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I . أساسيةمعلومات 

وع األساسية . أ   بيانات المشر

المشروع األصلي  رقم المشروع رقم المنطقة البلد
 )إن وجد(

ق األوسط و  وقطاع غزةالضفة الغربية  شمال الشر
 افريقيا

P172578  

 اسم المشروع
 

وع    غزة العادمة للمياه المستدامة اإلدارةمشر
 
 ف

 عرضهلل ي التقدير  تاريخال تاريخ التقييم التقديري  التمويلأداة  مجال الممارسة  األساسي 
المديرين  مجلسعلى 

 التنفيذيين 
وعتمويل  المياه   استثماري  مشر

 
30 /03 /2020 21 /05 /2020 

   الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض)المقترضون(
وزارة المالية والتخطيط 

  الفلسطينية
   سلطة المياه الفلسطينية

 

 : اإلنمائي المقترحالهدف )األهداف( 

وعأهداف   : ه  اإلنمائية  المشر

   منع انهيار نظام( 1)
 
  غزة؛شمال  معالجة مياه الرصف الصح  ف

  شمال غزة( 2)
 
 . تحسي   القدرات الفنية والمؤسسية والمالية لخدمات معالجة مياه الرصف الصح  ف

 

)   مبلغال    التمويل )مليون دوالر أمريكي

وع  12.00 التكلفة اإلجمالية للمشر
 

ي حالة الحاجة الملحة  تمهل ب . 
 
وع ف ي أو قيود للمساعدة إعداد المشر

 
ا و  القدراتف

ً
فق

 ؟12لبنك الدولي الفقرة تمويل المشاري    ع االستثمارية للسياسة 
  نعم

 

ي ذلك نظرة عامة عىل سياق القطاعي والمؤسسي ج . 
 
ح ]بما ف وع المقتر وصف موجز للمشر

ي  والعالقة مع اتيج  اكة االستر  [إطار الشر

  
الضفة الغربية وقطاع غزة من عدم االستقرار السياس  وتدهور األوضاع االقتصادية. انكمش الناتج المحل  تعان 

  الربعي   المتتاليي   من عام 
 
 بنسبة  2019اإلجمال  ف

ً
  الرب  ع األول % 2.5أوال

 
ة ثم بنسب السابق،مقارنة بالرب  ع  ف

  من عام  % 2
  الرب  ع الثان 

 
ولية من الجهاز المرززي األيانات البحسب ) السابقرب  ع مقارنة بال 2019إضافية ف
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)  
ة من دعم المانحي   التدفقات لقد تسببت ال. لإلحصاء الفلسطين  . ستهاكدفع النمو القائم عل اال ال كبي 

   انخفضت ذلكومع 
 
ة.  تدفقات التحويات بشكل زبي  ف رة والحرزة خلقت القيود عل التجاكما   السنوات األخي 

  ابقاء وقد مخاطر عالية من تعطل المشاري    ع و التجارة 
 
مما أدى  منخفضة،مستويات االستثمار تسبب ذلك ف

  لديها إمكانات إنتاجيةو تحي   تجاه الخدمات غي  المتداولة الإل 
 2019. شهد النصف األول من عام أقل الن 

ا  ً ا زبي 
ً
  انخفاض

 
أجير انخفاض اإليرادات العامة  وقد  مما أدى إل ضغوط مالية شديدة.  لعامة،ااإليرادات ف

  إدارة لسلطة ل
  النصف األول من عام  نقدية طارئةخطة الفلسطينية عل تبن 

 
  أدت إل تراكم  2019ف

والن 

يات مما خلق تحد العام،متأخرات الموظفي   والموردين وصندوق التقاعد  تراكمو  المحلية،الديون من البنوك 

ة لاقتصاد.  يعيشون تقريبا واحد من كل ثاثة أشخاص 2011 العام خال معدالت الفقر ازدادت  وقد  سيولة زبي 

  حالة الفقر،
 
  االقتصادي  عل النمو والذي انعكس  ف

 
ة. تظهر بي   الضفة الغربية وقطاع غز  الرفاهية وتباين ف

  أ
    % 26ن م ارتفعخط الفقر  تحت ن الحصة اإلجمالية للسكانبيانات الجهاز المرززي لإلحصاء الفلسطين 

 
ف

  عام  % 29إل  2011 عام
 
ة 2017ف   الضفة الغربية من . وخال نفس الفي 

 
 14إل  18انخفض معدل الفقر ف

  غزة بشكل زبي  من ت نسبةبينما زاد %
 
  غزة  شخص واحد من أصل شخصي   تاركا  % 53إل  39 الفقر ف

 
ف

 تحت خط الفقر. 

 

تم  ثيحوقد ضمنت مستويات االستثمار المرتفعة معدالت توصيل عالية لخدمات المياه والرصف الصح  ، 

   1.3استثمار حوال  
  قطاع المياه والرصف الصح  الفلسطين 

 
 عام   مليار دوالر أمريك  ف

. 2018و  2008بي  

   .  مياهات المن أرس الضفة الغربية وقطاع غزة متصلة بشبك % 93فإن  ونتيجة لذلك
 
فان  ياتمكلوقت نفسه  اف

ب     % 56إل ا نسبتهتصل  قد و مرتفع من المياه الموزعة بالجملة أو بالتجزئة حاسب عليها الغي  ممياه الشر
 
ف

  حي   فقط من األرس لديها إمدادات متقطعة من المياه  % 30 ان بعض البلديات. 
 
  كل يوم من الشهر ف

 
البية غ ف

  الشهر. من حيث الرصف  20إل  11 للمياه بواقع متقطع  وصوللديهم  السكان
 
من  ٪73  فإنالصح  يوًما ف

  غزة و 
 
  غزة  ٪32األرس ف

 
. ف   الضفة الغربية لديه شبكة رصف صح 

 
ادة معالجة وإعيتم فقط من األرس ف

   1استخدام حوال  
 
 مليون مي  مكعب من مياه الرصف الصح  المنتجة 80أصل من  السنةمليون مي  مكعب ف

   ترشيحها المليون مي  مكعب/لسنة و  13لجة تم معايو  ،سنوًيا 
 
جاعها الخزان الجوف  46ك ي  وتإلعادة اسي 

 جزء منها  بيتش ذي طبيع  ، والبشكل ترصيفها يتم معالجة جزئية و  مليون مي  مكعب/سنة بدون معالجة أو 

   ال
 
  إل شاطئ البحر  و  الخزان الجوف

 
مما  اطئ البحر شلوث طبقة المياه الجوفية و مما يؤدي إل تيتدفق الباف

ا كمية مياه أم. أصا موارد المياه الجوفية النادرة ال تقليل وبالتال   المحمولة بالمياهيزيد من مخاطر األمراض 

  تها معالج يتمفمليون مي  مكعب/سنة  20 وه   المتبقيةالرصف الصح  
 
  ف

 
 تعفن. خزانات الالموقع )البيت( ف

 

  الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تحديات  
 
  النظيعمل قطاع المياه والرصف الصح  ف

 
ة و خلل ف ام مما زبي 

   إهمال و  تشغيل دون المستوى المطلوب إل يتسبب
 
انية السلطة الفلسطف ينية الصيانة وعبء ثقيل عل مي  

 1997قانون السلطات المحلية لعام ليخضعون  اتالخدممقدمو  حيحه. ال يزال معظمتص يجبوالذي 

  بموجب الوالية القضائية ل وزارة الحكم المحل  ، 
مياه ورصف  مرافقكو ال تتطلب منهم العمل كمستقلي    و الن 

  الضفة الغربية و  300معظم البلديات ال  ان . صح  خاضعة للمساءلة
 
معدل تحصيل منخفض  ملديهغزة ف

   فةالتعر  و  مياهلرسوم ال
داد  المائية و الن  شغيل  والصيانة، التوه  تكاليف  فقطالتكاليف جزء من تقوم باسي 

  استمرار مما يوالدعم غي  الشفاف لخدمات البلدية األخرى بالضافة ال النسب العالية للمياه الغي  محصلة 
عن 

   مقدم  الخدمات
 
  ف

 
. ف  من  غزة يتمالعجز المال 

ً
 من خال قبل المانحي   وجزئيتغطية العجز التشغيل  جزئيا

ً
ا

  المقام  مثل الخدماتمقدم  فواتي  عدم سداد 
 
 انخفاضو  الصيانةو أيضا من خال إهمال  األول؛فواتي  الطاقة ف

السكان. تحاول السلطة الفلسطينية تغطية العجز عن طريق اإلعانات غي   جودة الخدمات المقدمة إل

ة ال يغطيها المستهدفة عن طريق سداد مدفوعات  اء المياه من  مقدمو الخدمات مبارسر  فواتي  إرسائيل و مثل رسر

. باإلضافة إل لمحطات معالجة الكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة   التوتر ان فذلك مياه الرصف الصح 
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  غزة مع 
 
ل علقدرة اأعاقت قد غزة  اللبناء واإلمدادات األخرى د الموامحدود الدخول الالسياس  المستمر ف

  الشبكات القائمة
 
 المعالجة. ومرافق  إجراء إصاحات ف

 

وع  ح اإلدارة المستدامة للمياه العادمةتم تصميم مشر   غزة المقي 
 
مياه  ةإدار مرافق لالتشغيل والصيانة لتمويل  ف

   الرصف الصح  
 
معالجة لمستدامة لخدمات المناسبة  كفاءة لمدة أرب  ع سنوات وتهيئة الظروفبشمال غزة  ف

. سيوفر  وع مياه الرصف الصح    غزة  اإلدارة المستدامة للمياه العادمةمشر
 
مرافق  ار موارد فنية ومالية لمنع انهيف

   مياه الرصف الصح  إدارة 
 
وع سيقوم المو  ة،التصميمالقدرة  حسبالمرافق  تشغيلمواصلة و  شمال غزة ف شر

  شمال غزة.  المديطويلة المالية ة و مؤسسيالو  ةتقنيال القدرة بناءب
 
 لتشغيل وصيانة خدمات الرصف الصح  ف

وع يمولالغرض سوف لهذا     المشر
نفقات التشغيل والصيانة الفعالة لمدة أرب  ع سنوات باستثناء الكهرباء الن 

وع ستمولها السلطة الفلسطينية  منعلإعادة تأهيل طفيفة للمعدات واألشغال المدنية . سيتم من خال المشر

  مياه الرصف الصح  إدارة  قمراف نهيار ا
 
ك القدرة التصميمية. باإلضافة إل ذل حسبلضمان األداء شمال غزة ف

وع أنشطة لتعزيز استدامة التشغيل والصيانة لخدمات معالجة مياه الرصف الصح      سيمول المشر
 
 غزة عل ف

وع تطويرويشمل والطويل. المدى المتوسط    مياه الرصف الصح   إدارةمرافق  المشر
 
كون قادرا لي  شمال غزةف

  الو  اإلنسانالستجابة للمخاطر من صنع وااكتساب الكفاءة والمرونة عل 
. السياس   عدم االستقرار و  تغي  المناخ 

وععل الجانب المؤسس   ضع لو لبناء القدرات من أجل االستدامة وزذلك  فنيةال اتالمساعد سيمول المشر

