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 قائمة الجداول

ي ES1جدول 
 
ي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

المياه العادمة  محطة معالجة: ملخص نتائج التدقيق البيئ 

)بناًء عىل جدول  2006ومحطة الضخ مع اإلجراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في شمال غزة 

5.1) .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

ي ES2جدول 
 
جة المياه محطة معال: ملخص نتائج التدقيق االجتماعي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

 !Error 2006ومحطة الضخ  مع اإلجراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  العادمة في شمال غزة 

Bookmark not defined. 

ي محطة الضخ و1-1جدول 
 
 !Error محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة : ملخص اللقاءات مع طواقم التشغيل ف

Bookmark not defined. 

ي 5.1جدول 
 
ي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

لمياه العادمة محطة معالجة ا: ملخص نتائج التدقيق البيئ 

اعية السابقة مع اإلجراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتم المركزيةومحطة الضخ في شمال غزة 

NGEST/ESMP ............................................................................... fined.Error! Bookmark not de 

ي 5.2جدول 
 
ة المياه محطة معالج: ملخص نتائج التدقيق االجتماعي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

وع لوبة بحسب مع اإلجراءات المط المركزيةومحطة الضخ العادمة في شمال غزة  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي شمال غزة
 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................  الرصف الصحي الطارئ ف

ي كل من محطة ا البيئيةملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بامتثال إجراءات المراقبة : 6.1جدول 
لضخ ف 

 !Error ........... ومعايتر البنك الدولي  2006لخطة اإلدارة البيئية محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة و المركزية

Bookmark not defined. 

ي كل من محط االجتماعيةملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بامتثال إجراءات المراقبة : 6.2جدول 
ة ف 

 !Error .. ومعايتر البنك الدولي  2006لخطة اإلدارة البيئية محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة  و المركزيةالضخ 

Bookmark not defined. 
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ي لمحطة معالجة المياه العادمة 3.2شكل 
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 التنفيذي ملخصال

 خلفية

ي واالجتماعي ألنشطة
وع ضمن  ةالقائم مرافقالألبرز التشغيل والصيانة  وإجراءات يعرض هذا التقرير التدقيق البيئ  مشر

ي شمال غزة 
 
ي محافظة شمال غزة. يتكّون الرصف الصحي الطارئ ف

 
والذي يستخدم حالًيا لجمع ومعالجة المياه العادمة ف

ي شمال غزة 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  7( محطة الضخ المركزية وحوض رقم 1من خمسة مكّونات رئيسية: )مشر

( 3( خط الضغط الناقل، )2ساعة، ) 24المجاور لها والذي يستخدم الستيعاب المياه الفائضة من محطة الضخ بسعة 

ي  محطة معالجة المياه العادمة
 
شيح، )4، )شمال غزةف جاع ومحطة الضخ المعززة. 5( أحواض الت  ( منظومة آبار االست 

ا بتمويل محطة معالجة المياه العادمة
ً
ي  قام البنك الدولي ومانحون آخرون، كالوكالة الفرنسية للتنمية، سابق

 
 شمال غزة ف

 . والمرافق االخرى المذكورة أعاله

 

ي واالجتماعي ضمن 
وع اإلدارة المستدامتم إجراء هذا التدقيق البيئ  ي غزة ة للمياه العادمةمشر

 
المتمثلة  للمرافق القائمة ف

ي محطة الضخ المركزية 
 
ي  محطة معالجة المياه العادمةو ف

 
واألحواض األخرى، بينما تم إعداد  7وحوض رقم  شمال غزةف

حة ضمن  وع 2 و  1.2مكّونير  الخطة لإلدارة البيئية واالجتماعية لألعمال واألنشطة المقت  التدقيق . وقد تناول للمشر

الجوانب البيئية واالجتماعية المختلفة للعمليات الحالية، كما قام بالتحقق من امتثال العمليات واإلجراءات الحالية مع 

/خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص ي واالجتماعي
ي ب ةتقرير التقييم البيئ 

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ، شمال غزة مشر

ي تحتاج
ي واالجتماعي  وتحديد المجاالت الئ 

الل العمليات خللبنك الدولي إل تحسينات لتلبية متطلبات اإلطار البيئ 

 المستقبلية. 

 

وع  ي غزة "اإلدارة المستدامة للمياه العادمةتتمثل األهداف الرئيسية للمشر
ي التخفيف من اآلثار البيئية الس" ف 

لبية عىل ف 

ي المحافظة الشمالية من خالل 
ي شمال غزةالمجتمعات المحلية ف 

وتحسير   ،منع انهيار نظام معالجة مياه الرصف الصحي ف 

ي قطاع غزة. 
ي يوليو و  القدرة اإلدارية والمرونة المالية لخدمات معالجة المياه العادمة ف 

وع ف   . 2020سيبدأ تنفيذ هذا المشر

 نطاق التدقيق والغرض منه

ي واالجتماعي  يتم إجراء هذا التدقيق 
وعات البيئ   مدى حقق منت وللك بهدف الالممولة من البنك الدولي كمتطلب للمشر

ي  المياه العادمةمحطة معالجة امتثال أنشطة وإجراءات التشغيل والصيانة الخاصة ب
 ها بطة بالمرت والمرافق شمال غزة ف 

ة عام معايتر البيئية واالجتماعية للبنك الدولي و لل
ّ
وع  2006خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المعد الرصف الصحي لمشر

ي شمال غزة
ي واالجتماعي هذا حدد التدقيق فقد عالوة عىل للك،  (. 1الملحق )انظر  الطارئ ف 

 المتعلقةالثغرات البيئ 

ح خطة عمل لإل  هذه المتطلباتمع  المتّبعة حالًيا أنشطة وإجراءات التشغيل والصيانة  متثالبا  ،لتصحيحيةا جراءاتواقت 

انيات محددة وجداول زمنية للتنفيذ. و  ي تتضمن أنشطة ومتر 
ي هذا وقد الئ 

حة ف  تم دمج خطة العمل التصحيحية المقت 

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التقرير 
وعف  ح  ألنشطة المشر ي اإلدارة المستدامة للمياه العادمة "الجديد المقت 

 . " غزةف 

 المنهجية

بعةتضمنت المنهجية المفقد ، المذكورةلتحقيق األهداف 
ّ
ات لجمع البيان عالقةلات ال جهاتعقد اجتماعات مع ال ت

ي  المياه العادمةمحطة معالجة كل من والوثائق المتاحة لات الصلة بتشغيل وصيانة  
 ،ركزيةومحطة الضخ المشمال غزة  ف 

.   طاقمي التشغيلأجريت سبعة اجتماعات مع  حيث ي هذين المرفقير 
وع تم إجراء مراجعة مكتبية لجميع وثائق المشر كما ف 

تم  د فق . عالوة عىل للك،محطة الضخو محطة المعالجة متعلقة بوثائق ودراسات ما تم إعداده من لات الصلة لتقييم 

ي  محطة الضخو محطة المعالجة موقع إجراء زيارات ميدانية إل 
لفحص وتقييم الظروف  2019ديسمتر  8نوفمتر و 25ف 

ي تم جمعها فيما يتعلق بأنشطة التشغيل البيئية 
ا، تم تحليل المعلومات الئ  ً واالجتماعية خالل مرحلة التشغيل. وأختر

وع ماعية واالجتوخطة اإلدارة البيئية بنك الدولي لل والصيانة للتأكد من مطابقتها للمعايتر البيئية واالجتماعية الرصف لمشر

ي شمال غزة
متطلبات الهذه بير   دم االمتثالع/اتثغر تم تحديد الوبناًء عىل للك  . 2006والمعدة عام  الصحي الطارئ ف 

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الجديدة لإلجراءاتوتم إعداد خطة عمل  ،الحاليةوالممارسات 
 التصحيحية ودمجها ف 

وع الجديد   . للمشر
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ي واالجتماعي 
 نتائج التدقيق البيئ 

: )أ( نتائج ال تدقيقنتائج اللعرض  فيما يىلي  ي قسمير 
 
، و )ب( نتائج ال تدقيقف ي

 . االجتماعي  تدقيقالبيئ 

 

ي  . أ 
 نتائج التدقيق البيئ 

 : وع هي  أبرز القضايا/الجوانب البيئية المتعلقة بالمشر

 جودة المياه الجوفية 

  ي
 التلوث الضوضان 

 االنبعاثات وجودة الهواء 

 ترصيف المياه العادمة 

 التخلص من النفايات والحمأة 

  النفايات الخطرةإدارة 

 الحفاظ عىل الطاقة 

 القدرة والكفاءة التنظيمية 

 

ي  1يعرض الجدول 
 
ي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

ي شمال لمعالجة محطة انتائج عملية التدقيق البيئ 
 
ف

وع جراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للإل  المركزيةمحطة الضخ و  غزه الطارئ  الرصف الصحي مشر

ي شمال غزة
 . ف 

ي محطة المعالجة 1جدول 
ي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف 

ي : ملخص نتائج التدقيق البيئ 
  شمال غزهف 

وع الرصف الصحي الطارئلجراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لإل  المركزيةومحطة الضخ  ي  مشر
ف 

 (5.1عىل جدول  )بناءً  شمال غزة

 مدى االمتثال ووصف الحالة إجراءات التخفيف المطلوبة /الخطر البيئيثراأل رقم

   جودة المياه الجوفية .1

تلوث المياه الجوفية في  
موقع أحواض الترشيح في 

 شمال فيمحطة المعالجة 
 :غزه

  التلوث سحابة اتساع
 بالنترات

 الملوحة 

 بكتيريا القولون البرازية 

  مستوى الملوثات زيادة
 السامة

 األحواض بانتظام بطريقة تمكن  ظيفتن

من إزالة المواد المترسبة الدقيقة والمواد 

 العضوية

 امتثال كامل: -

 األحواض بانتظام  تنظيفيتم حاليًا 
 خلفاتإزالة المواد المترسبة والم يتم

 حسب المطلوب.

  نظام مراقبة شامل لجودة المياه الجوفية

في الخزان الجوفي ومنسوب المياه 

من خطة اإلدارة  4.4)بحسب جدول 

البيئية واالجتماعية الخاصة بمشروع 

الصرف الصحي الطارئ والمرفق في 

ويشمل -( من هذا التقرير( 1ملحق رقم )

 ص جودة المياه العادمة المعالجة.حذلك ف

 :امتثال جزئي 

يتم حاليًا إجراء فحوصات لجودة 
 ليس ضمنومنسوب المياه الجوفية لكن 

من  4.4المعدل المطلوب بحسب جدول 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. ويعود 
السبب في ذلك إلى عدم وجود تمويل 

 كاٍف.

 .امتثال جزئي: - فحص أداء عملية الترشيح بشكل منتظم 

كن ليوجد حاليًا فحص لعملية الترشيح 
ليس ضمن المعدل المطلوب بحسب 

المقترحة. ويعود اإلجراءات التخفيفية 
السبب في ذلك إلى عدم وجود تمويل 

 كاٍف.

 يضانالف اتباع خطة تشغيل بديلة )فترات 
  (قصيرة جفاف الوال

 :امتثال كامل 
يتم اتباع خطة تشغيل بديلة بحسب 

 المطلوب.
 

  150مسافة ضمن عدم تشغيل أية آبار 

من أحواض الترشيح األقل  ىعلمتر 

 6تضمن بقاء المياه لمدة  وهي مسافة
 أشهر قبل سحبها من اآلبار

 :امتثال كامل 
ال يتم تشغيل أية آبار ضمن المسافة 

 المحددة.

   ءالضوضا .2
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 مدى االمتثال ووصف الحالة إجراءات التخفيف المطلوبة /الخطر البيئيثراأل رقم

ارتفاع مستوى الضوضاء  
)المولدات والمضخات( 

محطة في كل من 
محطة الضخ والمعالجة 
 المركزية

ضمان إجراء األنشطة التي تتسبب في  -
النهار وعدم  الضوضاء خالل فترة

إجرائها في العطل أو األوقات المتأخرة 
في المساء. ويتطلب ذلك وجود أنشطة 

 رصد بشكل عشوائي.
التأكد من وضع المعدات التي تنتج  -

درجات عالية من الضوضاء داخل مباني 
 أو تزويدها بكاتم صوت.

 :امتثال كامل 

يتم وضع المعدات التي تنتج درجات 

مباني أو عالية من الضوضاء داخل 

  تزويدها بكاتم صوت.

   االنبعاثات وجودة الهواء .3

 

  زيادة نسب الملوثات في
الهواء نتيجة استخدام 
محطة مولدات الديزل في 

محطة الضخ والمعالجة 
 .المركزية

  روائح كريهة في وحدات
)غاز محطة المعالجة 

كبريتيد الهيدروجين 
 واألمونيا وغيرها(

  روائح كريهة في مبنى
المعالجة األولية -المصافي

محطة الضخ في 
  .المركزية

التحكم في االنبعاثات الصادرة من  -
محطة الضخ المولدات في كل من 

  .محطة المعالجةوالمركزية 

 :ال يوجد امتثال 

مثبتة على خط عادم  مرشحاتال توجد 

مولدات الديزل. يرجع عدم االمتثال إلى 

 .نقص التمويل

  التشغيل السليم لنظام التهوية والتحكم في

 .محطة المعالجةالرائحة في 

 :امتثال كامل 
محطة نظام التحكم في الرائحة في 

يعمل بشكل جيد ويتم التحكم في المعالجة 
االنبعاثات. لم يتم مالحظة أية روائح 

 كريهة.

    التشغيل السليم لنظام التهوية والتحكم في
محطة الضخ الرائحة في موقع 

 .المركزية

 :ال يوجد امتثال 

يوجد خلل في نظام التحكم في الرائحة في 
محطة الضخ المعالجة األولية في مبنى 

. يرجع عدم االمتثال إلى نقص المركزية
 التمويل.

   تصريف المياه العادمة .4

   التخلص غير السليم من

المياه العادمة المعالجة في 

أحواض الترشيح في 

 محطة المعالجة 

 برنامج مراقبة شامل لجودة المياه العادمة 

من خطة اإلدارة  4.4)بحسب جدول 

البيئية واالجتماعية الخاصة بمشروع 

الصرف الصحي الطارئ والمرفق 

 ( من هذا التقرير(1ملحق رقم )ال حسب

 امتثال جزئي: -
يتم حالًيا تنفيذ فحوصات مراقبة المياه 

المعدل المطلوب. العادمة لكن ليس ضمن 
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود 

 تمويل كاٍف.

   إدارة النفايات الخطرة .5

   خطر تسرب النفايات

الخطرة كزيوت التشحيم 

 والبوليمرات.

  خطر نتيجة التخزين غير

اآلمن للمواد الخطرة 

محطة المستخدمة في 

محطة والمركزية الضخ 

 كالبوليمرات.المعالجة 

  الموظفين على المخاطر تدريب

واإلجراءات االحترازية الخاصة 

بالتخزين واالستخدام اآلمن لجميع المواد 

أن تكون ضارة والمتعلقة  التي يحتمل

 .بمهمة كل موظف ومنطقة عمله

 ال يوجد امتثال: -
تدريبات  الموظفين علىلم يحصل 
المخاطر واإلجراءات  بخصوص

 ماالحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدا
 أن تكون اآلمن لجميع المواد التي يحتمل

ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف 

ويعود السبب في ذلك إلى  .ومنطقة عمله

 عدم وجود تمويل كاٍف.

  اتباع تعليمات السالمة وارتداء المالبس
 الوقائية المناسبة.

 :امتثال جزئي 
حطة مال يمتلك طاقم التشغيل الحالي في 

كافة معدات الوقاية الالزمة. المعالجة 
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود 

 تمويل كاٍف.

  إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق
عمل مدرب قادر على التنسيق مع 
المستشفيات المحلية في حاالت 

 .الطوارئ

 :امتثال جزئي 

يوجد محطة إسعافات أولية لكنها تفتقر 
إلى بعض المعدات والطاقم المدرب. 
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود 

 تمويل كاٍف.

  طوارئللإعداد وتطبيق خطة االستجابة 
المتعلقة بحوادث التسريب للتعامل مع أية 

 حوادث طارئة في هذا اإلطار.

 :ال يوجد امتثال 

طوارئ للال يوجد حاليًا خطة استجابة 
متعلقة بحوادث التسريب للتعامل مع أية 

 اإلطار.حوادث طارئة في هذا 
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 نتائج التدقيق االجتماعي  . ب

 : وع هي  أبرز القضايا/الجوانب االجتماعية المتعلقة بالمشر

  إدارة الصحة والسالمة المهنيةالعمل وتشمل ظروف و العمالة 
 الصحة والسالمة المجتمعية 
 مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة 

 

ي  2يعرض الجدول 
 
ة معالجة المياه محطنتائج عملية التدقيق االجتماعي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

ي شمال غزة
 
وع مب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لسمع اإلجراءات المطلوبة بحالمركزية محطة الضخ و  العادمة ف شر

ي شمال غزة
 
 . الرصف الصحي الطارئ ف

ي 2جدول 
 
 العادمة المياه جةمعال محطة: ملخص نتائج التدقيق االجتماعي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف

ي 
 
 2006مع اإلجراءات المطلوبة بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  المركزيةومحطة الضخ  غزة شمال ف
 

 االمتثال ووصف الحالةمدى  إجراءات التخفيف المطلوبة /الخطر االجتماعيثراأل رقم

 ظروف العمالة وإدارة الصحة والسالمة المهنية .1

خطر الحوادث واإلصابات  - 
والتعامل مع المواد السامة 

 .والخطرة
 ءالضوضا -
االنبعاثات وتلوث الهواء في بيئة  -

 العمل 

  اتباع تعليمات السالمة وارتداء

 المالبس الوقائية المناسبة.

 امتثال جزئي 

 ةمحطال يمتلك طاقم التشغيل الحالي في 
كافة  غزة شمال في العادمة المياه معالجة

ويعود السبب في معدات الوقاية الالزمة. 
 ذلك إلى عدم وجود تمويل كاٍف.

  إنشاء محطة إسعافات أولية مع

فريق عمل مدرب قادر على 

التنسيق مع المستشفيات المحلية 

 .في حاالت الطوارئ

  جزئي:امتثال 

يوجد محطة إسعافات أولية قائمة لكنها 
تفتقر إلى بعض المعدات والطاقم المدرب. 

ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود 
 تمويل كاٍف.

  تدريب الموظفين على المخاطر

واإلجراءات االحترازية 

الخاصة بالتخزين واالستخدام 

 اآلمن لجميع المواد التي يحتمل

 بمهمةأن تكون ضارة والمتعلقة 

 .كل موظف ومنطقة عمله

 :ال يوجد امتثال 
تدريبات  الموظفين علىلم يحصل 
المخاطر واإلجراءات  بخصوص

االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام 
أن تكون  اآلمن لجميع المواد التي يحتمل

ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف 

ويعود السبب في ذلك إلى  .ومنطقة عمله

 .عدم وجود تمويل كافٍ 

   ن مكافي تهوية مناسبة توفير

األكسجين وخفض  جديدالعمل لت

درجة الحرارة )المختبرات، 

 غرف التحكم، إلخ(.

 :امتثال جزئي 

 محطةمعدات التهوية متوفرة في كل من 

 غزة شمال في العادمة المياه معالجة

)في المختبرات  المركزية محطة الضخو

وغرف التحكم، إلخ( لكنها تحتاج إلى 

ويعود السبب  اإلصالح أو إعادة التأهيل.

 في ذلك إلى عدم وجود تمويل كاٍف.

  إظهار العالمات التحذيرية

 والتعليمات بشكل واضح.

 :امتثال جزئي 

 محطةتوجد عالمات تحذيرية واضحة في 

لكنها  غزة شمال في العادمة المياه معالجة

. المركزيةمحطة الضخ غير موجودة في 

 هو نقص التمويل.والسبب في ذلك 

    تركيب سياج مالئم حول المنشأة

  .أحواض الترشيحوخاصة 

 :امتثال كامل 

 محطةيوجد سور حول كال الموقعين )

 غزة شمال في العادمة المياه معالجة

 .المركزية محطة الضخو

 

   الصحة والسالمة المجتمعية .2

   تركيب سياج مالئم حول
 المنشأة.

 :امتثال كامل 



 مشروع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة في غزة                                                    التدقيق البيئي واالجتماعي 
 

9 
 

 االمتثال ووصف الحالةمدى  إجراءات التخفيف المطلوبة /الخطر االجتماعيثراأل رقم

  الغرق في أحواض خطر
ية الماش و/أوالناس الترشيح على 

 .)األغنام واألبقار(

  المخاطر على صحة وسالمة
الحمأة  نقلالمجتمع المرتبطة ب

 والتخلص منها.

 محطةيوجد سور حول كال الموقعين )

 غزة شمال في العادمة المياه معالجة

 (المركزيةمحطة الضخ و

  نقل الحمأة والتخلص منها بشكل
 محطةسليم وآمن من موقعي 

 شمال في العادمة المياه معالجة
 المركزية.محطة الضخ و (غزة

 :ال يوجد امتثال 

شكل بال يتم حاليًا نقل الحمأة والتخلص منها 

 المياه معالجة محطةسليم وآمن من موقعي 

محطة الضخ و غزة شمال في العادمة

في ذلك هو نقص  والسبب .المركزية

 التمويل.

 مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة .3

  الدعاية السلبية والفهم الخاطئ 

  ضعف ثقة الجمهور بإدارة
المشروع واحتمالية حدوث 
 خالفات تعيق تشغيل المشروع.

  حمالت إعالمية خالل مرحلة

 تشغيل المشروع.

