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ر
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ز
االلتام البيئ واالجتماع )(ESCP
خطة
.1

.1
.2

تخطط منظمة التحرير الفلسطينية (لصالح السلطة الفلسطينية) (المتلق للمنحة) ر
مشوع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة
ف غزة )يشار إليها فيما بعد ب ر
المشوع) بمشاركة سلطة المياه الفلسطينية .تم تأسيس وحدة إدارة المشاري ع يف سلطة المياه
ي
ر
الدول لإلنشاء والتعمت/المؤسسة الدولية للتنمية (يشار اليها فيما بعد
الفلسطينية لتنفيذ المشوع ،ويدرس البنك
ي
(بالمؤسسة) عىل تقديم تمويل لهذا ر
المشوع.
ً
ستنفذ منظمة التحرير الفلسطينية التدابت واإلجراءات المادية لك ينفيذ ر
المشوع وفقا للمعايت البيئية واالجتماعية للبنك
ِ
ي
الدول .وتحدد خطة االلتزام البیئي واالجتماعي ھذه ملخصاً للتدابیر واإلجراءات المادیة باإلضافة إل توقيت كل منها.
ي
ً
واالجتماع
البيئ
تلتم منظمة التحرير الفلسطينية أيضا بأحكام أي وثائق بيئية واجتماعية أخرى مطلوبة بموجب اإلاطار
ي
ي
واالجتماع ،وخطة
البيئ
واالجتماع ،مثل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،والتدقيق
البيئ
والمشار إليها يف خطة االلتام
ي
ي
ي
ي
ر
التشغيىل للمشوع ،وإجراءات إدارة العمالة
مشاركة أصحاب المصلحة ،وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاولي ،والدليل
ي
الئ تتضمن المبادئ التوجيهية وتدابت التخفيف من العنف القائم عىل الجنسوالجداول الزمنية المحددة يف الوثائق البيئية و
ي
االجتماعية .

واالجتماع حئ عندما يتم تنفيذ
البيئ
 .3منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن االمتثال لجميع متطلبات خطة االلتام
ي
ي
التدابت واإلجراءات المحددة بواسطة سلطة المياه الفلسطينية.
واالجتماع وتقديم تقارير بشأن
البيئ
تلق للمنحة برصد تنفيذ التدابت واإلجراءات المادية الواردة يف خطة االلتام
ي
ي
 .4سيقوم الم ي
ُّ
ذلك ال المؤسسة وفقا لما تقتضیه ھذه الخطة وكذلك أحكام االتفاقیة القانونیة ،وستقوم المؤسسة برصد وتقییم التقدم
المحرز وإنجاز ھذه التدابت واإلجراءات المادیة اطوال تنفیذ ر
المشوع.
واالجتماع من حي ال آخر أثناء تنفيذ
البيئ
تلق للمنحة يجوز تعديل خطة االلتام
ي
ي
 .5كما هو متفق عليه بي المؤسسة والم ي
ُّ
ر
ر
ر
التكیفیة للتغیتات يف المشوع والظروف غت المتوقعة أو كاستجابة لتقييم أداء المشوع الذي يتم القيام به
المشوع لتعكس
تلق للمنحة عىل هذه التغيتات مع المؤسسة كما سیحدِّث خطة االلتام
يف ااطار الخطة ذاتها .و يف مثل هذه الظروف سيوافق الم ي
واالجتماع من خالل تبادل
البيئ
واالجتماع لتعكس تلك التغيتات .وسيتم توثيق اتفاقية التغيتات يف خطة االلتام
البيئ
ي
ي
ي
ي
.
تماع
واالج
البيئ
ام
االلت
خطة
عن
الفور
ىل
ع
للمنحة
تلق
الم
فصح
ي
وس
للمنحة
تلق
والم
مؤسسة
ال
بي
الموقعة
الرسائل
ي
ي
ي
ي
ً
أيضا التمويل الالزم إلنجاز تدابت أوإجراءات ما.
واالجتماع المحدثة
البيئ
المحدثة .قد تحدد خطة االلتام
ي
ي
المشوع أووقوع ظروف غت متوقعة أو أداء ر
 .6عندما تؤدي التغيتات ف ر
المشوع إل حدوث تغيتات يف المخااطر واآلثار أثناء
ي
تنفيذ ر
المتلق للمنحة توفت أموال إضافية ،إذا لزم األمر ،لتنفيذ إجراءات وتدابت لمعالجة هذه المخااطر
عىل
المشوع ،يجب
ي
واآلثار.
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ز
الزمئ
اإلطار

