -
شمال غزة ،أو التخلص
الغي اآلمن من الحمأة

سلطة
الفلسطينية

المياه
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سلطة
الفلسطينية

تكرار
عملية
المراقبة
ً
أسبوعيا
بشكل
دوري
صورة
افضل من
نفس
النقطة.
• حسب
الحاجة -
دخول
الحيوانات
أو
اليية
ر
الميلية.
يوميا
أنشطة
ر
المشوع.

عىل طوال
ر
فية تشغيل
ر
المشوع.

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
ال يلزم تكلفة.

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

الحركة المرورية
• اآلثار الناتجة عىل حركة
المرور من أنشطة البناء
والمرتبطة بإعادة تأهيل
المناهل عىل طول خط
الضغط ،ونقل النفايات،
ومخرجات االحواض ،
ومخلفات البناء.

 يجب ان تشمل وثائق العطاء متطلبات األعمال االنشائية
للمتناقصي لتقديم ر
إسياتيجياتهم اإلدارية وخطط التنفيذ
ولمعالجة المخاطر البيئية واالجتماعية والصحية والسالمة
ومدونة قواعد السلوك الخاصة ب  ESHSوالطلب من
المقاول (المقاولي) بالعمل بهذه الوثائق.
 دفع المقاولي العداد طريقة العمل إلدارة حركة المرور
ر
واالليام بها.
 التنسيق بي سلطة المياه الفلسطينية والبلدية المحلية
فيما يتعلق بإغالق الطريق تحت الصيانة وإبالغ المجتمع
ً
المحىل مقدما لتجنب أي خطر عىل الصحة العامة
ي
والسالمة و خسارة تجارية.

مخاطر و آثار ظروف
العمل و العمال
المخاطر الجسدية من
السقوط واإلصابات ،
والمخاطر الناجمة عن
حركة اآلالت الثقيلة،
والمخاطر الجسدية أثناء
العمل يف جميع األنشطة
يف الحوض رقم  ، 7وخط
الفائض ال الحوض رقم 7
 ،وإعادة تأهيل المناهل
عىل طول خط الضغط،
ر
واألعمال
واليكيبات
الكهربائية يف محطة الضخ









يجب عىل المقاول إعداد وتقديم وتنفيذ خطة الصحة
والسالمة ) (OHSللحصول عىل موافقة سلطة المياه
الفلسطينية قبل البدء ف أي نشاط ر
للمشوع.
ي
يجب عىل المقاول إعداد خطة االستجابة للطوارئ
بالتنسيق مع السلطات المحلية ذات الصلة( .يعرض
ً
الملحق  2مثاال لخطة طوارئ)
ر
ر
بالتشيعات الثانوية المرتبطة بقانون العمل
االليام
الفلسطيئ  ،وال سيما قرار مجلس الوزراء الوزاري رقم 49
ي
لسنة  2004بشأن تدابي الحماية من مخاطر العمل
واألمراض ،والمبادئ العامة رقم  1لعام  2005بشأن توفي
تدابي وقائية لحماية العمال يف مواقع االنشاء.
يجب عىل المقاول تأمي جميع العمال من إصابات
ً
الفلسطيئ.
وحوادث العمل المحتملة وفقا لقانون العمل
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)
المقاول و سلطة
المياه الفلسطينية

نشاط المراقبة


توثيق ر
مئ وكيف يتم ابالغ
الجمهور بجداول العمل
وخطط التنفيذ
توثيق الخطة المرورية
قبل
من
المعتمدة
المهندس
توثيق المشاكل والحلول
بالصحة
المتعلقة
والسالمة.
توثيق الشكاوى وكيفية
حلها



تسجل عندما تم إبالغ
الجمهور بجداول العمل
وخطط اإلدارة
إجراء عمليات تفتيش
دورية للموقع
توثيق واإلبالغ عن
مخاوف الصحة والسالمة
المحتملة وحلها
تسجيل وتوثيق أي
حوادث وكيفية حلها
تسجيل التطعيمات ر
الئ
ي
يأخذها العمال
إجراء زيارات ميدانية
وتوثيق ارتداء العمال







المقاول

الجهة المسؤولة
( المراقبة)
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المقاول بالتعاون مع
السلطات المحلية
ر
وشطة المرور

المقاول
ر
المهندس المشف،
البيئ
المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية
وسلطة جودة البيئة

تكرار
عملية
المراقبة
يوميا
إعداد
الموقع
وجميع
أعمال
البناء.
يوميا
أعمال
المعدات
الثقيلة.
حسب
الحاجة -
شكاوى
العمل
وحلها
يوميا
جميع
أنشطة
العمل.
يوميا
أنشطة
ر
المشوع.

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
ال يلزم تكلفة.

المقاول مسؤول عن الصحة
المهنية وصحة العمال يف
الموقع.
وتغط ميانية المقاول
ي
هذه التكاليف .
وتقدر رواتب موظف الصحة
واالخصائ
والسالمة المهنية
ي
والبيئ البيئة بمبلغ
االجتماع
ي
ي
 30,000دوالر يف السنة.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

المركزية و محطة شمال
غزة لمعالجة المياه
العادمة.
مخاطر وآثار سلسلة
التوريدات مخاطر تشمل
صحة العمال وسالمتهم
إذا لم يكن هؤالء
المتعاقدون من الباطن
خية وكيانات رشعية
لهم ر
ويفتقرون إل ESMS
لنظام اإلدارة البيية و
المناسب
االجتماعية
الذي سيسمح لهم بالعمل
بطريقة تتوافق مع
البيئ
متطلبات المعيار
ي
واالجتماع )ESS2( . 2
ي

 توفي معدات وقاية شخصية كافية بما يف ذلك القبعات
ر
والسيات ذات األلوان الزاهية
الصلبة  ،ونظارات السالمة ،
 ،وغيها من معدات السالمة المناسبة لحماية العمال من
اإلصابة.
 توفي حقائب اإلسعافات األولية يف مواقع االنشاء والتأكد
من وجود أفراد لديهم الحد األدئ من مهارات اإلسعافات
األولية يف موقع االنشاء يف جميع األوقات.
 ر
اليام بجميع تدابي السالمة الالزمة للعمل فوق االسقف.
تطبيق اجراءات أعمال االسقف OSHA
) )(OSHA 29 CFR 1926.502 (j) (7
 وضع عالمات التحذير المناسبة عىل الطريق.
 تحديد وعزل مناطق االنشاء باستخدام عالمات التحذير
واألعمدة االرشادية والسياج وحواجز ر
الشيطية.
 اتخاذ اجراءات السالمة والصحة المهنية والهندسية
ر
الئ يتم فيها تخزين
المناسبة أثناء إعداد الموقع يف المناطق ي
وتواجد االسالك الكهربائية واألجسام الغي مستقرة.
 الحفاظ عىل حركة آمنة ودقيقة لوصول اآلالت الثقيلة
ووصول المركبات العمال التشغيل داخل جميع مواقع
البناء.
 التنسيق مع البلدية المعنية إلعالن وإبالغ الناس داخل
الزمئ المخطط
المرافق والمناطق المحيطة بالجدول
ي
ألعمال االنشاء  ،بما يف ذلك المناطق السكنية.
 اتخاذ التدابي المناسبة لمنع األشخاص غي المرصح لهم
من دخول منطقة العمل ومواقع البناء  ،وخاصة طالب
المدارس واألطفال الغي مراقبي .توفي الحراس ر
مئ وحيثما
الكاف للعمل وحماية الجمهور.
لزم األمر لتوفي األمن
ي
 اعتماد تدابي مناسبة لمكافحة الضوضاء والغبار.
 ضمان توفي الوصول اآلمن والممرات للجمهور.
نس  ،وفيوس
 العنف القائم عىل الجنس واالعتداء الج ي
نقص المناعة ر
البشية/اإليدز  ،وحملة تدريب/توعية لحماية
الطفل مقدمة للمقاولي والمقاولي من الباطن والمجتمعات
المحلية (وفيوس نقص المناعة ر
البشية/الصحة) ،

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة
الوقاية
لمعدات
الشخصية الخاصة بهم
بشكل صحيح
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الجهة المسؤولة
( المراقبة)

تكرار
عملية
المراقبة

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

تدابي التخفيف
ر

العنرص و االثار المتوقعة

االجتماع يف آلية
المبئ عىل النوع
 أحكام التعامل مع العنف
ي
ي
معالجة الشكاوى
 تحديث وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب العالقة
بيئ عند إجراء
أخصائ
 التواصل مع خالل مقاول-
ي
اجتماع ي
ي
أنشطة خطية لضمان عدم لعب األطفال يف منطقة العمل
،
 تميي مواقع المشاري ع بالسياج والالفتات لمنع الناس من
دخول المواقع الخطرة
• توفي جميع معدات الحماية الشخصية الالزمة للتعامل مع
المواد الخطرة حسب نوع المادة وحالتها
• إجراء تخزين المواد الخطرة المتبقية والتخلص منها
بواسطة خبي متمرس  ،بالتنسيق مع السلطات المحلية
المختصة لتحديد مواقع التخلص المناسبة.

النفايات الصلبة
• تقترص مواد النفايات
الصلبة أثناء اعمال البناء
عىل مخلفات البناء ومواد
يف
التعبئة والتغليف
أنشطة إعادة التأهيل يف
الحوض رقم  7وبناء خط
الفائض إل الحوض رقم 7
ر
واليبة الناتجة من حفر
خط الفائض والحمأة من
الحوض رقم .7
ر
بالمشوع
اآلثار عىل المجتمع والمجتمعات المحيطة
ضعف مشاركة المرأة يف
وتحديد
التخطيط
احتياجات ر
المشوع.

ضعف حصول النساء
عىل فرص متساوية للعمل
ف ر
المشوع نتيجة الصورة
ي
النمطية لعمل النساء يف
االنشاءات

• زيادة عدد اللقاءات المجتمعية خالل ر
فية االنشاء من خالل
حث النساء والفتيات وكبار السن عىل المشاركة.

•
•

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة



تسجيل وتوثيق أي
حوادث تؤدي إل
كيميائ
تشب
ي
وكيفية حلها

 المقاول
ر
 المهندس المشف،
البيئ
المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
الفلسطينية
المياه
وسلطة جودة البيئة

يوميا
أنشطة
ر
المشوع.

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

تقارير الحضور ،
البيئ
سؤول
تقارير الم
ي
واالجتماع ،ر
الئ تسلط
ي
ي
الضوء عىل آثار مشاركة
الفئات الهشة مثل النساء
والفتيات وكبار السن.
متابعة إعالنات التوظيف
والتشغيل
تقارير لجان التوظيف
تقارير التدقيق الجندري
للعامليي ف ر
المشوع
ي
تقارير الشكاوى

البيئ
 المسؤول
ي
واالجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة
مرة واحدة
أثناء بناء
ر
المشوع

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة .

المقاول

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية




المياه



ضمان ر
ر
والشكات المنفذة لمعايي سلطة
اليام المشغلي
الفلسطينية
المساواة يف منح فرص العمل.
ر
مشيكة (بحاجة لتطوير والمقاول
تطوير تطوير عقود استفادة
قانوئ يضمن استفادة االشة وليس األشخاص الملكية
ي
الجمعية)





الجهة المسؤولة
( المراقبة)

تكرار
عملية
المراقبة

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
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 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

ال يلزم تكلفة.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

فرص ضعيفة للفئات
المهمشة للمشاركة يف
مختلف مراحل ر
المشوع

زيادة عدد اللقاءات المجتمعية اثناء ر
فية التشغيل من خالل
حث الفئات الهشة عىل المشاركة كما هو موضح يف خطة
مشاركة اصحاب العالقة

بيئ
موظف
ي
واجتماع  -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

المجتمع
ضعف التفاعل
ي
مع ر
المشوع بسبب انعدام
الثقة بي المجتمع
والبلديات فيما يتعلق
بقدرة البلديات عىل إنجاز
مكونات
وتشغيل
ر
المشوع.

• تشكيل لجان مساءلة ومتابعة مجتمعية تتحمل جزء من
أدوارها المجتمعية
• تنفيذ لقاءات مجتمعية توضح ر
اليامات األطراف بمن
فيها البلدية
ر
• توزي ع ر
بالمشوع والمراحل
نشات توضح سي العمل
المستقبلية
ر
• تعزيز قيم الشفافية ر
المشوع (موازنات
بنش موازنات
مقروءة يفهمها المواطني)
ر
•الحفاظ عىل االحواض الموجودة لفية من الزمن يقدرها
حئ بداية ر
الخياء ر
المشوع الفعلية وضمان قدرة النظام الجديد
ر
عىل تجنب أي مشكلة قد تحدث إذا توقف العمل  ،عىل سبيل
المثال
• إعداد خطة طوارئ لتجنب أي مشكلة.
• عقد لقاءات مجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة
اصحاب العالقة تعزيز ثقة المواطني والعمال يف قدرات
ر
المشوع لتجنب أي خلل.
• تعزيز قيم الشفافية للمعلومات ومشاركتها مع المجتمع
خالل مراحل ر
المشوع.
• تحليل المخاطر وإعداد خطة استجابة للتعويض وتفادي
المخاطر
• تنفيذ لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر واليات التعامل
وشح الحقوق ر
معها ر
الميتبة عىل األطراف المتعاقدة

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

انعدام الياهة والشفافية
أثناء توزي ع فرص العمل يف

• ادماج مؤسسات المجتمع المدئ ف الرقابة عىل ر
المشوع
ي ي
• تطوير أدوات للمتابعة المجتمعية مثل لجان المساءلة
المجتمعية

ضعف ثقة
•
المواطني والعاملي يف
البلديات فيما يتعلق
بنظام اإلنشاء ،واحتمال
ر
مفاج
حدوث أي انهيار
قد يؤدي إل تعليق العمل.

الياعات المتوقعة بي
وملكيتها
البلديات
ر
للمشوع أو مساهماتها قد
ً
تؤثر سلبا عىل تنفيذ
ر
المشوع.

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

نشاط المراقبة




•
•
•

تقارير الحضور ،
البيئ
سؤول
تقارير الم
ي
ر
الئ تسلط
واالجتماع ،ي
ي
الضوء عىل آثار مشاركة
الفئات الهشة
تقارير الشكاوى
تقارير لجان المساءلة.
المقروءة
الموازنات
المنشورة
المنشورات اإلعالمية حول
ر
المشوع

الجهة المسؤولة
( المراقبة)
 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

تكرار
عملية
المراقبة
هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة.
كما هو
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

 تقارير الحضور ،
البيئ
سؤول
 تقارير الم
ي
واالجتماع
ي
تقارير الشكاوى

 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

كما هو
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة .

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

•
•

تقرير الشكاوى
مخرجات اللقاءات
المجتمعية
مالحظات ر
المشفي
مخرجات خطة تحليل
المخاطر.
تقارير المتابعة الصادرة
عن مؤسسات المجتمع
المدئ
ي

 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

 سلطة
الفلسطينية

المياه
-

كما هو
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة
هو
كما
محدد يف
خطة

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

•
•
بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

•
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جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

ر
وخاصة
المشوع،
للمناطق المستهدفة.

• إلزام المنفذين بمعايي الياهة والشفافية يف التشغيل
والتوظيف
• تفعيل ر
ونش نظام الشكاوى واتاحته امام الجميع

ضعف قدرة الحصول عىل
المعلومات من مصادرها
كالبلديات
الرئيسية
والمؤسسات ر
المشفة عىل
االنشاءات

ر
ر
لنش المعلومات وأتاحتها امام
اسياتيجية
تطوير
الجمهور
عقد اللقاءات المجتمعية الموسعة
ر
عي قنوات مختلفة ومتعددة و
نش البيانات والخطط ر
ر
متاحة للجميع كاألنينت و البلديات و المساجد والنوادي
و الدواوين

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

• تحليل المخاطر وإعداد خطة استجابة للتعويض وتجنب
المخاطر
• عقد لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر وآليات إدارتها
ر
وشح الحقوق الناتجة لألطراف المتعاقدة

بيئ
موظف
ي
واجتماع -سلطة
ي
المياه الفلسطينية

استخدام االشارات والحواجز وتعليم/توعية الجمهورلمنع
ر
الئ يحتمل أن تكون
وصول الجمهور للمعدات و/أو المواد ي
خطرة.
الحفاظ واالعتماد عىل حركة آمنة ودقيقة لمركبات نقل
الحمأة.
المشاورة المجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة
اصحاب المصلحة
استخدام االشارات والحواجز وتعليم/توعية الجمهورلمنع
ر
الئ يحتمل أن تكون خطرة.
وصول الجمهور للمواد ي
اتخاذ التدابي المناسبة لمنع األشخاص غي المرصح لهم من
دخول منطقة العمل ومواقع البناء  ،وخاصة طالب
المدارس واألطفال الغي مراقبي .توفي الحراس ر
مئ وحيثما
الكاف للعمل وحماية الجمهور.
لزم األمر لتوفي األمن
ي

المياه

قد يؤدي نقل النفايات
األحواض
ومخلفات
وحطام البناء إل تعرض
المواطني للخطر نتيجة
المفرطة
للحركة
للمركبات.
المخاطر عىل صحة
وسالمة المجتمع  ،بما يف
ذلك اآلثار الصحية
المرتبطة بنقل الحمأة إل
النهائ
التخلص
ي
انتقال األمراض بسبب
تعرض األطفال لمواقع
التخلص من الحمأة غي
الخاضعة للرقابة بالقرب
اليك والمرافق القائمة
من ر

•
•
•

•

•
•
•
•

سلطة
الفلسطينية

سلطة
الفلسطينية

المياه

نشاط المراقبة
• تقارير ومالحظات لجان
المساءلة المجتمعية.
• تقارير ر
اليام ر
الشكات
بمعايي الياهة
والشفافية
• تقارير االستجابة
للشكاوى وتقديم الحلول
• تطوير عدد من قنوات ر
النش
للبيانات والمعلومات كما هو
يف خطة مشاركة
محدد
اصحاب المصلحة

• تقرير الشكاوى
• مخرجات اللقاء
المجتمع
ي
• مالحظات ر
المشفي
تحليل
خطة
مخرجات
المخاطر.
• تقرير الشكاوى
• مخرجات اللقاء
المجتمع
ي
• مالحظات ر
المشفي

•
•

تقرير الشكاوى
مخرجات اللقاء
المجتمع
ي
مالحظات ر
المشفي

•
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الجهة المسؤولة
( المراقبة)

تكرار
عملية
المراقبة
مشاركة
اصحاب
المصلحة,

المسؤول
واالجتماع
ي

البيئ
ي

 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة

 سلطة
الفلسطينية
المسؤول
واالجتماع
ي

المياه
البيئ
ي

هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة
شهريا أو
حسب
الحاجة

ر
واإلشاف من قبل
المراقبة
سلطة المياه الفلسطينية

ر
واإلشاف من قبل
المراقبة
سلطة المياه الفلسطينية

شهريا
حسب
الحاجة

أو

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

ال يلزم تكلفة.