  مياه الرصف الصح   ةإدار مرافق  لتشغيل وصيانة مناسبة وماليةية سساتمؤ  ترتيبات
 
اك ةشمال غز ف مع  باالشي 

  شمال
 
وع ابلديات الساحل. بحلول نهاية  مياهومصلحة غزة  سلطة المياه الفلسطينية والبلديات األرب  ع ف لمشر

داد التكلفة ي   تحس سيتم  والصيانة.  دعم التشغيلعدم وجود حاجة لو  وضع اسي 

 

  
 
ح بشكل غي  مبارسر ف

وع المقي     لقضاء عل الفقر المدقع والمشارزةايساهم المشر
 
  ف

 
  حي    غزة، االزدهار ف

 
ف

وع    سيساهم المشر
 
وع نوعية الحياة لحوال  ف

سكان  من 368,000معالجة مخاطر تغي  المناخ. سيحسن المشر

تقل س الطريقةوب  هذه استمرار تقديم خدمات معالجة مياه الرصف الصح   ايضا  محافظة شمال غزة. سيضمن

احتمال  ل منوسيقل درجة تلوث المياه الجوفية بسبب تدفق مياه الرصف غي  المعالجة إل المسطحات المائية

 ذلك مما يقلل من تأثي  الفيضانات. باإلضافة إل حمال الزائدةتعرض البنية التحتية لمياه الرصف الصح  لا 

يد من إمكانية    قطاعات أخرى مثل إسي  
 
مما  راعة،الز عادة استخدام مياه الرصف الصح  المعالجة بشكل جيد ف

  المناطق المعرضة للجفاف وخلق فرص اقتصادية  ةمحدودالمياه الجوفية ال يقلل الحاجة إل استخراج
 
ف

  شمال غزة ه  جوهر  المياه المعالجة.  ستخدامال 
 
إن البنية التحتية لمياه الرصف الصح  المدارة بشكل جيد ف

 خدمات بيئية عالية الجودة لألجيال الحالية والمستقبلية.  تقديمصحية وضمان الحياة ال

ح من المكونات التالية:  وع المقي   يتكون المشر

 

  مياه الرصف الصح   ةإدار  لمرافق: دعم التشغيل المستمر 1 رقم مكونال
 
(.  7.1) شمال غزةف مليون دوالر أمريك 

وع من خال دعم الحاجة الملحة لا  تم تصميم هذا المكون لتلبية   للمشر
ستمرار الجزء األول من الهدف اإلنمانئ

،لتجنب انهيارها و ذلك مياه الرصف الصح  شمال غزة  ةإدار  مرافقتشغيل ب اإليجابية  وحماية اآلثار  التشغيل 

وع    شمال غزة معالجةلمشر
 
  المجتمعات السكان الالبيئة وصحة  عل  مياه الرصف الصح  الطارئ ف

 
محيطة. ف

التكاليف و  إدارة مياه الرصف الصح  شمال غزة مرافق وصيانةلتشغيل  عمل فريقتوفي  سوف يمول المكون 

وع والبوليمرات  مستهلكات. كما أنها ستمول تكاليف التخلص من وال واألدواتالمرتبطة بها خال مدة المشر

  إطار إدارة مياه الرصف الصح  الحمأة. تكاليف الكهرباء لتشغيل 
 
ن قبل السلطة م ها تموليتم  سوف شمال غزةف

وتوزوالت المتفق عليها.   الفلسطينية بموجب المعايي  والير

 

  شمال غزةإدارة مياه  مرافق طوير: إعادة تأهيل وت2لمكون ا
 
ة لتحسي   الكفاءة وبناء المرون الرصف الصح  ف

  من 3.4لطوارئ )االستجابة لو 
(. يتناول هذا المكون جزًءا من الجزء الثان  األهداف اإلنمائية  مليون دوالر أمريك 
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وع  وع دفهي  الكفاءة و و  بشأن تحسي   التقنيةللمشر   عمليإل اكتساب الكفاءة والمرونة  المشر
 
دارة إ مرافق ات ف

  شمال غزة
 
  ل لتكون قادرة عل االستجابة مياه الرصف الصح  ف

 
يومية ال تدفقات مياه الرصف الصح   لتغي  ف

  زيادة الو  سبوعيةاأل و 
 
  ف

 
غي  متوقع ال التشغيل   عطل ال ونتيجة فصل الشتاءتدفقات مياه الرصف الصح  ف

األداء  . كما أنه سيحسنعدم االستقرار السياس  واألخطار من صنع اإلنسان والمخاطر المرتبطة بتغي  المناخ و 

  شمال غزة لمرافق التشغيل  
 
ويتيح بشكل غي  مبارسر إعادة استخدام المياه العادمة  إدارة مياه الرصف الصح  ف

  منطقة خدمات أكير موثوقية الأكير زفاءة و مما يجعل عملية التشغيل  المعالجة للزراعة
 
جفاف. معرضة للف

 وف يمول المكون عل وجه التحديد ثاثة مكونات فرعية: س

(Iإعادة تأهيل وت )حديث   
 
  شمال غزةمرافق المعدات ذات األداء الضعيف ف

 
بما  ، إدارة مياه الرصف الصح  ف

  ذلك إصاح بالون الغاز الحيوي ، وترزيب جهاز جديد 
 
  نظيم الجهد ل ف

 SCADAالتشغيل ، ونظام الكهربانئ

إل  7رقم  حوضقسم من تطوير عن طريق التشغيل  ( تحسي   زفاءةii؛ )محطة الضخ و محطة المعالجة ل 

  اليوم عن طريق تخزين المياه  24 لمياه الرصف الصح  ل تدفق ثابت لتمكي    تبطينهو  ةحوض معادل
 
ساعة ف

( iiiأثناء التدفقات المنخفضة ؛ و ) ال محطة الضخ المرززية ضخها إعادة  العادمة الزائدة أثناء ذروة التدفقات و 

  المرافق  خلل بشكل غي  متوقعأو اثناء أحداث هطول األمطار العالية  أثناءتحسي   مرونة النظام 
 
ار أف و األرص 

  قسم من  خزان الطوارئ انشاءمن خال وذلك  الناجمة عن الرصاعات السياسية المحتملة 
 
 7 حوض رقمف

  الو العشوائية ، مما يسمح باالحتفاظ الكامل بحوال  ستة أيام من تدفقات مياه الرصف الصح   حواضواأل 
ن 

  
 
  النهاية إل 7حوض رقم سيتم ضخها تدريجًيا مرة أخرى ف

 
 هذه االستثمارات سوف محطة الضخ المرززية .  وف

  زيادة المرونة الشاملة للنظام آلثار تغي  المناخ ، وال سيما العل ستعمل 
 
أحداث  تكرار و  زثافة  زيادة المتوقعة ف

 . محطة الضخ المرززيةب ومص إدارة الفيضانات عند منبعبهطول األمطار ، وب  هذه الطريقة تسمح 

 

  شمال غزة )3المكون 
 
(. تم  2.2: بناء القدرات من أجل استدامة خدمات الرصف الصح  ف مليون دوالر أمريك 

  شمال غزة. عل هذا مستدامة تصميم هذا المكون لخلق قدرة 
 
لتشغيل وصيانة خدمات الرصف الصح  ف

وع من خال تمويل المساعدة ال المكون أيضا يعالج  النحو    للمشر
  من الهدف اإلنمانئ

لبناء ة فنيالجزء الثان 

دارة مياه إ لمرافق والصيانةالقدرات من أجل االستدامة من خال تنفيذ ترتيبات مؤسسية فعالة للتشغيل 

  شمال غزةالرصف ال
 
  شمال غزة و  صح  ف

 
اك مع سلطة المياه الفلسطينية والبلديات األرب  ع ف  صلحةمباالشي 

ح يمياه بلديات الساحل. س  لعمليات تشغلضع النموذج المقي 
ً
 سليما

ً
  شمال غزة أساسا

 
تيبات المؤسسية ف يل لي 

  
 
عل وجه  3 المكونمول يسغزة.  وصيانة مستدامة من محطات معالجة مياه الرصف الصح  المختلفة ف

  تقوم بها مصلحة مياه بلديات الساح( اإلجراءات االئت1التحديد أربعة مكونات فرعية: )
   لمانية الن 

تشمل  والن 

يات موحدة وإدارة المستودعات و جنبا إل جنب مع اآلليات المعمول بها لتنفيذ خطة مش اإلعداد  اجعة المر ي 

  ii) ؛الساحلبلديات المالية والفنية لعمليات مصلحة مياه 
( دعم الجهود المؤسسية عل المستويي   الوطن 

. تشمل هذه الجهود )أ( الائحة الداخلية ذات نظيم مصلحة مياه بلديات الساحلإعادة ت والمحل  من أجل

؛ )ب( وضع خطة عمل لوحدة )لتكون مصلحة مياه إقليمية  الصلة إلعادة تنظيم مصلحة مياه بلديات الساحل

االمتثال  و  الرئيسية بناًء عل مصلحة مياه بلديات الساحل ياه بلديات الساحل وتنفيذ األولوياتمصلحة م

  إطار المكون الفرع  
 
بي   البلديات و مصلحة  الخدمةعقود إنشاء  تيسي  )ج( و( ؛ i. 3 رقم إلجراءاتهم االئتمانية )ف

إدارة مرافق  تكاليفو  نحو التشغيل والصيانةد التحويات المالية المتفق عليها يتحد و  مياه بلديات الساحل

  شمال غزة
 
  شمال غزة مرافق ( بناء القدرات لتشغيلiii؛ ) مياه الرصف الصح  ف

 
 إدارة مياه الرصف الصح  ف

اكة األ )من خال توأمة  ة والفريق الذي يشغل مؤسسة دوليةبي   ( ي   مشغلنداد للرسر إدارة  قمراف من ذوي الخير

  شمال غزةمياه الرصف الصح  
 
   توفي  ال. يمكن أن يشمل ذلك تقييمات لتوليد اإليرادات وخيارات ف

 
التكلفة ف

  مصلحة مياه بلديات الساحل ، مثل تدقيق الطاقة
 
زفاءة الطاقة اجراءات تحسي    لتحديد  ف

  مصلحة مياه المستخدمة
 
ل  بي   مشغ تبادل المعرفة تيسي  ؛ و بلديات الساحللخدمات المياه والرصف الصح  ف

  الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ و ) الرصف الصح  مياه 
 
طار إدارة إل  لماليةاستدامة لا ( دعم اللبنات األساسية ivف

  شمال غزة
 
   مياه الرصف الصح  ف

 
داد التكاليف ف من خال: )أ( تقييم مفصل لتدفقات اإليرادات وحدود اسي 
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زي   عل  غزة مع
تيبات لضمان أن رواتبشمالية ؛ )ب( دعم الرب  ع بلديات األالي  ل و الصيانة التشغي فريق الي 

  شمال غزة لمرافق
 
بعد  بلديات الساحلمصلحة مياه يتم تغطيته من يمكن أن  إدارة مياه الرصف الصح  ف

  تكاليف 
 
  ذلك فتح حساب المساهمات البلدية ف

 
وع من خال تقييم الخيارات المختلفة  بما ف إغاق المشر

بلديات ال ة منوالمساهمات العيني حسب التمويل المتوفرة لسلطة الفلسطينية تمويل من االتشغيل والصيانة وال

  فريق التشغيل والصيانة و مو لل
 
  تغطية الرواتب نتيجة ظفي   ف

 
    ي  توفلل/أو مساهمة الحكومة ف

 
المحتمل ف

  
 