  إنشاء قنوات اتصال مناسبة

ة المستمر للحفاظ على المشاركة

وتوصيل المعلومات اإلضافية 

التي قد تنشأ في المراحل 

  .الرئيسية من دورة المشروع

 امتثال جزئي: -
حمالت إعالمية محدودة خالل تم تنفيذ 

والسبب في ذلك هو نقص . مرحلة التشغيل
 التمويل.

 

حة لسد الثغرات  خطة العمل المقتر

ي واالجتماعي الذي تم 
ا للتدقيق البيئ 

ً
ي القسم  الذي تم تناولهإجراؤه و وفق

من هذا التقرير، تم العثور عىل العديد من  5ف 

ي ممارسات المراقبة خالل مرحلة 
ي شمال غزةالتشغيل لالثغرات ف 

 لمركزيةامحطة الضخ و  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي ستنفذها سلطة المياه لسد فجوة االمتثال مع  6.2و 6.1. يعرض الجدوالن والمرافق المرتبط بهما 
خطة العمل الئ 

ي شمال غزة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ل متطلبات
وع الرصف الصحي الطارئ ف  ي تم اعدادها عاممشر

. 2006 والئ 

:  وقد تناولت  خطة العمل ما يىلي

ي يجب مراق . 1
 بتها. الجوانب البيئية واالجتماعية الئ 

 اإلجراءات المطلوبة لسد الثغرات.  . 2

ي لتنفيذ األنشطة.  . 3
 اإلطار الزمئ 

ية ومالية ومعدات( لتنفيذ اإلجراءات.  . 4  الموارد المطلوبة )بشر

 

انية كان أهم  تدقيقلوحظ خالل البشكل عام،  ي أن نقص المتر 
يانة المناسبة والص أثرت عىل التشغيل السليم القضايا الئ 

ي 
ي شمال غزةلالستثمارات السابقة ف 

وع الرصف الصحي الطارئ ف   هي  الثغرات المتعلقة باإلنجاز معظم  حيث أن. مشر

انيات الالزمة لتطبيق أنشطة المراقبة و  ، إجراءاتنتيجة لعدم كفاية أو نقص المتر  وري  فإن التخفيف. وبالتالي من الرص 

انيات المطلوبة لتوفتر  وع. لالمتر  ي وثائق المشر
ح عىل النحو المنصوص عليه والمخطط له ف  وع المقت   مشر

ها خطة العمل الألبرز ما تناولته مع للك، فيما يىلي ملخص  ي تم تجهتر 
ي جزأين ئ 

لجوانب ا: الجوانب البيئية و وهما  ف 

 االجتماعية. 

 ملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بالجوانب البيئية . أ 

ي تالجوانب البيئ
لمياه واالنبعاثات وجودة الهواء وترصيف اء خطة العمل هي جودة المياه الجوفية والضوضا  شملها ية الئ 

العادمة والتخلص من النفايات والحمأة وإدارة النفايات الخطرة والحفاظ عىل الطاقة والقدرة والكفاءة التنظيمية للجهة 

 المنفذة. 

 مراقبة جودة المياه الجوفية األعمال المرتبطة ب

ي مع بدء  -
ي الخزان الجوف 

ي نظام شامل لمراقبة جودة المياه الجوفية ومستوى المياه ف 
وع اإلدارة مشر البدء ف 

ي غزة )يوليو  المستدامة للمياه العادمة
ا يجب تطبيق برنامج ل(، حيث 2020ف 

ً
لرقابة بشكل دوري وفق
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ي جدول 
 
ي ملحق رقم المرف 4.4لمعدل التكرار الموضح ف

 
نامج 1ق ف انية المطلوبة لهذا التر . وتبلغ قيمة المتر 

/سنة.  10,000  دوالر أمريكي

اتفيما يتعلق بالمراقبة السابقة لجودة المياه الجوفية  صحيث أظهرت نتائج فح كتر  النت 
ي المياه  ت 

 
ف

ي الجوفية 
 
وع قبل تشغيل  ف ات محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةمنطقة المشر ي  أن تركتر  النت 

 
ف

وع  والمنطقة الواقعة إل الغرب من موقع المحطةموقع  اوح بير  المشر
.  100و 50يت  ترجع هذه و ملغم/لت 

 ةالمياه العادممن محطة معالجة  صلةمياه الرصف المعالجة جزئًيا الوا رشيحالمستويات العالية إل ت

ي بيت الهيا إل أحواض الت  
 
ي شمال  ةالحاليمحطة معالجة المياه العادمة شغيل قبل بدء ت شيحالقديمة ف

 
ف

 . غزة

ي أواخر 
 
لتحديد أفضل المواقع آلبار المراقبة  2017كما تم قياس تركتر  بعض العنارص والمركبات األخرى ف

األمونيا قياس تركتر   هذه الفحوصاتتضمنت حول محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة. و 

ي 
ات لتلوث المياه والمنظفات والفينول، والئ  . بمياه الرصف الص الجوفية يمكن استخدامها كمؤشر حيث  حي

ي حير  تم ا أشارت نتائج فحص األمونيا إل وجود تر 
 
شيح، ف ي اآلبار القريبة من أحواض الت 

 
كتر  عالية منها ف

كتر  المنظفات، فقد أظهرت النتائج تر  كتر  ا تسجيل تر 
ي اآلبار البعيدة. أما فيما يتعلق بت 

 
اوح بير  كا أقل ف

تر  تت 

ي تعتتر عالية آلبار المياه الجوفية ملغم/لت  من المنظفات،  7.8 – 1.1
تلوث مصدر  د وجو شتر إل مما يوالئ 

 . ي ي بعض المواقع 18ا من الفينول وصلت إل مستويات عالية نسبيً  تم تسجيلكما   خارجر
 
 . ملغم/لت  ف

ي شمال غزة ل محاكاة المياه الجوفية المحوسب تحديث نمولج -
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف مل ويشمشر

وع. يجب أن يتم ، و الترصف وانتقال المواد المذابة ي منطقة المشر
 
الذي تم إعداده لمراقبة المياه الجوفية ف

انية المطلوبة لتحديث ال 5مرة واحدة كل للنمولج التحديث   دوالر أمريكي  5,000هي  نمولجسنوات. المتر 

 تحديث. لكل 

ي شمال غزةسيوضح النمولج حالة جودة المياه الجوفية أثناء تشغيل 
 ، محطة معالجة المياه العادمة ف 

جاعمياه الرصف الصحي المعالجة وآبار اال  ترشيحو  ي حالة التسحابة بانتشار  النمولج، وسيتنبأ ست 
لوث ف 

 . محطةفشل تشغيل ال

 

 الهواءجودة مراقبة اجراءات 

ي  -
ي مبئ  الإصالح نظام التحكم ف 

ي عند مدخل الرائحة ف 
ذا اإلجراء هعمل تم يس. المركزيةمحطة الضخ مصاف 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمةاالنشاء لضمن عقد  ي غزة مشر
 و التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يولي، ف 

2020 . 

ي حالة تجاوز كماماتتزويد العمال بأجهزة الحماية المناسبة )ال -
ي الهواء ( ف 

 المستويات المسموحة للغازات ف 

ي 
ي يجب تضمينها  كماماتتم تغطية الست. داخل المبان 

انية العامة لمعدات الحماية الشخصية الئ  من المتر 

انية  ي متر 
وعف   . المشر

ي الحيوي إصالح نظام تخزين الغاز  -
ي شمال غزةف 

بب لوقف تلوث الهواء بس محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي الجو. ترصيف 
وع اإلدارة المستدامة للمياه ستتم تغطية هذا اإلجراء ضمن العقد الخاص ب الغاز ف  مشر

ي غزةالعادمة 
 . 2020 التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو  ،ف 

 مراقبة ترصيف المياه العادمة اجراءات

ي نظام شامل لمراقبة ترصيف المياه العادمة مع بدء  -
وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة البدء ف  ي مشر

 غزة ف 

ي جدول 2020)يوليو 
ا لمعدل التكرار الموضح ف 

ً
ي  4.4(، حيث ستتم الرقابة بشكل دوري وفق

المرفق ف 

نامج 1ملحق رقم  انية المطلوبة لهذا التر /سنة.  10,000. وتبلغ قيمة المتر   دوالر أمريكي

ي  المعطلةاستبدال المعدات  -
ي شمال غزةو  مركزيةال محطة الضخف 

جنب لت محطة معالجة المياه العادمة ف 

ة هذا ستتم تغطي . المركزيةمحطة الضخ إل المناطق المحيطة بموقع  غتر المعالجة المياه العادمةتدفق 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمةبضمن العقد الخاص اإلجراء  ي غزة مشر
 التاري    خ المتوقعحيث أن  ،ف 

 . 2020 هو يوليو لهذا اإلجراء 

ي التحضتر إلنشاء المرحلة الثانية من  -
وع البدء ف  ي  محطة معالجة المياه العادمةمشر

زيادة لشمال غزة ف 

ي  للمياه العادمة غتر المعالجةغتر المنضبط  التدفقومنع تها االستيعابية طاق
وللك  لمركزيةامحطة الضخ ف 

 تجهتر  الوثائقاالنتهاء من  من المتوقع أن يتم. الخاصة بهذه المرحلة عطاءبتحديث/إعداد وثائق ال

ي 2020بحلول نهاية عام  المطلوبة
ي يونيو  مرحلة اإلنشاء، بحيث يمكن البدء ف 

، ويمكن البدء 2021ف 
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انية تحديث/إعداد الوثائق . 2024بحلول عام  بتشغيل التوسعة الخاصة بالمحطة ضمن ستتم تغطية متر 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة بالعقد الخاص  ي غزةمشر
 
التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو حيث أن  ،ف

 . 2020 يوليو 

ي برنامج بناء القدرات  -
 
وع ف ي المرافق المختلفةالشر

 
غيل وصيانة لضمان ستر عملية تش للطواقم التشغيلية ف

وع بشكل سليم ليسوا   ظفير  ألن الموظفير  الحاليير  . يجب تأمير  عدد كاف من المو المرافق المختلفة للمشر

ي شمال غزة كافيير  إلدارة وتشغيل
 
ا كما هو موضح  27)ما مجموعه  محطة معالجة المياه العادمة ف

ً
موظف

ي 
 
انية هذا اإلجراء ضمن (. إجراءات إدارة العمالة وثيقة ف وع اإلدارة المستدامة للمياهستتم تغطية متر   مشر

ي غزةالعادمة 
 
 . 2020 المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو التاري    خ حيث أن  ،ف

 

 مراقبة التخلص من النفايات والحمأةاجراءات 

 ي شمال غزةالناتجة من لتخلص من الحمأة الوقف الفوري ل
 
بالقرب من  محطة معالجة المياه العادمة ف

مكب نفايات مرخص للتخلص من مع اتفاقية عقد بسلطة المياه أن تقوم و  المركزيةمحطة الضخ موقع 

 إل الحمأة بشكل صحيح. 
ً
اكمة من إضافة  إل مكب المركزيةمحطة الضخ موقع نقل أكوام الحمأة المت 

اتتكاثر البيئة  الحالي بتكوين ا يتسبب وجودهنفايات مرخص، حيث  العصارة  كما أن  ،لبعوض والحشر

ات الماطرة قد تتسبب ا الناتجة عنه ي الفت 
 
ي تلوث ال ف

 
بة وقد تؤدي ف ل تلوث المياه إ عىل المدى البعيد ت 

ي حالالجوفية 
 
انية النقل والتخلص من الحمأة . منها باآللية الحاليةاستمر التخلص  ف ستتم تغطية متر 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة ضمن  ي غزة. مشر
 ف 

  ي الناتجة من محطة معالجة مياه العادمة إعداد خطة إدارة الحمأة
 عملية نقلها لضمان شمال غزة ف 

ا. يجب أن تتضمن الخطة اتفاقية بير  سلطة المياه وبلدية غزة للتخلص والتخلص منها بطريقة آمنة بيئيً 

ي حمأة المن 
ي شمال غزةالناتجة ف 

 التاري    خ المتوقع ،جحر الديكإل مكب  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 . 2020لهذا اإلجراء هو يوليو 

 

 مراقبة إدارة النفايات الخطرةاجراءات 

  ازية تدريب الموظفير  عىل المخاطر و الخاصة بالتخزين واالستخدام اآلمن لجميع المواد اإلجراءات االحت 

ي يحتمل أن تكون ضارة 
. يجب أن يبدأ التدريب فوًرا عند عملهبمهمة كل موظف ومنطقة  والمتعلقةالئ 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمبدء  ي غزة ةمشر
انية 2020)يوليو  ف  ( ويجب تغطية تكلفته من متر 

وع ا.  المشر
ً
 أيض

  انيتزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للتعامل مع المواد الخطرة. يتم تغطية معدات ة متر 

ي يجب إدراجها 
انية العامة لمعدات الحماية الشخصية الئ  ي المتر 

انية  الحماية الشخصية ف  ضمن متر 

وع  . 2020التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو  ،المشر

  ي حاالت
إنشاء محطة إسعاف أولية مع فريق عمل مدرب قادر عىل التنسيق مع المستشفيات المحلية ف 

انية وع الطوارئ. يجب تغطية تكلفة إنشاء محطة اإلسعاف األولية من متر  ذا التاري    خ المتوقع له ،المشر

 . 2020اإلجراء هو يوليو 

 

 الحفاظ عىل الطاقة اجراءات

  ي
ي شمال غزةاستخدام الغاز الحيوي المنتج ف 

 إلنتاج الطاقة. وهذا يتطلب محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي المحطةإصالح نظام الغاز الحيوي 
ي أنشطة الموجود ف 

 ،لهواء تلوث ا مراقبة. هذه النقطة مشمولة أعاله ف 

 . 2020التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو 

 ي  وئيةخاليا كهروضلبناء محطة  تمويلالكهروضوئية. تم توفتر  خاليا استخدام الطاقة الشمسية مثل ال
ف 

ي شمال غزةالمنطقة المجاورة لموقع 
وات من  ميجا  5إلنتاج حوالي  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 . 2020ا اإلجراء هو أكتوبر التاري    خ المتوقع لهذ ،الكهرباء 

 

 القدرة والكفاءة التنظيمية
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  ي سلطة المياه الفلسطينية، وللك عن
 
تعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى وحدة إدارة المشاري    ع ف

ي واجتماعي مطريق 
اإلدارة البيئية لقيادة نظام والقدرة يمتلك الكفاءة ؤهل توظيف مسؤول بيئ 

ي سلطة المياه الفلسطينية/وحدة إدا واالجتماعية
 
ي . اري    عرة المشف

 ستتم تغطية راتب المسؤول البيئ 

ي تم إعدادها لواالجتماعي ضمن 
وع اإلدارة المستدامة للمياه خطة مشاركة أصحاب المصلحة الئ  مشر

ي غزة العادمة 
 
ي بداية  ف

 
وعويجب أن يتم تعيينه ف   . 2020 و التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يولي ،المشر

 

 ملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بالجوانب االجتماعية . ب

ي تغطيها خطة العملالجوانب االجتماعية 
الصحة والسالمة و  ظروف العمالة وإدارة الصحة والسالمة المهنية هي  الئ 

 . مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامةو  المجتمعية

 

 الصحة والسالمة المهنيةوتشمل العمل ظروف و العمالة 

  ي تطوير نظام كامل للصحة والسالمة المهنية لكل من
ي شمال غزةينبغ 

 
 محطة معالجة المياه العادمة ف

ة المركزيةمحطة الضخ و   : عىل سبيل المثال ال الحرص  هذا النظامسيشمل و التشغيل والصيانة.  خالل فت 

ا لمشغىلي المرافق لبشكل فوري  توفتر معدات الوقاية الشخصية -
ً
لوظيفية ا طبيعة مهامهموفق

ي كال الموقعير  )
 
ي شمال غزةف

 
انية (. المتر  المركزيةمحطة الضخ و  (محطة معالجة المياه العادمة ف

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمةتتم تغطيتها ضمن دوالر أمريكي  15,000المطلوبة هي   مشر

ي غزة
 . ف 

ا لطبيعة مهامهم الوظيفية.  -
ً
انية المتوفتر التدريب العاجل لمشغىلي المرافق والعمال وفق تر 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة تتم تغطيتها ضمن دوالر أمريكي  10,000المطلوبة هي  مشر

ي غزة
 . ف 

-  
ً
جراء ا اإل ا. التاري    خ المتوقع لهذإنشاء محطة إسعاف أولية بطاقم عمل مدرب كما هو موضح سابق

 . 2020هو يوليو 

وع حول قضايا العنف للتوعية وتثقيف  لقاءاتتنظيم  - ي موقع المشر
جنس  العىلقائم العمال ف 

ىل عقائم الالعنف  قضايا ومسار إحالة  وآلية التظلمالحقوق القانونية، و ، واالعتداء الجنسي 

رة ب  هذا اإلجراء. يجب تغطية تكلفة االعتداء الجنسي و جنس ال
ّ
دوالر أمريكي  5,000والمقد

وع انية المشر  . 2020التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو  ،من متر 

 الصحة والسالمة المجتمعية

 وعتنظيم لقاءات توعية وتثقيف لل ي المناطق القريبة من مواقع المشر
قائم ال حول قضايا العنف سكان ف 

عىل م قائال، والحقوق القانونية، وآلية التظلم ومسار إحالة قضايا العنف واالعتداء الجنسي جنس عىل ال

انية ضمن ستتم تغطية تكلفة هذه اللقاءات . واالعتداء الجنسي جنس ال خطة مشاركة أصحاب متر 

ة لالمصلحة 
ّ
وعالمعد  . 2020التاري    خ المتوقع لهذا اإلجراء هو يوليو  ،لمشر

  أو قضايا االعتداء واالستغالل الجنسي  جنسعىل القائم اللعنف آلية التظلم المتعلقة بقضايا اتعزيز 

وع ودمجها  ي إطار المشر لتتبع الشكاوى المتعلقة ضمن آلية التظلم الخاصة بالمشر
، بما وعبهذه القضايا ف 

ي للك
ي الوقت المناسب حول اإلجراءات  راجعةللحصول عىل تغذية  نظام التغذية الراجعة ف 

منتظمة وف 

 تجابة للشكاوى. المتخذة لالس

 ي حماية صحة وسالمة المجتمع،  واردةمعظم اإلجراءات ال
ضمن الجوانب البيئية المذكورة أعاله تصب ف 

 بالتالي فلن يتم تكرارها مرة أخرى ضمن هذه الجزئية. 

 

 مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة

وع اإلدارة المستدامة تم إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة ل ي غزة للمياه العادمةمشر
المجتمع المحيط  الطالع ف 

وع ) تشغيلب تتعلق عىل أية قضايا وجميع أصحاب المصلحة  ي محطة معالجة المياه العادمالمرافق المختلفة للمشر
ة ف 

( المركزيةمحطة الضخ و  شمال غزة ا  هذه الخطةتم إعداد وقد محددة.  إجراءاتوأي احتياجات أو  بشكل رئيسي
ً
وفق

ي واالجتماعي رقم لمعيار ل
ي هذ10البيئ 

:  ه الخطة. القضايا الرئيسية المدرجة ف   هي

  اإلجراءات الخاصة بالمشاورات. وضع إجراءات فعالة لنشر المعلومات و 
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  ي
 
ي قد تنشأ ف

إنشاء قنوات اتصال مناسبة للحفاظ عىل المشاركة المستمرة وتوصيل المعلومات اإلضافية الئ 

وعالمراحل الرئيسية من دورة   . المشر

  وع  األطراف األساسية المشاركةتدريب ي تنفيذ المشر
 
 . تنفيذ الخطة حسب الحاجةعىل ف

  وع لقاءات تشاورية معتنظيم ي جميع مراحل المشر
 
 . أصحاب المصلحة ف

  وع ب الشكاوى المتعلقةإنشاء آلية لمعالجة ي و المشر
وعالاستالم الشكاوى تضمن تالئ   مقدمة حول المشر

ي مناسب.  والتعامل معها ضمن
 إطار زمئ 

 

. وقدرت طةلهذه الخ يتضمن األنشطة التفصيلية والجداول الزمنيةلخطة مشاركة أصحاب المصلحة إعداد تقرير منفصل 

انية ال .  82,830 بحوالي لتنفيذ األنشطة المطلوبة  الالزمةمتر   دوالر أمريكي
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 مقدمةال. 1

 خلفيةال. 1.1
ي واالجتماعي ألنشطة يعرض هذا التقرير التدقيق

وع ضمن  ةالقائم لمرافقاألبرز التشغيل والصيانة  وإجراءات البيئ  مشر

ي شمال غزة 
 
ي محافظة شمال غزة. يتكّون الرصف الصحي الطارئ ف

 
والذي يستخدم حالًيا لجمع ومعالجة المياه العادمة ف

ي شمال غزة 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  7حطة الضخ المركزية وحوض رقم ( م1من خمسة مكّونات رئيسية: )مشر

( 3( خط الضغط الناقل، )2ساعة، ) 24المجاور لها والذي يستخدم الستيعاب المياه الفائضة من محطة الضخ بسعة 

ي  محطة معالجة المياه العادمة
 
شيح، )4، )شمال غزةف جاع ومحطة الضخ المعززة. 5( أحواض الت  ( منظومة آبار االست 

ا بتمويل محطة معالجة المياه العادمةقام البنك الدولي ومان
ً
ي  حون آخرون، كالوكالة الفرنسية للتنمية، سابق

 
 . شمال غزة ف

 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة ضمن  يتم إجراء هذا التدقيق ي غزة  مشر
 
وعات الممولة من البنك ف كمتطلب للمشر

دمة محطة معالجة المياه العابامتثال أنشطة وإجراءات التشغيل والصيانة الخاصة  مدى تحقق منوللك بهدف ال ،الدولي 

ي شمال غزة
 
. لل ها المرتبطة ب والمرافق ف ي  تتمثل األهداف الرئيسية معايتر البيئية واالجتماعية للبنك الدولي