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع وتدفع من قبل
المقاول.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة
ً
ر
والئ تخلق أيضا مناطق
ي
لتكاثر البعوض والذباب ،
التأثيات عىل المجتمع
البدوي المجاور للحوض
العشوائ:
األمراض
ي
الجلدية  ،انتشار البعوض
 ،الذباب  ،واآلفات
األخرى.
خطر الفيضانات عىل
المحيطة
المجتمعات
مجرى
يف
وخاصة
البحيات،
خطر الفيضانات من
الفجوات العشوائية مما
يف
وفيات
تسبب
المجاورة
المجتمعات
لمصب البحيات.
مخاطر العنف القائم عىل
الجنس
الجنس واالعتداء
ي
 ،ومخاطر االعتداء عىل
االطفال/استغالل
األطفال.

تدابي التخفيف
ر

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

• المشاورة المجتمعية كما هو موضح يف خطة مشاركة
اصحاب المصلحة
• إعداد وتنفيذ خطة إدارة اآلفات يف مرافق محطة الرصف
الصح يف بيت الهيا
ي

سلطة
الفلسطينية

المياه

يتم إعداد الخطة وتنفيذها

ر
واإلشاف من قبل
المراقبة
سلطة المياه الفلسطينية

شهريا
حسب
الحاجة

أو

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع

إعداد خطة االستعداد للطوارئ للمرافق يف محطة الرصف
الصح القديمة يف بيت الهيا واالحواض العشوائية
ي

سلطة
الفلسطينية

المياه

يتم إعداد الخطة وتنفيذها

ر
واإلشاف من قبل
المراقبة
سلطة المياه الفلسطينية

شهريا
حسب
الحاجة

أو

يمكن اعتبار التكاليف كجزء من
ميانية ر
المشوع

المبئ
 إعداد وتنفيذ خطة عمل قائمة بذاتها بشأن العنف
ي
االجتماع بهدف تقييم وإدارة مخاطر العنف
عىل النوع
ي
الجنس  ،ومخاطر االعتداء
واالعتداء
جنس
ال
عىل
القائم
ي
عىل االطفال/استغالل األطفال.
 تنظيم جلسات توعية وتثقيف للعمال والمجتمع يف موقع
ر
المشوع حول قضايا العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
الجنس  ،الحقوق القانونية  ،الية معالجة الشكاوى،
ي
ومسار اإلحالة للضحايا ،
 سيتم تعزيز الية معالجة الشكاوىلقضايا العنف القائم عىل
الجنس ودمجها لتتبع مسار الشكاوى
الجنس واالعتداء
ي
ذات العالقة ،بما يف ذلك نظام التغذية الراجعة للحصول
وف الوقت المناسب عىل اإلجراءات
عىل ردود فعل مستمرة ي
المتخذة لالستجابة للشكاوى.

سلطة
الفلسطينية
والمقاول

المياه

•
•

 مراقبة المقاول
 الرقابة – المهندس
ر
المشف ،المسؤول
واالجتماع -
البيئ
ي
ي
المياه
سلطة
الفلسطينية وسلطة
جودة البيئة

شهريا
حسب
الحاجة

أو

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

تقرير الشكاوى
مخرجات المجموعات
البؤرية
مالحظات ر
المشفي

•

63

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

ر
الثقاف
الياث
ي
• لم يتم تحديد أي مواقع
أثرية وثقافية يف المواقع
ر
الئ سيتم تنفيذ أنشطة
ي
ر
المشوع فيها.

ً
• أما يف حال تم اكتشاف أي معلم أثري غي محدد مسبقا
أثناء مرحلة اإلنشاء ،فسوف يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة
بالعثور عىل أي آثار عن طريق االصدفة أثناء العمل.،
• إيقاف أنشطة العمل عىل الفور وإبالغ السلطة المسؤولة
(وزارة السياحة واآلثار)
• ولن ُيسمح بالعودة الستئناف العمل دون موافقة كتابية
من الجهات ذات الصلة..

مرحلة التشغيل والصيانة
جودة الهواء
التأثي عىل جودة الھواء
نتیجة لالنبعاثات الناتجة
عن مولدات الدیزل يف
محطة الضخ و محطة
شمال غزة لمعالجة المياه
العادمة
• التأثي عىل جودة الهواء
بسبب إنبعاث الغاز
الحيوي إل الجو أو حرقه
االشتعال
بواسطة
الموجود.
رائحة كري هة نتيجة ازالة
الحمأة الناتجة يف محطة
معالجة المياه العادمة
ونقلها ال موقع محطة
الضخ .TPS
• رائحة كري هة من
وحدات المعالجة يف
محطة معالجة المياه
العادمه ( NGWWTPغاز
كييتيد الهيدروجي H2S
ر
،غازاألمونيا  ، NH3إلخ).
• الرائحة الكري هة نتيجة
أعمال مدخل مبئ

•
•

•

•

•
•
•

•
•

المصاف يف محطة
إصالح نظام التحكم يف الرائحة يف غرفة
ي
الضخ لمركزية.
استخدام فالتر العوادم لجميع مولدات الديزل يف
ر
المشوع .وهذا النوع من المرشحات متوفر يف السوق
ولديه كفاءة عالية الزالة انبعاث أول أكسيد الكربون،
أكاسيد ر
النييوجي و جزيئات الهواء بحجم يساوي أو أقل
ر
من  2.5مايكرومي.
الطبيع بدال من مولدات الديزل
الغاز
استخدام مولدات
ي
إن أمكن .وهذا سوف يقلل بشكل كبي من انبعاثات الغاز
(قد تصل إل ر
أكي من  ٪80انخفاض االنبعاثات) .انظر
الملحق  3لخطة إدارة الكهرباء.
تقليل ساعات تشغيل المولدات االحتياطية من خالل
ر
ر
الئ تتيح
تزويد محطات الضخ بتوصيالت شكة الكهرباء ي
المزيد من ساعات تزويد الكهرباء يف جدول توزي ع الكهرباء
يف غزة.
ر
االليام بالمواصفات المتعلقة بعوادم المعدات الثقيلة
حيثما تكون متاحة وقابلة للتطبيق.
إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
الحاجة لمزيد من الحماية لبالون الغاز الحيوي لحمايته
من الذخية العشوائية ر ر
تأئ من الحدود المجاورة الغي
الئ ي
ي
مستقرة
إصالح نظام تخزين الغاز يف منطقة محطة معالجة الرصف
الصح.
ي
المصاف يف محطة
مبئ
ف
ائحة
ر
ال
ف
التحكم
نظام
إصالح
ي
ي
ي
الضخ.

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)
المقاول

سلطة
الفلسطينية

المياه

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

• توثيق أي نتائج وإجراءات
للمواقع األثرية تم اتخاذها.

 مراقبة المقاول
 الرقابة –-سلطة المياه
الفلسطينية

القيام بمراقبة الشكاوى
وأخذ عينات من الهواء
المحيط.
ال دليل التشغيل
الرجوع ي
اتباعه
سيتم
الذي
مشغىل محطات
بواسطة
ي
الضخ ومحطة معالجة
المياه العادمة – شمال
غزة.

ر
واإلشاف من
 المراقبة
قبل سلطة المياه
الفلسطينية

•

•
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تكرار
عملية
المراقبة
ً
أسبوعيا
حسب
الحاجة -
يتم اتخاذ
النتائج
واإلجراءات.

شهريا
حسب
الحاجة

أو

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
ال يلزم تكلفة.

 15000دوالر ألجهزة قياس
موظق
جودة الهواء وتدريب
ي
التشغيل عىل قياسات الهواء.
بعض تدابي التخفيف ستكون
ً
جزءا من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.
مشوع ر
جزء من ميانية ر
مشوع
اإلدارة المستدامة لمياه الرصف
الصح يف غزة لدفع ثمن إصالح
ي
البالون وتشغيل نظام الغاز
العام.
جزء من ميانية ر
مشوع WMS
لدفع تكاليف نقل الحمأة
ورسوم المكب.
ر
• جزء من ميانية مشوع
 WMSلدفع تكاليف توريد
وتركيب الخالط.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة
المصاف يف محطة الضخ
ي
المركزية.

تدابي التخفيف
ر
•
•
•
•
•

•
•

مستوى الضوضاء
والتأثيات
اإلزعاج
الصحیة عىل العمال
والسکان المحلیي.
اضطراب يف الحيوانات
اليية.
ر

المياه الجوفية
• تلوث محتمل للمياه
الجوفية بسبب ترصيف
غي مسيطر عليه للمياه
العادمة من حوض
ر
اليشيح يف محطة معالجة

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

وف حالة شكوى
أخذ عينات لفحص الهواء حسب الحاجة ي
العمال أو السكان.
يف حالة تجاوز مستويات جودة الهواء يف األماكن المغلقة ،
يجب تجهي العمال بوسائل حماية مناسبة (كمامات).
الخارج  ،يجب
يف حالة تجاوز مستويات جودة الهواء
ر ي
عمل الفحوصات وإجراء الصيانة الالزمة ،
تنبيه المجتمع المحيط بالمخاطر المحتملة والتدابي
ر
االحيازية.
الصح
ايقاف التخلص من الحمأة من محطة الرصف
ي
شمال غزة إل موقع محطة الضخ المركزية ووضع اتفاقية
بي سلطة المياه الفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من
الحمأة إل مكب نفايات جحر الديك.
إزالة الحمأة ر
المياكمة يف محطة الضخ المركزية إل مكب
نفايات جحرالديك.
تركيب اجهزة تهوية يف الحوض رقم  7لمنع حدوث الظروف
الالهوائية والرائحة الكري هة
إنشاء نظام شكاوى فعال ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.

•
•
المياه
• استبدل واستخدام اجهزة كتم الصوت أو تقنيات خفض سلطة
الصوت المستخدمة حسب الحاجة.
الفلسطينية
• التأكد من مستويات الضوضاء المتوقعة من خالل المعدات
المثبتة لقياس مستويات االمان ،وتوفي عالمات التحذير
ومعدات الحماية للعاملي من قبل المشغل.

ر
والئ تتضمن
• إعداد وتنفيذ خطة مراقبة للمياه الجوفية  ،ي
ر
الئ تكون عرضة
مراقبة جودة المياه لجميع آبار البلدية ي
لخطر التلوث من تشب المياه العادمة يف جميع مواقع
ر
المشوع.
• مراقبة متكررة لجودة المياه العادمة المعالجة من محطة
الصح وآبار المراقبة المحيطة.
معالجة مياه الرصف
ي

سلطة
الفلسطينية

المياه

• القيام بمراقبة الشكاوى
المتعلقة بمستوى الضوضاء.
ال دليل التشغيل الذي
الرجوع ي
مشغىل
بواسطة
اتباعه
سيتم
ي
محطة معالجة المياه العادمة –
شمال غزة.

ر
واإلشاف من
 المراقبة
قبل سلطة المياه
الفلسطينية وسلطة
جودة البيئة

شهريا
حسب
الحاجة

أو

أمريك لقياس
 1،000دوالر
ي
مستوى الضوضاء.

 إعداد الخطة وتنفيذها
 أخذ عينات للمياه الجوفية و
المياه العادمة الصادرة لقياس
البيولوجية
المعامالت
والفييائية والكيميائية بما يف

ر
واإلشاف من
 المراقبة
قبل سلطة المياه
الفلسطينية وسلطة
جودة البيئة

شهريا
لجميع
المتغيات و
سنويا
للمعادن
الثقيلة

أمريك لخبي
•  5000دوالر
ي
نمذجة المياه الجوفية أو كل
تحديث للنموذج.
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

تدابي التخفيف
ر

العنرص و االثار المتوقعة
المياه العادمة  -شمال
غزة ،أو التخلص الغي
اآلمن من الحمأة

•
•

مخاطر العمالة و ظروف
• المخاطر عىل صحة
أثناء
الفئ
المهندس /ي
والصيانة
التشغيل
لمحطة الضخ ومحطة
معالجة المياه العادمة -
شمال غزة.
• المخاطر عىل الحياة
والصحة بسبب االختناق
أو التسمم لوجود غازات
كييتيد الهيدروجي ،
ر
وثائ أكسيد
الميثان
ي
الكربون

•
•

•

•

•

•

•

•

فحص متكرر لمستوى ر
اليشيح.
ر
الرياض للمياه الجوفية يف مشوع معالجة
تحديث النموذج
ي
الصح الطارئ يف شمال غزة (جريان المياه
مياه الرصف
ي
الجوفية وانتقال الملوث) الذي تم إعداده لمراقبة الخزان
الجوف اسفل منطقة ر
المشوع  ،وضمان حمايته.
ي
ر
االليام بإجراءات إلدارة العمالة
تدريب اقسام التشغيل والصيانة يف المرافق الصحية عىل
تشغيل وصيانة محطة الضخ المركزية و محطة معالجة
الصح باإلضافة إل استخدام افضل الممارسات
الرصف
ي
ألنشطة الصيانة .
تخزين جيد للمواد الكيميائية الستخدامها يف التشغيل
والصيانة مثل البوليمرات المستخدمه الزالة المياه من
الحمأة.
يجب استخدام جميع معدات الحماية وفحصها .وتشمل
هذه معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات المطاطية
العازلة كهربائيا والقبعات الصلبة عند العمل عىل اعادة
ر
اليكيبات الميكانيكية وكذلك القفازات المناسبة للتعامل
مع بطاريات الرصاص.
يجب تنفيذ األعمال الخاصة باألجهزة الكهربائية واجهزة
وفئ مؤهل .ال ُيسمح
الحماية فقط من قبل مهندس
ي
للموظفي بمواصلة اعمال الصيانة ما لم يتم ضمان
صالحية معدات الحماية .لالستخدام
خطر الصعق بالكهرباء للعاملي والموظفي بسبب
الفيضانات المحتملة يف غرفة المضخات يف محطة الضخ
المركزية  ،حيث يتم تثبيت لوحات التوزي ع الكهربائية عىل
ارتفاع منخفض
خطر انفجار خط الضغط يف محطة الضخ المركزية بسبب
ر
الئ تسببت يف
الصدمة الهيدروليكية (المطرقة المائية) ي
موظق التشغيل.
وقوع إصابات ومخاطر صحية لدى
ي
خطر انفجار حامل الغاز الحيوي بسبب الذخية العشوائية
القادمة من الحدود المضطربة القريبة

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

ذلك المعادن الثقيلة حسب
الجدول .8.3

التشغيل
قسم
والصيانة يف محطة
ومحطة
الضخ
المياه
معالجة
العادمة – شمال غزة
المياه
سلطة
الفلسطينية

• فحص واختبار جميع مظاهر
واجراءات السالمة مع ر
اليكي
عىل مظاهر وأدوات الحماية
الشخصية المستخدمة.
• يجب أن يتم التاكد بأن
معدات الوقاية الشخصية
المستخدمة متواصلة يف توفي
الحماية الكافية ويتم ارتداؤها
عىل النحو المطلوب.
• توثيق أي حوادث وكيفية
حلها
• توثيق التطعيمات ر
الئ
ي
يأخذها العمال
• إجراء زيارات ميدانية
وتوثيق ارتداء العمال
الوقاية
لمعدات
الشخصية الخاصة بهم
بشكل صحيح.
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سلطة المياه الفلسطينية

ً
شهريا
أثناء
التشغيل

-

التكلفة
التشغيل

جزء

من

ميانية

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

تدابي التخفيف
ر

العنرص و االثار المتوقعة
•

•
•
•

•

•

•


ترصيف مياه الرصف
الصح
ي
• ترصيف غي سليم للمياه
العادمة المعالجة ال
احواض ر
اليشيح يف محطة
معالجة مياه الرصف
الصح.
ي

•

•

الكهربائ آمنة
يجب الحفاظ عىل وصالت وقواطع التيار
ي
من إعادة التشغيل الغي المتوقعة ويجب إرفاق ملصق
تحذيري ضد إعادة التشغيل.
ً
وفقا لتعليمات ر
الشكة
يجب صيانة أجهزة الحماية بانتظام
المصنعة.
يجب إزالة التوصيالت المفكوكة والكابالت المحروقة عىل
الفور.
/
يجب أن تحتوي غرفة خزانة التحكم يف النظام عىل جميع
تدابي السالمة مثل اجهزة اخماد الحريق  ،وعدم وجود
مواد قابلة لالشتعال ووالتهوية الطبيعية والصناعية الالزمة
وبمراقبة حراس االمن والسالمة.
ً
تحذيرا بشأن
يجب أن يحتوي غرفة التحكم/الخزانة
مخاطر السالمة  ،عىل سبيل المثال التدخي  ،والتعامل مع
األحماض وما إل ذلك وكذلك إجراءات اإلغالق الطارئة.
(انظر الملحق  4لالطالع عىل متطلبات خطة الصحة
والسالمة المهنية).
يتم تشغيل وصيانة نظام الغاز الحيوي فقط من قبل أفراد
ً
ً
مدربي تدريبا خاصا عىل دراية باألنظمة وتعليمات التشغيل
ومتطلبات السالمة.
يجب فحص جميع معدات النظام وصيانتها والمحافظة
ً
وفقا لتوصيات ر
الشكة المصنعة من قبل مهندس
عليها
معتمد ومؤهل أو شخص مؤهل ومدرب بشكل مناسب
بموجب ترصي ح محدد للقيام بهذا العمل.
• االحتفاظ بجميع السجالت المتعلقة بالفحوصات
الدورية والصيانة والخدمات.
التاكد من استبدال المعدات التالفة بأخرى جديدة يف
محطة الضخ المركزية كما هو موضح يف وصف
ر
المصاف  ،نظام التحكم
المشوع/القسم ( 2المضخات ،
ي
ر
اف وتحصيل البيانات ،إلخ)
اإلش
ي
ر
البدء يف برنامج بناء القدرات لطاقم التشغيل حئ يقوموا
بتشغيل مناسب والمحافظة عىل المرافق المختلفة يف
محطة الضخ المركزية.