اتيجية الطاقة ؛ و )ج( جهود التواصل واالتصال زجزء من مشارزة المواطني   ف وعاسي     المشر

رزز بشكل ت والن 

  . ح  وى الوع  بأهمية خدمات الرصف الصخاص عل رفع مست

 

وع ودعم التنفيذ )4المكون  (. يسع هذا المكون لدعم 1.0: إدارة المشر وع  مليون دوالر أمريك  إدارة المشر

  ذلك ضمان االمتثال للضمانات البيئية واالجتماعية وزذلك
 
ووثائق  التصميمات الهندسيةإعداد  الشاملة بما ف

ياه الرصف إدارة م لمرافقاستدامة التشغيل والصيانة  العطاء لاستثمارات المستقبلية الازمة لزيادة تعزيز 

  شمال غزة
 
ي    ع ر االمش( الموظفي   األساسيي   لوحدة إدارة 1عل وجه التحديد: )هذا المكون مول يوس. الصح  ف

اف العام  ةالمسؤول وع ؛ )عن إدارة اإلرسر  لبيئةالضمانات ل( األنشطة المحددة الازمة لامتثال iiعل المشر

  واالجتماع  ، وحملة و 
عات القريبة من مجتمللالحماية و  توعية البيئية واالجتماعيةالاالجتماعية )التدقيق البينئ

ن م رضا الجمهور تبيان مدى لمسح وال،  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةمحطة الضخ المرززية و موقع 

زة iii؛ )بي   امور اخرى   التصاميم الفنية ألعداد ( خدمات هندسية محددة ivالمراجعة المالية ؛ )التدقيق و ( رسر

  شمال غزةمرافق وإعداد وثائق العطاء لتوسيع الازمة 
 
يوم ال/ 3م 64,000 إل قدرة إدارة مياه الرصف الصح  ف

  شمال غزة بعد عام لتلبية الطلب عل معالجة مياه الرصف 
 
لخيارات  ( دراسة تفصيليةv، ) 2025الصح  ف

  ذلك إعادة االستخدام وتحسي   التكلفة ، و )
 
وع viإدارة الحمأة بما ف من خال استشاري مستقل  ( تنفيذ المشر

يات   والمشي 
  عملية التصميم الفن 

 
اف عل تنفيذ عقود و  الذي سيقدم المساعدة الفنية ف  وع. نشاء المشر إاإلرسر

 

  حاالت الطوارئ )5المكون 
 
(.  0.0: مكون االستجابة للطوارئ ف   حالة حدوث أحداث  مليون دوالر أمريك 

 
ف

    و أحية صطوارئ  أو عدم استقرار سياس  أو طبيعية 
 
ى تؤثر عل سبل عيش الناس الذين يعيشون ف كارثة زير

البنك الدول  إعادة تخصيص أموال طلب من الالفلسطينية  حكومةلل فيمكن غزة،الضفة الغربية وقطاع 

وع لتغطية بعض تكاليف االستجابة للطوارئ واإلنعاش.  تنفيذ وستكون المبادئ التوجيهية التنفيذية ل المشر

  حاالت 
 
   المنصوصالطوارئ مكون االستجابة ف

 
نفيذ من دليل ت االستجابة لحاالت الطوارئ ملحقعليها ف

يات والحماية وع ، وتحديد المشي  المالية وتدريب مختلف أصحاب المصلحة. ستتم  اإلدارةترتيبات و  المشر

والخدمات المطلوبة لدعم تخفيف األزمات واالستجابة  قائمة معتمدة من السلع واألشغال المدفوعات مقابل

  منها 
 
 إعادة اإلعمار. و  لها والتعاف

 

 عامة واجتماعيةبيئية نظرة د. 

وع والخصائص مواقع /. موقع1-د  ي واالجتماعي المشر
البارزة ذات الصلة بالتقييم البيئ 

) ي واالجتماعي
ي والبيئ 

 
 )الجغراف

وع سكان شمال  من يستفيد    بلديات بيت الهيا وأم النالمشر
 
مواقع  نون وجباليا. تتوافقاح وبيترص غزة ف

وع المحددة مع المكونات المختلفة    شمال غزة لمرافقالمشر
 
:  إدارة مياه الرصف الصح  ف ضخ ال محطة وه 

  حالة الطوارئحوض للفائض  إل برزة معادلة و  تطويره)يتم  7و حوض رقم  مرززيةال
 
الناقل  طضغالخط و   (ف

شيح و و  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةو  باإلضافة  7حوض رقم  و  محطة الضخ المرززية  أحواض الي 

   حواضإل األ 
 
  تشكلت بالقرب من موقع محطة بيت الهيا القديمة ف

ية بالقرب زراعالمنطقة ال العشوائية الن 

  أم النرص وبيت الهيا 
 
ية ف واض احو  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة تقع أحواض. من المناطق الحرص 

شيح    منطقة زراعية بالقرب من جباليا عل بعد الي 
 
 توجد مراكز حيث ال  رسائيلمي  غرب الحدود مع إ 300ف
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ية  زة محطة شمال غمحطة الضخ المرززية ال   نقل مياه الرصف الصح  الخام من . خطبالقرب من الموقعحرص 

ية الرئيسية وبعض الطرق الريفية  مدفون تحت األرض ويمر لمعالجة المياه العادمة من خال الطرق الحرص 

ية التنمية ا . تم تطوير المنطقة بالكامل سواء من قبلمةمحطة شمال غزة لمعالجة المياه العادبالقرب من  لحرص 

وع ممر ئل طبيعية أرضية. منطقة وبالتال  ال توجد موا الزراعية،أو التنمية  صة للعديد من الطيور وخاالمشر

ة  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعي . أشارتالقديمةالمحيطة بمحطة بيت الهيا  حواض العشوائيةواأل  7 حوض رقم

وع إل أن جميع أنواع الطيور    تم إعدادها للمشر
ا لتصنيف االتحاد الدول  لحفظ الطبيعة.  الن 

ً
 "أقل أهمية" وفق

 

 االتجاه العام لتدفق المياه الجوفيةحيث ان من منطقة حوض الخزان الساحل   % 2يمتد قطاع غزة عل حوال  

  مستوى المياه الجوفية  نحو الساحل. يقع غربا 
 
  الخزان الجوف

 
اوح بي   بضعة أمتار من ف

طح سعل أعماق تي 

. للخزان  الطبوغرافية والجيولوجية طبيعةمي  حسب ال 110إل األرض   
 
  غ الجوف

 
  المياه الجوفية ف

من   زةتعان 

.  الزائد بسبب السحب  )مياه البحر(  المياه المالحة غزو /تداخل  
 
 اه الجوفيةالميتأثرت نسبًيا من الخزان الجوف

  منطقة بيت الهيا 
 
  من  ف

 
حوض و  ة الضخ لمرززي )الموقع الحال  لمحطة  بيت الهيا محطة المعالجة القديمة ف

  المنطقةو ذلك نتيجة  ( 7 رقم
 
  لمياه الرصف الصح  ف

ياه الرصف إدارة ممرافق  قبل إنشاء  الترصيف التاريح 

  
 
  شمال غزة مرافق. منذ إنشاء شمال غزةالح  ف

 
لمياه تم تحسي   وضع امراحل عل  إدارة مياه الرصف الصح  ف

شيحها ل وتفري    غ مياه الرصف الصح  المعالجة جزئًيا محطة الضخ المرززية  خال بناء وتشغيلالجوفية من  ي 

  شمال غزة ال ان تم االنتهاء من
 
  محطة المعالجة  ف

 
شيح ف   احواض الي 

 
   انشاء و فحص محطة المعالجة ف

 
 ف

   لمياه الجوفية زجزء منتم عمل برنامج لمراقبة ا. شمال غزه
 
وع معالجة مياه الرصف الصح  الطاري ف مشر

  شمال غزه محطة المعالجة فحص نتهاء من إنشاء و اال قبل و ذلك  شمال غزة 
 
قبل تشغيل .  2018مارس ف

ي عل تحتو  شيحقريبة من أحواض الي   الجوفية المستخرجة من آبار ن المياه المراقبة أ برنامجأفاد المحطة 

ات واألمونيا والمنظفات والفينول بالمقارنة مع اآلبار الغربيةمن  مستويات عالية نسبيا  ن مكير بعدا األ  الني 

شح.    انأظهرت   محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةبعد تشغيل  أحواض الي 
يوجد  هنتائج النموذج الرياض 

  تر  نتحس
 
الجوفية  . عل الرغم من أن مراقبة المياهالملوثاتسحابة  احتواءأنه تم و   (اقل)تراكي   الملوثات ي   كا ف

  يتم  معالجةالمتوقع أن المياه الفمن  لم تستمر بسبب نقص التمويل
إل الخزان  حاليا  ا رشيحهتعالية الجودة الن 

  من خال أحواض ال
 
شيح سالجوف وع والمرافق المرتبنوعية المياه الجوفيةن تحسي  طة . ال تتضمن مواقع المشر

ة الشهداء الواقعة غرب  بها مناطق ذات أهمية ثقافية باستثناء  . محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةمقير

 

ا بيئًيا واجتماعًيا لألصول هذا  ثناء إعداد أ
ً
وع  أعدت سلطة المياه الفلسطينية تدقيق محطة الضخ ) الحاليةالمشر

األخرى( ، وخطة اإلدارة حواض العشوائيةواأل  7 حوض رقم، محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة ، المرززية

حة البيئية واالجتماعية  وخطة اإلدارة البيئية . تم تحديد أداة 2و  1.2المكوني   ضمن  لألعمال الجديدة المقي 

وع  نظًرا ألن واالجتماعية   سيتم ترزيبها  نيتضمالمشر
ح المعدات استبدال/إصا و  بعض المعدات الجديدة الن 

  المرافق القائمة )
 
( . كما ستكون هناك حاجة لبعض األعمال المدنية محطة المعالجة و  محطة الضخ التالفة ف

  
 
اء أو أعمال  زخزان معادلة. لن يتم القيام بأي  ليعمل 7حوض رقم ف   الحقول الخرص 

 
وع خارج حدود ف المشر

  للمرافق القائمة(استحواذ )ال يوجد أي القائم 
  أو التوسع األفق 

 . لألراض 

 

ض2د.   . القدرة المؤسسية للمقتر

وع من خال  جهةستكون سلطة المياه الفلسطينية ال سلطة  (. شارزتاري    عالمشدعم وإدارة وحدة المنفذة للمشر

ة طويلة مع البنك    الدول  المياه الفلسطينية منذ في 
 
  الضفة الغربية وقطاع غ مشاري    ع مشابهةف

 
  ذلك  زةف

 
بما ف

وع    شمال غزهمشر
 
  عام تم االنتهاء من انشائه الذي  معالجة مياه الرصف الصح  الطارئ ف

 
. وبالتال  2018ف

. عل الرغم ل  الحماية للبنك الدومتطلبات ب قامت سلطة المياه الفلسطينية بالفعل ببناء القدرة عل االمتثال

  واالجتماع  أن ن م
وظفوهم الفنيون استفاد م فقد  سلطة المياه الفلسطينيةل بالنسبةجديد  تنفيذ اإلطار البينئ