التدابت واإلجراءات المادية

الجهة المسؤولة /السلطة

المراقبة وإعداد التقارير
A

كل ثالثة شهور

رفع التقاریر الدوریة:

المتلق للمنحة إعداد وتقديم تقارير المراقبة البيئية واالجتماعية بشكل منتظم عن
يلتم
ي
ً
ر
البيئ
االمتثال لتنفيذ المشوع وفقا لالتفاقية القانونية ،بما يف ذلك متطلبات خطة االلتام
ي
واالجتماع والمعايت البيئية واالجتماعية.
ي
ً
تقديم جوانب ر
جتماع
البيئ و اال
أكت تفصيال للمراقبة وإعداد التقارير يف أدوات االاطار
ي
ي
واالجتماع ،وخطة
البيئ
(المتفق عليها( مثل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،والتدقيق
ي
ي
مشاركة أصحاب المصلحة ،وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاولي وإجراءات إدارة
العمالة .االتفاق مع المؤسسة عىل نطاق ومحتويات تقرير اإلنجاز والمراقبة خالل األشهر
الثالثة األول بعد البدء الفعىل ل ر
لمشوع وسيتم إدراجه يف دليل التشغيل.
ي
 Bاإلخطار باألحداث والحوادث:إبالغ المؤسسة بأي حدث أو حادث ناتج عن أو يؤثر عىل
ر
سلئ كبت عىل العمال أو
تنفيذ المشوع كان له أو من المحتمل أن يكون له تأثت ي
المجتمعات أو الجمهور أو البيئة الطبيعية .تمنح األولوية لالمور التاليةي:
ر
بالمشوع أو كان له أو
•إخطار المؤسسة خالل  24ساعة عن أي حدث أو حادث يتعلق
سلئ كبت عىل البيئة أو المجتمعات المتضرة أو الجمهور أو العمال
يمكن أن يكون له تأثت ي
المشمولي ف ر
الئ يمكن أن تؤدي إل
المهنية
الحوادث
،
المثال
سبيل
عىل
المشوع،
ي
ي
الوفاة أو اإلصابة الخطتة أو حاالت العنف القائمعىل الجنسأو العنف ضد األاطفال
الكهربائ ومشاكل التود بالكهرباء
واإلصابات والسقوط وحوادث المركبات والصعق
ي
الخارج عن التحكم؛
•تقديم تفاصيل كافية بشأن الحدث أو الحادث  ،وبيان التدابت الفورية المتخذة
لمعالجته؛
•إعداد تقرير عن أسباب الحادث وتقديمه إل المؤسسة مع تفصيل النتائج الموجزة
الرئيس للمشكلة ؛
لتحليل السبب
ي
• سيتم االحتفاظ بسجل الحوادث ف جميع مواقع البناء اطوال مدة تنفيذ ر
المشوع.
ي
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سلطة المياه الفلسطينية
التمويل من متانية ر
المشوع



عىل الفور بعد االخطار باألحداثأو الحوادث سلطة المياه الفلسطينية
من المقاولي و خالل فتة زمنية ال تزيد عن التمويل من متانية ر
المشوع
ويم من وقوع الحادث.
يوم واحد تق ي



يف
يجب إخطار األاطراف المعنية
المؤسسةفور وقوع أي حدث أو حادث بعد
وقوعه .اإلبالغ عن الوفيات يف غضون 24
ساعة بعد وقوعها.