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

سلطة
الفلسطينية
وحدة
المشاري ع

المياه
ادارة

نشاط المراقبة

تنفيذ برنامج شامل لمراقبة
الصح كما
جودة مياه الرصف
ي
هو موضح يف (الجدول  8.3يف
البيئية
اإلدارة
خطة
يف
واالجتماعية ،المقدمة
الملحق  1من هذا التقرير)
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الجهة المسؤولة
( المراقبة)

سلطة المياه الفلسطينية
وحدة ادارة المشاري ع

تكرار
عملية
المراقبة

تكرار
المراقبة
يف
الوارد
الجدول
 8.3عىل
طول مدة
ر
المشوع.

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

 20000دوالر يف السنة لتكلفة
تحليل برنامج مراقبة جودة مياه
الصح
الرصف
ي
ر
جزء من ميانية مشوع

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة لدفع اتعاب
ي
إلعداد وثائق
االستشاري
العطاء.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة
خطر تدفق مياه الرصف
الصح الغي معالجة إل
ي
المناطق المحيطة يف
موقع محطة الضخ
المركزية بسبب خلل يف
معدات يف محطة الضخ
المركزية مما يخلق مخاطر
عىل الصحة والسالمة.
خطر تدفق مياه الرصف
الصح الغي معالجة إل
ي
المناطق المحيطة يف
موقع محطة الضخ
المركزية بسبب انخفاض
قدرة محطة شمال غزة
لمعالجة المياه العادمة
مما يخلق مخاطر عىل
الصحة والسالمة.

تدابي التخفيف
ر
•

•

•

•

•

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة

البدء ف التحضي إلنشاء المرحلة الثانية من ر
مشوع محطة
ي
الصح شمال غزة عن طريق
معالجة الرصف
ي
تحديث/وإعداد وثائق العطاء.
بناء نظام خط الفائض يف محطة الضخ المركزية مع سعة
تخزينية كافية كما هو موضح ف وصف ر
المشوع/القسم 2
ي
(خط الفائض  ،حوض الفائض رقم  ، 7إلخ).
استبدال/إصالح المعدات التالفة يف محطة معالجة الرصف
الصح شمال غزة بمعدات جديدة كما هو موضح يف وصف
ي
ر
(المصاف  ،بالون الغاز).
المشوع/القسم 2
ي
ر
البدء يف برنامج بناء القدرات لطاقم التشغيل حئ يقوموا
بتشغيل مناسب والمحافظة عىل المرافق المختلفة يف
الصح شمال غزة.
محطة معالجة الرصف
ي
الصح.
تنفيذ برنامج شامل لمراقبة جودة مياه الرصف
ي

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

تكرار
عملية
المراقبة

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
ً
كجزءا
تكلفة انشاء خط الفائض
من ميانية ر
المشوع.
ميانية بناء القدرات وميانية
وه جزء من
بدائل للمعدات ي
ميانية ر
مشوع استدامة إدارة

الصح يف غزة
مياه الرصف
ي
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة
المواد الخطرة والنفايات
خطر انسكاب المواد
الخطرة مثل الزيوت ومواد
التشحيم والبوليمرات.
• خطر تخزين والتعامل
المواد الخطرة
مع
المستخدمة يف محطة
معالجة مياه الرصف
الصح و محطة الضخ
ي
المركزية مثل البوليمرات

تدابي التخفيف
ر
•

تدريب الموظفي عىل المخاطر واالحتياطات واإلجراءات
الخاصة بالتخزين اآلمن والتعامل واالستخدام لجميع
ر
الئ يحتمل أن تكون ضارة و متعلقة بمهمة كل
المواد ي
موظف ومنطقة العمل.
اتباع تعليمات السالمة .يجب عىل العامل ارتداء المالبس
المناسبة.
وحدة إسعافات أولية مع فريق متخصص قادر عىل
التنسيق مع المستشفيات المحلية يف حاالت الطوارئ.
إعداد وتنفيذ خطط االستجابة للطوارى والتعامل مع
المفاج للمواد الخطرة.
ر
االنسكاب

•

استخدام الطاقة الشمسية مثل التقنية الكهروضوئية
.PV
الصح
الرصف
محطة
ف
المنتج
الحيوي
الغاز
استخدام
ي
ي
شمال غزة إلنتاج الطاقة.

•
•
•

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)
التشغيل
قسم
والصيانة يف محطة
ومحطة
الضخ
المياه
معالجة
العادمة – شمال غزة
المياه
سلطة
الفلسطينية

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

• المالحظات الميدانية وتوثيق
ممارسات التخلص من الحمأة
وفرز المواد

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

تكرار
عملية
المراقبة
يوميا

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي
التكلفة

من

ميانية

جزء

ميانية

ر
مشوع

ر
(مشوع استدامة
التشغيل
الصح يف
إدارة مياه الرصف
ي
غزة)
جزء

من

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة لتكلفة إعداد
ي
وحدة اإلسعافات األولية
وتدريب الموظفي.
ر
مشوع
جزء من ميانية

استدامة إدارة مياه الرصف
يف غزة للدفع
الصح
ي
لالستشاري إلعداد خطة
االستجابة للتشيب و الطوارئ.
تمول الميانية من جهات مانحة
أخرى.
• جزء من ميانية ر
مشوع

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة لدفع ثمن
ي

حفظ الطاقة
خطر نقص الطاقة
• خطر تلوث الهواء من
حرق الوقود األحفوري
إلنتاج الطاقة.

•

التشغيل
قسم
والصيانة يف محطة
ومحطة
الضخ
المياه
معالجة
العادمة – شمال غزة
المياه
سلطة
الفلسطينية
)(PWA

• المراقبة الميدانية ومراقبة
جودة الهواء

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

حسب
تكرار مراقبة
الجودة

إصالح وتشغيل نظام الغاز
الحيوي يف احواض معالجة
الصح – شمال غزة
الرصف
ي
تمول الميانية من جهات مانحة
أخرى
• جزء من ميانية ر
مشوع

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة لدفع ثمن
ي
إصالح وتشغيل نظام الغاز
الحيوي يف احواض معالجة
الصح – شمال غزة
الرصف
ي
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

الصح
• إعداد خطة إدارة الحمأة يف محطة معالجة الرصف
ي
شمال غزة لضمان معالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة.
يجب أن تتضمن الخطة االتفاق بي سلطة المياه
الفلسطينية وبلدية غزة فيما يتعلق بالتخلص من حمأة
ال مكب
محطة معالجة مياه الرصف
ي
الصح شمال غزة ي
جحر الديك.
الصح
الرصف
محطة
من
الحمأة
من
التخلص
• ايقاف
ي
شمال غزة إل موقع محطة الضخ المركزية والتخلص من
الحمأة ر
المياكمة يف محطة الضخ المركزية إل مكب مرخص
(مثل مكب جحر الديك).

التشغيل
قسم
والصيانة يف محطة
ومحطة
الضخ
المياه
معالجة
العادمة – شمال غزة
المياه
سلطة
الفلسطينية
)(PWA

• المالحظات الميدانية وتوثيق
ممارسات التخلص من الحمأة
وفرز المواد

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

• يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية اتخاذ اجراءات إغالق
هذه االحواض ،وف بداية ر
المشوع يجب التأكد من توقف
ي
الصح اليها.
البلديات عن ضخ مياه الرصف
ي
• يف حال حاجة سلطة المياه الفلسطينية إل
استمراراستخدام هذه االحواض لحاالت الطوارئ عندما
يكون هناك عطل يف محطة الضخ المركزية ،يجب أن تتخذ
سلطة المياه الفلسطينية تدابي فورية للسالمة والتأكد من

المياه
سلطة
الفلسطينية/موظف
واجتماع
بيئ
ي
ي

• مالحظات ميدانية وتوثيق
حالة اجراءات السالمة يف
االحواض والحوض رقم 7
•

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

تدابي التخفيف
ر

النفايات الصلبة/الحمأة
• مخاطر الحمأة وفرز
ر
الئ يتم إنتاجها من
المواد ي
محطة معالجة الرصف
الصح – شمال غزة
ي
وتحويلها بالقرب من
الحوض رقم 7
• التخزين والتخلص و
إعادة االستخدام بطريقة
غي صحيحة للحمأة
الناتجة من محطة
معالجة مياه الرصف
الصح شمال غزة مما
ي
يؤدي إل:
تلوث المياه الجوفيةتلوث راليبة
تلوث الهواء المخاطر الصحية عىلالعمال والمجتمع.
• معالجة النفايات
الصلبة الناتجة والتخلص
منها بطريقة غي صحيحة
يف محطة معالجة الرصف
الصح – شمال غزة و
ي
محطة الضخ .
ر
بالمشوع
اآلثار عىل المجتمع والتجمعات المحيطة
خطر تدفق المياه العادمة
إل االحواض الشمالية
(االحواض
القائمة
العشوائية) وحوض رقم
 ، 7ان خطر الفيضان ناتج
عن ضعف جوانب

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة
يوميا

• جزء من ميانية ر
مشوع

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة لدفع رسوم
ي
نقل الحمأة والتخلص منها.
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ً
شهريا
أثناء
التشغيل

-

يجب أن تكون تكلفة تدابي
ً
جزءا من ر
مشوع
التخفيف

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

تدابي التخفيف
ر

االحواض الشمالية سيئة
الصيانة و جوانب حوض
رقم 7

أن االحواض محاطة بالسياج بشكل جيد وضمان تقوية
جوانب االحواض.
• تحسي وتقوية جوانب الحوض رقم 7

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

نشاط المراقبة

الجهة المسؤولة
( المراقبة)

تركيب اشارات األمن والسالمة عىل سور االحواض
الشمالية والحوض رقم 7

مخاطر الصحة والسالمة
عىل األطفال يف المنطقة
باالحواض
المحيطة
الشمالية والحوض رقم 7

• تقوية سياج االحواض بسياج ر
اكي صالبة.
• تحسي وتقوية جوانب الحوض رقم 7
وضع خطة طوارئ وخطة توعية المجتمع.

المياه
سلطة
الفلسطينية/وظف
واجتماع
بيئ
ي
ي

مخاطر صحية خطية
مثل األمراض الجلدية.
بسبب تواجد األطفال يف
المجففة
االحواض
وبالقرب منها

• يجب عىل سلطة المياه الفلسطينية/البلديات التأكد من
وجود سياج جيد لالحواض العشوائية
• أغالق أي فتحات يف سياج هذه االحواض
موظق البلديات القيام بزيارات متكررة إل االحواض
يجب عىل
ي
للتاكد من تطبيق تدابي السالمة.

المياه
سلطة
الفلسطينية/موظف
واجتماع
بيئ
ي
ي

تخوفات من عدم قدرة
البلديات عىل تشغيل
ر
المشوع

تحليل المخاطر واعداد خطة استجابة للتعويض وتفادي
المخاطر
تنفيذ لقاءات مجتمعية لتوضيح المخاطر واليات التعامل معها
وشح الحقوق ر
ر
الميتبة عىل األطراف المتعاقدة

سلطة
الفلسطينية

المياه

نشوء نزاعات بسبب
توزي ع المسؤولية بي
لتشغيل
البلديات
ر
المشوع

ر
مشيكة بي البلديات لتوضيح
• تنظيم اتفاقيات تعاون
األدوار والمسئوليات
• تطوير مدونة سلوك تنظم العالقات واألدوار بي البلديات
والجهات المجتمعية المتابعة كالجان المساءلة المجتمعية
والمنظمات االهلية العاملة ف منطقة ر
المشوع
ي

سلطة
الفلسطينية

المياه

• مالحظات ميدانية وتوثيق
حالة اجراءات السالمة يف
االحواض والحوض رقم 7
• • الحصول عىل سجالت
الحالة الصحية لألطفال
يف المنطقة القريبة من
االحواض والحوض رقم
.7
• مالحظات ميدانية وتوثيق
حالة اجراءات السالمة يف
االحواض المجففة.
• • الحصول عىل سجالت
الحالة الصحية لألطفال
(األمراض الجلدية) يف
المنطقة القريبة من
االحواض المجففة.
• تقرير الشكاوى
• مخرجات اللقاءات
المجتمعية
• مالحظات المشغليي
• مخرجات خطة تحليل
المخاطر.
ر
نش االتفاقيات وإتاحتها
•
للجمهور.
• • ر
نش مدونات السلوك.
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ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

ً
شهريا
أثناء
التشغيل

-

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

ً
شهريا
أثناء
التشغيل

-

سلطة المياه
•
الفلسطينية

هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة
هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

يجب أن تكون تكلفة تدابي
ً
جزءا من ر
مشوع
التخفيف

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

يجب أن تكون تكلفة تدابي
ً
جزءا من ر
مشوع
التخفيف

استدامة إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

ال يلزم تكلفة.

ال يلزم تكلفة.

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

العنرص و االثار المتوقعة

حالة الشعور بالظلم لدى
مواطني بيت الهيا كونهم
ر
ر
المشوع
األكي ترصرا من
مقارنة بالفوائد العائدة

عليهم
ضعف الفرص ألصحاب
الخاصة
االحتياجات
والنساء للعمل يف تشغيل
ر
المشوع وصيانته.

مخاطر العنف القائم عىل
الجنس
الجنس واالعتداء
ي
 ،ومخاطر االعتداء عىل
االطفال/استغالل
األطفال.

تدابي التخفيف
ر

الجهة المسؤولة (
التنفيذ)

• تنظيم العقود مع الجهة المانحة بشكل يوضح أدوار
ومسئوليات كل بلدية ر
ونشها للجمهور
ر
المشيكة وبشكل دوري بي البلديات لتفادي
• عقد اللقاءات
أي نزاع قد يحصل
المياه
المحىل لتوضيح االثار سلطة
عقد اللقاءات المستمرة مع المجتمع
ي
/
الفلسطينية وظف
اإليجابية عىل المجتمع ككل
تبئ ر
واجتماع
بيئ
اسياتيجية لتوزي ع االستفادة حسب درجة الرصر
ي
ي
ي
تفعيل نظام الشكاوى ر
ونشه للجمهور
توضيح قنوات الشكاوى واليات الوصول لها بشكل سهل
نش مخرجات ر
ر
المشوع والمستفيدين واعدادهم وطبيعتهم من
المراحل األول للتشغيل
تتبئ البلديات والمؤسسات المنفذة ر
المياه
للمشوع مبادرات تشجع سلطة
ي
عىل زيادة فرص النساء للعمل ف تشغيل ر
الفلسطينية/موظف
المشوع
ي
واجتماع
بيئ
ي
ي

 تنظيم جلسات توعية وتثقيف للعمال والمجتمع يف موقع
ر
المشوع حول قضايا العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
الجنس  ،الحقوق القانونية  ،الية معالجة الشكاوى،
ي
االجتماع ،
ومسار اإلحالة لضحايا العنف المبئ عىل النوع
ي
قائم الجنس واالعتداء
 يجب مراقبة مخاطر العنفر ال ي
اتيح بشكل مستمر طوال
الجنس/التقييم
البيئ اإلسي ر ي
ي
ي
دورة حياة ر
المشوعتعزيز الية معالجة الشكاوى لقضايا
الجنس ودمجها لتتبع
العنف القائم عىل الجنس واالعتداء
ي
مسار الشكاوى ذات العالقة ،بما يف ذلك نظام التغذية
وف الوقت
الراجعة للحصول عىل ردود فعل مستمرة ي
المناسب عىل اإلجراءات المتخذة لالستجابة للشكاوى

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

المياه
سلطة
الفلسطينية/موظف
واجتماع
بيئ
ي
ي

نشاط المراقبة

•
•

مخرجات اللقاءات
تقارير الشكاوى
واالستجابة
ر
التوعوية
النشات
ر
واإلعالمية للمشوع

•





•
•

متابعة إعالنات التوظيف
والتشغيل
تقارير لجان التوظيف
تقارير التدقيق الجندري
للعامليي ف ر
المشوع
ي
تقارير الشكاوى
تقرير الشكاوى
مالحظات المشغليي
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الجهة المسؤولة
( المراقبة)

ميانية التنفيذ و (دوالر
ر
أمريك)
ي

تكرار
عملية
المراقبة

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

هو
كما
محدد يف
خطة
مشاركة
اصحاب
المصلحة

سلطة المياه
•
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

مرة واحدة
أثناء تشغيل
ر
المشوع

ر
واإلشاف من
• المراقبة
المياه
سلطة
قبل
الفلسطينية -موظف بي يئ
واجتماع
ي

ً
شهريا
أثناء
التشغيل

-

جزء من ميانية خطة مشاركة
اصحاب المصلحة.