  قدمها عن عمل المن ورشة 
  واالجتماع  الن 

وع .  البنكريق فاإلطار البينئ فريق الحال  ال فإن عل مستوى المشر
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  شمال مرافق  المسؤول عن تشغيل
 
)المعيني   اآلن من قبل سلطة المياه  غزةإدارة مياه الرصف الصح  ف

وع جزًءا من الفريق المحل  للمشر أفراد هذا الفريق  حيث كان معظم جيدة،قدرة تشغيلية  ملديه الفلسطينية(

اكة فريق اوالذي كان جزءا من  من  محطة المعالجةبتشغيل  قامالذي  محل  المقاول الو دول  المقاول ال بي   لشر

  المحطة المعالجة  يشغلالذي الحال  الطاقم  يتمتع . 2019إل يوليو  2018مارس 
 
ة جيدة ف  ةلبيئيامراقبة بخير

( ومكافحة OHSإدارة النفايات والصحة والسامة المهنية )و من حيث إدارة الحمأة محطة المعالجة  لمرافق

  محدودة ال تغط  جميع  قدرةو لكن فان لديهم الروائح. 
جوانب اإلدارة البيئية واالجتماعية لإلطار البينئ

  الموظفي   العاملي   لدى ان  . واالجتماع  
 
  االمور محدودزفاءة الضخ    محطةف

 
ما يجب كالبيئية واالجتماعية   ة ف

  واجتماع  بتعيي   مسؤو  سلطة المياه الفلسطينيةستقوم الفجوة لسد هذه و  التشغيلية. هم تحسي   قدرات
ل بينئ

وع   عن إدارة ومتابعة مع بداية المشر
ً
وع البيئة الجوانب وتوثيقليكون مسؤوال عداد التقارير إو  واالجتماعية للمشر

 المسؤولالذي بدوره سيكون هنية ممسؤول صحة وسامة ستحتوي محطة المعالجة عل ذلك . عاوة عل 

  
 
وع بأكمله )بما ف   التشغيل والصيانة للمشر

حواض األ  ،7، حوض رقم محطة الضخ ذلك عن التأكد من أن موظق 

ميوخط النقل(  المجاورة تيبات المؤسسية طويلة األجل بخطة الصحة والسامة المهنية.  ونلي   نظًرا ألن الي 

وع ه  بناء قدرات رفة والقدرة نقل المع، يجب إقليم  تدريجًيا للعمل كمرفق الساحل مصلحة مياه بلديات  للمشر

  واالجتماع  
 . 3 رقم زجزء من المكونالمصلحة   إلعل إدارة اإلطار البينئ

 

. II المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةتقييم ملخص 

   تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية  . أ 

      

 ةكبت          تصنيف المخاطر البيئية

 

  آثار بيئية  
 
وع ف ة، من غي  المحتمل أن يتسبب المشر   تشمل و  المخاطر البيئية تم تقييممع ذلك و زبي 

الن 

وع المجتمعالمخاطر عل  ة الضخ محط حول إرث الحوادث السابقة  بسبب ةزبي  عل  انها  ات المحيطة بالمشر

:  حول قيود المتعلقة بال والمخاطر  المرززية   إمكانية الوصول إل غزة. المخاطر الرئيسية ه 

  وع  لمرافق محتمل المنخفض الداء األ   شمال غزة مشر
 
ب ش تلونتيجة   مياه الرصف الصح  ف

  ال تلنر  الالمياه العادمة 
  ، المعايي  الصحية و البيئية  ال  الخزان ن 

 
روائح زري  هة  توليد  و  الجوف

  
صنف ي فعليهغي  مستقرة الالحمأة انتاج تؤثر عل المواقع المجاورة و / أو  من المحتمل ان الن 

. بال المخاطر تأثي  هذا  حة و التدابي  ا تدخاتالمن خال  هذه المخاطر يتم تخفيف س كبي  لمقي 

  
 
وع. حن  لو  تصميم ف وعكان المشر ات البيئية ستكون أفض ا منخفض أداء المشر ل من ، فإن التأثي 

ئ  ياه الجوفية إل المها تشب  يتم  ا زئيج المعالجة ما كانت مياه الرصف الصح  عند ا  أو  عدم فعل شن 

 . محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةقبل تشغيل 

  يصنف )تبطي   الحوض  الجراء 7 حوض ازالتها منخال عملية و ناتج من تجفيف الحمأة خطر

(. هذا الخطر بال   حالة امتاء محطة المعالجة  كبي 
 
ات العشوائية المجاورة خوتشبع  و ف ال البحي 

ة إعادة التأهيل هذه ،  إل ترصيف مياه  ؤدييقد  7من حوض رقم تجفيف الحمأة وازالتها فإن  في 

خطر آخر ذو صلة هو التعامل  مناطق أخرى مما يؤدي إل توسيع المنطقة المتأثرة. ال الرصف 

بة  بة  الحوض، تبطي    الجراء 7من اسفل حوض رقم زالة الممع الي  ستشمل هذه الي 

  تحتاج 
 استقرار قبل التخلص منها. سيتم تخفيف هذا الخطر عملية  الجراءالرواسب/الحمأة الن 

بة وتنظيف / تجفيف الحمأةألنشطة  مناسب من خال التخطيط ال وض حلسماح بتجفيف واالي 

  شمال غزة المعالجة  محطة بضخ المياه من الحوض ال  إما إل 7رقم 
 
ا إل ضخها  أو ف

ً
مؤقت

بة  ات المجاورة ، والتخطيط لتثبيت الي    قاع البحي 
 
  ها. قبل التخلص من الحوضالمجودة ف
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 ( كبي  باليصنف تأثي  هذا الخطر المخاطر عل صحة وسامة العمال والمجتمع .) كون ييمكن أن

ات العشوائية ويمكن أن ي المجتمعالعمال وأفراد    البحي 
 
 غلو مش تعرضعرضة لخطر الغرق ف

 الخطر عليصنف   كما لمخاطر الصحة والسامة المهنية.   ضخمحطة المعالجة ومحطة ال

تم يقبل أن  محطة الضخ المرززيةحول  إرث الحوادث السابقة بسبب زبي  ات بأنه  المجتمع

ة من خال وترصيف  تجفيف ة الكبي  وع  البحي    شمامشر
 
ل معالجة مياه الرصف الصح  الطارئ ف

  تم اخذها بعي   االعتبار . سيتم تخفيف المخاطر من خال التدابي  غزة
  تصمي الن 

 
وع ف م المشر

ك العشوائية وتحسي   جوانبسياج الوتشمل ترزيب  ن خال مهذا الخطر ويمكن تخفيف ، الير

وع. مجتمع المحيط بمرافق للحمات توعية  عمل   المشر

 ( يف هذا عتير تصنيالمخاطر المتعلقة بإدارة النفايات والتخلص من الحمأة أثناء تشغيل النظام

  واستقرارها حاليا  الحمأةيتم تجفيف (. زبي  الخطر بانه  
 
محطة شمال غزة لمعالجة المياه ف

ة. وم االثار الناتجة عنها وبالتال  فإن  العادمة    هو الحال  التحدي  ع ذلك فإنليست زبي 
 
نقل ف

  أو  هذه الحمأة ال مكب
  الوقت المناسب لتجنب التخلص العشوانئ

 
  تراكمها النفايات ف

 
موقع  ف

إل منطقة  محطة المعالجة  الحمأة المستقرة منبنقل  حالًيا  الشاحناتتقوم  المعالجة. محطة 

ارد  و تخصيص م المياه الفلسطينية إلوتحتاج سلطة  7رقم  حوض بالقرب منو ك العشوائية الير 

 مكب النفايات. كافية لنقل الحمأة إل 

  فيضان و خطر  
 
ة المحيطة روائح عل المنطقتشب المياه الملوثة إل المياه الجوفية أو التسبب ف

ك لل ا  بسبب االمطار الغزيرة العشوائيةير ً  )يصنف تأثي  هذا الخطر بالمعتدل(. سيكون هذا تأثي 

  
 
ا ف

ً
 ليس لها  ية(تهوية سطحسيتم تبطينها و تزويدها بحالة وجود برزة معادلة مستقبلية ) مؤقت

  وقت  الفائضمياه  و األمطار أالقدرة الكافية الستقبال مياه 
 
لمخاطر الطوارئ. سيتم تقليل هذه اف

محطة  و المرززية محطة الضخ  ثم إل ، معادلةالل برزة االمطار ا من خال الضخ التدريحر  لمياه

  شمال غزة المعالجة 
 
  المستقبل ذلك بشكل أكير  يمكن تخفيفو المطر.  توقف بعد ف

 
من خال  ف

  حالة حدوث تنفيذ نظام إنذار مبكر 
 
 . المحددةتدابي  البعض  واتخاذ االمطار الشديدة ف

  يصنف تأثي  هذا الخطر ) مرحلة اإلنشاءأثناء ية المرور حرزة الالضوضاء وانبعاثات الهواء و

 (. لمعتدلبا

 

ة       تصنيف المخاطر االجتماعية   كبت 

 بيئية واجتماعية  أعاهه ذزر  تموكما  بشكل عام
ً
وع آثارا وع هو من أحد أهداف . إيجابيةفإن للمشر ع انهيار المشر

  شمال غزة. مرافق 
 
سكان لا من شأنه أن يعرض للخطر صحةه المرافق هذانهيار ان  إدارة مياه الرصف الصح  ف

  
 
ك و المرززية محطة الضخ  وزذلك صحة وسامة أولئك الذين يعيشون بالقرب من غزة،شمال ف حطة موالير

ات العشوائية عدد من ا تكوينتم  . شمال غزة لمعالجة المياه العادمة رصف إدارة مياه ال مرافققبل إنشاء لبحي 

  شمال غزة
 
  بتم  مياه الرصف الصح  غي  المعالجة فإن. قبل ذلك الصح  ف

 
ة تجميعها ف  30مساحة  علحي 

 مرافق شغيلإل البحر. قبل ت ترصيف مياه الرصف الصح   منع ف الطبيع  و يرص تبسبب نقص الوذلك  هكتار 

  شمال غزة
 
اق وتجفيف االحواض   إدارة مياه الرصف الصح  ف  واضحوانهيار جزء من جوانب هذه اال تم اخي 

  
 
  المجتمعات د منعدمما تسبب ف

 
 يس  الفقراء والضعفاء بشكل رئاالحواض من مصب عند الواقعة  الوفيات ف

  الجة لمياه الرصف الصح  إنشاء و تشغيل محطة المع عندما تم  االحواض هذه  تم تجفيف . 
 