تقديم التفاصيل المتعلقة بالحدث أو
الحادث يف موعد ال يتجاوز  48ساعة بعد
األول.
اإلخطار
ي



الرئيس للمشكلة يف
تقديم تحليل السبب
ي
األول.
موعد أقصاه  10أيام بعد اإلخطار
ي

التدابت واإلجراءات المادية
ز
المقاولي الشهرية
 Cتقارير
اطلب من المقاولي تقديم تقارير مراقبة شهرية إل سلطة المياه الفلسطينية وسيقوم
المتلق للمنحة بتقديم هذه التقارير إل المؤسسة عند الطلب.
ي

ز
الزمئ
اإلطار
شهريا

الجهة المسؤولة /السلطة
سلطة المياه الفلسطينية

المعيار البيئ واالجتماع رقم  :1تقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المتتبة عليها

 1.1الهيكل التنظيم:

االجتماع قبل البدء يف
البيئ و
اختيار الموظف
ي
ي
تنفيذ ر
المشوع (يوليو )2020

ر
تنظيم يحتوي عىل موظفي
تنس سلطة المياه الفلسطينية وتحافظ عىل هيكل

ي
مؤهلي مع تحديد المسؤوليات عن تنفيذ جميع االلتامات المنصوص عليها يف
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إعادة التواطي وخطة مشاركة أصحاب
المصلحة و إجراءات إدارة العمالةو تكون مرضية للبنك.
جزئ ومسؤول
بيئ بدوام
ي
 يجب أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتعيي مسؤول ي
جزئ و مسؤول الصحة والسالمة المهنية بدوام كامل.
اجتماع بدوام
ي
ي
:
واالجتماع
 1.2تقييم البيئ
 قبل توقيع العقد مع المقاول (مارس )2021

 تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتحديث خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةوالتدقيق  التسليم :خالل شهر واحد من توقيع العقد مع
البيئ و االجتماع حسب الحاجة ف مرحلة التصميم التفصيىل ر
للمشوع.
المقاول وقبل بدء المقاول ألعمال اإلنشاء.
ي
ي
ي
ي
االستمرار يف تطبيق خطة المقاول البيئية
 الطلب من المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول بالتوافق مع
ر
المشوع (مارس
واالجتماعية اطول فتة تنفيذ
االجتماع الذي أعدته سلطة
لبيئ و
ي
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية و التدقيق ا ي
)2021
المياه الفلسطينية ر
للمشوع.
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سلطة المياه الفلسطينية
التمويل من متانية ر
المشوع

سلطة المياه الفلسطينية

التدابت واإلجراءات المادية
 1.3أجهزة وأدوات اإلدارة :

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

 قبل البدء باألعمال االنشائية ف ر
المشوع (أبريل سلطة المياه الفلسطينية
ي
)2021

ر
يتماش مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 إعداد خطة إدارة حركة المرور بما
واالجتماع عند الحاجة.
البيئ
والتدقيق
ي
ي
 الطلب من المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول بالتوافق مع
واالجتماع الذي أعدته سلطة
البيئ
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق
ي
ي
المياه الفلسطينية.
ز
المقاولي:
 أثناء إعداد وثائق العطاء وقبل إصدارها (نوفمت سلطة المياه الفلسطينية
 1.4إدارة
)2020
 دمج المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة بما يف ذلك المواصفات البيئة
واالجتماعية والصحة والسالمة يف وثائق المشتيات والعطاءات.
 التأكد من أن هذه المتطلبات مدرجة يف عقود األعمال االنشائية وعقود تركيب
المعدات وأن المقاول يمتثل بالمواصفات البيئية واالجتماعية والصحة والسالمة
الواردة يف عقودهم.
 1.5التصاري ح والموافقات والتاخيص:
 قبل رشاء المعدات أو تقديم العطاءات ألعمال سلطة المياه الفلسطينية
الئ تتطلب تصاري ح وموافقات
اإلنشاء
 الحصول أو المساعدة يف الحصول ،حسب الحاجة ،عىل التصاري ح والموافقات
ي
وتراخيص (مارس )2021
والتفويضات الئ تنطبق عىل ر
المشوع من السلطات الفلسطينية المختصة ومكتب
ي
ائيىل يف المنااطقللمعدات ودخول المواد الكيميائية.
تنسيق األنشطة الحكومية اإلش ي
ر
 االمتثال أو التسبب يف االمتثال ،حسب الحاجة ،للشوط المحددة يف هذه التصاري ح
والموافقات والتفويضات.
 التأكد من أن جميع الموردين للمعدات والمواد الخام هم موردون مرخصون.
المعيار البيئ واالجتماع رقم : 2العمالة وظروف العمل
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التدابت واإلجراءات المادية