ال يلزم تكلفة.

طاقم آلية معالجة الشكاوي -
بيئ
المسؤول ال ي
ضمن ميانية
جتماع
واال
ي
خطة مشاركة اصحاب
المصلحة .
• تكلفة التدريب وجلسات
الوع ضمن التدريب
زيادة
ي
المذكور يف القسم 9.2

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 .7واجبات ومسؤوليات المقاول
 7.1مرحلة اإلنشاء:

يتول مكتب ر
االشاف عىل مراقبة االنشاء (المهندس) مسؤولية إدارة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والمراقبة الدورية
للجوانب البيئية واالجتماعية واالمتثال الشامل لتدابي التخفيف لهذه الخطة خالل مرحلة اإلنشاء.
المشوع ،سيكون مطلوب من المقاول ا ر
من أجل التطبيق الفعال للمعايي البيئية واالجتماعية ف تنفيذ ر
الليام بخطة
ي
اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه إلعداد خطتة البيئة و االجتماعية الشاملة ر
والئ ستوفر النقاط المرجعية الرئيسية
ي
ً
لالمتثال .حيث سيتبئ ر
أيضا عىل خطة المقاول لإلدارة البيئية و االجتماعية.
البيئ
اإلشاف
ي
تقع عىل عاتق المقاول مسؤولية مراعاة جميع اجراءات التخفيف المتعلقة بأعمال االنشاء المدرجة يف هذا التقرير وخطة
ر
الئ أعدها المقاول عند التخطيط لمرحلة ااإلنشاء .وتقع عىل المهندس مسؤولية مراقبة
اإلدارة البيئة واالجتماعية ي
ر
المقيح من أي من ر
وتوثيق أي تغييات ف نطاق ر
الشوط واألحكام المذكورة يف هذا التقرير .كل من المقاول
المشوع
ي
والمهندس هما الطرفان المسؤوالن الرئيسيان عن مهام تطبيق اجراءات التخفيف والمراقبة أثناء مرحلة اإلنشاء ر
ويليم
ر
بالمشوع .
كالهما باإلعالم والتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيي
يجب عىل المقاول قراءة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لهذا ر
المشوع والعمل بها واالمتثال لها .يجب عىل المقاول
الترصف بشكل مسؤول لتقديم إشعار بجدول أعمال الخطةلتمكي المهندس من القيام بمسؤولياته.
واجتماع ويجب أن يكون لدى هذا الشخص (األشخاص) معرفة عامة جيدة
بيئ
ي
يجب عىل المقاول تعيي منسق ي
بالقضايا البيئية واالجتماعية المدرجة يف الجدول  3-6ويكون مسؤوال عن:





تنسيق عمل المقاول فيما يتعلق باالمتثال الجراءات التخفيف البيئية واالجتماعية.
العمل مع المهندس للتأكد من أن المقاول يفهم تماما اآلثار المحتملة واجراءات التخفيف والمراقبة عند التنفيذ.
العمل بشكل وثيق مع المهندس للتأكد من أن المقاول يعدل أو يدمج إجراءات التخفيف الالزمة وخطط المراقبة
لتعكس الظروف الميدانية يف الموقع.
ً
ر
سوف تكون تكلفة تدابي التخفيف وأنشطة المراقبة جزءا من عقد المشوع وسيتم دفعها من قبل المقاول.

7.2مرحلة التشغيل والصيانة
ال تقع اجراءات التخفيف خالل مرحلة التشغيل يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ضمن نطاق عمل المقاول وتكون
تحت مسؤولية إدارة التشغيل والصيانة يف سلطة المياه الفلسطينية .باإلضافة إل ذلك ستقوم سلطة المياه وسلطة
ر
الئ تبدأ بمجرد تسليم
جودة البيئة بتنفيذ أنشطة المراقبة يف مرحلة التشغيل وتشمل جميع أنشطة التشغيل والصيانة ي
المشوع إل سلطة المياه الفلسطينية .ستكون تكلفة اجراءات التخفيف وأنشطة المراقبة ً
جزءا من ر
ر
مشوع معالجة مياه
الصح الطارئ يف شمال غزة وضمن ميانية التشغيل والصيانة السنوية.
الرصف
ي

 .8القدرة التنظيمية
 8.1األدوار والمسؤوليات
البيئ
سيعتمد التنفيذ الناجح رلينامج المراقبة عىل اال رليام وقدرة وحدة إدارة المشاري ع يف سلطة المياه والمسؤول
ي
الهندس االستشاري بتنفيذ برنامج اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل فعال .تم ننقاش أدوار
واالجتماع والمكتب
ي
ي
ومسؤوليات أولئك الذين سيشاركون يف تنفيذ ومراقبة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه يف الجدول  1-8بينما يظهر
ر
المؤسس يف الشكل .1-8
اليتيب
ي
جدول  :1-8مسؤوليات المؤسسات لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
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المؤسسة/المسؤول
سلطة المياه الفلسطينية من خالل
وحدة إدارة المشاري ع

واالجتماع
البين
المسؤول
ي
ي

مسؤوليات
البيئ وتحديد النطاق ومراجعة
الرئيس يف تقديم المشورة بشأن الفرز
الدور
ي
ي
مسودة تقرير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (بالتنسيق مع سلطة جودة
البيئة) ر
وتلق المالحظات من أصحاب المصلحة ،واالستماع من الجمهور
ي
ر
ر
المشوع و التحقق من المسؤولية االجتماعيةوعملية المراقبة
لمقيحات
والتقييم.
الضمانات البيئية:
 تجميع البيانات األساسية البيئية حول الخصائص البيئية ذات
الصلة لمواقع ر
المشوع المختارة،
 تحليل اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة لمكونات ر
المشوع
ر
ر
ر
تتماس مع أفضل
الئ يتم تنفيذها
 التأكد من أن أنشطة المشوع ي
الممارسات والمبادئ التوجيهية المحددة يف خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية
 تحديد واالتصال مع جميع أصحاب المصلحة المشاركي يف
ً
القضايا المتعلقة بالبيئة ف ر
المشوع ويكون مسؤوال عن المراقبة
ي
ر
الشاملة لتدابي التخفيف وتأثيات المشوع أثناء التنفيذ.
 تقديم تقرير إل وحدة إدارة المشاري ع .
الضمانات االجتماعية
 تطوير وتنسيق وضمان تنفيذ الجوانب االجتماعية لخطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية
 تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيي بالقضايا االجتماعية
ر
بالمشوع واالتصال بهم
ذات الصلة
 إجراء تقييم األثر وتقييم المستفيدين
 إقامة رشاكات واالتصال مع المنظمات المجتمعية والمجتمع
المدئ
ي

الهندس االستشاري
المكتب
ي





إعداد التصميمات الهندسية ر
للمشوع .
توفي رقابة مستقلة لضمان ر
اليام المقاول بدقة المواصفات الهندسية
األ رشاف عىل تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
واالجتماع
البيئ
تقديم التقارير الالزمة ال المسؤول
ي
ي
االمتثال للمواصفات وجداول الكميات المعتمدة يف توريد المواد و يف
مرحلة اإلنشاء
تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء مرحلة اإلنشاء.




الوطئ
المراقبة البيئية واالمتثال عىل المستوى
ي
مراجعة مسودة تقرير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (بالتنسيق مع
سلطة المياه الفلسطينية)
تقييم ومراقبة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يف مواقع
ر
المشوع.




ر
الفئ والتوجيه
اإلشاف العام وتقديم الدعم ي
التوصية بتدابي إضافية لتعزيز إطار اإلدارة وأداء التنفيذ
ر
اإلشاف عىل تطبيق وتوصيات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
ر
للمشوع.



المقاول




سلطة جودة البيئة



الدول
البنك
ي



ً
واالجتماع مسؤوال بشكل عام عن تنفيذ
البيئ
من خالل وحدة إدارة المشاري ع وأثناء مرحلة اإلنشاء سيكون المسؤول
ي
ي
ً
مسؤوال ر
ر
مباشة أمام مدير وحدة إدارة المشوع .ستقوم وحدة إدارة المشاري ع من
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ويكون
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ر
ر
المقيحة وأنشطة المراقبة
اف وستكون مسؤولة عن إدراج اجراءات التخفيف
البيئ
خالل المسؤول
واالجتماع بدور إش ي
ي
ي
ر
بالمشوع.
يف وثائق المناقصة وعقود التوريد الخاصة
وضعت سلطة المياه الفلسطينية خطة إدارة بيئية واجتماعية ر
الصح الطارئ يف شمال غزة
لمشوع معالجة مياه الرصف
ي
وذلك لمواكبة السياسة البيئية واالجتماعية للبنك منذ عام  .2006ومنذ ذلك الحي كان هناك نقص يف إعداد التقارير
ر
واجتماع
بيئ
ي
البيئية واالجتماعية ونقص يف االحتفاظ بالسجالت البيئية ذات العالقة بالمشوع ولم يكن هناك مسؤول ي
يتابع تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .بالنسبة ر
الحال وأثناء مرحلة األنشاء يجب أن يتضمن عقد المكتب
للمشوع
ي
ر
ر
ر
الئ
الهندس االستشاري الذي سيشف عىل أعمال اإلنشاء عنرص اإلشاف عىل التدابي البيئية واالجتماعية ذات الصلة ي
ي
سيتم تنفيذها من قبل المقاول .يجب أن يقدم ممثل المكتب الهندس االستشاري ف كل موقع إنشاء تقارير مب ر
اشة إل
ي
ي
واالجتماع عن أداء المقاول يف تنفيذ األدوات البيئية واالجتماعية بما يف ذلك خطة اإلدارة البيئية و
البيئ
المسؤول
ي
ي
االجتماعية و خطة إدارة العمالة وظروف العمل و خطة مشاركة أصحاب المصلحة  ،ويجب أن تتضمن الموافقة عىل
ً
ر
الئ يتلقاها حول أداء المقاول يف تنفيذ األدوات
البيئ
مستخلصات المقاول توقيع المسؤول
واالجتماع بناء عىل التقارير ي
ي
ي
البيئية واالجتماعية.
ر
الهندس االستشاري،
الئ يتلقاها من المكتب
البيئ
ال يجب أن يعتمد المسؤول
ي
واالجتماع بشكل كامل عىل التقارير ي
ي
ي
ً
ر
الئ يتلقاها حول تنفيذ تدابي خطة اإلدارة
ولكن يجب عليه أيضا القيام بزيارات ميدانية بشكل منتظم للتأكد من التقارير ي
البيئية واالجتماعية من قبل المقاول.
ً
ً
خصيصا لتحقيق أقىص قدر من اآلثار
يجب أن يتضمن التنفيذ الفعال لخطة اإلدارة االجتماعية جهودا مصممة
ر
الئ قد تصيب الفقراء والمجموعات
االجتماعية اإليجابية وضمان وصولها إل المجتمعات المحلية وتقليل اآلثار السلبية ي
المهمشة.
الئ من المحتمل أن تتأثر من ر
ر
المشوع من خالل خطة مشاركة أصحاب المصلحةباالش رياك
سيتم تحديد المجموعات ي
مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية حيث سيتم استشارتهم طوال مراحل ر
المشوع من أجل ضمان مراعاة وجهات نظرهم
تعتي المشاورات الفعالة مع أصحاب المصلحة
ومخاوفهم ووضع اإلجراءات المناسبة للتخفيف من اآلثار السلبية .ر
ً
ً
اجتماع
أساسيا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الناجحة .يجب تعيي مسؤول
العال من المشاركة رشطا
والمستوى
ي
ي
ينبع أن يقود مختلف األنشطة التشاركية.
داخل وحدة إدارة المشاري ع حيث
ي
ر
المشوع وصيانته وذلك بتعيي مدير
خالل مرحلة التشغيل ستكون سلطة المياه الفلسطينية المسؤولة عن تشغيل
ً
واالجتماع والذي سيكون مسؤوال بشكل عام عن تنفيذ تدابي التخفيف ومراقبة األنشطة
البيئ
باإلضافة إل المسؤول
ي
ي
سيشف المدير عىل إجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ف مواقع ر
ر
قبل وخالل تنفيذ أنشطة ر
المشوع.
المشوع
ي
المختلفة ،باإلضافة إل التواصل والتعاون مع مختلف السلطات المعنية لمراقبة تشغيل ر
المشوع ،وسيكون الموظف
االجتماع.
المسؤول عن تنفيذ تدابي التخفيف
ي

.
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وحدة إدارة المشاريع
سلطة جودة البيئة
البنك الدولي
المسؤول البيئي واالجتماعي

المكتب الهندسي االستشاري
مراقبة
تقارير
المقاول

دعم

المؤسس لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
الشكل  :8.1اليتيب
ي

 8.2المراقبة وإعداد التقارير
 8.2.1أنشطة المراقبة
يف الجدول  2-8يوجد عرض لخطة المراقبة (المراقبة الداخلية والخارجية) حيث يجب توثيق نتائج المراقبة
باإلجراءات الوقائية/التصحيحية الواجب تنفيذها.
جدول  :8-2المراقبة الداخلية والخارجية

المراقبة
المراقبة
الداخلية

المراقبة
الخارجية

نشاط المراقبة
زيارة الموقع المنتظمة (يتم
تحديد تكرار الزيارات يف
الجدول  )6.1لضمان تنفيذ
تدابي وإجراءات التخفيف
المحددة يف خطة المراقبة وكما
هو ملزم يف عقد المقاول.
زيارة ميدانية للمراقبة
والتفتيش للتأكد من ر
اليام
المقاول بدقة التنفيذ حسب
التصميمات الهندسية
ومواصفات ر
المشوع
زيارة ميدانية منتظمة للتأكد
من أن مكونات ر
المشوع
نفذت بطريقة بيئية وبطريقة
مستدامة اجتماعيا
وباستخدام ر
مؤشات المراقبة
المحددة يف خطة المراقبة
وحسب المتطلبات الوطنية
والبيئة واالجتماعية الدولية
األخرى.

المسئولية
الهندس
المكتب
ي
االستشاري
البيئ
والمسؤول
ي
واالجتماع
ي

من؟
ي
يف مراحل اإلنشاء
والتشغيل

المخرجات
تقارير ووثائق المراقبة
كما هو موضح يف قسم
8.2.2

الهندس
المكتب
ي
االستشاري
البيئ
والمسؤول
ي
واالجتماع
ي

يف مراحل اإلنشاء

سلطة المياه
الفلسطينية
وسلطة جودة
البيئة.

يف مراحل اإلنشاء و
التشغيل

مالحظات وتقارير
ر
الئ سيتم
المراقبة ي
تجميعها و
المقدمة إل جهة
االختصاص
فحص تقارير المراقبة
بواسطة وحدة الحماية
وتقديم مالحظات حول
تقارير المراقبة وفرض
اإلجراءات التصحيحية
عند الرصورة.
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الئ يجب مراقبتها و ر
ر
فية تكرار عملية المراقبة ف مختلف مراحل ر
ر
المشوع .تم
ي
يوضح الجدول  3-8قائمة بالمؤشات ي
تصميم هذا الجدول ً
والخية يف اعداد برنامج مراقبة مشابهه يف المنطقة .حسب برنامج المراقبة
الخية المحلية
ر
بناء عىل ر
ر
الحقيق.
الجوف
سوف يتم أخذ عينات من آبار المراقبة بعد نصف ساعة عىل األقل من الضخ من أجل ضخ مياه الخزان
ي
ي
بعد بدء تشغيل محطة معالجة المياه العادمة يجب اخذ القياسات من المياه الداخلة للمحطة ومن المياه المعالجة
ر
المؤشات الموضحة يف جدول .3-8
حسب
جدول  :3-8م ر
الجوف تحت احواض اليشيح
ؤشات المراقبة المقيحة للمياه المعالجة وللخزان
ي
ر
مؤش المراقبة
مستوي المياه الجوفية

المياه المعالجة
كل شهر
N/A

الهيدروجيئ ((pH
الرقم
ي
الموصلية الكهربائية ()EC
مجموع األمالح الذائبة ((TDS
المواد الصلبة العالقة )(SS
األكسجي الحيوي الممتص )(BOD
الكيميائ الممتص ((COD
األكسجي
ي
ر
النيات )(NO3
NH3/NH4
الكلوريد )(Cl
الكييتات )(SO4
ر
الفسفور )(P
الكالسيوم )(Ca
الماغنيسيوم )(Mg
البوتاسيوم )(K
الصوديوم )(Na
Faecal Coliform
Total Coliform
البورون ((B
) (HPLCالمنظفات
المعادن الثقيلة

الجوف
الخزان
ي
كل شهر كل ستة شهور
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

 8.2.2إجراءات إعداد التقارير
ر
تلق
تم تطوير إجراءات إعداد التقارير الواردة يف الجدول  4-8وذلك من أجل ضمان قدرة سلطة المياه الفلسطينية عىل ي
التغذية الراجعة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل مستمر وضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية شيعة إذا كانت
هناك مشكالت تتعلق بعدم مطابقة تنفيذ التاجراءات حسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

جدول  :4-8إجراءات إعداد التقارير
المرحلة

المخرجات

المسئولية
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الجهة الموجه اليها التقارير

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

قبل اإلنشاء

مرحلة اإلنشاء

وحدة إدارة المشاري ع

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
تقرير أنشطة المراقبة بما يف ذلك أي
أنشطة محددة أخرى

الهندس االستشاري
المكتب
ي



واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي



إعداد التقارير الشهرية من قبل
الهندس االستشاري
المكتب
ي
تقرير رب ع سنوي من إعداد
واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي
تقرير عند االنتهاء من جميع
أنشطة اإلنشاء.