 
وع ف للمشر

ي المحافظة ال
 
حطة شمال مشمالية من خالل منع انهيار التخفيف من اآلثار البيئية السلبية عىل المجتمعات المحلية ف

ي قطاع غزة.  ، غزة لمعالجة المياه العادمة
 
 وتحسير  القدرة اإلدارية والمرونة المالية لخدمات معالجة المياه العادمة ف

ي يوليو و 
 
وع ف  . 2020سيبدأ تنفيذ هذا المشر

 

وع1.2  . ملخص المشر

وع1.2.1  . موقع المشر
ي قطاع غزة، وهما موقع 

ي المحافظة الشمالية ف 
ي موقعير  رئيسيير  ف 

وع ف  حطة شمال غزة متقع المكونات المختلفة للمشر

ي بلدية جباليا وموقع لمعالجة المياه العادمة
ومحطة معالجة المياه العادمة السابقة  المركزيةمحطة الضخ ة الواقع ف 

ي بلدية بيت الهيا، باإلضافة إل
، والذي ستتم فيه بعض أع )األحواض( ف  ال مخط الضغط الذي يربط هذين الموقعير 

 (. 1.1ل إعادة التأهيل )انظر الشك

وع1.2.2  . مكونات المشر
ي شمال غزة، والذي يتضمن 

وع معالجة مياه الرصف الصحي الطارئ ف  ي تفصيىلي لمشر
طة شمال محتم إعداد تدقيق فئ 

، وقد تمت عملية التدقيق وفق المعايتر الدولية. اشتملت نتائج هذا زيةالمركمحطة الضخ و  غزة لمعالجة المياه العادمة

ا لمستويات الت
ً
ي للك تصنيف المعدات وفق

)غتر قابلة  فلالتدقيق حالة كل األصول الكهرو ميكانيكية والمدنية بما ف 

و  ا لهذا التدقيق كللخدمة أو جديدة أو ممتازة(. وقد تم تحديد االستثمار ضمن المكونات المختلفة لهذا المشر
ً
: ع وفق  ما يىلي

ي ذلك إعادة التأهيل  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةالمكّون األول: دعم تشغيل 
 
والمرافق المرتبطة بها بما ف

وع تعيير  سلطة المياه الفلسطينية للموظفير  المؤهلير  للقيام بعملية والتحديث ي إطار هذا المكون، سيمّول المشر
. ف 

ضمن طاقتها التصميمية، إل جانب توفتر المواد الكيميائية  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةتشغيل وصيانة 

وع لمدة مالواألدوات والمواد االستهالكية الالزمة لتشغيل مرافق  (. 2024إل مارس  2020سنوات )من مارس  أرب  عشر

وتوكوالت المتفق عليها. كالكهربائية بينما ستمول السلطة الفلسطينية تكاليف الطاقة  ما سيمول بموجب المعايتر والتر

ا تكلفة أعمال إعادة التأهيل لمرافق ضخ ومعالجة مياه الرصف الصحي لات األداء الضعيف 
ً
ساسة أو الحهذا المكّون أيض

ي للك: )
ي تعمل بشكل سئر  حيث أنها تعمل بمضخة واحدة فقط من أصل  المركزيةمحطة الضخ ( 1بيئًيا، بما ف 

 5الئ 

ي ( نظام فّعال لتنظيم الجهد 2و) ،مضخات
ي الكهربان 

ي شمال غزةف 
ديد عىل وجه التح. محطة معالجة المياه العادمة ف 

 هناك حاجة إل األعمال التالية: 

استبدال ثالث مضخات من أصل  ،: إصالح اثنير  من أصل خمسة من المضخاتالمركزيةمحطة الضخ . 1

رت من جراء غمر الحفرة الجافة دد المتغتر استبدال  ،خمسة ترص 
ي   ،للمضخات جهاز الت 

استبدال المصاف 

ي التحك نظامتنفيذ  ،إضافة أجهزة إضافية تسمح بالتحكم األوتوماتيكي والمراقبة عن بعد  ،الحالية
اف  م اإلشر

ي التحكم  نظامنقل بيانات و  ،المركزيةمحطة الضخ ل وتحصيل البيانات
حطة مإل مركز التحكم المركزي ف 

ي شمال غزة
 . (معالجة المياه العادمة ف 

اس قيمثل عدادات  تسمح بفحص الخط وتكاملهالخط الناقل مراقبة عىل أجهزة تركيب قل: . الخط النا2

ي تسمح بإجراء إصالح إضافة إل توفتر  ،الضغط وما إل للكقياس التدفق، وعدادات 
ات األنابيب االحتياطية الئ 
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ات أو صيانة و  ،شيعة إلا انفجر األنبوب الرئيسي   طول ركنة عىلالمإعادة تأهيل الغرف والصمامات والتجهتر 

 . لدنالضغط المصنوع من الحديد الخط 

ي ال يمكن إصالحها المعد: استبدال المياه العادمة. محطة معالجة 3
ي بهإصو  ات التالفة الئ 

ا الح المعدات الئ 

ثل مال يتعرض للثقب مرة أخرى  الغاز الحيوي حئ   نظام تجميعتوفتر حل مستدام لو  ،يمكن إصالحها عيوب 

 إل الحماية واستبدال البالون الحالي قليل الحجم وتوفتر ت
ً
يد تشغيل نظام الغاز الحيوي ومحطة التول. إضافة

ي التح نظامالكهروميكانيكية و عمال تقديم الخدمات الفنية لمشغلير  األ و  ،تاج الكهرباء إلن لمساندةا
 
اف كم اإلشر

ي الم برنامج توفتر ، و  وتحصيل البيانات
 
ي للك التدريب ف

 
 ،يير  المحليير  وقع للمهندسير  والفنبناء القدرات بما ف

ات الداخلية تطوير القدر و  ،والكهرباء()باستثناء الوقود المستهلكات المواد الكيميائية و و  توفتر قطع الغيار و 

ي  رواتبتوفتر ال، و والكالسيوم والمغنيسيوم والبورونالصوديوم  المتعلقة بفحوصات
طة معالجة محلموظق 

ي شمال غزة
 
ي  الجهد  نظمتشمل تكاليف التخلص من الحمأة ومو  ، المياه العادمة ف

 . الكهربان 

ي 
 
ي شمال غزةتطوير محدود لمرافق : المكون الثان

 
يز لتعز  المركزية محطة الضخو  محطة معالجة المياه العادمة ف

 مستداًما يمكنه التعامل مع حاالت الطوارئ. قدرتها وتأهيلها للتعامل مع حاالت الطوارئ. 
ً
التصميم الحالي ال يوفر حًل

ي حالة حدوث فيضان، تغمر 
 
ار بيئية و  المناطقالمياه العادمة غتر المعالجة ف ي أرص 

 
صحية  خاطر مالمحيطة مما يتسبب ف

وع:  . عامة ي إطار هذا المكون، سيمّول المشر
 
 ف

ي حاالت الطوارئ المركزية محطة الضخنظام خاص للتعامل مع الفائض من  . 1
 
  . ف

ساعة. وتشمل أعمال تأهيل الحوض  24ستيعاب التدفق خالل المجاور لمحطة الضخ ال  7تطوير حوض رقم  . 2

نة له لمنع تشب المياه العادمة غتر المعالجة للبيئة المحيطة، باإلضافة إل 
ّ
جهزة تهوية أعىل وضع طبقة مبط

ي المياه العادمة داخل الحوض لمنع 
د مغمورة تعمل عىل ضخ الهواء ف 

ّ
 الروائح الكري  هة.  تول

ي حوض رقم  . 3
محطة دة ضخ المياه العادمة المجمعة داخل الحوض إل تستخدم إلعا 7إنشاء محطة ضخ ف 

 مرة أخرى.  المركزيةالضخ 

ي شمال غزة المكّون الثالث: 
 
الجة مرافق معيتطلب تشغيل . بناء القدرات لضمان استدامة خدمات الرصف الصحي ف

ي يعىل درجات عالية من التدريبالمياه العادمة المتقدمة مهندسير  وفنيير  
ي البلدان الئ 

طات معالجة تم فيها بناء مح. ف 

ة زمنية  . مرة أخرى تخصص لبناء القدرات الفنيةمياه الرصف الصحي المتقدمة، هناك فت  ا نظرً  ،للمهندسير  المحليير 

ي التبادل العملية الطبيعية من فإن ، محدودية السفر و  للقيود المفروضة
ي والمعرف 

ا تعتتر عملية صعب الفئ 
ً
ن . بدو ة جد

، الكفاءة المطلوبةلن تعمل ب مرافق مياه الرصف الصحي  فإن، الكافية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة الحصول عىل المعرفة

ي إطار هذا المكون، سيمّول المشر  لحمأة. المطلوبة للمعالجة سواء للمياه المعالجة أو لودة تتمكن من تحقيق الجولن 
وع: ف 

ي 1)
، ليعىل  العامل( المساعدة الفنية لبناء قدرات الفريق الفئ  صبح إدارة مياه الرصف الصحي ضمن الهيكل التنظيمي الحالي

ي شمال غز لأكتر قدرة عىل التعامل مع حالة الطوارئ الحالية ولضمان التشغيل المستدام 
 ةمحطة معالجة المياه العادمة ف 

اتيجية الو ( المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ إطار إداري ومؤسسي معزز يتوافق م2و) ،عىل المدى الطويل طنية ع االست 

ي شمال غزة بتنسيق وثيق مع 
للمياه والرصف الصحي لتحقيق اإلدارة الفعالة لخدمات معالجة مياه الرصف الصحي ف 

ي وسط وجنوب غزة. 
ي تبذل ف 

 الجهود المماثلة الئ 

وع اف سلطة المياه و ( إدارة 1يتم تمويل: )س. من خالل هذا المكّون المكّون الرابع: دعم إدارة وتنفيذ المشر إشر

وع وإعداد وثائق الضمانات  الهندسية اميمإلعدادات الدراسات والتص( خدمات استشارية 2) ،الفلسطينية عىل المشر

 . البيئية واالجتماعية
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وع1.1شكل  : موقع المشر  

 البيئي واالجتماعي . نطاق التدقيق1.3

وعات الممولة من البنك طة متثال أنشإ مدى تحقق من وللك بهدف الالدولي  يتم إجراء هذا التدقيق كمتطلب للمشر

ي شمال غزةوإجراءات التشغيل والصيانة الخاصة ب
ايتر البيئية معلل ها المرتبطة ب والمرافق محطة معالجة المياه العادمة ف 

ة عام ساإلجراءات التخفيفية المطلوبة بحواالجتماعية للبنك الدولي و 
ّ
 2006ب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المعد

ي شمال غزة 
وع الرصف الصحي الطارئ ف   ما يتعلقحدد التدقيق الثغرات فيفقد عالوة عىل للك،  (. 1الملحق انظر )لمشر

 ،لتصحيحيةا جراءاتح خطة عمل لإل ا واقت   هذه المتطلباتمع  المتّبعة حالًيا متثال أنشطة وإجراءات التشغيل والصيانة إب

ي تقرير و 
حة ف  انيات محددة وجداول زمنية للتنفيذ. تم دمج خطة العمل التصحيحية المقت  ي تتضمن أنشطة ومتر 

الئ 
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ي واالجتماعي 
ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  التدقيق البيئ 

 
وعهذا ف حة )ضمن ا ألنشطة المشر لمكونير  الجديدة المقت 

ي ل1.2األول )
وع اإلدارة( والثان  ي غزة المستدامة للمياه العادمة مشر

 
 (. ف

 

 التدقيق البيئي واالجتماعي . منهجية1.4

بعةتضمنت المنهجية المفقد ، الهدف من هذا التدقيقلتحقيق 
ّ
البيانات  لجمع عالقةلات ال جهاتعقد اجتماعات مع ال ت

ي كل من والوثائق المتاحة لات الصلة بتشغيل وصيانة  
 
 لمركزيةامحطة الضخ و  شمال غزة محطة معالجة المياه العادمة ف

وقد تم إعداد هذا التدقيق من قبل استشاري . إضافة إل مراجعة الوثائق لات العالقة وإجراء عدد من الزيارات الميدانية

وع لات الصلة لتقييم بالتدقيق   خالل إعداد د. فهد مستقل )د. فهد رباح(. قام  إجراء مراجعة مكتبية لجميع وثائق المشر

ي شمال غزةبمتعلقة وثائق ودراسات ما تم إعداده من 
 
ة عىل . عالو المركزية محطة الضخو  محطة معالجة المياه العادمة ف

ي شمال غزةموقع تم إجراء زيارات ميدانية إل  فقد  للك،
 
ي  المركزية محطة الضخو  محطة معالجة المياه العادمة ف

 
 25 ف

ويمكن تلخيص  البيئية واالجتماعية خالل مرحلة التشغيل. لفحص وتقييم الظروف  2019ديسمتر  8نوفمتر و

 : ي واالجتماعي فيما يىلي
 الوسائل/األدوات المستخدمة إلعداد التدقيق البيئ 

 االجتماعات . أ 

ي للك 
وع، بما ف  ي المرافق المختلفة للمشر

ي شمال محطة معالجة المياه العتم االجتماع بممثىلي الطواقم التشغيلية ف 
ادمة ف 

شيح و أحواض و  غزة ، لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بأنشطة التشغيل والصيانة لهذه المركزية محطة الضخالت 

كل من مدير المحطة ومدير العمليات داخل المحطة معالجة  المحطة المرافق. حيث شمل الطاقم الذي تمت مقابلته من 

ي المختتر ومهندس 
ي كهروميكانيك، أما الطاقم الذي تمت مقابلتالوفئ 

حطة الضخ مفشمل مدير  المركزيةمحطة الضخ ه ف 

ي  هدفالغرض وال 1-1يلخص الجدول . محطة الضخومشغل 
من كل اجتماع باإلضافة إل النتائج والقضايا الرئيسية الئ 

 تمت مناقشتها. 

 الزيارات الميدانية . ب

وع، بحيث قام بزيارة الميدانية قام االستشاري بتنفيذ عدد من الزيارات  حطة معالجة مإل مواقع المرافق المختلفة للمشر

ي شمال غزة
شيح بتاري    خ  المياه العادمة ف   25بتاري    خ  المركزية محطة الضخ، فيم قام بزيارة 2019ديسمتر  8واحواض الت 

ي هذه المواقع ، وللك بهدف تقييم الظروف البيئية واالجتماعية خالل مرحلة التشغيل2019ديسمتر  8نوفمتر و
. فيما ف 

 يىلي أبرز ما تم القيام به خالل هذه الزيارات: 

ي  -
ي شمال غزةمعاينة كافة وحدات المعالجة ف 

حيث قام مهندس العمليات  ، محطة معالجة المياه العادمة ف 

ح األ  م بشر
ّ
ي كل وحدة. داء الحالي لكل وحدة. كما قد

ات ف 
ّ
ًحا حول حالة المعد  مهندس الكهروميكانيك شر

ي موقع  -
ي والمعدات ف 

ح األداء الحالي لكل المركزيةمحطة الضخ معاينة كافة المبان 
. حيث قام مدير المحطة بشر

 والمنطقة المحيطة به.  7مرافق المحطة. كما شملت المعاينة الميدانية حوض رقم 

ي كل من معاينة اإلجراءات  -
ي يقوم بها الطاقم التشغيىلي ف 

ي شمال غزةمحطة معالجة المياه العادالئ 
محطة و  مة ف 

ي شماللبحسب متطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  المركزيةالضخ 
وع الرصف الصحي الطارئ ف   مشر

 . غزة
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ي شمال غزة و محطة الضخ المركزية
 
ي محطة معالجة المياه العادمة ف

 
 جدول 1-1: ملخص اللقاءات مع طواقم التشغيل ف

 النتائج والقضايا التي تمت مناقشتها الموضوع التاريخ الشخص المرفق

محطة معالجة 

المياه العادمة في 

 شمال غزة

مدير  -مازن أبو سمرة 

 المحطة

08/12/2019 

 11/12/2019و

الوثائق البيئية واالجتماعية التي تم إعدادها 

 سابقًا للمحطة.

 الطاقم واإلجراءات التشغيلية الموجودة حاليًا.

 المتبعة.إجراءات الصحة والسالمة 

اإلجراءات التي يقوم بها الطاقم التشغيلي 

بحسب متطلبات خطة اإلدارة البيئة 

واالجتماعية المعدة مسبقًا لمشروع الصرف 

 الصحي الطارئ في شمال غزة.

 

  ي التعامل مع بعض العمليات المعقدة
الطاقم الموجود حالًيا يواجه صعوبة ف 

ي المحطة، حيث أنه لم يتلق  
 تدريًبا كافًيا حول للك. الموجودة ف 

  المرجع األساسي إلجراءات الرقابة البيئية هو خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
ي شمال غزة. 

وع الرصف الصحي الطارئ ف   لمشر

  .ي موقع المحطة
 ال تتوفر كافة معدات الوقاية الشخصية للعاملير  ف 

  ثاث المناسباألتفتقر غرفة اإلسعافات األولية الموجودة داخل المحطة إل 
 ومستلزمات اإلسعافات األولية. 

  .رب بخصوص اإلسعافات األولية
ّ
 ال يوجد طاقم مؤهل ومد

  .لم يتم تدريب الطاقم الموجود حالًيا عىل التعامل مع المواد الكيميائية والحمأة 

  تعمل المحطة حاليًا بكامل سعتها التصميمية تقريبًا ولن تكون قادرة على العمل
 المستقبل القريب بعد زيادة كميات المياه العادمة الواصلة لها.بكفاءة في 

مهندس  –سامي القدرة  

 العمليات

إجراءات الصيانة والتشغيل المتبعة حاليًا في  08/12/2019

ي شمال غزة
 محطة معالجة المياه العادمة ف 

 وأهم المشاكل الموجودة.

 

 .المصافي ال تعمل بشكل جيد وبحاجة إلى االستبدال 
 .نظام التحكم بالرائحة ال يعمل بشكل جيد 
  ال يمكن تخزين الغاز الناتج في نظام التخزين الحالي، وهو عبارة عن بالون

موضوع داخل مبنى إسمنتي مغطى بسقف من الصاج، حيث أن البالون مثقوب 
 ويحتاج إلى استبدال.

 ( وساحة تخزين الحمأة في  55كمية الحمأة المنتجة عالية نسبيًا )طن / يوم

ي شمال غزة
 .غير كافية لتخزين هذه الكمية محطة معالجة المياه العادمة ف 

لذلك فإنه يتم نقل الحمأة المنتجة خارج المحطة حيث يتم التخلص منها في 

 .المركزيةأرض مفتوحة بالقرب من محطة الضخ 

 صة بتلوث الهواء، حيث أن بعضال يتم حاليًا تنفيذ كافة إجراءات المراقبة الخا 
 الفحوصات تتطلب أجهزة معينة تكلفتها عالية نسبيًا وهي غير متوفرة.

ي فن –مصطفى العقاد  

 مختبر

إجراءات الرقابة المتبعة لفحص جودة المياه  10/12/2019

 المعالجة والمياه الجوفية في المنطقة.
  العادمة والمياه الجوفية بشكل يطبق الطاقم الفحوصات المتعلقة بجودة المياه

 جزئي نتيجة نقص التمويل.

  نتيجة  2019توقف الفحص المنتظم ألداء أحواض الترشيح منذ شهر أغسطس

  عدم وجود كوادر تشغيلية كافية في المحطة.



 التدقيق البيئي واالجتماعي                                                                مشروع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة في غزة                                                                                
 

19 
 

 النتائج والقضايا التي تمت مناقشتها الموضوع التاريخ الشخص المرفق

 –محمد خضير  

 روميكانيكهكالمهندس 

المشاكل الكهربائية والميكانيكية التي تواجه عمل  08/12/2019

 المحطة.

 التهوية في غرفة التحكم ليست محكمة مما يتسبب في تلف وحدة التحكم   مسالك
 واللوحات الكهربائية في الغرفة. 

 للجهد الكهربائي الوارد من شبكة الكهرباء الرئيسة تؤدي إلى المتكررة غيرالت

محطة معالجة المياه العادمة ئية الحساسة في خلل في بعض المعدات الكهربا

ي 
 .هذا بدوره يؤثر سلبا على عمليات المعالجة في المحطة، وشمال غزةف 

محطة الضخ 

 المركزية

مدير  –رجب األنقح 

 محطة الضخ المركزية

 الطاقم واإلجراءات التشغيلية الموجودة حاليًا. 08/12/2019

 إجراءات الصحة والسالمة المتبعة.

 

  ي محطة الضخ
من مدير المحطة )مهندس  المركزيةيتكون كادر التشغيل ف 

( وثالثة مشغلير  )بدون مؤهالت فنية( وحارسير  وثالثة عمال عاديير   ميكانيكي
ي كهرباء. 

 )بدون مؤهالت( وفئ 

  ازية الخاصة بالصحة والسالمة المهنية خالل ال يتم األخذ باإلجراءات االحت 
 تشغيل المحطة أو المرافق المرتبطة بها. 

  ي وتحصيل البيانات نظام غرفة التحكم معطلة بالكامل و
اف  فكك م التحكم اإلشر

 وال يعمل. 