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

 قبل البدء باألعمال االنشائية ف ال ر
 2.1إجراءات إدارة العمالة:
مشوع و سلطة المياه الفلسطينية
ي
المحافظة علئ تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
 اعتماد وتنفيذ إجراءات إدارة العمالة الذي أعدته سلطة المياه الفلسطينية والذي تم
ر
المشوع (مارس .)2021
الكشف عنه يف نهاية مارس .2020
 تطوير وتنفيذ مدونة قواعد السلوك.
 التسليم :خالل شهرين من توقيع العقد مع
لمقاول األعمال االنشائية (المقاولي) للبنك للموافقة
 تقديم إجراءات إدارة العمالة
المقاول والمحافظة علئ تطبيقها اطوال فتة
ي
ً
ر
تنفيذ ر
للمشوع.
عليها عىل ان تكون وفقا إلجراءات إدارة العمالة
المشوع (مارس )2021
 2.2آلية التظلم لعمال ر
المشوع:
 التسليم :خالل شهرين من توقيع العقد سلطة المياه الفلسطينية
 التأكد من إنشاء المقاولي آلية التظلم لعمالهم العاملي ف ر
والمحافظة علئ تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
المشوع حسب إجراءات
ي
ر
المشوع (مارس )2021
واالجتماع رقم
البيئ
المعيار
لمقاول األعمال االنشائية وبما يتفق مع
إدارة العمالة
ي
ي
ي
2
ً
ر
 تضع سلطة المياه الفلسطينية والمقاولون العاملون يف المشوع دليال آللية التظلم.
 2.3تدابت الصحة والسالمة المهنية
 التأكد من قيام المقاولي بإعداد واعتماد وتنفيذ دليل الصحة والسالمة المهنية  قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
واالجتماع..
البيئ
( )OHSالمحدد يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق
ي
ي
)2021
 التأكد من تنفيذ المقاول (المقاولي) تدابت الصحة والسالمة المهنية كما هو مفصل
يف إجراءات المقاول إلدارة العمالة.
 المحافظة علئ تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
ر
المشوع

سلطة المياه الفلسطينية

قبل البدء الفعىل بال ر
مشوع والمحافظة علئ
ي
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ ر
المشوع (يوليو )2020

سلطة المياه الفلسطينية

 2.4االتستعداد واالتستجابة للطوارئ:
كجزء من دليل تدابت الصحة والسالمة المهنية يجب ان يشمل الدليل تدابت االستعداد
واالستجابة للطوارئ وضمان التنسيق الكامل مع تدابت االستجابة للطوارئ الموضح يف
بند 4.5
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 2.5تدريب عمال ر
قبل البدء باألعمال االنشائيةفي ر
المشوع:
المشوع
والمحافظة علئ تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
ر
ر
المشوع يف مواضيع النظافة
المشوع بتصميم وتنظيم تدريب لعمال
سيقوم مقاولو
ر
المشوع (أبريل )2021
ً
والصحة والسالمة واألمراض المنقولة جنسيا والعنف القائم عىل الجنس واالعتداء
الجنس او االعتداء عىل األاطفال/استغالل األاطفال.
ي