النهائ بما يف
تقرير المراقبة
ي
ذلك جميع أنشطة المراقبة
طوال مرحلة تنفيذ ر
المشوع



تقرير مراقبة منتظم لتشغيل
وصيانة ر
مشوع معالجة مياه
الصح الطارئ يف
الرصف
ي
شمال غزة

واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي

واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي



االنتهاء من االنشاء واالستالم
النهائ من المقاول
ي

واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي
التشغيل والصيانة

سلطة المياه الفلسطينية
واالجتماع
البيئ
المسؤول
ي
ي
سلطة المياه الفلسطينية
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية
الدول
البنك
ي

سلطة المياه الفلسطينية

واالجتماع
البيئ
 8.2.3مؤهالت ومسؤوليات المسؤول
ي
ي
واالجتماع حاصال عىل شهادة يف العلوم االجتماعية أو ممارسة التنمية االجتماعية أو
البيئ
يجب أن يكون المسؤول
ي
ي
ينبع
الهندسة أو العلوم البيئية .يجب أن يكون عىل دراية بالعمل يف مشاري ع مماثلة وأن يكون لديه مهارات اتصال عالية .ي
خريح الجامعات المحلية وال سيما النساء عىل التقديم.
تشجيع
ر ي
لتمكي المسؤول البيئ واالجتماع من القيام بمسؤولياته بكفاءة تم ر
اقياح برامج لدورات تدريبية لبناء القدرات والتدريب
ي
ي
المبينة ف القسم  .9يجب أن ر
واالجتماع برامج بناء القدرات هذه قبل بدء مرحلة اإلنشاء.
البيئ
المسؤول
يتلق
ي
ي
ي

 .9الكفاءة والتوعية البيئية والتدريب
 9.1التوعية البيئية
فيما يتعلق بقضايا البيئة والصحة العامة المتعلقة بجلسات التوجيه المختلفة وأنشطة التوعية البيئية يجب عىل
واالجتماع إعداد وتنفيذ وتوثيق أنشطة التوعية البيئية المقدمة ألفراد المجتمع وأصحاب المصلحة يف
البيئ
المسؤول
ي
ي
ر
ر
يىل:
البيئ
الئ سيتناولها المسؤول
واالجتماع كما ي
ي
ي
المشوع .موضوعات التوعية البيئية الرئيسية ي
 مشاكل المياه يف قطاع غزة وآليات حلها
 الحمأة وفوائد المياه المعالجة
/
 الطرق الصحية الوقائية الواجب تطبيقها أثناء استخدام الحمأة المياه المعالجة
ً
ر
الحشات بطريقة آمنة بيئيا
 كيفية مكافحة
ر
االجتماع التنسيق مع وزارة الصحة أو وزارة
لبيئ و
ي
سوف تتطلب بعض جلسات التوعية المقيحة من المسؤول ا ي
الزراعة.
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 9.2الكفاءة والتدريب
التدريب رصوري لضمان تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بكفاءة وفعالية.
وبالتال يجب عىل سلطة المياه
ي
الفلسطينية أن تتأكد من أن جميع األشخاص الذين لديهم أدوار يف تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مؤهلون
الخية المناسبة .وبالمثل ُيطلب من المقاولي إجراء توعية بالصحة والسالمة والبيئة للعاملي يف
بالتعليم أو التدريب أو ر
ر
المشوع وتدريب خاص ألولئك الذين قد يكون لعملهم تأثي كبي عىل البيئة .وذلك للتأكد من أنهم عىل دراية كاملة
بالجوانب ذات الصلة بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وأنهم قادرون عىل أداء أدوارهم ووظائفهم بالطريقة السليمة.
كحد أدئ يجب عىل المقاولي التأكد من توفي التدريب المبي ف الجدول  1-9لموظفيهم والعاملي ف ر
المشوع.
ي
ي
الجدول  :1-9برنامج تدريب المقاول

مكونات الدورة
التدرين
دورات الينامج
رقم
ي
التوعية العامة بالصحة والسالمة والبيئة دورة تعريفية وتوجيهية يف الصحة والسالمة والبيئة (قواعد سالمة
1
الموقع ،ومتطلبات معدات الوقاية الشخصية ،والتأهب
(
واالستجابة للطوارئ) ،رشح عن صندوق األدوات للعمال يف بداية
العمل  ،دورات اضافية عن الصحة والسالمة عند الحاجة.
والسالمة تقنيات االعمال اليدوية ،التدريب عىل اإلسعافات األولية
الصحة
جوانب
2
ر
(للمساعدين يف الموقع) وتقنيات القيادة اآلمنة (للسائقي).
الخاصةوالمرتبطة بالمشوع (.)OHS

سيطلب من المقاول تقديم برنامج التدريب وإجراءات الصحة والسالمة الداخلية يف الموقع إل سلطة المياه الفلسطينية
ً
للموافقة عليها قبل بدء األعمال المدنية .استنادا إل تقييم القدرات المؤسسية لمختلف المشاركي يف تنفيذ خطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية تم بالفعل تحديد خمسة مجاالت عريضة لبناء القدرات والتوصية بتنفيذها الفعال للخطة كما هو
موضح جدول .9.2
الجدول  :2-9برنامج التدريب المقيح لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

قسم التدريب
سياسات البنك
الدول الجديدة
ي
المتعلقة باإلطار
واالجتماع
البيئ
ي
ي
والمعايي البيئية
1
واالجتماعية
ر
وحئ .10

مهارات
خطة
البيئية
واالجتماعية

األهداف

المدة والوقت

المشاركون

للمبادئ
فهم كامل
الجديدة
التوجيهية
الشائعة
والممارسات
الدول فيما يتعلق
للبنك
ي
بمراقبة وتقييم المعايي
البيئية واالجتماعية وخطة
اإلدارة البيئية واالجتماعية

عرض نظري لمدة
يومي.
شهر واحد قبل البدء
ر
استدامة
بمشوع
إدارة مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

 موظفو سلطة المياهووحدة إدارة المشاري ع
البيئ
والمسؤول
ي
واالجتماع والعالقات
ي
العامة
ممثل عن وزارة الحكمالمحىل وسلطة جودة
ي
البيئة
ممثل واحد عن كلبلدية
ممثل من مصلحة مياهبلديات الساحل
موظفو سلطة المياهووحدة إدارة المشاري ع و
البيئ و
المسؤول
ي
االجتماع والعالقات
ي
العامة

إلعداد 
اإلدارة 


مهارات التواصل
أدوات المشاركة
المجتمعية
المراقبة والتقييم
بالمشاركة




عرض نظري
لمدة يومي.
شهر واحد قبل
البدء ر
بمشوع
استدامة إدارة
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التكلفة

3000
USD

3000
USD

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

أليات تنفيذ خطة
البيئية
اإلدارة
واالجتماعية

خطة
إعداد
السالمة والصحة
والبيئية

العنف القائم عىل
الجنس،
نوع
واالستغالل
الجنس،
واالعتداء
ي
عىل
واالعتداء
األطفال/استغالل
األطفال

 نظرة عامة عن
المواضيع البيئية
البيئ
 تقييم األثر
ي
واالجتماع
ي
 نظرة عامة عىل اآلثار
المحتملة ر
للمشوع
البيئ
 التلوث
ي
ومكافحته
 خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية
األساسية
 األداء والمراقبة
البيئية
 تدابي التخفيف
 إعداد التقارير البيئية
 مقدمة و نظرة عامة
عىل الصحة
والسالمة
 المخاطر يف مرحلة
اإلنشاء
 الحوادث وأسبابها،
 التحقيق وكتابة
التقارير
 سالمة عمليات
الحفر
 الصحة والسالمة
المهنية الخاصة
بالموقع
 فحص موقع اإلنشاء
 معدات الحماية
الشخصية
تنظيم جلسات توعية
وتثقيف اللعمال
والمجتمع يف موقع
ر
المشوع حول قضايا
العنف القائم عىل النوع
االجتماع الحقوق
ي
القانونية ،ونظام
الشكاوى ومسار اإلحالة
لضحايا العنف القائم عىل
نوع الجنس

ممثل عن وزارة الحكمالمحىل وسلطة جودة
ي
البيئة
ممثل واحد من كلبلدية
 موظفو سلطة المياهووحدة إدارة المشاري ع
البيئ
والمسؤول
ي
واالجتماع والعالقات
ي
العامة
ممثل عن وزارة الحكمالمحىل وسلطة جودة
ي
البيئة
ممثل واحد من كلبلدية



عرض نظري
لمدة يوم.
شهر واحد قبل
البدء ر
بمشوع
استدامة إدارة
مياه الرصف
الصح يف غزة
ي



عرض نظري
لمدة يوم.
شهر واحد قبل
البدء ر
بمشوع
ر
لمشوع
استدامة إدارة
مياه الرصأربعف
الصح يف غزة
ي

 موظفو سلطة المياهووحدة إدارة المشاري ع
البيئ
والمسؤول
ي
واالجتماع والعالقات
ي
العامة
 ممثل عن وزارة الحكمالمحىل وسلطة جودة
ي
البيئة
ممثل واحد من كلبلدية



عرض نظري
لمدة ثالث أيام.
شهر واحد قبل
البدء ر
بمشوع
ر
لمشوع
استدامة إدارة
مياه الرصف
الصح يف غزة
ي

 موظفو سلطة المياهووحدة إدارة المشاري ع
البيئ و
والمسؤول
ي
االجتماع والعالقات
ي
العامة
 ممثل عن وزارة الحكمالمحىل وسلطة جودة
ي
البيئة
ممثل واحد من كلبلدية
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1500
USD

1500
USD

5000
USD

ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

14,000
USD

المجموع

الميانية التقديرية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 9.3ر
لتنفيذ اجراءات الرقابة والتخفيف الموض بها بشكل فعال يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،لذلك يجب توفي االمور
الالزمة لذلك .يوضح الجدول  3-9تكلفة اجراءات التخفيف والمراقبة ضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .يف مرحلة
اإلنشاء سيتم تضمي تكلفة التخفيف ضمن عقد المقاول .التكلفة اإلجمالية المقدرة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية
ر
أمريك.
ه  203,313دوالر
ي
واالجتماعية لسنوات المشوع الثالثة ي
الميانية التقديرية لتنفيذ خطة الدارة البيئية واالجتماعية عىل مدى ثالث سنوات
جدول  :9-3ر

النشاط

المسئولية

تكلفة تنفيذ خطة مشاركة أصحاب
المصلحة

سلطة المياه
الفلسطينية

رواتب الموظفي يف الشهر:
واالجتماع،
البيئ
المسؤول
ي
ي
مسؤول الصحة والسالمة

السنة
األول
ي

السنة
الثانية

السنة
الثانية

(دوالر
أمريك)
ي

(دوالر
أمريك)
ي

(دوالر
أمريك)
ي

أمريك)
(دوالر
ي

13,350

4,330

11,150

28,830

التكلفة الكلية
)ثالث سنوات(

سلطة المياه
الفلسطينية

18,000

18,000

18,000

54,000

مراقبة ر
مؤشات جودة الهواء يف
مرحلة التشغيل

سلطة المياه
الفلسطينية

15,000

5000

5000

25,000

مراقبة ر
مؤشات الضوضاء

سلطة المياه
الفلسطينية

1,000

1,000

1,000

3,000

برنامج مراقبة المياه الجوفية والمياه
العادمة

سلطة المياه
الفلسطينية

20,000

20,000

20,000

60,000

بناء القدرات

سلطة المياه
الفلسطينية

9,000

2,500

2,500

14,000

84,350

53,830

60,650

184.83

8,435

5,383

6,065

18,483

92,785

59,213

66,715

203,313

البيئ
( ٪ 25من جهد المسؤول
ي
واالجتماع لتنفيذ خطة مشاركة
ي
أصحاب المصلحة)

الفرع
المجموع
ي
طوارئ – )(10%
الكىل
المجموع ي

10% of
subtotal

مالحظة :تتضمن هذه الميانية ميانية تنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة الواردة يف الجدول  10.2أدناه.
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 .10مشاركة أصحاب المصلحة

ً
تم إعداد خطة لمشاركة أصحاب المصلحة ضمن هذا ر
البيئ
المشوع من قبل سلطة المياه وفقا لمتطلبات المعيار
ي
واالجتماع رقم  . 10ويعرض هذا الفصل من التقرير ملخص هذه الخطة .لمزيد من التفاصيل حول متطلبات وأنشطة
ي
خطة مشاركة أصحاب المصلحة يمكن الرجوع إل التقرير الخاص بها.

 10.1أصحاب المصلحة ف ر
المشوع
ي

مباش أو غي ر
المشوع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بشكل ر
مباش بأنشطة ر
يشمل ر
المشوع .وقد
ً
واالجتماع رقم :10
البيئ
تم تصنيف أصحاب المصلحة بشكل عام إل الفئتي التاليتي وفقا للمعيار
ي
ي

 10.1.1األطراف المتأثرة من ر
المشوع
ُ
ر
يشمل مصطلح األطراف المتأثرة أو المترصرة من ر
بالمشوع نتيجة اآلثار الفعلية أو المخاطر
المشوع من يحتمل تأثرهم
ّ
رفاهيتهم أو سبل كسب عيشهم .وقد يشمل
المحتملة عىل بيئتهم الطبيعية أو صحتهم أو أمنهم أو ممارساتهم الثقافية أو
ً
ر
.
الئ من المحتمل
أصحاب المصلحة هؤالء أفرادا أو مجموعات ،بما يف ذلك المجتمعات المحلية وهم األفراد أو األش ي
أن تالحظ التغيات من اآلثار البيئية واالجتماعية ر
أكي من غيها.
للمشوع بشكل ر
ر
ضمن نطاق هذا ر
بالمشوع ،وهما المجتمعات المحلية المقيمة يف
المشوع ،هناك فئتان رئيسيتان لألطراف المتأثرة
مناطق ر
المشوع بما يف ذلك المزارعي باإلضافة إل البلديات يف المحافظة الشمالية لقطاع غزة.
أ) المجتمعات المحلية المقيمة ف مناطق ر
المشوع
ي
ً
ر
اف بالقرب
تشمل هذه الفئة من األشخاص المتأثرين بالمشوع األشخاص الذين تم تحديدهم بناء عىل موقعهم الجغر ي
ر
الصح
المشوع ،والمجتمعات المحلية يف البلديات الشمالية الذين سيستفيدون من خدمات الرصف
من مواقع
ي
ر
ُ
الم َح ّسنة ،والمزارعي الذين سيستفيدون من تحسي جودة المياه العادمة المعالجة بعد تنفيذ منظومة اسيجاع المياه
ر
يعتيون مستفيدين غي ر
مباشين
المسيجعة لري مزارعهم،
الجوف حيث سيستخدم المزارعون المياه
من الخزان
وبالتال ،ر
ي
ي
من ر
الحال.
المشوع
ي
ب) البلديات يف المحافظة الشمالية لقطاع غزة
ه بلدية بيت الهيا وبلدية جباليا وبلدية بيت حانون وبلدية
تتكون المحافظة الشمالية يف قطاع غزة من أرب ع بلديات ،ي
ً
ر
ر
الرئيس من المشوع ،حيث
أم النرص .وقد تم تحديد هذه البلديات عىل أنها أطراف متأثرة بالمشوع نظرا ألنها المستفيد
ي
سيتم تحسي البنية التحتية لنظام الرصف الصح ً
الصح والتخلص منها و/أو
جنبا إل جنب مع معالجة مياه الرصف
ي
ي
أكي ً
نظرا لكون مكونات ر
ر
المشوع تقع يف نطاق
إعادة استخدامها .ومع ذلك ،فإن
بلديئ بيت الهيا وجباليا ستتأثر بشكل ر
ي
إدارتها.
 10.1.2األطراف المعنية األخرى
ر
والميرات المتعلقة باهتمامهم بالمشوع .باإلضافة
يلخص الجدول  1-10أدناه الفئات الرئيسية ل ألطراف المعنية األخرى
ر
ر
ر
ر
الئ لديها مصلحة يف المشوع
إل هذه الجهات الخارجية المعنية بالمشوع ،هناك عدد من األطراف المعنية الداخلية ي
بما ف ذلك موظفو سلطة المياه الفلسطينية بشكل عام واستشاري ر
اإلشاف والمقاولون ومقاولو الباطن وعمالهم.
ي
جدول  :1-10األطراف المعنية األخرى

الفئة
الوزارات والهيئات
الحكومية

المؤسسة
سلطة جودة البيئة
وزارة الصحة

ر
بالمشوع
االهتمام
المشاركة ف اللقاءات المجتمعية واعتماد ر
ونش تقرير تقييم خطة
ي
اإلدارة البيئية واالجتماعية ومنح الموافقة البيئية.
ر
والمقيحة
اآلثار عىل الصحة العامة بسبب الممارسات الحالية
لمعالجة المياه العادمة والتخلص منها
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الفئة

المؤسسة
وزارة الزراعة

وزارة األوقاف
المحىل
وزارة الحكم
ي
رشكة توزي ع كهرباء
محافظات غزة
منظمات المجتمع مجموعة واش WASH
 clusterومؤسسة
المدن
ي
أوكسفام والجمعيات
غي
والمنظمات ر
المحلية يف شمال غزة
الحكومية

مؤسسات
تعليمية
الصحافة واإلعالم

والخياء
الجامعات
ر
وسائل اإلعالم
ومنصات التواصل
االجتماع
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ر
بالمشوع
االهتمام
التأثيات المتوقعة ر
للمشوع عىل جودة المياه العادمة المعالجة
والحمأة الناتجة ،بما يف ذلك الخيارات المحتملة إلعادة
االستخدام.
ه أرض وقف
األرض الخاصة بمحطة بيت الهيا القديمة ي
اض بي سلطة المياه ووزارة األوقاف
ترتيبات االستحواذ عىل األر ي
كهربائ بمحطة المعالجة
ترتيبات نظام ضبط الجهد ال
ي
الصح يف
التدخالت الطارئة واإلنسانية بخصوص خدمات الرصف
ي
المحافظة الشمالية،إذ يوجد لدى هذه الجهات معرفة متعمقة
حول الخصائص البيئية واالجتماعية لمنطقة ر
المشوع والسكان
القريبي ،ويمكن أن يكون لهم دور مهم يف تحديد المخاطر واآلثار
ر
الئ يمكن اخذها بعي االعتبار يف عملية
المحتملة والفرص ي
التقييم.
المشاركة يف التحضي للقاءات التشاورية العامة.
المخاوف المحتملة بشأن اآلثار البيئية واالجتماعية.
فرص تعليمية/توعية لزيادة الوع وقبول ر
المشوع.
ي
إعالم السكان ف منطقة ر
المشوع والجمهور العام حول تنفيذ
ي
ر
المشوع واألنشطة المخطط لها.