  ي  المياه العادمةيتم التخلص من الحمأة من محطة معالجة
ي ف 
بشكل عشوان 

 . 7رقم  حوضبجوار  2م 000,10أرض مساحتها 

 ويجب  سئر  وضعهم ال تعمالن و  الموجودتان الخشنتان تانالمصفا

 .استبدالهما

  ي
ي ال يعمل ويجب إصالحه أو استبدالهلنفايات  الناقل الحلزون 

 . المصاف 

  .ال يتم تنفيذ إجراءات مراقبة الهواء والمياه الجوفية 

 –محمد أبو فرية  

مشغل محطة الضخ 

  المركزية

إجراءات الصيانة والتشغيل المتبعة حاليًا في  08/12/2019

 وأهم المشاكل الموجودة.المركزية محطة الضخ 

 

  اكمة، وينتج ع ممتىل  بالمياه 7رقم حوض ائحة  نه ر العادمة الخام والحمأة المت 
 ة. كري  ه

  ي  مرتفعةليست  7رقم حوض أكتاف
ياه مالوينتج عن للك تدفق  ،بما يكق 

ا  المجاورة العشوائيةحواض إل منطقة األ  منه عادمةال
ً
ًيا بيئ مما يخلق تلوث

 ن. وي  هدد سالمة وصحة السكا

 ي الرائحة
 
ي محطة الضخ  نظام التهوية والتحكم ف

 
 معطل ويجب المركزيةف

 .إصالحه
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 جمع البيانات والمراجعة المكتبية . ج
ي شمال غزةحول كل من من أجل جمع بيانات كافية وموثوقة 

 
تم  ،المركزية محطة الضخو  محطة معالجة المياه العادمة ف

 وتشمل . وثائق والمواد المتاحة لات الصلةالتم استعراض جميع حيث لجمع وتحليل المعلومات.  مستمرةالقيام بعملية 

ي تمت مراجعتها 
 : ما يىلي الوثائق الرئيسية الئ 

 ي ل
ي شمال غزةتقرير تقييم األثر البيئ 

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  (. 2006) مشر

 ي واالجتماعي التكميىلي ل
ي شمال غزةتقرير تقييم األثر البيئ 

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  (. 2013) مشر

 ي لتقرير تقيي
ي شمال غزةم األداء الفئ 

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  (. 2019) مشر

 ي إل محطة معالجة المياه العادمة  داخلةتقارير المختتر الخاصة بفحوصات المياه ال
 
اه والميشمال غزة ف

 المعالجة الخارجة منها. 

 ي  دليل تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه العادمة
 
 . شمال غزةف

 وكذلك القوانير  الفلسطيني ، ي
ة المعمول بها خاصة تلك المتعلقة بأنشطة التشغيل مثل قانون العمل الفلسطيئ 

ي سيتم 
ي واال  أخذها بعير  االعتبار معايتر البنك الدولي المعمول بها والئ 

ي عملية تقييم األثر البيئ 
 
جتماعي ف

كذلك و  ،موعة البنك الدولي مج/ واإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية

 . (2.1لمياه والرصف الصحي )انظر القسم قطاع ااإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة ل

ي الفقرة  فقد  عالوة عىل للك
 
ات من هذا القسم، لجمع البيان (ب)تم إجراء العديد من الزيارات الميدانية، كما هو موضح ف

ي 
 
ي شمال غزةحول الوضع الحالي ألنشطة التشغيل والصيانة ف

 
ي للك أحواض محطة معالجة المياه العادمة ف

 
، بما ف

شيح .  المركزية محطة الضخ، و الت  ي واجتماعي
 من منظور بيئ 

ي تم جمعها فيما يتعلق بأنشطة التشغيل . د 
تطلبات اإلطار من مطابقتها لللتأكد م والصيانة تحليل المعلومات الئ 

ي واالجتماعي وال
ا اوخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بنك الدولي لل معايتر البيئية واالجتماعيةالبيئ 

ً
ة مسبق

ّ
لمعد

ي شمال غزة. 
وع الرصف الصحي الطارئ ف   لمشر

 

تضمن ت التصحيحية لإلجراءاتوإعداد خطة عمل  ،الحاليةمتطلبات والممارسات ال كافة  ات بير  ثغر تحديد ال . ه

انيات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.   أنشطة ومتر 

 . اإلطار القانوني والمؤسساتي2
ي وضعتها السلطة الفلسطينية إل جانب متطلبات البنك الدولي المتعلقة 

وع بالقوانير  واللوائح المحلية الئ  شد المشر يست 

 بالضمانات البيئية واالجتماعية. 

 واللوائح والمعايير . القوانين والسياسات2.1
السياسات والقوانير  والمعايتر الوطنية الفلسطينية باإلضافة إل متطلبات البنك الدولي المتعلقة يمكن تلخيص 

ي تنطبقبالضمانات البيئية واالجتماعية 
:  الئ  ي واالجتماعي عىل النحو التالي

وع وتقرير التدقيق البيئ   عىل المشر

 ي الفلسطيني
 ة. سياسة التقييم البيئ 

 ( ي رقم
 . 1999( لسنة 7قانون البيئة الفلسطيئ 

 ( ي رقم
 (. 14قانون المياه الفلسطيئ 

 ( ي رقم
 . 2004( لسنة 20قانون الصحة العامة الفلسطيئ 

 ( لسنة 7قانون الزراعة رقم )2003 . 

 ( ي رقم
 . 2000( لسنة 7قانون العمل الفلسطيئ 

  المحيط الهواء لجودة الفلسطينية المعايتر (PS 801-2010) . 

  اإلرشادات الفلسطينية لمستوى الضوضاء(PS 840-2005) . 

 ( ي الري
 . (2012/ 34المواصفات الفنية اإللزامية إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ف 

  ، اإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية/مجموعة البنك الدولي

 . صحة والسالمة لقطاع المياه والرصف الصحي واإلرشادات العامة للبيئة وال

  (. 2005)اإلرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء 
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  (. 1999) مستوى الضوضاءاإلرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن 

 ( معايتر البنك الدولي البيئية واالجتماعيةESSs .) 

ي الملحق المزيد من يمكن االطالع عىل 
 
وع ف  . 2المعلومات حول صلة كل من هذه القوانير  والسياسات والمعايتر بالمشر

 يةاتمؤسس. الترتيبات ال2.2
وع ي غزةللمياه اإلدارة المستدامة  ستكون سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن تنفيذ مشر

 
ستكون وحدة  حيث. العادمة ف

ي سلطة المياه مسؤولة عن اإلشر  اري    عإدارة المش
 
وع والمراقبف منح و  وإعداد التقارير وتوظيف االستشاريير   ةاف عىل المشر

وع.  العقود   والتنسيق مع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق هدف المشر

وع ربعةت األخالل السنوا الجة محطة مع، ستكون سلطة المياه مسؤولة عن تشغيل وصيانة األول من تشغيل المشر

ي شمال غزة
 
ي حير   ، المياه العادمة ف

 
ي ال ساحل بالتعاونالمصلحة مياه بلديات  ستبق  ف

 
 ةمحافظمع البلديات األرب  ع ف

فق تحت تشغيل جميع المرا سيصبح، سنوات ربعةلكن بعد هذه األ. المركزية محطة الضخالشمالية مسؤولة عن تشغيل 

ي المحافظة الشماليةمسؤولية مصلحة مياه بلديات الساحل والبلد
 
وأم جباليا و  نبيت حانو و بيت الهيا ، وهي يات األرب  ع ف

 رص. الن

وعكما ستشارك مؤسسات حكوم ي أنشطة مراقبة المشر
 
جودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة.  سلطة، مثل ية أخرى ف

يعات والمعايتر الفلسطينية. حيث  وع للتشر ي مراقبة امتثال المشر
 
 ستشارك هذه المؤسسات بشكل رئيسي ف
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وع الرصف الصحي . 3 ي شمال غزة الطارئ وصف مشر
 
 ومحطة الضخ المركزية ف

وع معالجة مياه الرصف الصحي  ي شمال غزة ومعالجتها من خالل مشر
 
ي رئ الطايتم حالًيا جمع مياه الرصف الصحي ف

 
ف

ي شماويتكون نظام الرصف الصحي من مرفقير  اساسيير  هما  شمال غزة. 
 
حطة وم ل غزةمحطة معالجة المياه العادمة ف

.  ضخ المركزية. ال  وفيما يىلي وصف موجز لهذين المرفقير 

 محطة الضخ المركزية. 3.1
ي هي المحطة الرئيسية  المركزيةمحطة الضخ 

من ثم و  شمال غزة إليها من كافة مناطق مياه الرصف الصحي  تدفقيتم الئ 

ي شمال غزةمحطة إل  المجمعة تقوم هذه المحطة بدورها بضخ مياه الرصف الصحي 
 
الشكل  . معالجة المياه العادمة ف

ي العام لهذه المحطة.  يبير  ( 3.1)
 المسقط األفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي لمحطة  : 3.1شكل 
   المركزيةلضخ االمسقط األفق 

 

ي نهاية عام تشغيلها و  ها وخط أنابيب الضغط الرئيسي الخاص ب المركزيةمحطة الضخ  تم بناء
. 2010وأوائل عام  2009ف 

ي ضخ ونقل مياه الرصف الصحي الخام المتولدة  عمل المحطة ، بدأ ومنذ للك الوقت
، ا ل غزة )جباليمن بلديات شماف 

ي موقع 
شيح ف  ي شمال غزةبيت الهيا، بيت حانون، أم النرص( إل أحواض الت 

قد تم و . محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي من من خالل موظفير  من بلديات محطة الضخ المركزيةتشغيل 
الساحل وفقا  بلدياتمصلحة مياه  شمال غزة بدعم فئ 

  المركزية خمحطة الض تشغيل كانالفلسطينية. المياه مصلحة وبلديات شمال غزة وسلطة اللمذكرة التفاهم الموقعة بير  

ي هذه المرحلة
ي و  المركزيةالمحيطة بمحطة الضخ  العشوائية المياه العادمةأحواض وتجفيف  ضخإل يهدف  ف 

تكونت  الئ 

ي وقت سابق لعدم وجود ترصيف لها 
اكمة فيها بضخ الحواض تجفيف هذ األ و  ف  عالجة المياه محطة مإل  مياه العادمة المت 

ي شمال غزة
ي الت للتخلص منباإلضافة  ،للتخلص من مخاطر الفيضانات عىل السكان المحيطير   جاء العادمة ف 

لوث البيئ 

قا لمذكرة طبالمركزية  استمرت عملية التشغيل المؤقت لمحطة الضخ الجوفية. خزان المياه تلوث للمنطقة المحيطة و 
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، تم توقيع عقد تشغيل بير  . عند هذا الوقت2018من قبل جميع األطراف المعنية حئ  مارس التفاهم المذكورة أعاله 

يك محىلي إلدارة و مقاول دولي بير  تحالف و  سلطة المياه الفلسطينية
ي شمال غزةمحطة معالجة المياه اشر

 
ن ، لكلعادمة ف

 عىل ترتيبات مذكرة التفاهم السابقة وبنفس الموظفير  ولم تدخل ضمن استمرت بناء المركزيةمحطة الضخ رة وتشغيل إدا

 .والمحىلي  المقاول الدولي  حالفالعقد الموقع مع 

 التالية:  الرئيسيةالمكونات  عىل  المركزيةتحتوي محطة الضخ 

  ي ويتضمن
 
 المكونات التالية: مبئ  المصاف

 الرمال. حوض إزالة الحىص و  -

 . خشنتان من نوع القضبان المتوازيةان مصفات -

ي لحاويات النفايات.  -
 
ي لنقل النفايات المفصولة من المصاف

 ناقل حلزون 

-  . ي
 
 حاويتان لتجميع النفايات المفصولة من المصاف

ي تدفق المياه العادمة.  -
 
 بوابات يدوية للتحكم ف

 

 ن المكونات التالية: مبئ  المضخات ويتضم 

كة صناعة -خمس مضخات رأسية جافة  - محطة الضخ تسع ت . FR 250/ 50-48نوع  - ABS شر

كيب  المركزية ي مر  3بت 
 
 . تنفيذ الحقةحل امضخات إضافية ف

، ومجموعة من المحابس والوصالت المختلفة.  -  شبكة من األنابيب الفرعية، وانبوب مجمع رئيسي

 

 من المكونات التالية: مبئ  مولدات الكهرباء ويتض 

 . 2، عدد مولدات ديزل احتياطية -

ي  محول -
 . التيار الكهربان 

 

 غرفة اللوحات الكهربائية . 

  . ي
ون   غرفة التحكم اإللكت 

 خط الضغط الرئيسي . 3.2

ي شمال غزة ال  المركزيةمحطة الضخ يتم ضخ مياه الرصف الصحي من 
خط الضغط  عتر  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ا، وهو  6974الرئيسي الذي يبلغ طوله  ً منسوب خط الضغط  م. لم 800ويبلغ قطره الداخىلي مصنوع من الحديد اللدن  مت 

ي 
ا  30.75مقداره  المركزيةمحطة الضخ  عند بدايته ف  ً ا عند  40.23فوق سطح البحر، وينتهي بمنسوب مقداره مت  مت 

ي شمالمدخل 
 مبئ  المعالجة االولية.  عند  غزة محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي شمال غزة. 3.3
 
 محطة معالجة المياه العادمة ف

ي شمال غزةتعتمد 
ي تشمل ، و لمنشطةالحمأة اعىل تقنية  محطة معالجة المياه العادمة ف 

لمواد البيولوجية لزالة اإلالئ 

وجير  الفوسفور العضوية و 
ي المحطة بتقنية المعالج، كما يتم معالجة الحمأة الناتجة من الوحدات النيت 

ة المختلفة ف 

ي هذه المحطة من ةتعتتر التقنية المستخدم الالهوائية. 
ي تتيح دوليا  متاحةالتقنيات الأفضل  ف 

لحصول عىل مياه ا والئ 

 لات جودة عالية وحمأة مستقرة تقلل من المخاطر البيئية والصحية.  معالجة

ي  بعد  ة التشغيل التجريئر
ي شمال غزة محطة معالجةلانتهاء فت 

ي امتدت من المياه العادمة ف 
  نهاية يونيو وحئ   مارس والئ 

يك محىلي بناءا عىل عقد تشغيل لمدة  الفعىلي لها بواسطة تشغيلال بدأ  ،2018
 بدأ من ير  نتستحالف مقاول دولي مع شر

ي شمال غزةأظهرت تقارير أداء  . 2018يوليو  1
ي  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ملحوظة  إنجازاتاول مقالأصدرها  الئ 

 لمتطلبات 
ً
ا عنها بقيم جودة الوفقا وج األكسجير  الحيوي الممتصللمياه المعالجة معتر ،  الكىلي ير  والمواد العالقة والنيت 

ي المحطة 
حقيق هذه وقد عزز ت ،للقيم التصميمية مت  مكعب جاء مطابقا  كللكما ان النتائج أظهرت أن استهالك الطاقة ف 

  النتائج
ً
 جيدا

ً
اك موظفير  دوليير  ومحليير  مدربير  تدريبا ي عمليات التشغيلإشر

ي لاتم إنهاء العقد مع  ،ف 
يوليو  1مقاول ف 

ية محدودة.  2019 م وكالة دعمن خالل  ومنذ للك الحير  تحاول سلطة المياه الفلسطينية سد الفجوة بموارد مالية وبشر

حطة م كنت سلطة المياه الفلسطينية من تشغيل وصيانة مرافقتم طوارئ،من خالل تمويل  (AFDالتنمية الفرنسية )
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ي شمال غزة
 
اير  معالجة المياه العادمة ف ي  . 2020حئ  نهاية فتر

 
وع كما هو مبير  ف  اإلدارة المستدامة للمياه وثيقة تقييم مشر

ي ا المعالجةتشغيل مرافق محطة ب ستقومسلطة المياه الفلسطينية فإن ، (PAD) العادمة
 
ة منف إل األول  أول مارس لفت 

انية تدفعها السلطة الفلسطينية باستخدام 2020 من يوليو  للسلطة من  ثر رجغي عتر وزارة المالية وسيتم دفعها بأ متر 

وعالحساب  حال مشر وع  ضمن. مقت  ة البنك الدولي موارد مالية إضافي وفر ، سياإلدارة المستدامة للمياه العادمةإطار مشر

 . التالية األرب  عللسنوات ويستمر  2020يوليو  1من لتشغيل المحطة ابتداء 

ي العام 3.2الشكل ) يبير  
ي شمال غزةل( المسقط األفق 

 
من خطي معالجة  ةتتكون المحط .  محطة معالجة المياه العادمة ف

 :  رئيسيير 

  العادمة خط معالجة المياه : 

 . ألغراض مختلفةلات جودة مناسبة إلعادة االستخدام  معالجةمياه يتم إنتاج ، ناًء عىل عملية بيولوجيةب 

  :خط معالجة الحمأة  

التخلص المسموح  (ب)حصول عىل حمأة من النوع للالعادمة من خط معالجة المياه ناتجة يتم معالجة الحمأة ال

ي بيئيا  ها من
 
ي يمكن استخدامها لألغراض  مرخص أو  مكب نفاياتف

 
ي  م يتو  المنطقة،الزراعية المقيدة ف

 
االمتثال ف

 كلتا الحالتير  للمتطلبات البيئية )من حيث الجودة والخصائص(. 

ي محطةخط معالجة و  مياهال ةمعالجخط فيما يىلي وصف موجز لمكونات 
 
ي العادمةمياه المعالجة  الحمأة ف

 
 . ةشمال غز ف

 مياه معالجة الخط . 3.3.1

ي معالجة خط يتكون 
ي شمال غزةمحطة معالجة المياه العادالمياه العادمة ف 

 من المكونات الرئيسية التالية:  مة ف 

  .حوض التهوية التمهيدية 

  ي ناعمة وملحقاتها )ستر ناقل للنفايات، و
 نفايات(. مكبس ثالثة مصاف 

 ( الحىص فرازة) والشحوم وملحقاتهاإلزالة الحىص  حواضأ ةثالث 

  .ثالثة احواض ترسيب ابتدائية مستطيلة وملحقاتها 

  البيولوجية. ثالثة أحواض للمعالجة 

  .ثالثة احواض ترسيب ثانوية دائرية وملحقاتها 

  من ثالث مضخات مغمورة.  الحمأة مكونةالرجاع محطة ضخ 

 بو خمسة مضخات  .هواء تتر

 معالجة الحمأةخط . 3.3.2

 : عالج الحمأة من المكونات الرئيسية التاليةخط يتكون 

 االبتدائية.  حوضير  لتجميع الحمأة  

 البيولوجية )الثانوية(.  حوضير  لتجميع الحمأة  

  .مكثفير  للحمأة من نوع الحزام الضاغط مع ملحقاتها من مضخات وأحواض تجميع الحمأة 

  .وحدتير  لتجهتر  وحقن البوليمر ال مكثفات الحمأة 

  .هاضمان الهوائيان للحمأة المكثفة 

  خزان تجميعمحطة ضخ الحمأة المهضومة ال . 

 المهضومة.  ةتحريك الحمأل خزانان 

  ة المهضومة. أي طرد مركزي لعرص الحمجهاز 

 الحمأة المعصورة.  خزان لتجميع 

  .ي جهازي الطرد المركزي المستخدمان لعرص الحمأة المهضومة
 وحدة تجهتر  وحقن البوليمر ف 

  .مبادالن حراريان لتدفئة الهاضمان الالهوائيان للحمأة المكثفة 

  .وحدة تخزين الغاز الحيوي المنتج من المحطة 
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 لغاز الحيوي. اة وحدة معالج 

  الزائد الحيوي الغاز  حرق جهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزة شمال في العادمة المياه معالجة لمحطة العام األفقي المسقط :3.2شكل   

شيح. 3.3.3  أحواض التر

مت  مرب  ع  80,000إل تسعة أحواض بمساحة فعالة إجمالية تبلغ حوالي  ترشيح المياه العادمة المعالجةتنقسم منطقة 

شيحتنقسم أحواض  (. 3.2)انظر الشكل   . 9-8-6واألحواض  ،7-5-4، أحواض 3-2-1أحواض  ،مجموعاتإل ثالث  الت 

. المياه العادمة المعالجة يتم توزي    ع  ي وقت معير 
جوعة الم غمر بعد  فقط عىل واحدة من مجموعات األحواض الثالثة ف 

ة معينة األول من األحواض  اوح بير  لفت 
ك، يومير  ساعة إل  12تت  يتم من ثم و  بعد للك لتجف،ألحواض المغمورة ا تت 

لألحواض بشكل دوري إلزالة المواد الصلبة سم(  5) يتم كشط الطبقة العلوية ض التالية. احو توجيه المياه إل مجموعة األ 

اكمة للتغلب عىل االنسداد.   المت 

 المعاينة الميدانية. 4
ي  محطة معالجة المياه العادمة و  ة الميدانية لموقغي محطة الضخ المركزيةالمعاين جيعرض هذا القسم من التقرير نتائ

ف 

 .شمال غزة

 لمحطة الضخ المركزية المعاينة الميدانيةنتائج . 4.1

 خالل المعاينة الميدانية لموقع محطة الضخ المركزية، تم تسجيل المالحظات التالية: 

 كادر التشغيل ودليل العمليات:  . 1

  المركزية لضخايتكون كادر تشغيل محطة  :  من التالي

(مدير المحطة ) -  مهندس ميكانيكي
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 مشغلير  )بدون مؤهالت فنية(.  ةثالث -

 حارسان.  -

 ثالث عمال عاديير  )بدون مؤهالت(.  -

-  . ي
ي كهربان 

 فئ 

ي التشغيل غتر مؤهلير  بشكل عام لتشغيل وصيانة 
للك، هناك  . بناء عىلالمركزيةمحطة الضخ كما هو موضح، فإن موظق 

حاجة إل برنامج بناء قدرات لتدريب الموظفير  الحاليير  عىل تشغيل وصيانة المحطة. لقد أدى نقص الموظفير  المؤهلير  

ي البنود القادمة )البنود من   المركزيةضخ لإل تدهور حالة محطة ا
 
 من هذا القسم من التقرير(.  7إل  2كما هو مذكور ف

ي محطات الضخ المشابهة. الطاقم غتر مجهز  نألوحظ ايضا 
 
ي تستخدم عادة ف

 بأي من معدات الوقاية الشخصية الئ 

  ي
 
نسخة ورقية من دليل التشغيل والصيانة الخاص بها، ولكنه غتر مستخدم  المركزيةمحطة الضخ يوجد ف

من قبل كادر التشغيل لصعوبة التعامل معه حيث يحتاج إل تعديل وتقديم بشكل أفضل لتسهيل استخدامه 

. الع  مىلي من قبل الموظفير 

 

 مبئ  المعالجة األولية ال يعمل بالشكل المطلوب:  . 2

ي ظروف سيئة ويجب استبدالهما.  المصفايتان الخشنتان -
 
 من نوع القضبان المتوازية ال تعمالن وف

ي ال يعمل ويجب إصالحه أو استبداله.  -
 
ي لنفايات المصاف

 الناقل الحلزون 

ي الرائحة معطل -
 ويجب إصالحه.  نظام التهوية والتحكم ف 

 أرضيات وجدران المبئ  متسخة، يجب تنظيفها والمحافظة عىل نظافتها من خالل برنامج تنظيف مستمر.  -

ي تدفق المياه العادمة للمحطة من النوع اليدوي ويواجه المشغلير  صعوب -
ي فتحها ة كبتر بوابات التحكم ف 

ة ف 

ويد كوإغالقها، يجب  . تحويل هذه البوابات لتشغيلها آليا بت   ي
 ل منها بموتور كهربان 

ا بيئًيا ويسفر مخاطر عىل صحة وسالمة 
ً
ي مبئ  المعالجة االولية يسبب تلوث

إن عطل المعدات وسوء إجراءات الصيانة ف 

ي التشغيل. 
 موظق 

 غرفة المضخات الرئيسية:  . 3

   ي غرفة المضخات، وبناء عىل دراسة  5هناك مضخة واحدة فقط تعمل حاليا من بير
مضخات موجودة ف 

 نها وإصالح االثنتان الباقيتان. م 3نية لحالة هذه المضخات فقد تمت التوصية باستبدال ف

 

 :(7حوض الفائض )رقم . 4

  ي
اكمة، وينتج عنه رائحة كري  هة بسبب التحلل الالهوان  الحوض ممتىل  بالمياه العادمة الخام والحمأة المت 

، للمواد العضوية الناتج عن وقت التخزين الطويل، كما ان أكتاف  ي
حوض الفائض ليست عالية بما يكق 

ا بيئًيا حواض وينتج عن للك تدفق المياه العادمة منه إل منطقة األ 
ً
العشوائية المجاورة مما يخلق تلوث

 وي  هدد سالمة وصحة السكان. 