. غزة شمالف

  ذلك  العشوائية بما حواض عدد من اال  بدأ ذلك ومع 
 
   7 حوض رقمف

 
 استقبال مياه الرصف الصح  بسبب ف

وع 2.1 رقم المكون الفرع  سيقوم . شمال غزة لمعالجة المياه العادمةمحطة تعطل تشغيل  تطوير بتمول  للمشر

أيضا ولكن انب الحوض و جبتدعيم فقط  ليس المرززية الضخمحطة ل  المجاور  7و إعادة تأهيل حوض رقم 

خال  ثابت مي  مكعب لتوفي  تدفق 45,000بسعة   معادلةحوض ليعمل ز 7رقم  الحوض قسم منتطوير ب
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   الستيعاب من مياه الرصف الصح  اليوم 
 
ات ف لمعالجة امحطة الضخ و محطة  الالعادمة المياه  دفقتالتغي 

  قسم ال تطوير . سيتم 
تدفقات  لتخزينوذلك  العشوائيةحواض من اال  ةمجاور االفسام الو  7 حوض رقممن  الثان 

  حاالت هطول األمطار الرصف الصح   مياه
 
ار األعطال غي  المتوقعة للمرافق أو األرص  نتيجة  و أ الغزيرة الزائدة ف

  . المحتملعدم االستقرار السياس   الناجمة عن

   إلالمعالجة  ترشيح مياه الرصف الصح  يجب أن يتم 
 
جاعها وإعادة  المحل  الخزان الجوف العادة    وذلك اسي 

  الزراعة.  استخدامها 
 
وع  ف ستخدام ا زفاءةوزيادة   المعالجة العادمةعادة استخدام المياه إل  فرصا تيح يهذا المشر

   التلوث والتحسي   من  المياه والحد 
 
. عل الرغم من ذلك اإل  ف ل تم تصنيف المخاطر االجتماعية عنتاج زراع 

ة    تشملو أنها زبي 
 : الن 

  حالة حدوث خلل 7رقم حوض و ئية االعشو حواض ال مياه امن خطر الفيضان • 
 
   ف

 
إدارة مياه الرصف  مرافق  ف

  شمال غزة
 
   الغزيرة وانقطاعبسبب ظروف غي  متوقعة مثل األمطار  الصح  ف

دم االستقرار ع أو التيار الكهربانئ

  إعمال األ  هذه األثار من خال تنفيذ التخفيف من سيتم  وما إل ذلك.  السياس  المحتمل
 
 طار المكونالمتوقعة ف

وع 2 رقم  . للمشر

حول هذه المرافق وفقدان عامات التحذير المناسب سياج العدم وضع مثل  ضعيفة تدابي  السامة ال• 

 األطفالوخاصة خطرا عل المجتمع  يمثل ذلكيمكن أن المرافق  حول

 •  
 
وع بسبب القيود المفروضة عل عمل النساء ف   المشر

 
 خطر الحصول عل فرص عمل غي  متكافئة للنساء ف

 ناء. الباعمال 

  المجتمعات المحيطة ضعيفة فئات الال خطر استبعاد • 
 
  من ف

 
  ستجرى ف

  المشاورات الن 
 
المشارزة ف

وع.  مع  تواصلورش عمل منتظمة وحمات عقد سيتم تخفيف ذلك من خال  مختلف مراحل المشر

 . من الناس اتفئإدراج هذه ال لضمان بؤريةالمجتمع. سيتم تنظيم اجتماعات 

وع بسبب انعدام الثقة واالطمئنان بي    مكونات ضعف تفاعل•  المجتمع مكونات  المجتمع مع المشر

وعبما يتعلق والبلديات   . بقدرة البلديات عل إنجاز وتشغيل المشر

 فات البناءومخل التأثي  عل صحة المجتمع بسبب الحرزة المفرطة للمرزبات أثناء نقل النفايات الصلبة• 

ك  اقع التخلص من الحمأة غي  الخاضعة للرقابة بالقرب منوزذلك تعرض األطفال لمو  والحمأة، لمرافق واالير

  
ا مناطق خصبة لتكاثر البعوض والذباب.  الن 

ً
  تخلق أيض

وع من خال التوعية س   المشر
 
تدعيم و  الحمأةالسليم من  المجتمعية والتخلصيتم تخفيف هذه المخاطر ف

اب خطة مشارزة أصح تضمنت. المرافق وإضافة الفتات تحذيرية مواقعحول سياج إنشاء و  7 جوانب حوض رقم

وع المجتمعات من ضعيفة الفئات الإدراج  المصلحة    والتوعية االتشاور طوال عمليات المحيطة بالمشر
لن 

ر من المقر  المجتمع،التواصل مع وسائل مع المجتمع. زجزء من  التواصلحمات و تشمل ورش عمل منتظمة 

وع. شهور األول من أالستة  خال من ورش العملعدد عقد أن يبدأ   المشر

 

ي تنطبق عىل  . ب
وعالمعايت  البيئية واالجتماعية الئر  أنشطة المشر

 

 . التقييم العام1ب 

  واالجتماع  
 تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية : (ESS1) 1 رقم المعيار البينئ
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وع: بالالمعيار  عاقةنظرة عامة عل   مشر

وع  واالجتماعية المرتبطةالبيئية مخاطر البالنظر إل  هناك حاجة  كما هو موضح أعاه  المختلفة،بمكونات المشر

  واالجتماع   لتقييم
ا لمتطلبات المعيار البينئ

ً
. أثناء التحضي  (ESS1) 1 رقم المخاطر البيئية واالجتماعية وفق

وع  ا بيئًيا سلطة المياه الفلسطينية أعدت للمشر
ً
لمرززية محطة الضخ اواجتماعًيا  لألصول الموجودة ) تدقيق

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمنشآت  أعدت أيضا و  (األخرى حواضواال  7 رقمحوض المعالجة و  ومحطة

حة )تحت ألن  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أداة(. تم اختيار 2و 1.2المكونات  واألعمال الجديدة المقي 

وع يستلزم    انشاء المشر
  المرافق القائمة ) بعض المعدات الجديدة الن 

 
 خ المرززيةمحطة الضسيتم ترزيبها ف

  بيت الهيا معالجة الرصف الصح  ومحطة 
 
 تالفةإصاح المعدات ال و استبدال و تحتوي بعض األعمال عل  (ف

  هذه المرافق. 
 
 ف

  أيضا سوف تكون هناك حاجة 
 
و  عمل زخزان معادلةي لجعله حاليا  الموجود  7حوض رقم لألعمال المدنية ف

  ال يوجد أي و  لمرافق القائمةتكون أعمال خارج مواقع ا لن
القائمة.  مرافقللتوسيع و لن يكون  استحواذ لاراض 

وع لتحديد التدابي  ESMPتم اختيار أداة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )   اإلجراءات و ( لهذا المشر
 قللت الن 

 المستويات المقبولة بسبب الحجم الصغي  والطبيعةال  من اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة

   محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةداخل موقع وأنشطة التشغيل والصيانة نشاء المحلية ألعمال اإل 
 
 ف

وع معالجةبيت الهيا  ء الجزء حفر باستثنا  اعمالأي يتم إجراء  ولنغزة مياه الرصف الصح  الطارئ شمال  ومشر

  بيت الهيا  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةالصغي  داخل موقع 
 
 ر خط الفائض. نظالنشاء وذلك    ف

  
  التدقيق البينئ

 
من حيث م فحصها وت ،الحاليةللعمليات المختلفة البيئية و االجتماعية  جوانبال واالجتماع  ف

  واالجتماع   خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةاالمتثال ل 
وع  ودراسة التقييم البينئ غزة لمعالجة  محطة شماللمشر

  شمال غزة المياه العادمة
 
  تحتاج إل تحسينات للوفاء  الطارئ ف

   متطلباتبوتحديد المجاالت الن 
اإلطار البينئ

   لعمليات المستقبلية. وجد خال ا للبنك الدول  واالجتماع  
جراءات إل  المتثاله تم اواالجتماع  أنالتدقيق البينئ

  شمال غزة  المعالجة لمحطة  ةواالجتماعي ةالبيئي دارةخطة اال 
 
بار اآل  مراقبة ،شيحالي  )تشغيل أحواض ف

عدم امتثال مع خطة اإلدارة  أو حاالت امتثال جزئية  ولكن هناك(. والرائحةالضوضاء نظمة تحكم أ المجاورة،

:  كما البيئية واالجتماعية     الرائحة التح المراقبة حسب التكرار المطلوب، نظاملم يتم تنفيذ برنامج  يل 
 
كم ف

  معطل 
 
لم يتم  ، والشحوم تدريب الموظفي   عل التعامل مع الزيوت لم يتم إجراء  ،محطة الضخ المرززية ف

اء البوليمرات وم   الوقت المناسب ،  رسر
 
قضايا  لبعض ضعيفة تدابي  سامة وجود  لوحظ كما واد التشحيم ف

 طوارئ. للاستجابة الصحة والسامة المهنية وغياب خطة 

 

حة لتحديد لقد  زيبات واألعمال الجديدة المقي   مخاطر لاتم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالي 

اتو    واالجتماع  البيئية و االجتماعية  التأثي 
ا لمتطلبات المعيار البينئ

ً
( ، وتحديد التدابي  ESS1) 1المختلفة وفق

عية المخاطر البيئية واالجتما خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةحددت الازمة للتخفيف من اآلثار السلبية. 

وع و  إنشاءالمختلفة خال  خطة  مل شبها ذات الصلة بكل مرحلة. ت الموض  تدابي  التخفيف  وتشغيل المشر

  واالجتماع  من التدقيقنتائج اإلدارة البيئية واالجتماعية  
ل قة بتشغيتدابي  التخفيف المتعل  تحديد  البينئ

   المحددةواآلثار أنواع المخاطر يمكن منع جميع النظام بأكمله. 
 
  و االجتماع  و  الواردة ف

طة خالتدقيق البينئ

  و  التدابي  الوقائيةدن  من خال الحد األ اإلدارة البيئية واالجتماعية أو التقليل منها إل 
 تسالن 

ً
كون أكير تفصيال

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول  و 
 
وع دليل التشغيل  الف ات أو يمكن تخفيفها )مثل ال  للمشر تأثي 

ات الضوضاء الغزيرة ألمطار با المتعلقة   توصيات  . وقد تم تضمي   اإلنشاء(اعمال  الغبار المتبقية خال و وتأثي 

  و االجتماع  و االجتماعية و التدقيق  اإلدارة البيئية كل من
وعالبينئ   تصميم المشر

 
مثل إصاح ) بالفعل ف

ض1.2المعدات المعطلة زجزء من المكون  امات المقي    ستكون ( أو ستكون جزًءا من الي  
خطة جزًءا من  الن 

وع    و  اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول والدليل التشغيل  للمشر
ام البينئ   خطة االلي  

 
االجتماع  وكاهما مدرج ف

وع  . للمشر
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وع فستقومأثناء تنفيذ  االستجابة لحاالت الطوارئخطة  فعيلذا تم تأ  تنفيذ ب  نيةسلطة المياه الفلسطي المشر

 . هذه الخطةل  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

  و االجتماع  رقم  
  مشارزة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات(: ESS10) 10المعيار البينئ

وعأصحاب المصلحة ثاث فئات رئيس مشارزةحددت خطة  ات وه  المجتمع ية من األطراف المتأثرة بالمشر

وع  المحلية   مناطق المشر
 
وع بشكل غي  مبارسر و و المقيمة ف لبلديات ا المزارعي   الذين سيستفيدون من المشر

  المحافظة الشمالية لقطاع غزة. 
 
 ف

وع ي مناطق المشر
 
 المجتمعات المحلية المقيمة ف

  
 
وع األشخاص الذين تم تحديدهم بناًء عل موقعهم الجغراف تشمل هذه الفئة من األشخاص المتأثرين بالمشر

  البلديات الشمالية الذين سيستفيدون من خدمات الرصف  وعالمشر مواقع بالقرب من 
 
والمجتمعات المحلية ف

  الصح  المحسنة. 