 10.2أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة
ر
الدول مع
بالمشوع وتقديمها إل البنك
قامت سلطة المياه بإعداد آلية متكاملة لمشاركة أصحاب المصلحة الخاصة
ي
وبيئ يندرج ضمان مشاركة أصحاب المصلحة
اجتماع
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه .وسيتم تعيي مسؤول
ي
ي
ضمن مسؤولياته من خالل اآلليات التالية:
 10.2.1اللقاءات المجتمعية
المشوع ستقوم وحدة إدارة المشاري ع ف سلطة المياه بتنظيم لقاءات مجتمعية لإلعالن عن إطالق ر
ف بداية ر
المشوع
ي
ي
للبلديات األرب ع .كما ستساعد البلديات ف تنظيم لقاءات عامة للمجتمع طوال دورة حياة ر
المشوع .وتشمل هذه اللقاءات
ي
اجتماعات صغية الحجم يف البلديات المستهدفة وإعالنات من خالل المساجد.
االجتماع
 10.2.2وسائل اإلعالم/وسائل التواصل
ي
سيتم رإشاك خبي ف وسائل التواصل االجتماع (من دائرة العالقات العامة ف سلطة المياه الفلسطينية) ف ر
المشوع من
ي
ي
ي
ي
بالمشوع عىل موقع سلطة المياه الفلسطينية عىل شبكة ر
ر
أجل ر
اإلنينت المخصصة له والصفحة
نش المعلومات المتعلقة
االجتماع أو أدوات
عي حمالت وسائل التواصل
الخاصة بسلطة المياه عىل "فيسبوك" ،والتواصل مع السكان المحليي ر
ي
مثل "واتس آب" طوال ر
فية ر
المشوع.
 10.2.3المواد اإلعالمية
سيتم ر
نش المعلومات المكتوبة للجمهور من خالل مجموعة متنوعة من مواد االتصال بما يف ذلك الكتيبات والمنشورات
ر
والملصقات وما إل ذلك .كما ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بتحديث موقعها عىل شبكة اإلنينت بانتظام (مرة واحدة
ر
ر
للمشوع
واالجتماع
البيئ
المشوع الرئيسية وتقارير حول األداء
عىل األقل كل ثالثة أشهر) ليحتوي عىل تحديثات
ي
ي
باللغتي اإلنجليية والعربية.
 10.2.4آلية التظلم
ً
الحال يف سلطة
الدول ،سيتم تكييف نظام الشكاوى
واالجتماع رقم  10من معايي البنك
البيئ
امتثاال لمتطلبات المعيار
ي
ي
ي
ي
المياه لهذا ر
المشوع .ستكون مواد االتصال المخصصة (الكتيبات والملصقات الخاصة بآلية التظلم) متاحة لمساعدة
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السكان المحليي يف التعرف عىل قنوات وإجراءات معالجة الشكاوى .كما سيتم تطوير دليل لنظام الشكاوى .سيجري
لموظق سلطة المياه الفلسطينية والمقاولي المتعاقدين معها .كما سيتضمن الموقع
داخىل عىل هذا النظام
تدريب
ي
ي
ر
وئ لسلطة المياه معلومات واضحة حول كيفية تقديم أي تعليقات أو أسئلة أو مخاوف أو شكاوى من قبل أي من
اإللكي ي
المشوع وسيتضمن إمكانية تقديم الشكاوى ر
إلكي ً
ر
ونيا .كما
أصحاب المصلحة أو األطراف المتأثرين أو المترصرين من
سيوفر معلومات حول طريقة عمل آلية التظلم ،سواء من حيث اإلجراءات أو المواعيد النهائية.
 10.2.5جوالت ميدانية للصحافة والمؤسسات األهلية
يف مراحل محددة خالل مرحلة اإلنشاء ،سيتم تنظيم زيارات ميدانية أو جوالت إيضاحية لعدد من الجهات المعنية
ر
المحىل .يف المتوسط ،من المتوقع أن
بالمشوع كالمؤسسات اإلعالمية أو المنظمات غي الحكومية ومنظمات المجتمع
ي
يتم التخطيط لجولتي من هذا القبيل خالل مرحلة اإلنشاء.
 10.2.6مكاتب استعالمات/معلومات
ستساعد مكاتب المعلومات يف كل بلدية عىل تزويد السكان المحليي بمعلومات حول أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة،
والتطور الحاصل ف أداء ر
المشوع ،وتفاصيل االتصال بمسؤول معالجة الشكاوى يف سلطة المياه الفلسطينية وما إل
ي
ذلك .ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بالتنسيق مع البلديات المترصرة بتحضي هذه المكاتب ،إما يف مقرات البلديات أو
الئ يسهل الوصول إليها حيث يمكن االجتماع وتبادل المعلومات حول ر
ر
المشوع مع األشخاص
يف غيها من األماكن ي
ر
ر
والنشات حول مختلف القضايا
بالمشوع وأصحاب المصلحة اآلخرين .حيث ستتوفر يف هذه النقاط الكتيبات
المتأثرين
ر
االجتماعية والبيئية المتعلقة بالمشوع.

 10.3ر
العلن للمعلومات
النش
ي

كما ذكر أعاله سيتم استخدام الموقع الحال للسلطة الفلسطينية للمياه ( )/http://pwa.psر
لنش الوثائق المتعلقة
ي
ر
واالجتماع باللغة العربية .ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإنشاء
البيئ
بالمشوع ،بما يف ذلك تلك المتعلقة باألداء
ي
ي
بالمشوع عىل موقعها اإل ر
لكيوئ الحال .كما سيتم ر
ر
نش جميع تقارير الرقابة البيئية واالجتماعية
صفحة ويب خاصة
ي
ً ي
ر
ر
ر
بالمشوع يف المستقبل عىل هذه الصفحة .إضافة إل ذلك سيتم نش تحديثات المشوع (بما يف ذلك األخبار
المتعلقة
المتعلقة بأنشطة البناء والبيانات البيئية واالجتماعية ذات الصلة) عىل الصفحة الرئيسية لموقع سلطة المياه
الفلسطينية ،وتوفي دليل سهل الفهم للمصطلحات المستخدمة يف التقارير أو الوثائق البيئية واالجتماعية .وكذلك سيتم
ر
ر
وئ عىل الموقع .وستقوم سلطة المياه
نش تفاصيل حول آلية معالجة الشكاوى بما يف ذلك نموذج تقديم الشكوى اإللكي ي
بتحديث الموقع وصيانته بانتظام (مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر) .عالوة عىل ذلك ،ستقوم سلطة المياه بإنشاء
ر
ر
ر
ر
الدول .وستكون
وئ للبنك
صفحة مخصصة للمشوع عىل "فيسبوك" .كما سيتم نش وثائق المشوع عىل الموقع اإللكي ي
ي
جميع وثائق ر
المشوع المنشورة متاحة يف البلديات المترصرة.

الميانية التقديرية لخطة مشاركة أصحاب المصلحة
 10.4ر

يوضح الجدول  2-10ميانية تنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة عىل مدى ثالث سنوات.
تغط أنشطة رإشاك
ي
ً
ر
والئ قد تكون جزءا من وثائق
أصحاب المصلحة الواردة يف الميانية مجموعة متنوعة من القضايا البيئية واالجتماعية ،ي
ر
ر
والئ سيتم تغطيتها ضمن المكون
المشوع األخرى .ومع ذلك ،سيتم وضع جميع هذه األنشطة يف هذه الميانية فقط ي
الرابع من ر
المشوع.
الميانية التقديرية لتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة عىل مدى ثالث سنوات
جدول  :2-10ر

األنشطة
أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة
لقاء اإلعالن عن إطالق ر
المشوع (لقاء واحد
للبلديات األرب ع)
لقاءات مجتمعية

عدد المرات
خالل 3
سنوات

التكلفة الكلية
أمريك)
(دوالر
ي

سعر الوحدة
(دوالر
الكمية
أمريك)
ي
1

800

1

800

3

800

1

2,400
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األنشطة
مواد إعالمية (ملصقات وتصميمات) شامل
التصميم
ميدائ
مسح
ي
فيديو قصي
جوالت ميدانية للصحافة
طوارئ ()%10
الفرع-أنشطة المشاركة
المجموع
ي
أنشطة نظام معالجة الشكاوى
مواد إعالمية (دليل نظام الشكاوى) شامل التصميم
تدريب طاقم سلطة المياه والمقاول عىل نظام
معالجة الشكاوى (الكمية :عدد الساعات التدريبية)
طوارئ ()%10
الفرع – أنشطة نظام الشكاوى
المجموع ُ ي
المجموع الك يىل

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

سعر الوحدة
(دوالر
الكمية
أمريك)
ي
1,500
3

عدد المرات
خالل 3
سنوات
1

2
1
1

3,000
2,000
1,200

1
1
2

10

200

1

التكلفة الكلية
أمريك)
(دوالر
ي
4,500
6,000
2,000
2,400
7,210
25,310
1,200
2,000
320
3,520
28,830
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المالحق:
الملحق  :1خطة إدارة النفايات

الئ يجب اعتبارها ً
ر
جزءا
سيتم إنتاج النفايات خالل مرحلة االنشاء والتشغيل .يعرض الجدول  A1.1خطة إدارة النفايات ي
من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .تتكون الخطة من المصدر المحتمل ونوع ومسار نقل النفايات واإلدارة المناسبة
للنفايات.

الجدول  :A1-1خطة إدارة النفايات
مصدر النفايات
الرقم
مرحلة االنشاء
حركة المركبات عىل
1
طريق غي معبد
وعوادم المحركات

2

أعمال االنشاء

مكاتب العاملي

3

أعمال االنشاء

نوع النفايات
انبعاث

مسار نقل النفايات

اإلدارة

الكييت،
اكاسيد الكربون و ر
ر
النييوجي واول
وأكاسيد
اكسيد الكربون والغبار

• رش الماء لمنع انبعاث الغبار
• صيانة المركبات واآلالت للحد
من االنبعاثات
• تقليل شعة المركبات لتقليل
الغبار وانبعاث الغازات
الهوائ
• السماح لالنتشار
ي
للمساحة الواسعة.
• أعادة استخدام الحطام كمواد
حشو قدر اإلمكان
• حفظ النفايات بشكل آمن يف
حاويات مغلقة يف الموقع ويتم
نقلها بعد ذلك ال مواقع
معتمدة.

الحطام
غي
خطرة/صناعية المخلفات
التعبئة والتغليف والشحن
مثل الخشب الخردة
والمعادن الخردة والصلب
والبالستيك
والزجاج
والكرتون
والورق
المعدنية
والحاويات
الفارغة والخرسانة الزائدة
أو المعدات والمكونات
المكسورة
النفايات الميلية:
نفايات الورقية ومخلفات
الطعام والعلب المعدنية
نفايات خطرة • النفايات الصلبة :الحمأة
من الحوض رقم  7والحماة
الناتجة من محطة معالجة
الصح شمال غزة.
الرصف
ي
• النفايات السائلة :زيوت
المستهلكة،
التشحيم
والسوائل الهيدروليكية،
الفرامل،
وسوائل
الكهربائية
والمحاليل
والسوائل
للبطاريات،
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حفظ النفايات بشكل آمن يف
حاويات مغلقة يف الموقع ويتم
نقلها بعيدا ال مواقع معتمدة.
اعداد وتنفيذ خطة ادارة الحمأة
نقل المخلفات بعيدا ال مواقع
معتمدة.
• التخزين يف الموقع يف حاويات
اضاف ونقلها إل
مغلقة مع تغليف
ي
اماكن التخلص منها.
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4

معسكر/مكاتب
العاملي

العازلة ،ومواد التنظيف
الكيميائية ،والدهانات،
االساس،
ودهانات
ودهانات
والمخففات،
مكافحة الصدأ  ،مواد
العزل ،والمواد الالصقة،
إلخ
مياه الرصف المياه العادمة الناتجة عن
غسل المعدات وتحضي
الصح
ي
الخرسانة
مياه الرصف مخلفات الطعام وبقايا
المطبخ.
الصح
ي
تغليف المواد الغذائية
وغيها
الصح المي يل
الرصف
ي

مرحلة التشغيل والصيانة
المركبات انبعاث
حركة
1
مولدات
وتشغيل
الديزل

2

مكونات
صيانة
ر
مشوع معالجة مياه
الصح
الرصف
ي
الطارئ يف شمال غزة
الضخ
ومحطة
لمركزية وبركة رقم )7

مكاتب العاملي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

الكييت،
اكاسيد الكربون و ر
ر
النييوجي ،اول
وأكاسيد
اكسيد الكربون ،الغبار

نفايات التغليف مثل
غي
الخردة
خطرة/صناعية المعادن
والورق
والبالستيك
والحاويات
والكرتون
الفارغة
المعدنية
والخرسانة الزائدة أو
والمكونات
المعدات
المكسورة
النفايات الميلية:
النفايات الورقية ومخلفات
الطعام والعلب المعدنية
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يتم ترصيفها عىل األرض حيث
ً
يتوقع ان تكون كمية صغية جدا
يف هذه المرحلة.
• التخزين يف الموقع يف حاويات
اضاف ونقلها إل
مغلقة مع تغليف
ي
اماكن التخلص منها.