 

 منطقة تخزين الحمأة:  . 5

  وتستخدم مؤخًرا لتخزين  ،2م 1,000تقع هذه المنطقة إل الغرب من حوض الفائض ومساحتها التقريبية

ي  الحمأة المنتجة من محطة معالجة المياه العادمة
ي هذه المنطقة بشكل  . غزة شمالف 

يتم إلقاء الحمأة ف 

ي وي  هدد 
ي رغم انها غتر مجهزة من ناحية فنية الستقبال الحمأة، هذا الترصف يخلق التلوث البيئ 

عشوان 

ي المناطق المحيطة. 
 صحة وسالمة السكان ف 

 

 خزان المطرقة المائية:  ملحقات . 6

 ي محطة الضخ تم تركيب خزان المطرقة المائية
لمياه الذي ينقل ا لحماية خط الضغط الرئيسي  المركزية ف 

ي  إل محطة معالجة المياه العادمة العادمة منها 
ال يعمل بشكل  أن خزان المطرقة المائية ، لوحظغزة شمالف 

ي بعض ملحقاته،
 الصيانة لهذا الخزانضعف ير  أن العطل ناتج عن وتب  صحيح بسبب خلل واعطال ف 

ي يجب استبدالها ثالثة مضخات هواء )
بار(  10 -كيلو واط   3والمعدات المرافقة له، من ضمن الملحقات الئ 



 مشروع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة في غزة                                                   التدقيق البيئي واالجتماعي  
 

27 
 

ي الخزان والالزمة
 
ي عمل ومجسات مستوى الماء ف

 
طل آليا .يكمن خطر تع ا وتشغيلهمضخات هواء  للتحكم ف

ي امكانية االنفجار المفاجر  لخط الضغط الرئيسي 
 
ي  الخزان ف

 بسبب المطرقة المائية مما يؤدي إل تلوث بيئ 

 ومخاطر عىل صحة وسالمة السكان والعمال. 

 

ي وتحصيل البيانات نظامغرفة  . 7
 
اف  :التحكم اإلشر

  ي وتحصيل البيانات نظامغرفة
 
اف مفكك وال يعمل.  تحكمل ونظام المعطلة بشكل كام التحكم اإلشر

ي وتحصيل البيانات نظام
 
اف ي تشغيل المحطة أثناء الحاالت العادية والطارئة  التحكم اإلشر

 
ي التحكم ف

 
مهم ف

ي التشغيل بالتغلب عىل حاالت الطوارئ، 
ي ال خللالفإن  وبالتالي ويسمح لموظق 

 
قدرة التحكم يرص  ب نظامف

ي والمراقبة عن ُبعد لمحطة ا
 . المركزيةلضخ التلقان 

ي  العادمة المياه معالجة محطةنتائج المعاينة الميدانية . 4.2
  غزة شمال ف 

ي شمال غزةالمعاينة الميدانية لموقع  خالل
 
 ، تم تسجيل المالحظات التالية: محطة معالجة المياه العادمة ف

 كادر التشغيل ودليل العمليات:  . 1

  ي
 
ي شمال غزةمحطة معالجة يتكون كادر التشغيل الحالي ف

 
:  المياه العادمة ف  من التالي

-  .) ي
 المدير المؤقت للمحطة )مهندس مدن 

-  .  مهندس ميكانيكي

-  . ي
 مهندس كهربان 

  عامل تشغيل -

ي وتحصيل البيانات نظاملعمال تشغيل ثالثة  -
اف    التحكم اإلشر

 المختتر  مدير   -

ي كهرباء -
 فئ 

ي ميكانيك -
 فئ 

 خمس عمال عاديير   -

 سائق  -

 إداري -

 سكرتتر  -

ة  يتمتع الموظفون الحاليون بمؤهالت أساسية يمكن البناء عليها لبناء فريق تشغيل وصيانة مناسب، لكنهم يفتقرون الختر

اء مؤهلير   ي الموقع من قبل ختر
نامج بناء قدرات ف  ي تشغيل محطة معالجة متطورة، لذلك هناك حاجة لتر

المطلوبة ف 

ي شمال غزةلتجنب انهيار  لتدريب الموظفير  الحاليير  عىل التشغيل والصيانة
 .  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 

  ي محطات معالجة المياه
ي تستخدم عادة ف 

الموظفون مجهزون ببعض معدات الوقاية الشخصية الئ 

 العادمة، مع للك، فإن بعض هذه المعدات مازال غتر موجود ويجب تزود الموظفير  بها. 

 ونية ونسخ مطبوعة من دليل التشغيل والصيانة، ومع للك، يواجه  يوجد لدى مشغىلي المحطة نسخ إلكت 

ي استخدام هذا الدليل ألنه ليس سهل االستخدام ويحتاج إل تعديل وتقديمه بشكل 
الموظفون صعوبات ف 

 .  أفضل لتسهيل استخدامه العمىلي

 

 مبئ  المعالجة األولية ال يعمل بالشكل المطلوب:  . 2

 ي ظروف المصفا
 سيئة ويجب استبدالهما. تان الموجودتان ال تعمالن وف 

  ي مسارات
التهوية صدئة وليست محكمة اإلغالق ويجب صيانتها لضمان التشغيل السليم لنظام التحكم ف 

 الروائح. 

ا بيئًيا ومخاطر عىل الصحة والسالمة. 
ً
ي وقنوات التهوية يشكل تلوث

 إن تعطل المصاف 

 

 معدات تخزين الغاز الحيوي:  . 3
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ي المحطة مثقوب ويحتاج إلصالح، بالون ال
 
ي و غاز الحيوي الموجود ف

ي تأن 
ة الضالة الئ  ا إل الحماية من الذختر

ً
 يحتاج أيض

يؤدي إل فقدان الغاز الحيوي المنتج كمصدر طاقة قيم، ويؤدي أيضا إل تلوث  بالونعتر الحدود القريبة. عدم إصالح ال

ي المحطة.  حرقه باستخدام الشعلة الهواء بسبب إطالق الغاز الحيوي إل البيئة أو 
 
 الموجودة ف

 إنتاج الحمأة وتخزي  ها:  . 4

 ( ي  55كمية الحمأة المنتجة عالية نسبًيا
 
ي طن/يوم( وساحة تخزين الحمأة ف

 
محطة معالجة المياه العادمة ف

 غتر كافية لتخزين هذه الكمية.   شمال غزة

  ي معايتر إعادة استخدام الحمأة ي الزراعة كسماد جودة الحمأة المنتجة ال تلئر
 
 وبالتالي ال يجوز استخدامه ،ف

 لهذا الغرض. 

  ي شمال غزةلناتجة من ايتم نقل الحمأة
 
ي موقع محطة  محطة معالجة المياه العادمة ف

 
والتخلص منها ف

ي البند   المركزيةالضخ 
 
ي للك الموقع.  4.1عىل األرض كما هو موضح ف

 
 أعاله ويخلق مخاطر صحية وبيئية ف

  ي
 
ي شمال غزةبشكل عام، إن اإلجراءات الحالية إلدارة الحمأة ف

 
غتر مناسبة   محطة معالجة المياه العادمة ف

ي موقع
 
ا بيئًيا ف

ً
ي التشغيل والمجتمع وتسبب تلوث

حطة م وتشكل مخاطر عىل الصحة والسالمة عىل موظق 

 . المركزيةالضخ 

 

 توافر المواد الكيميائية الالزمة للمعالجة:  . 5

  ي البوليمر
وتخفيض  يتم استخدامها لتكثيف الحمأة المحطة، حيث ات هي المادة الكيميائية الرئيسية المطلوبة ف 

ي غضون 
ي هذه المواد الكيميائية يعيق خط معالجة الحمأة ويؤدي ف 

، النقص ف  ي
أيام إل توقف   5محتواها المان 

ي شمال غزةلكامل 
 . محطة معالجة المياه العادمة ف 

 ي موقعيؤدي توقف محطة المع
شوائية العحواض إل األ  المركزيةمحطة الضخ  الجة إل فيضان المياه العادمة ف 

 المجاورة مما يؤدي بالتالي إل تلوث البيئة وي  هدد السالمة والصحة العامة للمجتمعات المحيطة. 

  ي شمال غزةتعرضت
ي سبتمتر   محطة معالجة المياه العادمة ف 

إل ان تم لبضعة أيام  2019لنقص البوليمرات ف 

اير AFDتوفتر تمويل طارئ من وكالة التنمية الفرنسية ) ويد المحطة بالبوليمرات حئ  نهاية فتر . 2020( لت  

ة النقص ي شمال غزةلم تكن  ،خالل فت 
قادرة عىل استقبال جميع المياه العادمة  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي حوض الفائض رقم  المركزيةمحطة الضخ  من
اكم ف  مما زاد من خطر الفيضانات عىل  7وبدأت هذه المياه بالت 

 من األول من آلار )مارس( . المناطق المحيطة
ً
و كما هو مبير   2020 وحئ  األول من تموز )يوليو( 2020 اعتبارا

وع، فإن سلطة المياه الفلسطينية ستقوم بتشغيل مرافق  ي وثيقة تقييم المشر
ي جمحطة معالف 

ة المياه العادمة ف 

انية تدفعها السلطة الفلسطينية عتر وزارة المالية وسيتم دفعها باثر رجغي للسلطة شمال غزة
ن م باستخدام متر 

وع  اء البوليمرات  . اإلدارة المستدامة للمياه العادمةحساب مشر انية لشر سيتم استخدام جزء من هذه المتر 

ي شمال غزةمحطة معالجة المياه الللحفاظ عىل تشغيل 
ولتجنب تكرار أحداث الفيضانات من حوض   عادمة ف 

ي محطة الضخ 7 رقمالفائض 
 . المركزية ف 

 

ي  . 6
ي التغتر ف 

ي ف 
ي  العادمة المياه معالجة محطةالجهد الكهربان 

 :  غزة شمال ف 

  ي بعض المعدات الكهربائية  التغتر
ي الوارد من شبكة الكهرباء الرئيسة تؤدي إل خلل ف 

المتكررة للجهد الكهربان 

ي محطة المعالجة، 
ي المحطة. و الحساسة ف 

 هذا بدوره يؤثر سلبا عىل عمليات المعالجة ف 

  ي مما سيمنع حدوث لحماية المعدات الكهربائية،  المحطة بحاجة لمعدات موازنة وتثبيت للجهد
 عطل ف 

 بيئية غتر مرغوب بها.  مشاكلوبالتالي منع حدوث التشغيل 

 

ي  العادمة المياه معالجة محطةلقدرة المعالجة الحالية  . 7
 :  غزة شمال ف 

  40,000ويصل التدفق أحيانا إل يوم، / 3م 35,000تدفق مقداره متوسط تقوم المحطة حاليا بمعالجة 

ة زمنية تقدر ب 3م ،من  %10/يوم خالل فت  ة الكلية للضخ اليومي
فق تدمتوسط للقد صممت المحطة و  الفت 

ي أن المحطة تعمل  ،/يوم3م35,600مقداره 
ي  تدفق التصميمي ال حولوهذا يعئ 

وقد ال تعمل بشكل جيد ف 

ي السنوات القادمة 
يث حالمستقبل القريب مع زيادة التدفق. من المتوقع زيادة متوسط التدفق اليومي ف 

ي عام  التصميمةإل القدرة سيصل 
ي عام 3م 41,000، وحوالي 2021ف 

يد التعديالت 2025/يوم ف  . ست  
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حة عىل حوض الفائض رقم  ي محطة الضخ 7المقت 
 
/يوم 3م 41,400من سعة محطة المعالجة إل  المركزية ف

 وهذه سعة كافية حئ  يتم إضافة المزيد من السعة إل المحطة ضمن مخططات التوسعة المستقبلية. 

 ي أن المعال
ي المستقبل القريب تعئ 

 
ي شمال غزةجة غتر الكافية المتوقعة ف

 
ن ل محطة معالجة المياه العادمة ف

ي بالمعايتر الفلسطيني
ي ة لمعالجة المياه العادمةتق 

 
واض ، ال يمكن ضخ المياه المعالجة إل أحهذه الحالة . ف

شيح، ألن للك سيشكل  ا عىل المياه الجوفيةالت  ً ي الخطًرا كبتر
 
المة نهاية سيخلق مخاطر عالية عىل الس، وف

 العامة خاصة المزارعير  وعائالتهم. 

 يجب أن تبدأ االستعدادات لبناء المرحلة الثانية من محطة معالجة المياه العادمة وضعلتفادي مثل هذا ال ،

ي عام 
 
ض أن تبدأ ف ي من المفت 

ي  2025الئ 
 
ح البدء ف ي أقرب وقت ممكن لزيادة طاقة المحطة. ُيقت 

 
وللك ف

وع  ي إطار مشر
 
االنتهاء  ، بحيث يمكناإلدارة المستدامة للمياه العادمة إعداد وثائق المناقصة للمرحلة الثانية ف

إن تجهتر  وثائق العطاء سوف يسهل عملية توفتر التمويل لتنفيذ المرحلة  . 2020منها بحلول نهاية عام 

ي أقرب وقت ممكن )التاري    خ الموىص به يونيو  نشاءالثانية المذكورة. يجب أن تبدأ أنشطة اال 
 
(، وللك 2021ف

 . 2024ام لبدء تشغيل المرحلة الثانية من المحطة بحلول ع

ي واالجتماعي إلجراءات التشغيل وا. 5
ي محطة معالجةالتدقيق البيئ 

 
 لصيانة ف

ي  المياه العادمة
 
 ومحطة الضخ المركزية شمال غزةف

ي واالجتماعي للبنك الدولي 
ي يجب اتباعها أثنا  حدد اإلطار البيئ 

ء مجموعة من المعايتر والمتطلبات البيئية واالجتماعية الئ 

ي يمولها البنك الدولي وتشغيل  انشاء
ي ال المعايتر والمتطلباته عكس هذيتم  . وصيانة المشاري    ع الئ 

ي خطة اإلدارة  ادةعف 
ف 

ي وثيقة منفصلة وتستخدم 
ي يتم إعدادها ف 

وع قيد النظر والئ  ي كم  فيما بعد البيئية واالجتماعية للمشر
رجع للتدقيق البيئ 

وع واالجتماعي  وع،بالنسبة لهذا  . للمشر وع  المشر الصحي  لصرفاتم استخدام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي عام  الطارئ في شمال غزة
ي 1)انظر الملحق  2006الذي تم إعداده ف 

( كمرجع للمراجعة البيئية واالجتماعية المقدمة ف 

 هذا التقرير. 

ي هذا القسم مكون من جز 
 ين: أالتدقيق المقدم ف 

ي المراجعة البيئية إلجراءات الت . 1
ي شمال غزةشغيل والصيانة ف 

 ضخمحطة الو  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 (. 5.1)القسم  المركزية

ي  . 2
ي شمال غزةالمراجعة االجتماعية إلجراءات التشغيل والصيانة ف 

لضخ محطة او  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 (. 5.2)القسم   المركزية

ي محطة . 5.1
 
ي إلجراءات التشغيل والصيانة ف

ي التدقيق البيئ 
 
غزة ومحطة  شمال معالجة المياه العادمة ف

 الضخ المركزية

وع  ي شمال غزةحددت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر
ات محطة معالجة المياه العادمة ف  /مؤشر  مجموعة من معايتر

ض مراقبتها أثناء م ي من المفت 
ي الئ 

وع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعرحلة التشغيل والصيانة. تغطي األداء البيئ  ية لمشر

ي شمال غزة
ي شمال غزةكال من  الرصف الصحي الطارئ ف 

شيح  محطة معالجة المياه العادمة ف  ي للك أحواض الت 
بما ف 

. يعرض الجدول بهذا التقرير يعرض هذه الخطة 1، الملحق رقم المركزية الموجودة داخلها وتغطي كذلك محطة الضخ

ي شمال غزةمتطلبات  5.1
وع الرصف الصحي الطارئ ف  تائج جنًبا إل جنب مع ن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي لمحطة معالجة المياه العادمة و 
 وإجراءات التشغيل والصيانة فيهما. كما هو موضح المركزيةمحطة الضخ التدقيق البيئ 

ي الجدول 
: ، فإن الجوانب ال5.1ف  وع هي كالتالي  بيئية الرئيسية المتعلقة بهذا المشر

 جودة المياه الجوفية 

  ءالضوضا 

 االنبعاثات وجودة الهواء 

 ترصيف المياه العادمة 

 التخلص من الحمأة والنفايات 
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 إدارة النفايات الخطرة 

 الحفاظ عىل الطاقة 

 القدرة والكفاءة التنظيمية 

جانب من الجوانب البيئية المذكورة أعاله جنًبا إل جنب مع نتائج التدقيق ( كل 5.1.8إل  5.1.1تعرض البنود التالية )

ي )أي الفجوات وحالة االمتثال(. 
 البيئ 

 مراقبة جودة المياه الجوفية. 5.1.1

 ي بخطة اإلدارة البيئية تماعات مع طاقم التشغيل والصيانةبناًء عىل فحص الموقع واالج
ام جزن  ، هناك الت  

ي مراق
 
ي تحت أحواض الت  واالجتماعية ف

 
ي الخزان الجوف

 
ي محطة معا شيحبة جودة المياه الجوفية ف

 
المياه لجة ف

ي شمال غزة العادمة
 
ستخدم هذه  حيث ،ف

ُ
ي  شيحت  األحواض لت

 
 . المياه العادمة المعالجة إل الخزان الجوف

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 4.4الجدول 
 
 ويحدد فيه معايتر مراقبة البرنامج  يعرض (1)الملحق  ف

ي المختتر الجودة ا
 
ي يجب فحصها ف

ي للو   لئ 
ادمة المياه العو المياه الجوفية  فحص لكل مناالطار الزمئ 

حماية المياه الجوفية من  إجراءاتهذا هو التحقق من فعالية  الفحوصاتالغرض من برنامج  المعالجة. 