الجهة المسؤولة /السلطة
المقاول

ز
المعيار البيئ واالجتماع رقم : 3الكفاءة ف اتستخدام الموارد ومنع التلوث وإدارة
 3.1كفاءة الموارد ومنع وإدارة التلوث

 االلتام بإدارة النفايات والمواد الخطرة وتدابت استعادة الموارد كما هو مطلوب يف
واالجتماع بما يف ذلك إصالح نظام
البيئ
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق
ي
ي
استداد الميثان وتتبع كمية الميثان المستخدم يف توليد الطاقة .
 إعداد وتنفيذ خطة إدارة الحمأة بما يف ذلك التجميع والتخلص منها الناتجة من
تنظيف حوض رقم  7والحمأة المتولدة أثناء تشغيل ر
المشوع .يجب ان تكون هذه
الخطط جاهزة.

 قبل البدء الفعىل با ر
لمشوع والمحافظة علئ المقاول
ي
ر
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ المشوع (يوليو
)2020
سلطة المياه الفلسطينية
 يتم إعداد رشوط مرجعية قبل البدء
الفعىل (التمويل من متانية ر
ي
المشوع)
ل ر
لمشوع وخطة العمل تكون جاهزة بحلول
[يوليو ]2020

المشوع خالل تشغيل  قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ
 إعداد خطة اطوارئ ف حالة حدوث عطل ف أي من مرافق ر
ي
ي
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
ر
المشوع.
)2021
المعيار البيئ واالجتماع رقم :(ESS4( 4الصحة والسالمة المجتمعية
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التدابت واإلجراءات المادية

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

 4.1الحركة المروریة والسالمة على الطرق:


اعتماد وتنفيذ تدابت لتقييم وإدارة مخااطر المرور والسالمة عىل الطرق كما هو مطلوب  قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
واالجتماع .سيتم إعداد خطة
البيئ
يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق
ي
ي
)2021
إلدارة حركة المرور اثناء أعمال الصيانة لخط الضغط الناقل.



الزام المقاولي بإعداد بيان الطريقة إلدارة حركة المرور وتكون مرضية لسلطة المياه
الفلسطينية.
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سلطة المياه الفلسطينية
الفعىل
 يتم إعداد رشوط مرجعية قبل البدء
ي
ل ر
لمشوع وخطة العمل تكون جاهزة بحلول
[يوليو ]2020

ز
الزمئ
اإلطار

التدابت واإلجراءات المادية

الجهة المسؤولة /السلطة

 4.2الصحة والسالمة المجتمعية:
إعداد واعتماد وتنفيذ تدابت وإجراءات لتقييم وإدارة المخااطر واآلثار عىل المجتمع نتيجة
أنشطة ر
المشوع بما يف ذلك:
 اعتماد وتنفيذ تدابت وإجراءات لتقييم وإدارة معالجة الحمأة والتخلص منها او أي عطل
محتمل كما هو مطلوب ف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البيئ واالجتماع  قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ
ي
ي
ي
المقاول
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
بما يف ذلك إعداد وتنفيذ خطة إدارة الحمأة إلزالة الحمأة من التكة  7والحمأة الناتجة
)2021
أثناء تشغيل محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة.
والئ تتضمن مراقبة جودة
 إعداد وتنفيذ خطة مراقبة المياه الجوفية تكون مرضية للبنك ي
المياه وتحديد جميع اآلبار البلدية المعرضة لخطر التلوث الناجم عن تشب المياه
العادمة يف جميع مواقع المشاري ع.
الصح يف بيت الهيا لضمان
 إعداد وتنفيذ خطة إدارة اآلفات يف مرافق مياه الضف
ي
مكافحة البعوض والذباب واآلفات األخرى يف الموقع ولضمان عدم وجود آثار سلبية
عىل السكان المجاورين لالحواض العشوائية ف موقع ر
المشوع.
ي
 اعداد خطة لالستجابة للطوارئ لمرافق محطة معالجة المياه العادمة القديمة يف بيت
الهيا واألحواض العشوائية .ستشمل هذه الخطة من بي أمور أخرى نظام إنذار مبكر
للسماح بإخالء المجتمعات المحيطة والمعرضة للخطر يف حالة خطر الفيضان أو إذا
ً
اصبح انهيار جوانب البحتة وشيكا.
 البدء ف حمالت التوعية إلبالغ المجتمعات المحيطة بمخااطر ر
المشوع.
ي
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 ديسمت 2021