• رش الماء لمنع انبعاث الغبار
• صيانة المركبات واآلالت للحد
من االنبعاثات
• تقليل شعة المركبات لتقليل
الغبار وانبعاث الغازات
لالنتشار
السماح
الهوائيللمساحة الواسعة.
حفظ النفايات بشكل آمن يف
حاويات مغلقة يف الموقع ويتم
نقلها بعيدا ال مواقع معتمدة.
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الملحق  :2متطلبات خطة االستجابة للطوارئ
 .1خطة الطوارئ ،ف حالة حدوث عطل ف محطة الضخ المركزية أثناء أنشطة ر
المشوع
ي
ي
ه وثيقة توفر االستجابة خطوة بخطوة للحوادث المتعلقة بحاالت الطوارئ ومعالجتها.
خطة االستجابة للطوارئ ي
ر
يىل:
الئ يجب تطبيقها يف حالة حدوث عطل يف محطة الضخ المركزية كما ي
وه الخطة ي
ي
-1

-2
-3
-4
-5

يجب إعادة هيكلة االحواض من  1إل  6وتحويلهم ال حوضي لتجفيف الحمأة ويجب أن يتم تحضيهم بشكل
جيد كخطوة أول يف أعمال التفكيك من حيث تفري غ الحمأة وتعديل التجاويف والجدران وارتباطها بالحوض رقم
.7
ً
إضاف للطوارئ جاهزا لالستخدام يف أي وقت.
كهربائ
الكهربائ ،يجب توفر مولد
يف حالة انقطاع التيار
ي
ي
ي
اليكة.
يجب أن تتوفر مضخات متنقلة بالقرب من ر
الصح جاهزة يف أي وقت.
يجب توفر مجموعة من مركبات نقل مياه الرصف
ي
موظق مرافق مياه الرصف
يجب توظيف القوى العاملة الالزمة للقيام بالمهام المطلوبة فور وقوع الكارثة .إن قدرة
ي
الصح عىل االستجابة بشعة يف حاالت الطوارئ ستساعد يف منع المشاكل الغي مطلوبة وحماية صحة وسالمة
ي
ر
.
السكان باإلضافة سيتم الحافظة عىل ممتلكات واالموال المستثمرة يف المشوعمن خالل منع ترصر أنظمة الرصف
الصح.
ي

 .2خطة االستجابة للطوارئ ،حدوث عطل يف الحوض رقم 7
ر
ر
المفاج للحوض رقم  ، 7حيث سيتم
الئ يمكن مواجهتها يف نطاق هذه الدراسة بالعطل
ترتبط حالة الطوارئ المتوقعة ي
ر
يىل توضيح لخطة االستجابة لحالة
استخدامه كحوض لنظام الفائض لمحطة الضخ المركزية يف إطار هذا المشوع .فيما ي
الطوارئ المتوقعة.
 .3مكونات خطة االستجابة للطوارئ
خطة الطوارئ تشمل ولكن ال تقترص عىل المكونات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وصف المنشأة.
تعريف حالة الطوارئ
تقييم المخاطر
وجود مركز إدارة األزمات وتكليف طاقم للطوارئ
إجراءات االستجابة للطوارئ
اختبار خطة االستجابة للطوارئ
وجود ميانية للطوارئ
التحقيق والتوثيق للحوادث

أ .وصف المرفق.
ً
ر
الصح يف بيت الهيا BLWWTP
وفقا للخطط  ،خالل المرحلة االنتقالية  ،سيتم االحتفاظ ب محطة معالجة الرصف
ي
ً
والذي تم إعادة تأهيلها يف حالة الطوارئ الستخدامها كحوض لنظام الفائض لمحطة الضخ المركزية .استنادا إل السعة
ر
الصح
اليوم المقدر لمياه الرصف
الصح يف بيت الهيا (من  1إل  )7والترصف
الحالية رليك محطة معالجة الرصف
ي
ي
ي
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ر
ر
والئ
إجمال حجم مياه الرصف
 32,000م/3اليوم  ،يقدر
ي
ي
الئ يمكن أن تحتفظ بها المحطة ب  400,000م 3ي
الصح ي
ً
يمكن أن تعمل لمدة  13يوما يف حالة الطوارئ.
ً
ر
الصح يف بيت الهيا  ،سيتم
وفقا ل دراسة  ، 2018 ،Eco Conserveبعد إيقاف تشغيل ب محطة معالجة الرصف
ي
الحال رقم  7كحوض لنظام الفائض لمحطة الضخ المركزية الشمالية .تبلغ مساحة هذا الحوض
االحتفاظ بالحوض
ي
 25,600م .2وعمق المياه  6أمتار ويبلغ سعة التخزين التقريبيية  172,800م .3سيكون الحوض فارغا يف الظروف
العادية ً
اليوم إل محطة المعالجة يبلغ  32,000م/3اليوم  ،فإن سعة التخزين الطارئة
نظرا ألن تدفق المياه العادمة
ي
يوما عندما تتوقف محطة الضخ المركزية ً
للحوض رقم  7ه ً 5.4
تماما .ومع ذلك  ،يف السنة التصميمة لمحطة الضخ ،
ي
سيداد التدفق إل  35,000م /3اليوم وستنخفض سعة التخزين إل  4أيام.
ب .تعريف حالة الطوارئ
 .1انهيار السواتر الجانبية بسبب االمطار الغزيرة.
الصح يف الحوض أثناء تعطل محطة الضخ المركزية أو
 .2انهيار السواتر الجانبية بسبب زيادة مستوى مياه الرصف
ي
أي عطل يف خط الضغط.
ر
الئ تحدث عادة يف محيط
 .3انهيار السواتر الجانبية بسبب القصف الجوي المحتمل خالل االشتباكات العسكرية ي
الصح ر يف بيت الهيا.
محطة معالجة الرصف
ي
ج .تقييم المخاطر
ر
ه:
الئ ستنشأ بسبب االنهيار خالل المرحلة االنتقالية والحوض رقم  7ي
المخاطر الرئيسية المتوقعة ي
 .1خسارة يف االرواح لبعض العاملي يف محطة الضخ المركزية.
الغرئ من الحوض.
 .2خسارة يف أرواح المزارعي والمقيمي يف المنطقة المجاورة وخاصة يف الجانب
ري
ر
غرئ الحوض.
 .3تلف المحاصيل وقتل
المواس يف المزارع الواقعة ر ي
ي
ر
وه كمية
 .4تلوث اليبة وتلوث المياه الجوفية المحتمل حيث أن سعة التخزين الكاملة للحوض  145,000م 3ي
كبية.
 .5تدهور الصحة العامة للسكان يف محيط الحوض.
د .مركز إدارة األزمات وتكليف طاقم الطوارئ
ر
يجب إعداد وتجهي مركز إدارة األزمات بجميع وسائل االتصال الالزمة الستخدامه يف إدارة حالة الطوارئ .يقيح إنشاء
احتياط يف مركز ادارة االزمات وأجهزة االتصال
كهربائ
هذا المركز يف مبئ محطة الضخ المركزية .ويجب أن يتوفر مولد
ي
ي
الالسلك حيث أنه خالل حاالت الطوارئ لن يعتمد مركز ادارة االزمات عىل األنظمة الموجودة يف محطة الضخ المركزية.
ي
يجب أن يحتوي المركز عىل الوثائق التالية:
• نسخة مطبوعة من خطة االستجابة للطوارئ.
• نسخة مطبوعة من "قوائم التواصل للطوارئ"
• نسخة مطبوعة من "خرائط المبئ والموقع" (حوض التوزي ع رقم  7والمخططات التفصيلية لمحطة
الضخ بما يف ذلك مخططات نظام االتصاالت)
• نسخة ورقية من "قوائم الموارد" (المعدات المتوفرة واماكنها والمقاولي والموردين ).. ،
ر
المقيحة:
يىل أفراد وحدة إدارة األزمات
فيما ي
-1
-2
-3
-4

مدير وحدة األزمات.
موظف التواصل.
مدير محطة الضخ المركزية.
موظف تشغيل محطة الضخ المركزية.
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ً
ً
ح ويجب أن يتم اختياره من
يجب أن يكون مدير األزمات شخصا ذو ر
خية جيدة ومشاركا يف قطاع المياه والرصف الص ي
مسؤول العالقات العامة
قبل سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل .يمكن اختيار موظف االتصال من
ي
ر
باف اعضاء الفريق يف وحدة إدارة
الذين يعملون حاليا يف سلطة المياه الفلسطينية أو مصلحة مياه البلديات الساحلية .ي
يىل عينة من قائمة التواصل
األزمات يعملون حاليا يف نظام الرصف
ي
الصح ويشغلون االماكن الوظيفية المذكورة .فيما ي
للطوارئ لحوض رقم  7أثناء األزمات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
إجراءات االستجابة للطوارئ
يىل وصف موجز إلجراءات الطوارئ الواجب اتباعها:
فيما ي
يقوم مدير سلطة المياه الفلسطينية بتفعيل مركز إدارة األزمات ،ويدعو أعضاء وحدة إدارة االزمات إل المركز.
ويجب إجراء تقييم للوضع لمعرفة حجم األزمة ومعرفة المساعدة المطلوبة والجهات ذات العالقة للتواصل
معهم يف الموقع.
يجب عىل موظف االتصال التواصل مع جميع األطراف ذات العالقة وخاصة السكان يف المنطقة المجاورة
لالنتباه ر
حئ يتمكنوا من المساعدة يف تفادي أي خطر قد يصل إليهم.
يجب إعطاء األولوية األول إلخالء أي جرج أو محارصين.
بعد إنقاذ السكان أو أي عمال محارصين ،يجب أن تكون األولوية الحتواء التدفق وعزل موقع التدفق يف محاولة
لتجنب أي اتصال بالجمهور قد يؤدي إل مخاطر صحية.
يجب أن تبدأ حملة توعية للجمهور عىل الفور لتهدئة السكان الذين قد يفقدون ممتلكاتهم أو ر
حئ يفقدون
أفراد األشة أو يصابون .يجب أن يتم ادارة هذه الحملة من قبل وحدة إدارة االزمات وتنفيذها من قبل موظف
االتصال مع الجمهور بمساعدة كبار المجتمع ومسؤولي حكوميي مختارين.
ً
يجب أن تكون الخطوة التالية القضاء عىل سبب انهيار جوانب الحوض .إذا كان االنهيار ناتجا عن هطول
أمطار غزيرة ،فستبدأ أعمال إعادة البناء عندما تتحسن الظروف الجوية .إذا كان االنهيار ً
ناتجا عن االحداث
العسكرية ،التنسيق مع المنظمات الدولية للمساعدة يف الوصول إل الموقع وإدارة األزمات .إذا كان االنهيار
ً
ناتجا عن مشكلة فنية يف محطة الضخ المركزية  ،فيجب حشد جميع الموظفي الفني والموارد الالزمة لتشغيل
المحطة مرة أخرى.
الصح والحمأة باستخدام شاحنات الصهري ج
يجب أن يبدأ تنظيف التدفق بعد ذلك بإخالء مياه الرصف
ي
األمام (كباش) .يمكن نقل مياه الرصف
مزودة بمضخة ،ومضخات قابلة للتنقل ،وشاحنات ،وآالت التحميل
ي
الصح شمال
الصح المفرغة بواسطة شاحنات الصهري ج وتفريغها يف مدخل محطة معالجة مياه الرصف
ي
ي
غزة.
ر
إعادة بناء السواتر الجانبية من خالل توريد اليبة الالزمة ومعدات البناء .ويجب تعيي المقاولي المؤهلي
ً
مسبقا والمدربي عىل ظروف الطوارئ إلصالح السواتر الجانبية.
المدئ
الدفاع
ي
وحدة اإلسعاف
وزارة الصحة
سلطة جودة البيئة
قسم ر
الشطة
رؤساء بلديات الشمال
المحىل
وزارة الحكم
ي
جيان االحواض
وسائل اإلعالم (محطات التلفزيون واإلذاعة)
مقاولون مؤهلون مسبقا.

ه.
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
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و .اختبار خطة االستجابة للطوارئ (تدريبات)
ال التأكد من
يعد االختبار المنتظم لخطة االستجابة للطوارئ امر بالغ االهمية .حيث يهدف إجراء التمرين (التدريبات) ي
فعالية خطة االستجابة للطوارئ وتدريب وحدة إدارة األزمات والموظفي وجميع الجهات ذات العالقة.
ه:
األهداف والغايات الرئيسية للتمارين ي
• الكشف عن نقاط الضعف يف الخطة
• تحديد النقص يف المواد واألفراد
• تحسي التنسيق بي مختلف األشخاص والمؤسسات
• كسب الثقة يف ادارة المؤسسة واستقرارها
• تحسي المعرفة والمهارات والقدرات وثقة الموظفي والجمهور
• التأكد من أن الموظفي يفهمون األدوار والمسؤوليات
• تحسي العالقة بي المؤسسة والحكومة المحلية
• تعزيز القدرات الشاملة لالستجابة للطوارئ.
ً
سنويا لضمان جاهزية جميع األشخاص والمتعهدين ذوي العالقة ولضمان
يوض بإجراء تدريب واحد عىل األقل
صالحية خطة االستجابة للطوارئ.
ميانية الطوارئ المتوفرة
ز .ر
ر
يجب تخصيص ميانية طوارئ واالحتفاظ بها يف حساب سلطة المياه الفلسطينية حئ يتمكن مدير األزمات من
ر
الئ ستكون مطلوبة
االستجابة بشعة لالحتياجات المالية لألزمة .حيث يجب تقدير الميانية استنادا ال الموارد المتوقعة ي
ومقاول الطوارئ ،واإلسعافات األولية واماكن اللجوء للسكان  ،إلخ  ...عالوة عىل ذلك ،
خالل األزمات مثل الوقود،
ي
ر
يمكن االستعانة بمعونات المؤسسات اإلغاثية ولكن يحتاج ذلك ال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مسبقة لضمان اليام هذه
المؤسسات خالل األزمة.
ح .التحقيق والتوثيق للحوادث
ر
يجب توثيق حالة الطوارئ من قبل وحدة ادارة االزمات .حيث يجب حفظ جميع التقارير والصور وأشطة الفيديو
واالتصاالت أثناء األزمات وحفظها بالشكل الصحيح .يجب أن يبدأ التحقيق ً
فورا بعد انتهاء األزمات الستخالص النتائج
وللتقليل من الحوادث المماثلة يف المستقبل .حيث يجب تشكيل فريق التحقيق من قبل سلطة المياه الفلسطينية
المدئ ووزارة األشغال العامة ووزارة العدل.
المحىل والدفاع
بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الحكم
ي
ي
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الملحق  :3مصادر الكهرباء وإدارتها
يتم تشغيل مكونات ر
الصح الطارئ يف شمال غزة (محطة الضخ المركزية و محطة معالجة
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
الصح شمال غزة) من خالل مصدرين للكهرباء :نظام الشبكة ومولدات الديزل .يف محطة معالجة مياه
مياه الرصف
ي
نوفمي 2019/يبلغ 237,566
الصح شمال غزة كان االستهالك الشهري للكهرباء من نظام الشبكة لشهر
الرصف
ر
ي
كيلووات يف الساعة ( 7,918كيلووات يف الساعة يف اليوم) بينما كان االستهالك من مولدات الديزل  4,761كيلوواط يف
الساعة مما يشكل  ٪2من االستهالك من نظام الشبكة .يف محطة الضخ المركزية  ،كان استهالك المضخة الكهربائية يف
ديسم ري 2018/هو  161,360كيلووات يف الساعة ( 5,205كيلووات يف الساعة يف اليوم).
وضعت سلطة المياه الفلسطينية ر
اسياتيجية إلدارة الكهرباء ف ر
الصح الطارئ يف شمال غزة
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
ي
باستخدام اإلجراءات التالية:
الصح شمال غزة محطة معالجة مياه الرصف
 .1ستقوم سلطة المياه الفلسطينية ربيويد محطة معالجة مياه الرصف
ي
الصح شمال غزة بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ،حيث يوجد ر
مشوعي منفصلي:
ي
أ .ر
المشوع األول سيكون ضمن منحة الصندوق األخرص للمناخ ( )GCFوالوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوالذي يضم
ر
الصح شمال غزة وآبار االسيجاع .سينتج كال الموقعي محطة المعالجة
موقعي يف محطة معالجة مياه الرصف
ي
ر
االسيجاع  5,127 RRSكيلووات.
 WWTPوابار
ر ر
ب .سيتم تمويل ر
الش يف من
الثائ من قبل األيرلنديي .حيث سيتم وضع الواح الطاقة الشمسية يف الجانب
المشوع
ي
لصح والحدود اإلشائيلية بمساحة  35دونم وتنتج  3,500كيلووات.
الموقع بي حافة محطة معالجة مياه الرصف ا
ي
 .2سيكون بالون الغاز الحيوي الذي سيتم إصالحه من خالل ر
الحال ،باإلضافة إل مولدات الكهرباء/الغاز،
المشوع
ي
بمثابة كهرباء مستدامة أخرى ل ر
الصح الطارئ يف شمال غزة ومن المتوقع أن الغاز المنتج
مشوع معالجة مياه الرصف
ي
الصح.
حوال  ٪50من استهالك الكهرباء يف محطة توليد معالجة مياه الرصف
سيغذي
ي
ي
ر
 .3من خالل تطبيق االسياتيجيتي المذكورة أعاله ،سيتم تقليل استهالك الكهرباء من نظام الشبكة.
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الملحق  :4متطلبات خطة الصحة والسالمة المهنية ()OHS
 1.1مقدمة
مشوع يمتلك مخاطره عىل الصحة والسالمة والبيئة .هذه الخطة رصورية ر
كل ر
لالليام بمعايي الصحة والسالمة المهنية
ر
ر
ر
ر
المشوع بضمان معايي عالية األداء ومطابقة
للمشوع المقيح .يليم اعضاء الفريق يف
وتحقيق األهداف المحددة
لمتطلبات العقد من خالل إدارة األعمال بطريقة منهجية وشاملة.
 1.2اهداف خطة الصحة و السالمة المهنية ()OHS
ه:
أهداف هذه الخطة ي
•
•
•

اعتماد ثقافة الصحة والسالمة اإليجابية.
اعتماد مبادئ الوقاية لتجنب المخاطر.
أنجاز ر
المشوع دون وقوع حادث (الوفيات صفر ،أو اصابات فقدان وقت العمل أو اصابات العمل).

 1.3نطاق العمل
تغط خطة الصحة والسالمة المهنية ر
للمشوع نطاق األعمال المحددة يف العقد .وهذا يشمل مراحل ما قبل االنشاء ومرحلة
ي
االنشاء والتشغيل والصيانة ومرحلة التوقف عن العمل.

 1.4بيان السياسة
باإلضافة إل سياسة الصحة والسالمة المهنية الحالية  ،سيتم وضع سياسات أخرى تشمل:
•
•
•
•

تعاط المخدرات  -حظر استهالك أو حيازة المخدرات والعقاقي والكحول والمواد المحظورة األخرى
سياسة
ي
ر
ر
سياسة االستجابة للطوارئ  -اعالن االليام بتأمي الموارد واليتيبات الكافية يف موقع حالة الطوارئ.
سياسة شؤون المجتمع – اعالن ر
االليام بتعزيز العالقات الصحية مع المجتمعات من خالل مراعاة أعىل معايي
السلوك.
ر
سياسة السالمة عىل الطرق  -اعالن االليام باالمتثال للوائح الحركة المرورية عىل الطريق والتطوير المستمر
ألداء السالمة عىل الطريق من خالل تنفيذ خطة إدارة السالمة عىل الطريق.