ي حالة تدهور جودة المياه العادمة المعال
 
ي مبناء على التدقيق البيئي فقد تبين أن  . جةالتلوث المحتمل ف

 وظق 

ي 
 
ي شمال غزةالتشغيل والصيانة ف

 
ولكن  فحوصاتبتطبيق برنامج القاموا   محطة معالجة المياه العادمة ف

ي 
. بشكل جزن  ي الملحق  A3.1يعرض الجدول  بسبب نقص الدعم المالي

 
من نتائج اختبار المياه  عينة 3ف

ي الملحق  A3.2، ويعرض الجدول الجوفية
ي يقوم  المياه العادمة فحوصاتعينة من نتائج  3ف 

المعالجة الئ 

ي 
ي شمال غزةبها موظفو التشغيل والصيانة ف 

 .  محطة معالجة المياه العادمة ف 

  ي موقع  الفحوصاتتوضح
ات ف  ي محطة معالجة المياه العالسابقة لجودة المياه الجوفية أن تركتر  النت 

ادمة ف 

اوح بير   هلواقعة إل الغرب منوالمنطقة ا شمال غزة
،جم/ لم 100و 50يت  ترجع هذه المستويات العالية  لت 

ات إل ت ي بيت الهيا  المعالجة جزئًيا الواردة من المياه العادمة رشيحمن النت 
 محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي سبقت تشغيل  شيحإل أحواض الت  
ة الئ  ي الفت 

ي شمف 
 .  ال غزةمحطة معالجة المياه العادمة ف 

  ي أواخر عام  جودة أخرى للمياه الجوفية معايتر تم قياس
لتحديد أفضل المواقع والتصاميم آلبار  2017ف 

ي شمال غزةحول موقع المزمع إنشاؤها المراقبة 
 معايتر الجودةتضمنت  .  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي يمكن استخدامها  ة األمونيا والمنظفات والفينولالمقاس
ات لتلوث المياه، والئ  مياه الب الجوفية كمؤشر

ي اآلبار القريبة من أحواض الت   . جزئيا العادمة المعالجة 
، شيحيشتر قياس تركتر  األمونيا إل مستويات عالية ف 

ي اآلبار األبعد. ا بينما تم تسجيل تر 
ي تم الحصول عليها  كتر  أقل ف 

 7.8-1.1فات من للمنظ تراوحت النتائج الئ 

ي ملغم/لت  
ي للتلوث وجود تعتتر عالية آلبار المياه الجوفية وتشتر إل ، والئ  ا سجلت مستويات كم ،مصدر خارجر

ي بعض المواقع 18عالية نسبيا من الفينول وصلت إل 
 . ملغم/لت  ف 

  ي
شيح بشكلفحص أداء خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يتطلب برنامج المراقبة ف  ي  الت 

ض احو أ منتظم ف 

بسبب نقص ن ولك ات،موظفو التشغيل والصيانة جزئًيا لهذا المطلب من حيث تواتر االختبار امتثل  شيح،الت  

 . 2019الموظفير  توقف هذا االختبار منذ أغسطس 

 

 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةو ل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا

  شيح المياه الجوفية ومراقبة مستوى المياه  ةلمراقبة جوديجب إجراء برنامج شامل انتظام بتحت أحواض الت 

ي الجدول 
ي التشغيل والصيانة بناًء عىل التكرار الوارد ف 

من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  4.4من قبل موظق 

 (. 1)الملحق 

  ي تنفيذ فحص
شيح بشكلأداء ينبغ  ي األسبوع( من قبل موظ شيحض الت  احو أل منتظم  الت 

ي )مرة واحدة ف 
ق 

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. 
 التشغيل والصيانة كما هو موضح ف 

  ي  جودةلمراقبة سابقا الذي تم إعداده  لمياه الجوفيةاتحديث نمولج
وع،الممنطقة  أسفل الخزان الجوف   شر

ي  سيتم إجراء التحديث من قبل خبتر  وضمان حمايته. 
 ه الجوفية. نمذجة الميا ف 

  .ي التشغيل والصيانة عىل أداء االختبارات المطلوبة
ي تعيير  موظفير  إضافيير  لتعزيز قدرة موظق 

 ينبغ 
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 ءمراقبة الضوضا . 5.1.2

ا 
ً
ي شمال غزةلوفق

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ددة للتخفيف مح إجراءات، تم تطبيق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

لمعدات ا وضعتضمنت هذه اإلجراءات  وقد ،المركزية محطة الضخمحطة المعالجة و من انبعاثات الضوضاء أثناء تشغيل 

ها بك ي و/أو تجهتر 
بناًء عىل فحص الموقع واالجتماعات مع طاقم التشغيل  . صوتلل اتمالمنتجة للضوضاء داخل مبان 

ي هناك امتثال كامل لمتطلبات  والصيانة،
 
ي الضوضاء المنصوص عليها ف

 
وع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعالتحكم ف ية لمشر

ي شمال غزة
 
ي جميع المعدات المنتجة للضوضاء  توجد  . الرصف الصحي الطارئ ف

 خ أجهزة ضمغلقة )خاصة داخل مبان 

ي 
 
ي شمال غزةالهواء ف

 
ي محطة معالجة المياه العادمة ف

 
ي ف

جة محطة معال( ولم يتم الكشف عن أي ضجيج خارج المبان 

ي شمال غزة
 
 . أثناء زيارات الموقع ومحطة الضخ المركزية  المياه العادمة ف

وع الرصف الصحي الطارئ ل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي شمال غزة
 
 : ف

 لبيئية خطة اإلدارة ا ل أي إجراء فيما يتعلق بمراقبة الضوضاء بسبب االمتثال الكامل لمتطلباتال يلزم اتخا

ي شمال غزة
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  . واالجتماعية لمشر

 مراقبة االنبعاثات وجودة الهواء. 5.1.3

 ي ي
 
وع الرصف الصحي تطلب برنامج المراقبة ف ي شماخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

 
ان  ل غزةالطارئ ف

ي ملوثات الهواء يتم 
 
ي كال الموقعير  )المنبعثة التحكم ف

 
ي  محطة معالجة المياه العادمةمن مولدات الديزل ف

 
ف

 لوحظ حيث ،جراء أنه لم يتم االمتثال لهذا اال  من فحص الموقع ، اتضح(المركزيةمحطة الضخ و  شمال غزة

ي انقطاع التيا عند عند تشغيل مولدات الديزل 
ي ف 
ه يتم نا المركزيةمحطة الضخ محطة المعالجة و ر الكهربان 

ي الهواء دون  عادم المولد  اطالق
 إل مخاطر صحية وتلوث الهواء.  ؤديمما ي تصفيةف 

  ي موقع
ي الرائحة ف 

ي شمال غزةالتشغيل الصحيح لنظام التحكم ف 
 منكان    محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي شمال غزةخطة اإلدارة البيئية  متطلبات
وع الرصف الصحي الطارئ ف   كإجراء أساسي   واالجتماعية لمشر

ف عن لم يتم الكشحيث  االمتثال الكامل لهذا المتطلب، من فحص الموقع اتضح ،تخفيف من تلوث الهواء لل

ي  ، كما أنأي روائح كري  هة أثناء زيارات الموقع
ي الروائح ف 

ي شنظام التحكم ف 
ال ممحطة معالجة المياه العادمة ف 

ي يعمل   غزة
 جيدة.  حالة ميكانيكيةبشكل جيد وف 

  ي
ي الرائحة ف 

إلدارة البيئية خطة امن متطلبات  كانالمركزيةمحطة الضخ  موقعالتشغيل الصحيح لنظام التحكم ف 

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي الطارئ ف  من  تضحا ،لتلوث الهواء  تخفيفكإجراء أساسي لل  واالجتماعية لمشر

ي تم الكشف عن رائحة كري  هة حول مبئ  ال حيث عدم االمتثال لهذا المتطلب، فحص الموقع
ول وح مصاف 

ي مبئ   . 7رقم  حوضال
ي الرائحة ف 

ي نظام التحكم ف 
ي محطة الضخ  المصاف 

ي حالة س المركزيةف 
يئة ال يعمل وف 

اني ، وقد اتضح أنويجب إصالحه وتشغيله وصيانته بشكل صحيح ة  سبب عطل نظام الرائحة هو عدم وجود متر 

 للتشغيل والصيانة. كافية 

ي 
اعية خطة اإلدارة البيئية واالجتملم يتم لكر بعض الجوانب/المخاطر البيئية المتعلقة باالنبعاثات وجودة الهواء ف 

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي الطارئ ف  : نذكرها  لمشر  فيما يىلي

 ي محطة معالجة معاينة الموقع  لوحظ خالل
ه مياالأن نظام جمع الغاز الحيوي ومعالجته وإعادة استخدامه ف 

از الحيوي يتم حرق الغ الحيوي مثقوب وبالتالي  بالون تخزين الغاز ، كما لوحظ ان يعمل بشكل صحيحال  العادمة

سبب  تضح انمهم، واهواء وفقدان مصدر طاقة ملوثة لل المنتج باستخدام شعلة الطوارئ مما يخلق انبعاثات

 و أحه لم يتم إصال ، و القادمة عتر الحدود المجاورة عشوائيةالغاز الحيوي بسبب الذخائر ال تخزين تلف بالون

ي المستقبل  تلفهلمنع له إنشاء هيكل حماية 
 لإلصالح.  ةالالزمموارد المالية بسبب نقص الف 

  ي 7الفائض )رقم  حوضلوحظ أن
 حيث ان ،وصيانته بشكل غتر صحيحه يتم تشغيل المركزيةمحطة الضخ  ( ف 

وسالمة  ةعىل صحرائحة كري  هة تلوث الهواء وتسبب مخاطر  يصدر عنهالخام و  العادمةمياه الب ىل  تمم حوضال

ي االماكن المجاورة،
واتضح من زيارة الموقع ان تراكم المياه العادمة في حوض الفائض  العمال والمواطنير  ف 

ي معظم المضخات )حدث 
ي  3بسبب خلل ف 

لم يتم إصالح و ،المركزيةمحطة الضخ من أصل خمس مضخات( ف 

 المضخات بسبب نقص التمويل. 
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 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةو ل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا

 ي ملوثات الهواء
 
 عادم. لل فالتر عن طريق تركيب  الديزلمن انبعاثات مولدات  الناتجة التحكم ف

   ي مبئ
 
ي الرائحة ف

 
ي إصالح نظام التحكم ف

 
ي محطة  المصاف
 
 . الضخ المركزيةف

  ي الموجود وتشغيل نظام جمع ومعالجة الغاز الالحيوي تخزين الغاز  بالونإصالح
 
اه محطة معالجة الميوجود ف

ي شمال غزة
 
 .  العادمة ف

  ي
 
ة وبلدية طة المياه الفلسطينيووضع اتفاقية بير  سل المركزيةمحطة الضخ  التوقف عن التخلص من الحمأة ف

ي مكب  محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمةغزة للتخلص من حمأة 
 
 . جحر الديكف

  ي حوض الفائضتهوية أجهزة تركيب
 
ي  تحلللمنع حدوث  7رقم  ف

 كري  هة.   وائحر وانبعاث ال هوان 

 ي حالة شكاوى العمال أو المجتمع
 
ي كال الموقعير  الكري  هة  من الروائح أخذ عينات الهواء حسب الحاجة وف

 
ف

ي شمال غزة)
 
ي يجب قياسها هي  . (المركزية محطة الضخو   محطة معالجة المياه العادمة ف

الغازات الرئيسية الئ 

وجير   يتيد الهتر  (. الكري  هة رائحةلل المنتجةغازات ال) األمونيا وكتر

 ترصيف المياه العادمة. 5.1.4

 ي  مراقبةيتطلب برنامج ال
 
ي شمال غزةخطة اإلدارة ف

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف رنامًجا ب البيئية واالجتماعية لمشر

 لمراقبة جودة 
ً
ي 4.4)الجدول  العادمةمياه الشامال

 
ي الملحق ، ف

 
من  1خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، الوارد ف

يل التشغ مياه الرصف الصحي واجتماعات مع طاقم مختتر بناًء عىل مراجعة عينات نتائج  هذا التقرير(. 

ي لمتطلبات  والصيانة،
ي هناك امتثال جزن 

وع الرصف الصحي الطارئ ف  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي مراقبة جودة  شمال غزة
ي المعالجة  مياهالف 

ي شمال غزةف 
تشغيل القام موظفو  .  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي  والصيانة
. ا تمويلجزئًيا من حيث التكرار بسبب نقص ال اتبتطبيق برنامج االختبار  محطةالف  يعرض  لمالي

ي الملحق  A3.2الجدول 
ي يقوم بها موظفو التشغي العادمةلمياه ا اتختبار اعينة لنتائج من هذا القرير  3ف 

ل الئ 

ي 
ي شمال غزةتشتر هذه النتائج إل أن  . المعالجةمحطة والصيانة ف 

ي ت  محطة معالجة المياه العادمة ف  يتر معااللئر

نامج المراقبة بالرغم من للك  . للمعالجةالفلسطينية  كرار تمن حيث اليجب استئناف االمتثال الكامل لتر

ام المستمر بمعايتر جودة وتحقيق الجودة المطلوبة   
 المعالجة. المياه لضمان االلت 

 

ي تقرير أثناء فحص الموقع تم الكشف عن مخاطر بيئية مهمة 
وع الرصف ية واالجتماعية لمشر خطة اإلدارة البيئلم تذكر ف 

ي شمال غزة
 العادمةاه ميالتدفق  المياه العادمة. حيث لوحظترصيف  هذه المخاطر بمراقبةتتعلق ، و الصحي الطارئ ف 

ي المضخات ) محطة الضخ المركزية موقعبالخام إل المناطق المحيطة 
( لةمضخات معط 5من أصل  3بسبب خلل ف 

ي م 7فائض رقم ال حوضوعدم كفاية 
 
ا أي تدفق للمناطق المجاورة، يحدث هذا العالوة عىل للك . المركزيةحطة الضخ ف

ً
ض

ي شمال غزةل االستيعابيةقدرة العندما تنخفض 
شكل ي بسبب زيادة األحمال الهيدروليكية.  محطة معالجة المياه العادمة ف 

بة والهواء. عىل مخاطر تلوث  تدفقهذا ال تتعرض صحة وسالمة المجتمع وصحة وسالمة العمال   للك،عالوة عىل  الت 

 لمخاطر عالية. 

 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةو ل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا

  ي خطة اإلدارة البيئية  4.4تنفيذ برنامج شامل لمراقبة جودة مياه الرصف الصحي بناء عىل الجدول
ف 

ي الملحق واالجتماعية كما هو وار 
 من هذا التقرير.  1د ف 

  ي
ي المراج المركزيةمحطة الضخ  استبدال المعدات المعطوبة ف 

لهذا  عة الفنيةبأجهزة جديدة كما هو موضح ف 

وع )المضخات ي ، المشر
ي وتحصيل البيانات نظام، المصاف 

اف   ، إلخ(.  التحكم اإلشر

  ي برنامج بناء قدرات
وع ف  ي الشر

ي ة مختلفالمرافق صيانة وتشغيل اللتمكينهم من التشغيل  لموظق 
محطة ف 

ي شمال غزة
 بالطرق الفنية المناسبة.  محطة الضخ المركزيةو  معالجة المياه العادمة ف 

 وع ي التحضتر إلنشاء المرحلة الثانية من مشر
ي شمال غزة البدء ف 

ريق عن ط محطة معالجة المياه العادمة ف 

ح االنتهاء  تحديث/إعداد وثائق المناقصة.  ن ، بحيث يمك2020نهاية عام من إعداد وثائق المناقصة بحلول ُيقت 

ي 
ي يونيو  أعمال االنشاءالبدء ف 

ي 2021ف 
 . 2024بحلول عام تشغيل المرحلة الثانية ، ويمكن البدء ف 
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 ي  فائضبناء نظام تدفق ال
 
ناطق لمنع حدوث فيضانات عىل المكافية   يةسعة تخزينب محطة الضخ المركزيةف

ي المراجعة الفنيةكما هو المجاورة  
 
وع موضح ف ، وما إل 7الفائض رقم  حوض، )خط الفائض لمرافق هذا المشر

 للك(. 

 ي معطلة إصالح المعدات ال أو  استبدال
 
ي شمال غزة ف

 
ي  ومفصلكما هو موضح   محطة معالجة المياه العادمة ف

 
ف

وعالمراجعة الفنية  ي ) لمرافق هذا المشر
 
 (. الحيوي غاز ال تخزين ، بالونالمصاف

 ة والنفايات أالتخلص من الحم. 5.1.5

  ا
ً
ي شمال غزةلوفق

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ض  ، خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر تجميع  كان من المفت 

ي شمال غزةالحمأة الناتجة من 
 
ونقلها بواسطة  من محطة الضخ المركزيةو  محطة معالجة المياه العادمة ف

وقع أنه خالل زيارة المتبين من  . الفلسطينية جودة البيئة مرصح به من سلطةإل مكب نفايات  ،مقاول مرخص

ي موقعي
 
لنقل المالي لدفع تكاليف اموارد بسبب نقص ال محطة الضخ المركزية تم التخلص من الحمأة مؤخًرا ف

ي مكب مرصح به. 
 
ي موقع والتخلص ف

 
خ لضمحطة ا أكوام ضخمة من الحمأة ال تزال مخزنة بشكل غتر صحيح ف

نتيجة مستقرة مهضومة و عىل الرغم من حقيقة أن هذه الحمأة  كما لوحظ أثناء فحص الموقع.   المركزية

ي م
 
ي شمال غزةعالجتها ف

 
ي موقع  محطة معالجة المياه العادمة ف

 
، ةمحطة الضخ المركزيقبل التخلص منها ف

ات األخرىفإنها ال تزال تشك ا للبعوض والحشر
ً
ة الملوثة مأة الغنية بالمواد الذائبعصارة الحوقد تتسبب ، ل موطن

ي تتكون
بةتساقط األمطار أثناء  والئ  ي تلوث الت 

 
ي نهاي هذه العصارة تلوث وقد ، ف

 
ة المطاف إلا المياه الجوفية ف

ي وبالتالي  . من الحمأة بنفس الطريقة استمرت ممارسة التخلص
 
طة مح، فإن إجراءات إدارة الحمأة الحالية ف

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي ال تتوافق مع   معالجة المياه العادمة ف  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي شمال غزة
تعرض صحة وسالمة المجتمع وصحة وسالمة العمال لمخاطر و وتخلق مخاطر تلوث  الطارئ ف 

 . عالية

 : واالجتماعية البيئية رةاإلدا خطةل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا

  ي شمال غزةالناتجة عن حمأة الإعداد خطة إدارة
 لضمان الضخ المركزية ومحطة محطة معالجة المياه العادمة ف 

مياه يجب أن تتضمن الخطة اتفاقية بير  سلطة ال . سالمة إجراءات التعامل والتخلص منها بطريقة مقبولة بيئيا 

ي حمأة هذه الالفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من 
 . نفايات جحر الديكمكب  ف 

  ي شمال غزة منالناتجة التوقف عن التخلص من الحمأة
موقع محطة الضخ إل  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي كما يجب   ،المركزية
اكمة مؤخًرا ف   همكب نفايات مرصح بإل  المركزيةمحطة الضخ  التخلص من الحمأة المت 

 (. جحر الديك)مثل مكب 

 إدارة النفايات الخطرة. 5.1.6

ا 
ً
ي شمال غزةلوفق

وع الرصف الصحي الطارئ ف  بطة يتم تخفيف المخاطر المرت ، خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

حها  إجراءاتبانسكاب النفايات الخطرة ومعالجتها وتخزينها من خالل  ي هذا القسم من التقرير وتم محددة تم شر
لتحقق اف 

 . قم التشغيل والصيانة لها امتثال طامن 

   عىل المخاطر واالحتياطات واإلجراءات الخاصة حسب مهمة ومكان عمل كل منهم يجب تدريب الموظفير

ي يحتمل أن تكون ضارةالصحيح واالستخدام  تعاملبالتخزين اآلمن وال
اينة لوحظ اثناء مع ،لجميع المواد الئ 

ي بناء عىل  . الموقع عدم تطبيق هذا المتطلب
ي التشغيل والصيانة ف 

مياه محطة معالجة ال المقابالت مع موظق 

ي شمال غزة
ي محطة الضخو العادمة ف 

 التدريب المطلوب.  تبير  انهم لم يتلقوا  المركزية ف 

  وط الخطة البيئية واالجتماعية توفتر عىل  ينادر ق موظفير  مدربير  ب مزودةمحطة إسعافات أولية من ضمن شر

ي حاالت الطوارئ. التنسيق مع المستشفيات ا
 ،لبعدم االمتثال لهذا المطلوحظ اثناء معاينة الموقع  لمحلية ف 

معدات الطبية الالزمة وال يوجد موظفون مدربون ألداء للتفتقر فقد تبين وجود غرفة إسعاف أولية ولكنها 

 المهام المطلوبة. 

  ي حاالت االنسكاب  خطط استجابة للطوارئ للتعامل مع وتنفيذ إعداد
اثناء  لوحظ . لنفايات الخطرةل العرىص 

ا إل المقابال  عدم االمتثال لهذا المطلب. معاينة الموقع ومقابلة الموظفين 
ً
ة محطة معالجمدير  مع تاستناد

ي شمال غزة
 . ةالمطلوبلم يتم إعداد خطط الطوارئ  أنه اتضح المركزية ومدير محطة الضخ المياه العادمة ف 
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 ي حال تعرضهم للنفايات الخطل المالبس المناسبة لامالع ارتداء من حيثتعليمات السالمة  اعاتب
 
 . رةتحميهم ف

وظفير  تزويد الم عدممن تفتيش الموقع  ، فقد لوحظالمطلبلوحظ اثناء معاينة الموقع التطبيق الجزئي لهذا 

ي 
 
ي شمال غزةالحاليير  ف

 
 بكافة معدات الحماية الشخصية المطلوبة.  محطة معالجة المياه العادمة ف

 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةو ل لمتطلبات اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثا

 ي تطوير نظام كامل للصحة والسالمة المهنية لك
ي شمال غ) الموقعير   ال ينبغ 

 
  زةمحطة معالجة المياه العادمة ف

ة التشغيل والصيانة. المركزيةمحطة الضخ و  : م المثال ال الحرص عىل سبيل النظام  سيشمل هذا  ( لفت   ا يىلي

عىل المخاطر واالحتياطات واإلجراءات حسب مهمة ومكان عمل كل منهم يجب تدريب الموظفير   -

ي يحتمل أن تكون ضارة. 
 الخاصة بالتخزين اآلمن والتعامل مع واستخدام جميع المواد الئ 

ي التشغيل والصيانة بمعدات -
اد لتعامل مع المو والمعدات المناسبة لالوقاية الشخصية  تزويد موظق 

 الخطرة مثل البوليمرات والزيوت ومواد التشحيم. 