ي جباليا وبيت حانون
ي بلديئر

 
 مزارعون ف

وع أثرين تشمل هذه الفئة األشخاص المت المزارعي   الذين سيستفيدون من تحسي   جودة وتشمل من المشر

ري ل ا يمكن استخدامه الذي و جاع المياه المعالجة اسي  بعد تنفيذ مخطط  مياه الرصف الصح  المعالجة

من   7رقم  حوض بالقرب من أو  العشوائية االحواض يقطنون بجوارالذين  المزارعي   مزارعهم. بعض هؤالء 

  حالة حدوث  يتعرضونالمحتمل  ان 
 
 . االحواض تشب او انهيار جوانبللخطر ف

 

ي المحافظة 
 
 الشماليةالبلديات ف

  قطاع غزة من أرب  ع بلديات ه  بلدية بيت 
 
بلدية بيت حانون  و  بلدية جباليا  و الهيا تتكون المحافظة الشمالية ف

وع نظًرا ألنهم المستفيدون الرئيسيون من ا  تم تحديده وبلدية أم النرص. هذه البلديات كأطراف متأثرة بالمشر

وع الصح   جنًبا إل جنب مع معالجة مياه الرصف الرصف الصح  لمياه  يث سيتم تحسي   البنية التحتيةح المشر

   لدىفإن ذلك . ومع وإعادة استخدامها منها  والتخلص
 أن جباليا بعض المخاوف بالنظر إلو بيت الهيا بلدين 

وع والمرافق المرتبطة به تقع داخل  . هما حدود المشر

 

خاصة  المصلحةمنهجية محددة للوصول إل جميع أصحاب حتوي خطة مشارزة أصحاب المصلحة ت

ا لذلك همومعالجة مخاوفاالستماع ال أرائهم و  المجتمعات المحلية لضمان إدراجهم
ً
ح خطة مشات. وفق رزة قي 

  ال  أصحاب المصلحة جلسات مختلفة للرجال
  المناطق الن 

 
   يتم االختاط بي   الجنسي   والنساء ف

 
 األماكن ف

رين ح عقد اجتماعات تشاورية خالوتقي   العامة.    يمكن أن يشارك فيها معظم األشخاص المترص 
 الساعات الن 

 إجراءات لتسهيل مشارزة ذوي اإلعاقات الجسدية.  كما يتضمنو 

 

  المنطقة حددت ضعيفة لضمان إدراج الفئات ال
 
يفة الضع فئاتعدد من ال المصلحةمشارزة أصحاب  خطةف

  و 
اح قد ت واألطفال وزبار السن و  ذوي اإلعاقة اشخاص المزارعات و و  تعولها امرأةتشمل النساء واألرس الن  م اقي 

 . مإلدراجهالمطلوبة  جراءاتاإل 

 

 . المخاطر واآلثار المحددة2-ب 

وع.   وصف موجز للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة ذات الصلة بالمشر

  
 وظروف العمل العمالة : ( (ESS2 2رقم  واالجتماع  المعيار البينئ
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  واالجتماع   رقم 
وعذو صلة  2المعيار البينئ وع  سوف تتضمن. بأنشطة المشر عمال ادراج أنشطة المشر

المساعدة و  عمال االنشائية األ  سيقومون بتنفيذ  المقاولي   والمقاولي   من الباطن الذين يعملون معمتعاقدين 

ين  عمالالفنية و  وع من سلطة المياه الفلسطينية وهم الموظفي   مبارسر   المشر
 
المدادات اوعمال العاملي   ف

وع. األولية ة للمشر    . ال يتوقع أن يتم بناء معسكرات عمل زبي 
 
التعرض مكن ي ترزيب المعداتمرحلة األنشاء و ف

 من ءعل المقاولي   إعداد دليل مفصل للصحة والسامة المهنية زجز  المهنية ويجبلمخاطر الصحة والسامة 

 سوف يتعرض موظفو سلطة المياه الفلسطينية الذين يشغلون أيضا  . خطة المقاول لإلدارة البيئية و االجتماعية

ا يوبالتال  يجب أن يتضمن دليل التشغيل تفصيل لمخاطر الصحة والسامة المهنية مرافق المشوع المختلفة 

  تضمن ا
  والذي يعتير  لصحة والسامة المهنيةلإلجراءات الن 

تم إعداد  . التشغيل والصيانةدليل لموظق 

ها من قبل سلطة المياه الفلسطينية وسيتم الة إجراءات إدارة العم   تقييم  خال مرحلة نشر
 
وع ف نهاية  المشر

مة تدابي  الصحة والسا  . ستشمل العقود مع المقاولي   والمقاولي   من الباطن أحكاًما محددة بشأن2020مارس 

  عل النوع االجتماع  المهنية وعمالة األطف
بنك إرشادات الوذلك حسب  وظروف العملال وحظر العنف المبن 

ا 
ً
اطر بالمخ الخاصةإرشادات السامة وه   بشأن الصحة والسامة البيئية  والصحة المهنية األكير تحديد

  . المادية

  واالجتماع  رقم   
  استخدام كفاءة ال:  (ESS3)3  المعيار البينئ

 
 التلوث وإدارته الموارد ومنعف

  واالجتماع  
وع ألنه سيشمل أنشطة ا ذو   3يعتير المعيار البينئ   من شأنها  نشاءصلة بالمشر

نتاج اوتشغيل الن 

  من الممكن  النفايات 
وع  سبب التلوث ويتطلبتأن و الن  ا للطاقة. ايضا  المشر ً معالجة مياه ن ااستخداًما زبي 

من شمال  الناتجة الصح  ستمنع التلوث الناتج عن مياه الرصف  طبيعتها ب  ومعالجة الحمأةالصح  الرصف 

 غزة. إذا تم تحسي   عمليات المعالجة الكيميائية والبيولوجية بشكل مائم  وهو ما كان عليه الحال إل حد زبي  

   تشغيل محطة المعالجةمنذ بدء 
 
  أي  فان  2018 عام  ف

 
ح )مثل الروائتشغيل ال ليةعممن تلوث إضاف

  النظام باستخدام أفضل الممارسات منعها من  يمكن  (مخلفاتوال
 
المصدر. سيتم تحسي   استخدام الطاقة ف

   الموض  
 
 تنظيمجهاز  رزيب. سيساعد تالمعتدة من قبل البنك الدول   إرشادات البيئة والصحة والسامة بها ف

  
   تحسي   ل ع 1.2من المكون  زجزء  SCADA تشغيلالو التحكم  ونظام الجهد لكهربانئ

 
 استخدام الطاقة ف

  الغاز . عاوة عل ذلك سيتم إصاح بالون محطة المعالجةو الضخ محطة 
 
ا جزء  محطة المعالجة ف

ً
وهو أيض

  للحمأة  جاعاسي  .  وبذلك يمكن 1.2 من المكون
ة للطاق كمصدر استخدامه  و الميثان من المفاعل الاهوانئ

  
 
وع . سيعتمد المعالجةمحطة  المتجددة ف حة ال ه المعالجة المرشالمياجاع اسي  عل التشغيل الفعال للمشر

  و استخدامها 
 
وع. هذا سالخزان الجوف   الري  عل الرغم من أنها ليست جزًءا من تدخات المشر

 
يعزز ف

  وسيقلل سعة
 
  استخراج المياه الجوفية السمياه البحر غزو مثل  عليه  الضغوطالخزان الجوف

 
احلية.  واإلفراط ف

  عزز تسكما 
 زفاءة الموارد 4 رقم جزء من المكونزإعادة استخدام الحمأة   لخياراتسيتم عملها الدراسة الن 

  شمال غزه  ومحطة المعالجةتشغيل محطة الضخ ان . أيضا 
 
 ثلالخطرة مسيولد كمية محدودة من النفايات ف

  يجب التعامل معها والتخلص منها بشكل المواد الكيميائية الزيوت وحاويات 
المستخدمة والنفايات والن 

وعجزًءا من  ستكون التدابي   من صحيح. كل ما سبق    وسيتابع دليل التشغيل للمشر
 واالجتماع   المسئول البينئ

ا كمية غاز الميثان
ً
وع أيض جعة  للمشر   سوف تستخدم المسي 

  توليد الكهرباءو الن 
 
وع لتح لكوذ ف ديد فوائد المشر

من التخفيف من آثار تغي  المناخ. باإلضافة إل ذلك ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإعداد وتنفيذ خطة إدارة 

  
 
  سوف تنتج خ والحمأة 7 رقم حوضمخلفات  مناألمثل  التخلصذلك الحمأة بما ف

وع تنفيذ ال الن  . المشر

   

   المعيار 
 والسامة المجتمعيةصحة الESS4 ) :) 4م رقواالجتماع  البينئ

  واالجتماع  
وع حيث أن اال ذو صلة   4 رقم المعيار البينئ العشوائية الحالية قريبة من المراكز  حواضبالمشر

ية     حدثت بعض الحوادث . الحرص 
 
  قبل تشغيل ف

وع معالجة مياه الرصف الصح  شمال غزة الماض  يث حمشر

  جوانب األ نتيجة غرق بعض السكان المحليي   
 
  غمر بعضذلك وتسبب العشوائية  حواضانهيار ف

 
المناطق  ف
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وع بتخفيف هذا الخطر من خال المكونسالمجاورة.   األحواضو تدعيم جوانب  حسي   بت 2 رقم يقوم المشر

  مياه االمطار الزائدة  ستقبال كما سيتم استخدامها ال   وضع سياج حول األحواضالعشوائية وسيتم 
 
 حاالت ف

م للتأكد من أنهمحطة الضخ  الطوارئ. عاوة عل ذلك  سيتم إطاق حمات توعية للسكان المحليي   حول

زز حمات التوعية عل مثل هذه األطفال األكير عرضة ل عل علم بالمخاطر وأن يكونوا قادرين عل تجنبها. سي 

ا إعداد خطة االستجاب
ً
   رها توفتأكد من الو  ة للطوارئ المخاطر. يجب عل سلطة المياه الفلسطينية أيض

 
ف

  بيت الهيا القديمة واأل 
 
أمور  جملة منتشمل  العشوائية. هذه الخطة سوف حواضمرافق الرصف الصح  ف

نهيار االفيضانات أو  عندما تكوننظام إنذار مبكر للسماح بإخاء المجتمعات المحيطة المعرضة للخطر  اخرى

وقعة بمعالجة الظروف التشغيلية غي  المت خطة االستجابة للطوارئوم . باإلضافة إل ذلك ستقا وشيكالجوانب 

   تعطلمثل 
 
  شمال غزة  محطة المعالجة أو  محطة الضخبعض الوحدات ف

 
غي  توالظروف القاسية المتعلقة بف

الحريق وخطر الرصاع المسلح بالقرب موجات الحر وما إل ذلك( ومخاطر و الشديدة األمطار المناخ )عواصف 

وع و من  ذلك اإلجراءات أثناء حاالت الطوارئ إل جانب   خطة االستجابة للطوارئ... إلخ. ستحدد منطقة المشر

. تحديد  د يكون قالضغط الناقل أثناء صيانة خط  بعض األدوار والمسؤوليات والتدريب المطلوب للموظفي  

   المرور رزة هناك بعض التعطل المؤقت لحرزة المرور وبالتال  سيتم إعداد خطة إدارة ح
 
ظروف. هذه المثل ف

لطة ستعده سالذي الدليل التشغيل   جزًءا من خطة إدارة حرزة المرور و  خطة االستجابة للطوارئ كونتسوف 

. ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإعداد و  المياه الفلسطينية   واالجتماع 
ام البينئ   خطة االلي  

 
سينعكس هذا ف

   اآلفاتإدارة خطة وتنفيذ 
 
  بيت الهيا لضمان السيطرة الصحيحة عل البعوض ف

 
مرافق الرصف الصح  ف

  الموقع
 
حواض ضمان عدم وجود آثار ضارة عل المجتمع البدوي المجاور لأل وذلك  ل والذباب واآلفات األخرى ف

 العشوائية. 