 1.5المسؤوليات الرئيسية
إن مشاركة الجميع يف تنفيذ عمليات الصحة والسالمة المهنية وصيانتها وتحسينها باستمرار هو االساس إلتمام وتحقيق
الئ تضعتها اإلدارة .وبالتال  ،يجب أن يكون طاقم ر
ر
المشوع بأ كمله عىل دراية بمحتوى خطة الصحة
ي
امثل لألهداف ي
والسالمة المهنية ،وأن يشاركوا يف تنفيذ وصيانة وتحسي نظام اإلدارة.

ر
ر
الئ تقع تحت
يتحمل مدير المشوع وجميع الموظفي الرئيسيي مسؤولية ضمان تلبية متطلبات الجودة لألعمال ي
مسؤوليتهم.
يجب إدخال جميع الموظفي الجدد والموظفي الذين تم منحهم مسؤوليات جديدة يف المتطلبات المنصوص عليها يف
وف وظائفهم ومسؤولياتهم بشكل خاص.
هذه الخطة بشكل عام ي
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واالجتماع يف الصحة والسالمة المهنية
البين
 1.5.1مسؤوليات المسؤول
ي
ي
• وضع امثله جيدة يف قضايا الصحة والسالمة والبيئة.
• ضمان توافر الموارد األساسية إلنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسي نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية.
• تحديد وتوثيق وتكليف األدوار ،وتخصيص المسؤوليات والمساءلة وتفويض السلطات ،لتسهيل ادارة الصحة
والسالمة المهنية بفاعلية.
ر
ر
ر
الئ نفذت يف المشوع تتوافق مع التشيعات ،ومتطلبات صاحب العمل والمعايي
• التأكد أن جميع األنشطة ي
الدولية عند التطبيق.
• مراجعة األهداف المنجزة عىل مدار العام.
الهندس االستشاري يف الصحة والسالمة المهنية
 1.5.2مسؤوليات المكتب
ي
• تنفيذ جميع مراحل خطة الصحة والسالمة والبيئة المعمول بها.
• قدوة جيدة يف قضايا الصحة والسالمة والبيئة.
• إعداد تحليل المخاطر الوظيفية عند الطلب.
• ضمان سالمة جميع العاملي المرتبطي بالموقع.
• إجراء عمليات التفتيش عىل الصحة والسالمة والبيئة.
• التأكد من أن العمال مؤهلون للمهام المخصصة لهم
• الحضور والمشاركة يف اجتماعات الصحة والسالمة والبيئة.
• المشاركة يف تحقيقات الحوادث.
 1.5.3مسؤوليات مدير /ر
مشف الصحة والسالمة (من فريق المقاول)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

إعداد وثائق وإجراءات الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة.
مراقبة التنفيذ الفعال لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية.
مشاركة وتنظيم تقييمات المخاطر للصحة والسالمة المهنية.
ر
ر
الئ يجب االنتباه لها.
تقديم االستشارة باالليام والظروف ي
إجراء عمليات تفتيش منتظمة الجراءات الصحة والسالمة والبيئة.
إجراء تحليل شامل للبيانات اإلحصائية وعمليات التفتيش .يحدد مناطق المشاكل ويقدم التوصية بالحلول.
المشاركة يف مراجعة جميع حوادث الصحة والسالمة المهنية والمساعدة يف التحقيق يف الحادث.
مراقبة التنفيذ الفعال لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية ر
للمشوع.
تنظيم تدريبات لتقييم مخاطر الصحة والسالمة المهنية ر
للمشوع.
التحقق من استخدام جميع أنواع معدات الحماية وبالتحديد استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة
يقيم فعاليتها ر
لمختلف أنشطة العملِّ .
ويقيح التحسينات عليها.
• إجراء عمليات تفتيش مستقلة لمراقبة ر
االليام بخطة الصحة والسالمة المهنية المعمول بها وتحديد فعالية
األسبوع عن ادوات االمن والسالمة  ،إلخ)
العنارص الفردية للخطة (إحاطة قبل المهمة  ،الحديث
ي
التواصل مع المقاولي من الباطن بهدف الحفاظ عىل عالقات جيدة وتنسيق أنشطة الوقاية من الحوادث
واالمتثال لخطة الصحة والسالمة المهنية المعمول بها.
تصحيح األعمال غي اآلمنة والظروف غي اآلمنة.
تقديم دورة توجيه للحث عىل الصحة والسالمة لجميع الموظفي ،بما يف ذلك المقاولي من الباطن.
تقديم دورة توعية بالصحة والسالمة والبيئة والحديث عن ادوات االمن والسالمة.
تقديم المشورة للموظفي بشأن مسائل الصحة والسالمة المهنية.
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الموظفي
 1.5.4مسؤوليات جميع
ر
•
•
•
•

اتخاذ جميع الخطوات العملية والمنطقية لرعاية صحتهم وسالمتهم وتجنب التأثي عىل صحة وسالمة زمالء
العمل وعامة الجمهور.
اتباع جميع التعليمات واستخدم المعدات بشكل صحيح
عدم التدخل يف أي ترتيبات للسالمة.
ر
اإلبالغ عن أي ظروف قد ال تتوافق مع نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية للمشوع.

 1.6الكفاءة
يجب أن يكون جميع الموظفي الذين يقومون بالعمل أو تشغيل أي جهاز أو آلة مؤهلي  ،ويتم اختبارهم عىل تشغيل
الجهاز الذي سيعملون عليه .كما يجب عىل جميع الموظفي الذين يحتاجون إل ترخيص أو شهادة كجزء من مهنتهم

الحصول عىل الشهادة الالزمة قبل السماح لهم بالعمل يف الموقع.
 1.7المالءمة
طئ
يجب أن يكون جميع العاملي يف الموقع حاصلي عىل شهادة طبية للمالءمة بالقيام بذلك العمل ،من قبل مرفق ر ي
طئ قبل التوظيف)
معتمد أو طبيب (فحص ر ي
 1.8التدريب عىل الصحة والسالمة والبيئة
 1.8.1الحث/التوجيه
ام للصحة والسالمة
يجب أن يخضع كل موظف جديد أو ُمعاد توظيفه
وموظق المقاول من الباطن إل توجيه/تعريف إلز ي
ي
ر
الئ قد تحدث معهم أثناء العمل
المهنية .الغرض من التوجيه هو تثقيف العمال وتوعيتهم بالمخاطر الرئيسية المحتملة ي

يف الموقع كما أنها فرصة أخرى للتأكيد عىل أهمية الصحة والسالمة والبيئة كأولوية أول يف العمليات.
يغط محتوى التوجيه/التعريف عىل الصحة والسالمة والبيئة الموضوعات التالية:
يجب أن
ي
• قواعد سالمة الموقع.
• متطلبات معدات الحماية الشخصية.
• الحساسية البيئية والحماية.
يوم قبل المهمة).
• إعداد وتخطيط المهمة (نقاش ي
• خطة الطوارئ وتجميع المهام.
 1.8.2التدريب الخاص بالصحة والسالمة والبيئة ف ر
المشوع
ي
باإلضافة إل التوجيه/التعريف عىل الصحة والسالمة والبيئة  ،يجب أن يكون هناك تدريب مخصص عىل الصحة
يغط الموضوعات التالية:
والسالمة والبيئة يف الموقع
ي
•
•
•
•
•
•
•

التحكم اليدوي.
السالمة من الكهرباء
الوقاية والتأهب واالستجابة للطوارئ
تدريب العمل يف االماكن المرتفعة
تدريب عىل اإلسعافات األولية (مسعفي الموقع)
الرفع والتحميل
تقنيات القيادة اآلمنة (للسائقي)
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 1.9تحديد المخاطر وتقييم مخاطر الصحة والسالمة والبيئة
ر
للمشوع
 1.9.1تقييم مخاطر الصحة والسالمة والبيئة
يجب تطوير وتوثيق تقييم مخاطر الصحة والسالمة والبيئة ر
للمشوع .حيث يتم إجراء تقييم لمخاطر الصحة والسالمة
مشف الصحة والسالمة والبيئة ومدراء /ر
للمشوع من قبل فريق يتكون من مدير /ر
والبيئة ر
مشفي فنيي .ويجب أن يقوم
مدير ر
المشوع باعتماد التقييم.
 1.9.2تقييم مخاطر الحريق
يجب تطوير وتقييم مخاطر الحريق .حيث يجب وضع خطة السالمة من الحرائق يف الموقع.
 1.9.3تحليل المخاطر الوظيفية
يجب تحليل المخاطر الوظيفية عندما يتم تحديد المخاطرالمرتبطة بمهمة معينة وذلك لتنفيذ تدابي التحكم بهذه
المخاطر .يجب عىل إدارة الصحة والسالمة والبيئة مع المديرين /ر
المشفي الفنيي تطوير تحليل المخاطر الوظيفية
عند اللزوم.

 1.10االستعداد واالستجابة للطوارئ
يتم تطوير إجراءات الطوارئ وخطة اإلخالء من قبل إدارة الصحة والسالمة وعرضها يف لوحة اإلعالنات .ويجب اعالم
اول مدرب يف جميع
جميع الموظفي بهذه اإلجراءات .أيضا ،يجب أن يكون لكل قسم/دائرة عىل األقل رجل اسعاف ي
األوقات.
 1.11تطبيق الصحة والسالمة ومراقبة األداء
 1.11.1اجتماعات ادارة الصحة والسالمة والبيئة
تعقد اجتماعات إلدارة الصحة والسالمة والبيئة مرة واحدة يف الشهر .يهدف االجتماع إل المساعدة يف تحديد مشاكل
السالمة  ،وايجاد الحلول  ،ومراجعة تقارير الحوادث  ،وتوفي التدريب وتقييم فعالية برنامج السالمة .بعض
االجتماعات تكون:
•
•
•
•

ً
ر
اجتماع إلدارة الصحة والسالمة والبيئة ف ر
(شهريا).
واإلشاف
المشوع/الموقع لإلدارة
ي
(أسبوع).
اجتماعات حول ادوات االمن والسالمة لجميع العاملي
ي
ً
(يوميا).
اليوم قبل المهمة لجميع العاملي
النقاش
ي
اجتماع الوضع الخاص (حسب الحاجة).

 1.11.2إعداد تقارير الصحة والسالمة والبيئة
مشف الموقع ،وبعد ذلك يبدأ التحقيق والتوثيق ر
يجب اعداد تقارير عن جميع الحوادث واألمراض وتقديمها ال ر
حئ
ي
.
يتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمنع حدوثه مرة أخرى ،وتحال نتائج التقرير إل اإلدارة للمراجعة يجب أن
تشمل متطلبات تقرير اإلخطار عن الحادث ،وتقرير التحقيق  ،والتقرير الشهري .يتم إعداد نموذج اإلخطار بالحادث
ويتم ملؤه وتقديمه إل قسم الصحة والسالمة والبيئة للتحقيق فيه.
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 1.11.3فحص وتدقيق الصحة والسالمة والبيئة
من أجل التطوير المستمر لنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة ،يجب إجراء فحص وتدقيق الصحة والسالمة والبيئة.
حيث يجب وضع قائمة مرجعية للتفتيش .وذلك للتأكد من ر
االليام بنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة .ويتم إجراء
التفتيش من قبل قسم الصحة والسالمة والبيئة مع إدارة الموقع.
 1.11.4اإلجراءات التصحيحية والوقائية وعدم المطابقة
ر
الئ تم اكتشافها ومعالجتها .ومن المتوقع أنه يف غضون أسبوعي،
خالل عمليات التفتيش ،يجب معالجة التخوفات ي
يجب إجراء تفتيش للتحقق من إنهاء اإلجراءات التصحيحية.
ر
للمشوع
 1.12قواعد الصحة والسالمة والبيئة
للمشوع ويقوم طاقم ر
يجب تطوير قواعد الصحة والسالمة والبيئة ر
اإلشاف بوضع قواعد وإجراءات محددة عند الرصورة.
حيث يجب تنفيذ القواعد التالية يف جميع األوقات .ويجب عىل مدير الموقع أن يوجه هذه القواعد إل العاملي أو
الموظفي لديه .ويجب عىل جميع المقاولي من الباطن التأكد من أن هذه القواعد تم اخدها بعي االعتبار من قبل
عمالهم وموظفيهم.
الرئيس بتنفيذ قواعد موقعية إضافية خالل برنامج العقد .يجب إخطار أي من هذه القواعد
ربما يقوم المقاول
ي
ر
اإلضافية لجميع العاملي يف المشوع قبل تنفيذها .ويجب أن تشمل قواعد الصحة والسالمة والبيئة عىل سبيل المثال
ال الحرص:
 .1يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية يف جميع األوقات.
 .2يجب اتباع جميع التعليمات الصادرة عن مدير الموقع فيما يتعلق بتخزين أو استخدام أو تنظيف المواد واآلالت
والمعدات.
 .3يجب عىل جميع المركبات الوقوف يف المناطق المخصصة لها.
ً
ً
ً
ر
يعائ من حالة صحية قد تؤثر عىل عمله و/أو قد تتطلب عالجا طبيا محددا إبالغ المشف
 .4يجب عىل أي عامل
ي
قبل بدء العمل.
 .5يجب أن تكون جميع أدوات الموقع تعمل بالبطارية أو  110فولت.
 .6ال يسمح ألي شخص يف الموقع إذا كان يعتقد أنه تحت تأثي الكحول أو المخدرات.
 .7عدم اعادة المركبات دون وجود مفاتيح القيادة.
 .8يجب أن يخضع جميع زوار الموقع لتوجيه خاص بالموقع ويجب ارتداء بطاقات الهوية الشخصية يف جميع
األوقات.
 .9يجب تأمي جميع الحفريات.
 .10يسمح بالتدخي وتناول الطعام يف المنطقة المحددة فقط .ويجب تحديد هذه المنطقة أثناء التوجيه.
 .11ال يسمح بعمليات التشغيل الحرجة بدون ترصي ح ألجراء العمل.
ر
موسيق أخرى يف الموقع.
 .12يجب أال تكون هناك أجهزة راديو أو أجهزة تشغيل
 .13يجب اعتماد أفضل ممارسات الخدمة.
 .14االمتثال لجميع اخالقيات انظمة العمل المسموحة من قبل الجهات المسؤولة.
 .15يجب ر
االليام بدقة بإجراءات الوصول إل الموقع.
 .16يجب عىل جميع المقاولي االمتثال ر
لشوط سالمة وصحة الموقع/طريقة تأمي الموقع
 .17ال يسمح ألي عامل غي مدرب بتشغيل اآلالت الثقيلة.
 1.13ممارسات العمل اآلمنة
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ر
الصح يف غزة
مشوع استدامة إدارة مياه الرصف
ي

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

يعد تطبيق ممارسات العمل اآلمنة أحد مفاتيح تحقيق أهدافنا للصحة والسالمة والبيئة ،وتشمل بعض ممارسات العمل
يىل:
اآلمنة هذه ما ي
 1.13.1معدات الحماية الشخصية
ر
ه نظارات السالمة ،وأحذية السالمة ،والقفازات
يجب أن تكون معدات الوقاية الشخصية األساسية المطلوبة للمشوع ي
اليدوية ،والقبعة الصلبة  ،والمعطف .ويجب استخدام أي معدات اخري للوقاية الشخصية حسب الحاجة .ان مسؤولية
ر
والئ يجب استعمالها يف جميع األوقات.
اإلدارة توفي معدات الوقاية الشخصية ،ي
ر
الئ ال يمكن فيها تجنب التعرض للمخاطر بوسائل أخرى أو الستكمال
يجب توفي معدات الوقاية الشخصية يف الظروف ي
ر
والئ حددها تقييم المخاطر .يجب إجراء تقييم للتأكد من أن معدات الوقاية الشخصية مناسبة
تدابي الرقابة الموجودة ي
للغرض ومناسبة للمخاطر المستخدمة ألجلها.
يجب توفي المعلومات والتعليمات والتدريب لجميع الموظفي حول االستخدام اآلمن وتخزين معدات الحماية
ً
الشخصية .ويجب عىل الموظفي ،وفقا للتعليمات المقدمة ،االستفادة الكاملة من جميع معدات الحماية الشخصية
المقدمة والحفاظ عليها ف حالة جيدة لالستخدام واإلبالغ ً
فورا عن فقدانها أو تعطلها إل قسم الصيانة حيث سيتم
ي
استبدالها .يجب استبدال معدات الوقاية الشخصية عندما ال تكون صالحة لالستخدام وال يمكن استعادتها .يجب عىل
الموظفي التوقيع عىل أنهم استلموا معدات الوقاية الشخصية عند منحها.
 1.14وسائل الرعاية
يجب إبالغ جميع العاملي يف الموقع بتوفر وسائل الرعاية يف الموقع .ويجب تنفيذ نظام للنظافة والمحافظة عليها طوال
ر
فية االنشاء لضمان بقاء مرافق رعاية الموقع ف حالة نظيفة ومرتبة .ف حالة عدم توفر مياه ر
الشب الرئيسية أثناء مرحلة
ي
ي
االنشاء ،يتم رشاء المياه المعدنية لجميع العاملي ف الموقع خالل ر
الفية المطلوبة.
ي
 1.15االشارات التحذيرية
يجب توفي كميات كافية من اشارات التحذير واالتجاه.
ر
للمشوع
 1.16إجراءات الصحة والسالمة
ً
يجب تطوير إجراءات الصحة والسالمة المهنية .حيث تتم مراقبة أنشطة ر
المشوع بشكل عام وفقا إلجراءات الصحة
والسالمة المهنية .تتضمن هذه اإلجراءات:
.1
.2
.3
.4

إجراءات الرفع والتييل
إجراءات إعداد تقارير الصحة والسالمة والبيئة
إجراءات العمل يف االماكن المرتفعة.
إجراءات الطوارئ.
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