ي  ينقادر  موظفير  مدربير  ب مزودةمحطة إسعافات أولية توفتر  -
 
 عىل التنسيق مع المستشفيات المحلية ف

 . حاالت الطوارئ

ي  نسكاباال لحوادث للطوارئ إعداد وتنفيذ خطط استجابة  -
 . للنفايات الخطرة العرىص 

 عىل الطاقةالحفاظ . 5.1.7

ي شمال غزة ذكر تلم 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ومع  ،مشكلة الحفاظ عىل الطاقة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ة السابقة، للك ا للختر
ً
ي االعتبار وفق

وع بالحفاظ عىل الطاقة ويجب أخذها ف  وباإلمكان  ،، ترتبط بعض المخاطر بهذا المشر

:  إجراءاتتخفيف هذه المخاطر من خالل   محددة موضحة فيما يىلي

  ي شمال غزةإن
 اقةاحتياجاتها من الطمعرضة لخطر نقص الطاقة بسبب ارتفاع  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي غزة.  3)حوالي 
فيف هذا الخطر باستخدام مصادر الطاقة خمن الممكن ت ميجاوات( وبسبب أزمات الطاقة ف 

ي تم  لحيوي. المتجددة مثل الطاقة الشمسية والغاز ا
ا إل المعلومات الئ 

ً
جمعها من سلطة المياه استناد

الخاليا صندوق المناخ األخرص  إلنشاء نظام  ومن AFDوكالة التنمية الفرنسية  ، تم توفتر أموال منالفلسطينية

ي  الشمسية
، كعالوة عىل لل ميجاوات ولكن لم يتم تصميمها أو إنشائها بعد.  5إلنتاج حوالي  محطة المعالجةف 

 بنظام إنتاج الغاز الحيوي ولكنه يحتاج إل اإلصالح والتشغيل.  فإن محطة المعالجة نفسها مجهزة

 ي شمال غزةتعرض ت
منها،  الناتج حرق الغاز الحيويجراء لخطر تلوث الهواء من  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي المحطة وينتج منأن الغاز المنتج يتم حرقه باستخدام الشعلة الموجودة  أثناء زيارة الموقع لوحظ وقد 
 ف 

اق  يتم حرق الغاز الحيوي ألن بالون تخزين الغاز مثقوب ويجب إصالحه وحمايته من و هواء. للملوثات االحت 

ي 
لغاز الحيوي اإل إصالح لبدء إنتاج حتاج ت نظام الغاز  جميع مكونات فإن باإلضافة لذلك . لالمستقبالتخريب ف 

ي لمتطلبات الحفاظ عىل الطاقة ومعايتر البنك وبناًء عىل للك وتخزينه واستخدامه. 
، يتم تحقيق االمتثال الجزن 

 . 3و  1رقم الدولي 

 

ي موضوع المحافظة عىل الطاقة اإلجراءات الموىص بها 
 : ف 

 ي طاقة شمسية   إنشاء نظام
ي شمال  كما هو مخطط واستخدامه إلنتاج الطاقة ف 

محطة معالجة المياه العادمة ف 

 .  غزة

  ي محطة توليد الكهرباء المحلية واستخدام الغاز الحيوي المنتج إلنتاج
إصالح وتشغيل نظام الغاز الحيوي ف 

 الطاقة. 

 القدرة والكفاءة التنظيمية. 5.1.8

ي شمال غزة تحدد 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  ولة المؤسسات المسئو  األشخاص خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

اف عىل كل  ي برنامج اإلدارة بند عن التنفيذ واإلشر
ي اإلدارة البيئية  الخطة تقدمو، ف 

ا المخطط التنظيمي لموظق 
ً
من ضأيض

ي سلطة المياهع اري    وحدة إدارة المش
ي تمت مالحظتها خالل هذا التدقيق فيما  لات االهتمامنقاط أهم الفيما يىلي  . ف 

الئ 

ي سلطة المياه الفلسطينية:  اتيةيتعلق بالمسؤوليات المؤسس
 ونظام اإلدارة البيئية ف 

 اتيةلمسؤوليات المؤسسا : 
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اه محطة معالجة الميكان من المخطط أن تتحمل مصلحة مياه بلديات الساحل المسؤولية الكاملة عن تشغيل وصيانة 

ي شم
 
ض نقل معظم مسؤوليات سلطة المياه الفلسطينية/وحدة و محطة الضخ المركزية،و  ال غزةالعادمة ف كان من المفت 

لوحظ اثناء  مة. منظ عملها كجهةسلطة المياه الفلسطينية  مارسع إل مصلحة مياه بلديات الساحل بينما ستي    ر اإدارة المش

تيبات فيما يتعلق بهذه  ا جزئي متثاال االتدقيق  ية الكاملة عن تتحمل المسؤولمياه بلديات الساحل لحة مصحيث إن الت 

ي شمال غزةتشغيل  عنتتحمل أي مسؤولية بينما ال  المركزية محطة الضخ تشغيل
 
 يثح محطة معالجة المياه العادمة ف

ي سلطة المياه عي    ر اوحدة إدارة المش تقوم
 
ض إعادة ترتيب الهيكل  . هذه المحطةوتشغيل بإدارة  ف ي لمؤسسامن المفت 

 ان 

وع ي شمال غزة واإلداري لتشغيل مكونات مشر
 
ي بير   الرصف الصحي الطارئ ف

 
مصلحة المياه ووحدة إدارة المشاري    ع ف

ي  سلطةتم لكر مؤسسات أخرى مثل  . سلطة المياه
 
خطة اإلدارة البيئية  جودة البيئة وزارة الزراعة ووزارة الصحة ف

ي شمال غز 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ي عملو ،كمؤسسات مراقبة  ةواالجتماعية لمشر

 
ية ال تزال هذه المؤسسات تشارك ف

ي 
 
ي شمال غزة المراقبة ف

 
 . محطة معالجة المياه العادمة ف

 ي   واالجتماعية الممارسة الحالية لنظام اإلدارة البيئية
 
 : سلطة المياه الفلسطينية/وحدة المشاري    عف

وعوضعت سلطة المياه الفلسطينية خطة إدارة بيئية واجتماعية  ي شمال غزة لمشر
 
مواكبة ل الرصف الصحي الطارئ ف

ي واجتماعي  لمتابعة 2006منذ عام  الدولي  السياسة البيئية واالجتماعية للبنك
ض تعيير  موظف بيئ 

ظام ن. كان من المفت 

ي نظامو  البيئية اإلدارة
 
، لم يتم ظلسوء الح . اإلدارة البيئية واالجتماعية االجتماعية مع المؤسسات األخرى المشاركة ف

ي واجتماعي تعيير  
ة تقوم وحدة إدارة المش بسبب صعوبات التمويل.  موظف بيئ  ع بتعيير  ي    ر اومع للك، خالل هذه الفت 

ي و الموظف ال ليقوم بدور أحد موظفيها 
ي يمسؤول ليتحملجتماعي اال بيئ 

طة خة قيادة عملية المراقبة كما هو مذكور ف 

وع  ي شمال غزةاإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر
يكة معوللك بالتعاون  الرصف الصحي الطارئ ف  )سلطة  المؤسسات الشر

 وأصحاب المصلحة اآلخرين. جودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة( 

 التوصيات: 

تيب الحالي لنظام  ي واجتماعي االجتماعية و  البيئية اإلدارةإن الت 
غتر مناسب ويجب تعزيزه من خالل تعيير  موظف بيئ 

ي االجتماعية و  البيئية نظام اإلدارةيمتلك الكفاءة لقيادة  صصتخم
 . الفلسطينية المياه سلطة/وحدة إدارة المشاري    عف 

 االمتثال لمتطلبات الرقابة االجتماعية. 5.2
ي شمال غزةحددت 

وع الرصف الصحي الطارئ ف  ( مجموعة من معايتر 1)الملحق  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي و 
ات األداء االجتماعي الئ  ض مراقبتها أثناء مرحلة التشغيل والصيانة. يجب مؤشر متطلبات  5.2الجدول  بير  ي من المفت 

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي الطارئ ف  االجتماعي  تدقيقنتائج الباالضافة ال  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي 
ي شمال غزةمحطة معالجة اإلجراءات التشغيل والصيانة ف 

 كما هو  . المركزية وموقع محطة الضخ لمياه العادمة ف 

ي الجدول 
: و الجوانب  فإن ،5.2موضح ف  وع هي  القضايا االجتماعية الرئيسية المتعلقة بهذا المشر

  ي للك إدارة الصحة والسالمة المهنية.  العملظروف العمالة و
 بما ف 

  .صحة وسالمة المجتمع 

  اك أصحاب المصلحة والتشاور  العام. إشر

 تدقيقنتائج ال االضافة الب( كل جانب من الجوانب االجتماعية المذكورة أعاله 5.2.3إل  5.2.1تعرض البنود التالية )

ي 
 )الثغرات وحالة االمتثال(. البيئ 

 وإدارة الصحة والسالمة المهنيةالعمل ظروف و  العمالة. 5.2.1

ة تشغيل  ي فت 
ا لمعايتر البنك الدولي للصحة والسالمة، يجب أن تكون الخطط والتقارير المحددة متاحة ف 

ً
حطة موفق

ي شمال غزة
للك: ظروف العمل، واإلدارة وكذلك التوظيف وإدارة  ويشمل المركزية محطة الضخو  معالجة المياه العادمة ف 

ية، وعمالة األطفال، و  وخطة إدارة الصحة عمال للتظلم الآلية  نظام . إنالسلوك للعمالنة مدو ارشادات الموارد البشر

ي يجب من والسالمة المهنية هي 
وع أن تتضمنها القضايا الئ  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إدارة العمالة لمشر

 اإلدارة المستدامة للمياه العادمة. 

ي جزأين: 
 فيما يىلي وصف لنتائج المراجعة المقدمة ف 
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 ة والسالمة المهنية. الصح -

 . العمل ظروفو  العمالة -

 

 قضايا الصحة والسالمة المهنية:  . أ 

  ا
ً
ي شمال غزةلوفق

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ض  ، خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر أن  كان من المفت 

يستخدم الموظفون معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحمايتهم وسالمتهم الصحية، تمت مالحظة امتثاال 

جزئيا لهذا المطلب نظًرا ألن الموظفير  يستخدمون بعض معدات الوقاية الشخصية القياسية مثل الخولات 

ات ولكن ال يزالون بحاجة إل معدات أخرى مثل األح ذية الواقية والنظارات والقناع والبدلة المناسبة والست 

ا لمتطلبات الصحة والسالمة البيئية للبنك الدولي  عند التعامل مع 
ً
المواد الكيميائية. عالوة عىل للك، ووفق

 للمواد الكيميائية (. عند التعرض استخدام معدات الحماية الشخصية الخاصة   العماليجب عىلق

 ض أن تكون ي  كان من المفت 
 
ادمة محطة معالجة المياه العهناك محطة إسعافات أولية مزودة بموظفير  مدربير  ف

ي شمال غزة
 
ي حالة الطوارئ. لوحظ امتثاال جزئيا ف

 
، بحيث تكون قادرة عىل التنسيق مع المستشفيات المحلية ف

ي المبئ  اإلداري لمحطة 
 
 ها ج ، ولكنمعالالفيما يتعلق بهذه المشكلة، حيث تم تحديد غرفة إسعافات أولية ف

فون مدربون عالوة عىل للكتفتقر إل األثاث المناسب ومعدات اإلسعافات األولية.  ، ال يوجد موظفون محت 

 عىل إجراءات ومهارات اإلسعافات األولية. 

  ض تدريب الموظفير  عىل المخاطر واالحتياطات واإلجراءات الخاصة بالتخزين اآلمن والتعامل كان من المفت 

ي يحتمل أن تكون ضارة. بناء عىل معاينة الموقع لم يالحظ امتثاال لهذه طرق مع و 
استخدام جميع المواد الئ 

 المتطلبات، حيث لم يتم تدريب الموظفير  الجدد عىل التعامل مع المواد الكيميائية )مثل البوليمرات( والحمأة. 

 ي مكان العمل تهوية مناسبة لت
ات وغرف  األكسجير  وخفض درجة جديد يجب أن يكون ف  الحرارة )المختتر

ا لمتطلبات 
ً
وري وجود نظام تهو ف الصحة والسالمة البيئية للبنك الدولي التحكم، إلخ.( وفق ية إنه من الرص 

ي حالة انبعاث الغازات أو الغبار فيها. لوحظ امتثاال جزئيا فيما يتعلق بالتهوية حيث 
ي األماكن المغلقة ف 

مناسب ف 

ي 
ي شمال غزةمحطة ان معدات التهوية ف 

تعمل بشكل جيد باستثناء مبئ  المعالجة  معالجة المياه العادمة ف 

ي ، فإن نظام الالمركزية محطة الضخاما بالنسبة ل األولية حيث ان نظام التهوية فيها يحتاج إل إصالح. 
تهوية ف 

 مبئ  المعالجة األولية ال يعمل ويحتاج إل إصالح. 

 

 : لالعمظروف و  العمالة . ب

ي شمال غزة خطةال تتضمن 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  ة بإدارة اإلجراءات المتعلقعىل  اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ية   إدارة ومراقبة ظروف العمل. و التوظيف والموارد البشر

 

  عمالللتظلم الآلية نظام: 

ي شمال غزةتشتر 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  لمات إل مراقبة مضمون وعدد التظ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي نظام إل  الواردة من أصحاب المصلحة، ولكنها ال تشتر 
وعتظلم لآلية نظام عن  تختلفآلية تظلم العمال والئ  ، لمشر

وع اإلدارة  آلية تظلم خاصة بالعمال لذلك يجب تجهتر   ي سيتم إعدادها لمشر
ضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الئ 

ي  ،لمياه العادمةالمستدامة ل
ي التشغيل والصيانة الحاليير  ف 

ي شأما بالنسبة لموظق 
 مال غزةمحطة معالجة المياه العادمة ف 

ي سلطة المياه الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر أن  المركزية ومحطة الضخ
فيستخدمون نظام التظلم الخاص بموظق 

ي سلطة المياه ستك
وع اإلدارة المستدامة للمياه نسخة معدلة من آلية التظلم الخاص بموظق  ون جاهزة قبل بدء مشر

ي هذه الفقرة 
ي التشغيل والصيانة للتظلمات. بناء عىل المعلومات المذكورة ف 

العادمة، وسيتم استخدامها من قبل موظق 

ي لمتطلبات 
ي شمال غزةاتضح وجود امتثال جزن 

وع الرصف الصحي الطارئ ف  يما ف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

 . يتعلق بآلية تظلم العمال 

 موظفير  وتدريبهم: عمال والالتواصل مع ال 

ي شمال غزةبناًء عىل 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  ض أن يت  ، خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر لق  العمال كان من المفت 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة ي العديد من المجاالت مثل تشغيل مشر
ة المهنية والصح تدريبا بيئيا واجتماعيا ف 

ي الصيانة والتشغيل الجدد قد تلقوا تدريًبا عىل بعض  والسالمة. 
بناء عىل التدقيق الذي تم إجراؤه اتضح أن بعض موظق 
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السالمة أثناء التشغيل واعمال الصيانة. ومع للك،  إجراءاتمثل: اإلسعافات األولية واستخدام طفاية الحريق و  القضايا 

ي األقسام 
 
ي العديد من الموضوعات األخرى كما هو مذكور ف

 
من هذا  5.2و 5.1مازال الموظفون والعمال بحاجة للتدريب ف

ي هذه الف
 
ي لمتطلبات فيما يتعلق بتدريب العمال. التقرير. بناء عىل المعلومات المذكورة ف

 قرة اتضح وجود امتثال جزن 

 جنس عىل القائم مخاطر العنف ال :  واالعتداء الجنسي

ي شمال غزةلم تركز 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف عىل قائم العىل قضية العنف  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ا لمعايتر  واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم لا. ومع للك، فإن العنف واالعتداء الجنسي جنس ال
ً
ة وفق  لهما أهمية كبتر

ي تم جم
ا للمعلومات الئ 

ً
وعالبنك الدولي االجتماعية. وفق  ، ال توجد خطط أو إجراءاتعها من الموقع ومن وثائق المشر

ي تضمير  وبالتالي إدارية تتعلق بهذه المشكلة. 
واالعتداء نس جعىل القائم الالتخفيف من مخاطر العنف  إجراءات، ينبغ 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة لتغطية هذه القضية المهمة.  الجنسي  ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر
 
 ف

  :الحقوق القانونية للعمال ومدونة قواعد السلوك للقوى العاملة 

وع الرصف الصحي الطبناًء عىل  ي شمال غزةخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر
 
ض أن يتل ارئ ف ق  العمال ، كان من المفت 

ي تم جمعها من الموقع ومن وثائق 
ا للمعلومات الئ 

ً
تدريبا بشأن حقوقهم القانونية ومدونة سلوك القوى العاملة. وفق

ي هذه الفقر 
 
وع اتضح أن الموظفير  الحاليير  لم يتلقوا التدريب المطلوب. بناء عىل المعلومات المذكورة ف اتضح  ةالمشر

ي شمال غزةعدم وجود امتثال لمتطلبات 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف يما يتعلق ف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي خطة 
ي تضمير  هذا التدريب ف 

بتدريب العمال وتثقيفهم بحقوقهم القانونية وبمدونة سلوك القوى العاملة، لذلك ينبغ 

وع خطة اإلدارة المستدامة للمياه العادمة.  العمالة وخطة إدارة اإلدارة البيئية واالجتماعية ي سيتم إعدادها لمشر
 الئ 

وع الرصف الصحي الطارئ اإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثال لمتطلبات  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

ي شمال غزة
 : ف 

 س يجب عىل العامل ارتداء المالب تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية تنفيذا لتعليمات السالمة، حيث

ي كال الموقعير  )
ي شمال غزةالمناسبة ف 

 (. المركزية محطة الضخو  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 ي  توفتر التدريب عىل إجراءات الصحة والسالمة المهنية
ي محطئ 

المعالجة  لجميع المشغلير  والعمال ف 

 ، كل بما يتالءم مع طبيعة عمله. والضخ

  ي محطة الضخ المركزية بحيث تكون مزودة بموظفير  مدربير  )من  إسعافات أوليةإنشاء غرفة
 ،(3إل  2ف 

ي حالة الطوارئ. 
 عىل ان تكون هذه الغرفة قادرة عىل التنسيق مع المستشفيات المحلية ف 

 ي تزويد غرفة اإلسعافات األولية الموجود
ي شمال غزةة ف 

عدات والمباألثاث  محطة معالجة المياه العادمة ف 

 موظفير  مختارين عىل مهارات وإجراءات اإلسعافات األولية.  3إل  2الناقصة والالزمة وتدريب 

  ي محطة الضخ المركزية بسعة تخزينية كافية لمنع حدوث فيضانات عىل المناطق
بناء نظام التدفق الفائض ف 

ي المراجعة الفنية لمرافق
وع )خط الف المجاورة كما هو موضح ف  وما  ،7حوض الفائض رقم  ،ائضهذا المشر

 إل للك ...(. 

 ي  لةاستبدال أو إصالح المعدات المعط
ي شمال غزةف 

ل ومفص كما هو موضح  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي المراجعة الفنية لمرافق
ي  ف 

وع )المصاف   بالون تخزين الغاز الحيوي(.  ،هذا المشر

  ي
وع ف  ي البرنامج بناء تنفيذ الشر

ي التشغيل لتمكينهم من صيانة وتشغيل المرافق المختلفة ف 
 قدرات لموظق 

ي شمال غزة
 ومحطة الضخ المركزية بالطرق الفنية المناسبة.  محطة معالجة المياه العادمة ف 

  ي محطة الضخ المركزية التفكيك
ي غرفة المضخات  منلوحات الكهربائية ف 

ي و طابق السفىلي ال ف 
تركيبها ف 

ي  الطابق
  وضع آمن. العلوي ف 

  ي قد
ة العشوائية الئ  إنشاء تعزيزات إضافية لهيكل الحماية الحالي لبالون تخزين الغاز الحيوي ضد الذختر

ر  ي المستقبل حيث ان محطة المعالجة قريبة من الحدود. تلحق به رص 
 ف 

  العاملة. قوى للسلوك التنظيم جلسات توعية وتثقيف للعمال بحقوقهم القانونية ومدونة قواعد 

 وع حول قضايا العنف ت ي موقع المشر
جنس  العىلقائم النظيم جلسات توعية وتثقيف العمال والمجتمع ف 

ي لضحايا العنف و  واالعتداء الجنسي 
 . جنسي واالعتداء الجنس عىل القائم الآليات التظلم، ومسارات التقاىص 
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 ي عىل النوع االجتماعي أو االستغالل واالعتداء الجنس
جنس عىل القائم اليجب مراقبة مخاطر العنف المبئ 

وع. واالعتداء الجنسير     بشكل مستمر طوال دورة حياة المشر

  تبع ، وتقوية قدرتها عىل تواالعتداء الجنسي جنس عىل القائم اليجب تعزيز آلية التظلم الخاصة بالعنف

ي للك تعزيز هذه اآللية بنظام تغذية راجعة 
 
الشكاوى المتعلقة بهذين النوعير  من العنف بشكل خاص، بما ف

ي الوقت المناسب بشأن اإلجراءات 
 
تمكن المشتكي من الحصول عىل إجابات رسمية بطريقة منتظمة وف

 المتخذة لالستجابة لشكواه. 

 المجتمعيةالصحة والسالمة . 5.2.2

ي شمال غزةبناًء عىل مراجعة 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف طة تم إعداد خ، فقد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

وع و  صحة وسالمة مجتمعية ي للك المخاطر المتوقعة من أنشطة المشر
 
التخفيف  إجراءاتلمرحلة التشغيل بما ف

ي أحواض الت  غرق الناس احتمالية الخطة  تضمنتحيث  ،المطلوبة
 
ي ف

 
وث الهواء ، وتل، والسالمة المروريةمحطةالشيح ف

الة ح . واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم المثل العنف  تدقيقمخاطر أخرى خالل عملية ال وقد تم تحديد  المحتمل. 