التدابت واإلجراءات المادية
 4.3مخاطر العنف القائم عىل الجنس واالعتداء الجنس
 عقد جلسات توعية حولًالعنف القائمعىل الجنس و مراقبة هذه الجلسات خالل فتة
تنفيذ ر
المشوع .

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ سلطة المياه الفلسطينية
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
)2021

 سيتم دمج ألية التظلم لتتبع الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم عىل الجنس واالستغالل
الجنس وضمان الشية
واالعتداء
ي
 4.4مخاطر العنف القائمعىل الجنسواالعتداء الجنس اثناء تنقيذ ر
المشوع:
 مراقبة جلسات التوعية (كما يف بند  4.2أعاله).

قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ سلطة المياه الفلسطينية
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
)2021

لجنس
 شمول ألية التظلم عىل بنود العنف القائم عىل الجنس واالستغالل واالعتداء ا
ي
وذلك لتتبع الشكاوى المتعلقة بالعنف القائمعىل الجنس و المحددة يف إجراءات إدارة
العمالة و خطة مشاركة أصحاب المصلحة.
 4.5تدابت االتستجابة للطوارئ:
اعتماد وتنفيذ ومراقبة تدابت االستجابة للطوارئ المعدة يف خطة اإلدارة البيئية
واالجتماع بما يف ذلك نظام اإلنذار المبكر للسماح بإخالء
البيئ
واالجتماعية والتدقيق
ي
ي
ر
المجتمعات المحيطة بمرافق المشوع..
ز
ز
ز
المعيار البيئ واالجتماع  :5االتستحواذ عىل األراض والقيود المفروضة عىل اتستخدام األراض وإعادة التوطي القشية
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ز
الزمئ
اإلطار

التدابت واإلجراءات المادية
ز
التوطي :
 5.1خطط إعادة
 المعيار البيئ واالجتماع  5ليس ليس ذو صلة با ر
لمشوع حيث ال توجد مواقع تتطلب
ي
ي
اض أو إعادة التواطي.
استحواذ عىل أر ي

قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ سلطة المياه الفلسطينية
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
)2021

 يف حالة حدوث أي تأثت عىل موقع أرض خاص يف حينها سيتم إعداد خطة إلعادة
التواطي.

آلية التظلم:
ر
ليس ذو صلة بالمشوع .إذا كان هناك احتمال إلعداد خطة إلعادة التواطي بسبب
التأثتات الخاصة عىل الموقع ،فستكون هناك حاجة إل اعداد ألية للتظلم.
المعيار البيئ واالجتماع  :)ESS6( 6حفظ التنوع البيولوج واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية
 6.1مخاطر وآثار التنوع البيولوج:
ر
بالمشوع .التأثت المحتمل عىل المياه الجوفية مشمول تحت معيار رقم 1
ليس ذو صلة
ز
المعيار البيئ واالجتماع  :7الشعوب األصلية/ا المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة ف أفريقيا جنوب الصحراء
 7.1الخطة المعنية بالشعوب األصلية:
ليس ذو صلة با ر
لمشوع.
 7.2آلية التظلم:
ر
ليس له عالقة بالمشوع
ز
المعيار البيئ واالجتماع  :)ESS8( 8التاث الثقاف
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الجهة المسؤولة /السلطة