  واالجتماع  
  والقيود المفروضة علاالستحواذ عل (: ESS5) 5 رقم المعيار البينئ

  وإعادة  األراض 
استخدام األراض 

  ةالتوطي   القشي

  واالجتماع  
وع  ذي صلةغي   5 رقم المعيار البينئ   ان . حالًيا بالمشر

 إلبع تتمحطة المعالجة فيها قع تاألرض الن 

وع أنشطةكما ان سلطة المياه الفلسطينية.     اال تتطلب أخذ أر   المشر
تبط أو التأثي  عل سبل العيش. تر  ض 

  إطار 
 
وعأنشطة البنية التحتية الوحيدة ف  والبنية التحتية المرتبطة بها و  7رقم  حوض عبناء سياج حول المشر

  صلة ستتم مراجعة و . 7تدعيم جوانب حوض رقم العشوائية وزذلك حواض األ  بناء سياج حول
المعيار البينئ

وع   5 رقم واالجتماع    تنفيذ. عملية الناء أثبالمشر

  واالجتماع  
 حفظ التنوع البيولوخر  واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية: (ESS6) 6 رقم المعيار البينئ

  واالجتماع  
ية   6 رقم المعيار البينئ وع ه  مناطق حرص  وع. معظم مواقع المشر أهولة مغي  ذي صلة بالمشر

   عاليةقيمة لها ليست 
 
وع. االنظ مكوناتال تتأثر ان من المحتمل و الحفاظ عل التنوع البيولوخر  ف   بالمشر

م البينئ

  تم التعامل مآثار وبالرغم من ذلك فهناك 
حتملة عل المياه الجوفية وشاطئ البحر والمياه الساحلية األخرى الن 

  واالجتماع  
 (. ESS1) 1 رقم معها بموجب المعيار البينئ

  ا
أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية  مجتمعاتاألصلية/  (: الشعوبESS7) 7 رقم واالجتماع  لمعيار البينئ

 
ً
 المحرومة تاريخيا

  واالجتماع  
وع نظًرا لعدم  غي  ذي صلة( ESS7) 7 رقم المعيار البينئ    وجود بالمشر

 
أشخاص أو مجتمعات ف

وع    تصنيفات المحددة  األربعة ضمنمناطق المشر
  المعيار البينئ

 
 .  7 رقم واالجتماع  ف

  واالجتماع  
   (: ESS8) 8المعيار البينئ

 
اث الثقاف  الي 

  واالجتماع  
ة الشهداء بجوار محطة  ذو صلة رقم المعيار البينئ وع ويرجع ذلك أساًسا إل وجود مقير بالمشر

  شمال غزه المعالجة
 
ة لها ف ثقافية آثار للروائح ستؤثر عل القيمة ال قيمة ثقافية عالية لسكان غزة وأي . المقير
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نشطة معظم أان  عل تخفيف أي آثار من هذا القبيل.  حطةسيعمل التشغيل الفعال للم وبالتال   للموقع. 

وع ه  فوق األرض بشكل رئيس   ية للبلد نظًرا للطبيعة التاريخو  ومع ذلك قليلة الأعمال الحفر بعض  مع المشر

. لذلك اثار منهناك دائًما فرصة إليجاد   
 
اث الثقاف عن  تطبيق اإلجراءات الخاصة بالعثور عل أي آثار سيتم  الي 

  جميع عقود األعمال أثناء العمل طريق الصدفة 
 
   تضمي   سيتم و ف

 
 يةدارة البيئية واالجتماعاال خطة  هذا ف

 . للمقاول

 

  واالجتماع  
 الماليون (: الوسطاءESS9) 9المعيار البينئ

  
وعESS9) 9واالجتماع  المعيار البينئ   هذا المشر

 
وع نظًرا لعدم وجود وسطاء ماليي   ف  . ( غي  ذي صلة بالمشر

وع األخرى ذات الصلة 3-ب   مخاطر المشر

ة المخاطر بعض  يمكن أن تؤثر    واالجتماع  داء األ عل  الغي  مبارسر
وع البينئ يود خاصة بسبب قو للمشر

  تشملمن إرسائيل  الوصول
القيود المفروضة عل توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية والمعدات  والن 

والحمأة وقد تسبب العديد من اآلثار المياه معالجة  زفاءةقد تؤثر عل   . مثل هذه المخاطر لمحطة المعالجة

 يار والمواد من قطع الغاحتياط  هذا الخطر ستحتفظ سلطة المياه الفلسطينية بمخزون  البيئية. لتخفيف

  المعيار اختو صيانة وإدارة األصول جيدة للممارسات وتطبيق  وقائيةصيانة الازمة للتشغيل وإجراء 
دات الن 

  أعمال الصيانة واإلصاح. باإلضافة إل ذلك فإن معظم أصول  ريبتديمكن إصاحها محلًيا و 
 
العاملي   ف

وع قريبة من الخط الحدودي    المشر
  عندما  حيث إلطاق نار خطر التعرض  تشكلوالن 

  الماض 
 
حدث هذا ف

  بعضمحطة المعالجة  تم إطاق النار عل
 
  أدىو مناسبات ال ف

تلف بالون الغاز نتيجة لذلك. ال   الن 

   تضمن بعضتسوف  خطة االستجابة للطوارئللتخفيف من هذا الخطر فإن 
 
اإلجراءات الواجب اتباعها ف

 مثل هذه الظروف لحماية األشخاص واألصول. 

 قانونية الخاصة بالعملياتلسياسات الج. ا

 ال         الدولية المياهمجاري لمشاري    ع المقامة عىل بشأن ا OP 7.50 منشور سياسة العمليات

  تتعلق بالربط الهيدرولوخر  بي   إرسائيل والضفة الغربية وقطاع غزة
وعات الن   OP ا ينطبقف بالنسبة للمشر

وع و  7.50 زة لصنع القرار والمعلوماتيعتمد البنك عل هذا المشر تيبات المشي  بي   األطراف  ةلتبادلما عل الي 

  المعنية. 

ي لمشبشأن ا OP 7.60  منشور سياسة العمليات
 
 ال     المتنازع عليها  المناطق اري    ع المقامة ف

 

III . ض ي واالجتماعي للمقتر
ام البيئ   خطة االلتر 

ي  واإلجراءات المحددة التدابت  مقابل نجازات اال 
   الجدول الزمئ 

ي واالجتماعي رقم 
 (: تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةESS1) 1المعيار البيئ 

 :  الهيكل التنظيمي

  ئ وظفي   ميحتوي عل سلطة المياه الفلسطينية وتحافظ عل هيكل تنظيم   تنسر

امات المنصوص ؤوليات المستحديد مؤهلي   مع    عن تنفيذ جميع االلي  
 
خطة  عليها ف

 و  خطة مشارزة أصحاب المصلحةو  خطة إعادة التوطي   اإلدارة البيئية واالجتماعية و 

 مرضية للبنك. و تكون  إجراءات إدارة العمالة

07 /2020  

 



 البنك الدول                   
وع                   ي غزة  اإلدارةمشر

 
 (P172578) المستدامة للمياه العادمة ف

  ومسؤول  
  بدوام جزنئ

يجب أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتعيي   مسؤول بينئ

  
 . كامل  بدواممسؤول الصحة والسامة المهنية و اجتماع  بدوام جزنئ

ي واالجتماعي 
 : التقييم البيئ 

  دقيق تتحديث خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والبسلطة المياه الفلسطينية تقوم

  و االجتماع  
وع. البينئ   مرحلة التصميم التفصيل  للمشر

 
 حسب الحاجة ف

  ع خطة مبالتوافق المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول الطلب من

  و االجتماع  الذي أعدته سلطة المياه 
اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البينئ

 . الفلسطينية

03 /2021 

 : ةأدوات اإلدار أجهزة و 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية إعداد خطة إدارة حرزة المرور  بما يتماسر مع

  و االجتماع  
 لحاجة. ا ، عند والتدقيق البينئ

  المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول بالتوافق مع خطة الطلب من

  اإلدارة البيئية واالجتماعية 
مياه الذي أعدته سلطة الواالجتماع   والتدقيق البينئ

 الفلسطينية. 

04 /2021 

 :  إدارة المقاولي  

  ذلك  واالجتماعية ذاتالبيئية  متطلباتالدمج  
 
بيئة ال مواصفاتالالصلة بما ف

  وثائق والصحة والسامةواالجتماعية 
 
يات  ف  . والعطاءاتالمشي 

 الت  
 
عقود ترزيب و نشائية األعمال اال عقود أكد من أن هذه المتطلبات مدرجة ف

 البيئية واالجتماعية والصحة والسامةلمواصفات باوأن المقاول يمتثل  المعدات

  عقودهمال
 
 . واردة ف

  

11 /2020 

اخيصو موافقات الو ي    ح ار تصال  : التر

   
 
عل التصاري    ح والموافقات  ،حاجةالحسب  الحصول،الحصول أو المساعدة ف

   والتفويضات
وع من السلطات الالن  مكتب  وصة المختينية طفلستنطبق عل المشر

  المناطق اإلرسائيل  تنسيق األنشطة الحكومية 
 
 كيميائية. ال ودخول المواد للمعدات  ف

  الاالمتثال أو  
 
  هذه التصاري     الحاجة،حسب  االمتثال،تسبب ف

 
وط المحددة ف ح للشر

 والتفويضات.  والموافقات

 هم موردون مرخصونتأكد من أن جميع الموردين للمعدات والمواد الخام ال . 