التدابت واإلجراءات المادية
 8.1اإلجراء الخاص بالعثور على المكتشفات األثریة عن طریق المصادفة :
 تطوير واعتماد اإلجراءالخاص بالعثور عىل المكتشفات األثریة عن اطریق المصادفة الذي
مقاول البناء القيام به يف حالة العثور عىل قطع أثرية
سيوضح بالتفصيل ما يجب عىل
ي
قيمة أو مواد ذات قيمة ثقافية .هذه اإلجراءات يجب ان تكون جزء من كل عقود إنشاء
ر
المشوع.

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

قبل البدء باألعمال االنشائية والمحافظة علئ سلطة المياه الفلسطينية
ر
المشوع (أبريل
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ
)2021

ر
بالمشوع عىل متطلبات اإلجراء قبل البدء بأعمال
 ضمان تدريب العمال ذوي العالقة
الحفر.
ر
الئ تتعرض لها
 مراقبة أي آثار مثل الروائح عىل مقتة الشهداء واألضار غت المباشة ي
المقتة بسبب أعمال الحفر.
المعيار البيئ واالجتماع  :)ESS9( 9الوتسطاء الماليون
المشوع .ال توجد إجراءات ف إاطار ر
 9.1ليس ذو صلة ب ر
المشوع تتعلق بالوسطاء الماليي.
ي
المعيار البيئ واالجتماع رقم  :)ESS10( 10مشاركة أصحاب المصلحة واالفصا عن المعلومات
 10.1إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة:

بداية من أبريل 2020

سلطة المياه الفلسطينية

اعتماد وتنفيذ وتحديث خطة مشاركة أصحاب المصلحة كل  6شهور (بما يف ذلك الحاجة
ً ر
بيئ و
الئ تم إعدادها وفقا لشوط اإلاطار ال ي
إل تخصيص متانية إضافية إذا لزم األمر) ي
واالجتماع رقم  10و سيتم االفصاح عنها خالل مرحلة تقييم
البيئ
االجتماع و المعيار
ي
ي
ي
ر
المشوع.
 10.2آلية التظلم با ر
لمشوع:
إعداد آلية التظلم واعتمادها وتنفيذها كما هو موضح يف خطة مشاركة أصحاب
المصلحة وإجراءات إدارة العمالة .يجب أن تتضمن آلية الشكاوى المتعلقة بالعنف
القائم عىل الجنس بما يف ذلك الخصوصية والشية وألية مراقبة ذلك.
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قبل البدء الفعىل ر
للمشوع والمحافظة علئ
ي
تطبيقها اطوال فتة تنفيذ ر
المشوع (نوفمت
)2020

سلطة المياه الفلسطينية

التدابت واإلجراءات المادية

ز
الزمئ
اإلطار

الجهة المسؤولة /السلطة

مساندة بناء القدرات (تدريب)
الدول الجديدة المتعلقة باإلاطار والمعايت البيئية و االجتماعية
 CS1سياسات البنك
ي

شهر واحد قبل البدء باألعمال االنشائية يف استشاري
ر
المشوع (أبريل )2021

 CS2مهارات يف خطة اإلدارة البيئية و االجتماعية

شهر واحد قبل البدء بألعمال االنشائية يف استشاري
ر
المشوع (أبريل )2021

 CS3تنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

شهر واحد قبل البدء بألعمال االنشائية يف استشاري
ر
المشوع (أبريل )2021

 CS4إعداد خطة السالمة والصحة والبيئية ألعمال االنشاء

شهر واحد قبل البدء باألعمال االنشائية يف استشاري
ر
المشوع (أبريل )2021

الجنس ) (SEAواالعتداء عىل
 CS5العنف القائم عىل الجنس ) ،(GBVواالعتداء
ي
األاطفال/استغالل األاطفال ()CES

شهر واحد قبل البدء باألعمال االنشائية يف استشاري
ر
المشوع (أبريل )2021
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