03 /2021 

ي 
 (: مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلوماتESS10) 10 واالجتماعي رقمالمعيار البيئ 

اير مشارزة اعتماد وتنفيذ وتحديث خطة    فير
 
وع ف   تم إعدادها ل لمشر

أصحاب المصلحة الن 

وط 2020 ا لشر
ً
  و االجتماع  و المعيار  وفق

  واالجتماع  رقم  االطار البينئ
و سيتم  10البينئ

وع تقييممرحلة عنها خال  فصاح اال  . المشر

04 /2020 

وع:   آلية التظلم للمشر

    وتنفيذها إعداد آلية التظلم واعتمادها 
 
خطة مشارزة أصحاب المصلحة  كما هو موضح ف

جنس عل القائم لشكاوى المتعلقة بالعنف الايجب أن تتضمن آلية . العمالة) وإجراءات إدارة

  ذلك الخصوصية والشية
 
 وألية مراقبة ذلك بما ف

11 /2020 

ي 
 وظروف العمل العمالةا(: (ESS2 2 واالجتماعي رقمالمعيار البيئ 

 : الةإجراءات إدارة العم

  اعتماد وتنفيذ إجراءات إدارة العمالة الذي أعدته سلطة المياه الفلسطينية والذي تم

  نهاية مارس 
 
 . 2020الكشف عنه ف

03 /2021 



 البنك الدول                   
وع                   ي غزة  اإلدارةمشر

 
 (P172578) المستدامة للمياه العادمة ف

  .تطوير وتنفيذ مدونة قواعد السلوك 

 نشائيةلمقاول  األعمال اال الةإدارة العم اتإجراءعل  تقديم  )  وافقةللبنك للم)المقاولي  

ا عليها عل ان تكون 
ً
وع. جراءات إدارة العمالة إل  وفق  للمشر

وع  : آلية التظلم لعمال المشر

 إنشاء وصيانة وتشغيل آلية التظلم لعمال  
 
وع  هم العاملي   ف ات إدارة إجراء حسبالمشر

  واالجتماع  رقم نشائية لمقاول  األعمال اال العمالة 
 . 2وبما يتفق مع المعيار البينئ

 وع تضع سلطة المياه الفلسطينية والمقاولون   المشر
 
  العاملون ف

ً
 ة التظلم. ليآلدليال

03 /2021 

 تدابت  الصحة والسالمة المهنية

 (OHSالتأكد من قيام المقاولي   بإعداد واعتماد وتنفيذ دليل الصحة والسامة المهنية )

  
 
  واالجتماع  خالمحدد ف

تنفيذ ن التأكد م. . طة اإلدارة البيئية واالجتماعية  والتدقيق البينئ

(  المقاول     الصحة والسامة المهنية تدابي  )المقاولي  
 
دارة إجراءات المقاول إل كما هو مفصل ف

 . العمالة

04 /2021 

 : للطوارئواالستجابة ستعداد اال 

د تدابي  االستعدا الدليل شمليجب ان ي المهنيةزجزء من دليل تدابي  الصحة والسامة 

 مع تدابي  االستجابة للطوارئ. الكامل التنسيق  وضمانللطوارئ واالستجابة 

07 /2020 

وع:   تدريب عمال المشر

وع بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية بتصميم وتنظيم تدريب  سيقوم مقاولو المشر

  
 
وع ف  والعنف مواضيع  لعمال المشر

ً
النظافة والصحة والسامة واألمراض المنقولة جنسيا

 . استغال األطفال/األطفالالجنس  او االعتداء عل االعتداء الجنس و عل قائم ال

04 /2021 

ي واالجتماعي رقم     
ي استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته(: ESS3) 3المعيار البيئ 

 
 الكفاءة ف

ام بإدارة النفايات    االلي  
 
طة اإلدارة خ والمواد الخطرة وتدابي  استعادة الموارد كما هو مطلوب ف

داد الميثان وتتبع     ذلك إصاح نظام اسي 
 
  واالجتماع  بما ف

البيئية واالجتماعية  والتدقيق البينئ

  توليد الطاقة.  كمية
 
 الميثان المستخدم ف

07 /2020 

  ذلك 
 
 فتنظيالناتجة من والتخلص منها  التجميعإعداد وتنفيذ خطة إدارة الحمأة بما ف

وع. والحمأة المتولدة أثناء تشغيل  7 حوض رقم  . زةخطط جاهيجب ان تكون هذه ال المشر

07 /2020 

  حالة
 
وع خال حدوث إعداد خطة طوارئ ف   أي من مرافق المشر

 
وع تشغيل عطل ف  2021/ 04 المشر

ي واالجتماعي رقم
 الصحة والسالمة المجتمعية ESS4): )  4المعيار البيئ 

 الطرق: عىل السالمة و المروریة الحركة

  
 
طة خ اعتماد وتنفيذ تدابي  لتقييم وإدارة مخاطر المرور والسامة عل الطرق كما هو مطلوب ف

  واالجتماع  
 رزة المرور دارة حإل سيتم إعداد خطة  . اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البينئ

 الضغط الناقل. لخط أعمال الصيانة اثناء 

سلطة المياه وتكون مرضية ل الطريقة إلدارة حرزة المرور الزام المقاولي   بإعداد بيان 

 . الفلسطينية

04 /2021 

 صحة وسالمة المجتمع: 

ل محتمل  عطاو أي  اعتماد وتنفيذ تدابي  وإجراءات لتقييم وإدارة معالجة الحمأة والتخلص منها 

  ذلك 
 
  واالجتماع   بما ف

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البينئ
 
كما هو مطلوب ف

  واالجتماع  تم تفصيله تحت إدارة الحمأة )خطة إعداد وتنفيذ 
 . ( 3م رقالمعيار البينئ

07 /2020 

  تتضمن مراقبة جودة المياهإ
 جميعد وتحدي عداد وتنفيذ خطة مراقبة المياه الجوفية والن 

  جميع مواقع  المعرضة اآلبار البلدية
 
لخطر التلوث الناجم عن تشب المياه العادمة ف

 . المشاري    ع

04 /2021 



 البنك الدول                   
وع                   ي غزة  اإلدارةمشر

 
 (P172578) المستدامة للمياه العادمة ف

  بيت الهيا لضمان 
 
  مرافق مياه الرصف الصح  ف

 
 كافحةمإعداد وتنفيذ خطة إدارة اآلفات ف

  الموقع 
 
تمع مجال وجود آثار سلبية عل عدمولضمان البعوض والذباب واآلفات األخرى ف

وع العشوائية حواضمجاور لأل البدوي ال   موقع المشر
 
 . ف

  بيت ال  محطة معالجة المياه العادمة القديمةرافق لملطوارئ ل جابةستخطة لا  اعداد 
 
هيا ف

من بي   أمور أخرى  نظام إنذار مبكر للسماح  العشوائية. ستشمل هذه الخطة  حواضواأل 

  حالةالمعرضة للخطر و  بإخاء المجتمعات المحيطة 
 
ار اصبح انهي إذا  خطر الفيضان أو  ف

ة  ا جوانب البحي 
ً
 . وشيك

  حمات التوعية إلباغ
 
وع.  المجتمعات المحيطة البدء ف  بمخاطر المشر

04 /2021 

 : الجنسي واالعتداء جنس عىل القائم المخاطر العنف 

  تتضمن  جلسات التوعيةعقد 
  عل النوع االجتماع  و و الن 

راقبتها ممعلومات عن العنف المبن 

وع. سيتم دمج خال تنفيذ  عل  ائمقلتتبع الشكاوى المتعلقة بالعنف الألية التظلم  المشر

 . الشيةضمان و الجنس   واالستغال واالعتداء جنسال

04 /2021 

وعواالعتداء الجنسي جنسالعىل قائمالمخاطر العنف   : اثناء تنقيذ المشر

  أعاه(.  المذزورة توعية جلسات المراقبة 

  و االستغال واالعتداء  الجنسعل قائم العنف الشمول ألية التظلم عل بنود

   قائمالعنف اللتتبع الشكاوى المتعلقة ب و ذلكالجنس  
 
ءات إدارة إجرا و المحددة ف

 . المصلحة العمالة و خطة مشارزة أصحاب

04 /2021 

 تدابت  االستجابة للطوارئ: 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  مراقبة تدابي  اعتماد وتنفيذ و 
 
االستجابة للطوارئ المعدة ف

  وال
  ذلك نظام اإلنذار المبكر للسماح بإخاء المجتمعات واالجتماع  تدقيق البينئ

 
بما ف

وعالمحيطة   . بمرافق المشر

04 /2021 

  واالجتماع  
  وإعادة التوطي   : 5المعيار البينئ

  والقيود المفروضة عل استخدام األراض 
االستحواذ عل األراض 

 القشية

  واالجتماع  
وعليس ذو صلة  5المعيار البينئ تتطلب ال توجد مواقع  حيث لهذا المشر

 .   أو إعادة التوطي  
 استحواذ عل أراض 

  حالة حدوث أي تأثي  عل موقع  
 
   أرضف

 
 خطة إلعادة التوطي    سيتم إعداد حينها  خاص ف

 

  واالجتماع  
 حفظ التنوع البيولوخر  واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية: (ESS6) 6المعيار البينئ

وع.   1مشمول تحت معيار رقم  أثي  المحتمل عل المياه الجوفيةالتليس ذو صلة  بالمشر

  واالجتماع  ا
  المحلية التقليدية المحرومة  مجتمعاتالاألصلية/  (: الشعوبESS7) 7لمعيار البينئ

 
 أفريقيا  ف

 جنوب الصحراء

وع. ليس ذو صلة  با  لمشر

  واالجتماع  
  ESS8) 8المعيار البينئ

 
اث الثقاف  (: الي 

 : المصادفة طریق عن األثریة المكتشفات على بالعثور الخاص اإلجراء

" الذي المصادفة طریق عن األثریة المكتشفات عل بالعثور الخاصجراءاإل تطوير واعتماد 

  حالة العثور عل قطع أثر  سيوضح بالتفصيل ما يجب عل مقاول  البناء القيام به
 
ية قيمة ف

وع.  أو مواد ذات قيمة ثقافية.   هذه اإلجراءات يجب ان تكون جزء من كل عقود إنشاء المشر

04 /2021 

وع عل  مراقبة أي آثار  إدارة المواقع ذات القيمة الثقافية ة الشهداءمن أنشطة المشر  2021/ 04 مقير

  واالجتماع  
 (: الوسطاء الماليونESS9) 9المعيار البينئ

. ليس ذو صلة ب وع تتعلق بالوسطاء الماليي     إطار المشر
 
وع. ال توجد إجراءات ف  المشر

 



 البنك الدول                   
وع                   ي غزة  اإلدارةمشر

 
 (P172578) المستدامة للمياه العادمة ف

ي والمؤسسي 3-ب 
 
ض واإلطار القانون وع وآثاره. االعتماد عىل سياسة المقتر  المتعلق بمخاطر المشر

وع  تمهل  ض؟ باإعداد هذا المشر  ال    ستخدام إطار عمل المقتر

ي ا
ض": تم لمجاالت الئر  فيها "استخدام إطار المقتر

ض وع إطار المقي   . لن يستخدم المشر

 

 .IV االتصالنقاط 

  الدول   البنك

 إمدادات المياه والرصف الصح   خبي   تخصص زايل سانز أوريارت  االسم

   بريد  4-458-202-1+ تلفون
ون   zsanz@worldbank.org الكي 

فاروق سعد الدين  عدنان االسم

  غوشة 

 خبي  إمدادات المياه والرصف الصح   تخصص

   6556+5366 تلفون
ون   aghosheh@worldbank.org بريد الكي 

ض/ ا  المتعامل مع البنك/المستفيدلمقي 

ض: وزارة المالية   المقي 

 ليلى صبيح الغريب
 دائرة العالقات الدولية والمشاريع

mofirdg@palnet.com  
 االتصال:  يمكنمزيد من المعلومات ل

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)+1 هاتف:  

 http://www.worldbank.org/projectsالموقع اإللكتروني: 

IV. الموافقةا 

  عدنان فاروق سعد الدين غوشةو  زايل سانز أوريارت فريق العمل رئيس )رؤساء(

مدير قطاع الممارسات العالمية 

 بالمنطقة/المدير: 

Pia Peeters Cleared on 07-Apr-2020 at 15:03:14 

EDT 

 Nina Chee (SAESSA) Concurred on 08-Apr-2020 at مستشار المعايير البيئية واالجتماعية:

12:14:41 EDT 
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