ي تنفيذ 
 
:  إجراءاتاالمتثال ف  التخفيف لجميع المخاطر المذكورة هي كما يىلي

 ي شمال غزةم تم تركيب سياج مناسب حول
 
اء كإجر   المركزية محطة الضخ ا و  حطة معالجة المياه العادمة ف

 للتخفيف من مخاطر الغرق. 

 ة معظم األنشط ، حيث أنحركة المرور أثناء التشغيل والصيانة ضئيلة وال تشكل أي خطر عىل المجتمع

 . المركزية محطة الضخو معالجة المحطة قغي محدودة داخل مو 

 ي معالجة المحطة التخلص من الحمأة من  يتم
ق مع توافتوال  مناسبةغتر بطريقة  المركزيةمحطة الضخ  ف 

اكمةالمعايتر البيئية واالجتماعية.  ات األخرى فقد اصبحت الحمأة المت  ا للبعوض والحشر
ً
قد تتسبب و  ،موطن

بةعصارتها الغنية بالمواد الملوثة  ي تلوث الت 
ي نهاية المطاف إلا اسالمياه الجوفي وقد تلوث، ف 

تمرت ة ف 

  . من الحمأة بنفس الطريقة ممارسة التخلص

  نه، كما أبأي إجراء من إجراءات التخفيف واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم الال يتم معالجة مخاطر العنف 

وع مواقع ب المحيط لم يتم تثقيف العمال والمجتمع نف القانونية ومسار اإلحالة لضحايا الع همحول حقوقالمشر

ي عىل 
ي ولم يتم تضمير   ،هذه المخاطر المبئ 

م إعداد ت استدراكا لهذا الخلل فقد و تظم آلية الهذه المخاطر ف 

ي تتضمن آلية التظلم ،ةالمصلحخطة مشاركة أصحاب 
اًء عىل بن لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيير   والئ 

وع واالجتماعية  البيئية المتطلبات  . اإلدارة المستدامة لمياه المعالجةالمطلوبة لمشر

 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةاإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثال لمتطلبات 

 : واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم الالتوصيات المتعلقة بمخاطر العنف  -أ 

  وع حول قضايا العنف ي موقع المشر
جنس  العىلقائم التنظيم جلسات توعية وتثقيف العمال والمجتمع ف 

ي  اتومسار وآليات التظلم،  واالعتداء الجنسي 
 . العنفهذا لضحايا  التقاىص 

  وع واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم اليجب مراقبة مخاطر العنف  . بشكل مستمر طوال دورة حياة المشر

  تتبع  وتقوية قدرتها عىل ،واالعتداء الجنسي جنس عىل القائم البالعنف  ةالخاص آلية التظلميجب تعزيز

ي للك بهذين النوعير  من العنف بشكل خاصالشكاوى المتعلقة 
 راجعةغذية تتعزيز هذه اآللية بنظام ، بما ف 

ي الوقت ال عىل إجابات لحصولتمكن المشتكي من ا
 بشأن اإلجراءاتمناسب رسمية بطريقة منتظمة وف 

 . واهشكلالمتخذة لالستجابة 

 

 التوصيات الفنية المتعلقة بالسالمة والحماية الصحية:  -ب

  ي محطة الضخ  الموجود المطرقة المائيةإصالح خزان
وملحقاته لحماية خط الضغط من االنفجار  المركزيةف 

ي الخزان مستوى ، مجساتهواء  مضخات 3)
 (. الماء ف 

  ي  لةالمعطاستبدال المعدات
ي المراجعة الفنية لهذا   محطة الضخ المركزيةف 

بأجهزة جديدة كما هو موضح ف 

وع )المضخات،  ي المشر
ي وتحصيل البيانات نظام، المصاف 

اف   . ، إلخ(التحكم اإلشر
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  ي برنامج بناء
 
وع ف ي قدرات الالشر

ي تلفة مخالمرافق لتمكينهم من صيانة وتشغيل الالتشغيل  لموظق 
 
محطة ف

ي شمال غزةمعالجة الم
 
 بالطرق الفنية المناسبة.  محطة الضخ المركزيةو   ياه العادمة ف

  ي شمال غزة لبناء المرحلة الثانية من عطاءإعداد وثائق
 
مل لزيادة قدرتها للتعا محطة معالجة المياه العادمة ف

 التلوث. أحمال مع زيادة األحمال الهيدروليكية و 

  ي شمال غزةمن الناتجة التوقف عن التخلص من الحمأة
 
ي  محطة معالجة المياه العادمة ف

 
محطة الضخ  ف

ي نفس الوقت البدء بالمركزية
 
ي ، وف

 
اكمة ف  فاياتنإل مكب  محطة الضخ المركزيةالتخلص من الحمأة المت 

ي مدينة غزة)مثل مكب  رخصم
 
 (. جحر الديك ف

  ي شمال غزةلإعداد خطة إدارة الحمأة
 
والتخلص منها بطريقة  التعامللضمان  محطة معالجة المياه العادمة ف

. يجب أن تتضمن الخطة اتفاقية بير  سلطة المياه الفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من حمأة محطة 
ً
آمنة بيئيا

 . جحر الديكإل مكب  المياه العادمةمعالجة 

  إلعادمة محطة معالجة المياه المن  نقلها  المحتمل للحمأة أثناء دارة السيطرة عىل االنسكابإعداد خطة إل 

 . رخصمكب النفايات الم

 مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة. 5.2.3

ا 
ً
ي شمال غزةلوفق

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف مالت إجراء ح من المطلوب فإنه خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

وع   لمركزيةمحطة الضخ او  معالجةالمحطة لالجمهور عىل حالة التشغيل والصيانة  الطالعإعالمية عامة أثناء تشغيل المشر

ي تم جمعها من الموقع ومن . طلبتذا المله ا جزئي امتثاال وحظ ل وقد
ا للمعلومات الئ 

ً
 سلطة/المشاري    عإدارة  وحدةوفق

ي المشر مع مختلف أصحاب المصلح واصلتبدأت بالسلطة المياه الفلسطينية  فإن ،الفلسطينية المياه
وع منذ نهاية ة ف 

ي بيت الهيا ، كجزء من إعداد خطة وقف تشغيل 2017عام 
ي يمحطة معالجة المياه العادمة ف 

ل قع داخل موقعها ك، والئ 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة 7من محطة الضخ المركزية وحوض الفائض رقم  .وهما مكونان اساسيان من مشر

اك أصحاب المصل فقد  عالوة عىل للك، وع تم تنفيذ عدد من أنشطة إشر اإلدارة المستدامة للمياه حة أثناء إعداد مشر

وع و تهممشارك واجباستهدفت األنشطة أصحاب المصلحة الرئيسيير  ال . مةالعاد ي المشر
ي ف 

 كةإعداد خطة المشار ف 

:  تشمل ،المجتمعية  هذه األنشطة ما يىلي

 وع بشكل تأثرها المتوقع عام مع المجتمعات المحلية  تشاوري اجتماع  . 2019ديسمتر  3بتاري    خ مباشر  بالمشر

 ( 2019نوفمتر  28-25اجتماعات غتر رسمية مع البلديات والهيئات الحكومية .) 

ي 
طة خ ال تزال مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة بحاجة إل التحسير  أثناء التشغيل والصيانة كما هو موضح ف 

ي  أصحاب المصلحةمشاركة 
وع  ها تم إعداد والئ   . تدامة للمياه العادمةاإلدارة المسلمشر

 : واالجتماعية البيئية اإلدارة خطةاإلجراءات الموىص بها لسد فجوات االمتثال لمتطلبات 

  ي
ي واالجتماعي بما ف 

وط اإلطار البيئ  ا لشر
ً
ي تم إعدادها وفق

اعتماد وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة الئ 

 للك: 

 الخاصة بالمشاورات. اإلجراءات وضع إجراءات فعالة لنشر المعلومات و  -

وع  األطراف األساسية المشاركةتدريب  - ي تنفيذ المشر
 . تنفيذ الخطة حسب الحاجةعىل ف 

وع لقاءات تشاورية معتنظيم  - ي جميع مراحل المشر
 . أصحاب المصلحة ف 

ي نشر إنشاء قنوات اتصال مناسبة للحفاظ عىل المشاركة المستمرة و  -
ي قد تنشأ ف 

 المعلومات اإلضافية الئ 

وعا  . لمراحل الرئيسية من دورة المشر

وع ب الشكاوى المتعلقةإنشاء آلية لمعالجة  - ي تضمن و المشر
وعاستالم الشكاوى الالئ   مقدمة حول المشر

ي مناسب. 
 والتعامل معها ضمن إطار زمئ 

 

حها بالاليلخصان اهم نتائج  5.2و 5.1الجدولير   ي تم شر
ي واالجتماعي الئ 

ي القسم تتدقيق البيئ 
من هذا  5فصيل ف 

 التقرير. 
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ي 5.1جدول 
ي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف 

ي شمال غزة: ملخص نتائج التدقيق البيئ 
خطة اإلدارة ة بحسب مطلوبمع اإلجراءات ال المركزيةومحطة الضخ  محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي الطارئ ف   البيئية واالجتماعية لمشر

رقم 

 البند
 إجراءات التخفيف المطلوبة القضية/الخطر البيئي

 تقييم مدى االمتثال
 وصف حالة االمتثال

 ال يوجد امتثال امتثال جزئي امتثال كامل

      جودة المياه الجوفية 5.1.1

تلوث المياه الجوفية في موقع أحواض  

 في العادمة المياه معالجة محطةالترشيح في 

 :غزة شمال

 التلوث بالنترات اتساع دائرة 

 الملوحة 

  بكتيريا القولون البرازية 

 زيادة مستوى الملوثات السامة 

 بانتظام من الموادالترشيح أحواض  تنظيف -
 ☐ ☐ ☒ المترسبة الدقيقة والمواد العضوية

امتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

إزالة واألحواض بانتظام  تنظيفيتم حاليًا حيث 

حسب  المواد المترسبة الدقيقة والمواد العضوية

 المطلوب.

نظام مراقبة شامل لجودة المياه الجوفية  -
ومنسوب المياه في الخزان الجوفي )بحسب 

من خطة اإلدارة البيئية  4.4جدول 

واالجتماعية الخاصة بمشروع الصرف 
الصحي الطارئ والمرفق في ملحق رقم 

ص حويشمل ذلك ف-( من هذا التقرير( 1)

 جودة المياه العادمة المعالجة.

☐ ☒ ☐ 

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يتم حاليًا إجراء فحوصات لجودة حيث السابقة 

ومنسوب المياه الجوفية لكن ليس ضمن المعدل 

من خطة اإلدارة البيئية  4.4المطلوب بحسب جدول 

واالجتماعية الخاصة بمشروع الصرف الصحي 

 ( من هذا التقرير.1في ملحق رقم )الطارئ والمرفق 

 فحص أداء عملية الترشيح بشكل منتظم. -

☐ ☒ ☐ 

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

 لكن ليسيوجد حاليًا فحص لعملية الترشيح  حيث

ضمن المعدل المطلوب بحسب اإلجراءات التخفيفية 

 المقترحة. 

اضان الفياتباع خطة تشغيل بديلة )فترات  -
 ☐ ☐ ☒ .والتجفيف(القصيرة 

امتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

 يتم اتباع خطة تشغيل بديلة حسب المطلوب.حيث 
 

متر من  150بعد عدم تشغيل أية آبار على  -

وهي مسافة تضمن بقاء أحواض الترشيح 

 أشهر قبل سحبها من اآلبار 6المياه لمدة 
 
 

 

☒ ☐ ☐ 

البيئية واالجتماعية السابقة امتثال كامل لخطة اإلدارة 

 ال يتم تشغيل أية آبار ضمن المسافة المحددة. حيث
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رقم 

 البند
 إجراءات التخفيف المطلوبة القضية/الخطر البيئي

 تقييم مدى االمتثال
 وصف حالة االمتثال

 ال يوجد امتثال امتثال جزئي امتثال كامل

      الضوضاء 5.1.2

ارتفاع مستوى الضوضاء )المولدات  - 
 معالجة محطةوالمضخات( في كل من 

محطة و غزة شمال في العادمة المياه
 المركزيةالضخ 

ضمان إجراء األنشطة التي تتسبب في  -

النهار وعدم إجرائها  الضوضاء خالل فترة

في العطل أو األوقات المتأخرة في المساء. 

ويتطلب ذلك وجود أنشطة رصد تنفذ بشكل 

 عشوائي.

التأكد من وضع المعدات التي تنتج درجات  -
عالية من الضوضاء داخل مباني أو 

 تزويدها بكاتم صوت.

☒ ☐ ☐ 

ابقة السامتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يتم وضع المعدات التي تنتج درجات عالية من  حيث

  الضوضاء داخل مباني أو تزويدها بكاتم صوت.

      االنبعاثات وجودة الهواء 5.1.3

   زيادة نسب الملوثات في الهواء نتيجة

محطة استخدام مولدات الديزل في 

 معالجة المياه العادمة في شمال غزة

 .المركزيةمحطة الضخ و

  روائح كريهة في وحدات المعالجة في

 محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة

)غاز كبريتيد الهيدروجين واألمونيا 

 وغيرها(

  روائح كريهة في مبنى المعالجة األولية في

  المركزيةمحطة الضخ 

التحكم في االنبعاثات الصادرة من  -
محطة الضخ المولدات في كل من 

محطة معالجة المياه العادمة  و  المركزية
 .في شمال غزة

☐ ☐ ☒ 
ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 توجد فالتر مثبتة على خط عادم الحيث  السابقة

 مولدات الديزل.

التشغيل السليم لنظام التهوية والتحكم في  -
محطة معالجة المياه العادمة الرائحة في 

 ☐ ☐ ☒ .في شمال غزة

امتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

 معالجةالمحطة نظام التحكم في الرائحة في أن  حيث

يعمل بشكل جيد ويتم التحكم في االنبعاثات. لم يتم 

 مالحظة أية روائح كريهة.

 

  التشغيل السليم لنظام التهوية والتحكم في

 .المركزيةمحطة الضخ الرائحة في موقع 

 

 

 

☐ ☐ ☒ 

ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يوجد خلل في نظام التحكم في الرائحة حيث  السابقة

 . ةالمركزيمحطة الضخ المعالجة األولية في في مبنى 
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رقم 

 البند
 إجراءات التخفيف المطلوبة القضية/الخطر البيئي

 تقييم مدى االمتثال
 وصف حالة االمتثال

 ال يوجد امتثال امتثال جزئي امتثال كامل

      تصريف المياه العادمة 5.1.4

   التخلص غير السليم من المياه العادمة

محطة المعالجة في أحواض الترشيح في 

ي شمال غزة
 .معالجة المياه العادمة ف 

 برنامج مراقبة شامل لجودة المياه العادمة 

من خطة اإلدارة البيئية  4.4)بحسب جدول 

واالجتماعية الخاصة بمشروع الصرف 

الصحي الطارئ والمرفق في ملحق رقم 

 .ذا التقرير(( من ه1)

☐ ☒ ☐ 

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

يتم حاليًا تنفيذ فحوصات مراقبة المياه العادمة  حيث

 4.4لكن ليس ضمن المعدل المطلوب بحسب جدول 

من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمشروع 

( 1الصرف الصحي الطارئ والمرفق في ملحق رقم )

 من هذا التقرير. 

      إدارة النفايات الصلبة 5.1.6

  كزيوت  خطر تسرب النفايات الخطرة

 التشحيم والبوليمرات.

  خطر نتيجة التخزين غير اآلمن للمواد

محطة الضخ الخطرة المستخدمة في 

 في العادمة المياه معالجة محطة المركزية

 كالبوليمرات. ةغز شمال

  تدريب الموظفين على المخاطر

واإلجراءات االحترازية الخاصة بالتخزين 

 ملتواالستخدام اآلمن لجميع المواد التي يح

أن تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل 

 .موظف ومنطقة عمله

☐ ☐ ☒ 

ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

تدريبات  الموظفين علىلم يحصل  حيث السابقة

المخاطر واإلجراءات االحترازية الخاصة  بخصوص

 بالتخزين واالستخدام اآلمن لجميع المواد التي يحتمل

تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة أن 

  .عمله

  اتباع تعليمات السالمة وارتداء المالبس

 الوقائية المناسبة.
☐ ☒ ☐ 

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية السابقة 

عالجة محطة المال يمتلك طاقم التشغيل الحالي في  حيث

 الالزمة.معدات الوقاية وال يكافال التدريب

  إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق عمل

مدرب قادر على التنسيق مع المستشفيات 

 .المحلية في حاالت الطوارئ

☐ ☒ ☐ 
 امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية حيث

يوجد محطة إسعافات أولية قائمة لكنها تفتقر إلى بعض 

  المعدات والطاقم المدرب.

  وتطبيق خطة االستجابة والطوارئ إعداد

المتعلقة بحوادث التسريب للتعامل مع أية 

 حوادث طارئة في هذا اإلطار.

☐ ☐ ☒ 

ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

ة متعلقالطوارئ للال يوجد حاليًا خطة استجابة  حيث

بحوادث التسريب للتعامل مع أية حوادث طارئة في 

  إلطار.هذا ا
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ي 5.2جدول 
ي شمال غزة: ملخص نتائج التدقيق االجتماعي فيما يتعلق بامتثال أنشطة التشغيل والصيانة ف 

خطة حسب مع اإلجراءات المطلوبة ب المركزية ومحطة الضخ محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي شمال غزة
وع الرصف الصحي الطارئ ف   اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشر

 التخفيف المطلوبة إجراءات مخاطر/الجانب االجتماعيال البندرقم 
 تقييم مدى االمتثال

 وصف حالة االمتثال
 ال يوجد امتثال امتثال جزئي امتثال كامل

     ظروف العمالة وإدارة الصحة والسالمة المهنية 5.2.1

  
 

خطر الحوادث واإلصابات والتعامل  -

 .مع المواد السامة والخطرة

 .ءالضوضا -

االنبعاثات وتلوث الهواء في بيئة  -

  .العمل

 

اتباع تعليمات السالمة وارتداء المالبس  -
 ☐ ☒ ☐  الوقائية المناسبة.

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 طةمحال يمتلك طاقم التشغيل الحالي في  حيث

 كافة معدات الوقاية الالزمة. معالجةال

محطة إسعافات أولية مع فريق عمل إنشاء  •

مدرب قادر على التنسيق مع المستشفيات 

 .المحلية في حاالت الطوارئ

☐ ☒ ☐ 
امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يوجد محطة إسعافات أولية قائمة لكنها تفتقر  حيث

 إلى بعض المعدات والطاقم المدرب.

المخاطر واإلجراءات تدريب الموظفين على  -

االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام 

أن تكون  اآلمن لجميع المواد التي يحتمل

ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة 

 .عمله

☐ ☐ ☒ 

ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية 

 الموظفين علىلم يحصل  حيث واالجتماعية

المخاطر واإلجراءات  تدريبات بخصوص

االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام اآلمن 

أن تكون ضارة  لجميع المواد التي يحتمل

  .والمتعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة عمله

ديد  جلتمكان العمل في تهوية مناسبة توفير  -

درجة الحرارة  األكسجين وخفض

 ☐ ☒ ☐ )المختبرات، غرف التحكم، إلخ(.

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 ةمحطمعدات التهوية متوفرة في كل من أن  حيث

محطة و غزة شمال في العادمة المياه معالجة

في المختبرات وغرف التحكم،  المركزيةالضخ 

  إلخ( لكنها تحتاج إلى اإلصالح أو إعادة التأهيل.

العالمات التحذيرية والتعليمات بشكل  وضع -

 ☐ ☒ ☐ واضح.

امتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 محطةتوجد عالمات تحذيرية واضحة في  حيث

لكنها غير  غزة شمال في العادمة المياه معالجة

  .المركزيةمحطة الضخ موجودة في 
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 التخفيف المطلوبة إجراءات مخاطر/الجانب االجتماعيال البندرقم 
 تقييم مدى االمتثال

 وصف حالة االمتثال
 ال يوجد امتثال امتثال جزئي امتثال كامل

تركيب سياج مالئم حول المنشأة وخاصة  -
 ☐ ☐ ☒ .الترشيحأحواض 

امتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 محطةيوجد سور حول كال الموقعين ) حيث

محطة و  غزة شمال في العادمة المياه معالجة

  (.المركزيةالضخ 

      الصحة والسالمة المجتمعية 5.2.2

الغرق في أحواض الترشيح على خطر  - 

 .الماشية )األغنام واألبقار( و/أوالناس 

 .المنشأةتركيب سياج مالئم حول  -

☒ ☐ ☐ 

امتثال كامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يوجد سور حول كال الموقعين  السابقة حيث

 غزة شمال في العادمة المياه معالجة محطة)

 .(المركزية محطة الضخو

المخاطر على صحة وسالمة المجتمع  -

 الحمأة والتخلص منها. نقلالمرتبطة ب

نقل الحمأة والتخلص منها بشكل سليم وآمن  -

 في العادمة المياه معالجة محطةمن موقعي 

 ☒ ☐ ☐  .محطة الضخو غزة شمال

ال يوجد امتثال مع خطة اإلدارة البيئية 

نقل الحمأة والتخلص منها أن  واالجتماعية حيث

 ةمحطبشكل سليم وآمن من موقعي ال يتم حاليًا 

محطة و غزة شمال في العادمة المياه معالجة

  .المركزية الضخ

     مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة 5.2.3

 حمالت إعالمية خالل مرحلة تشغيل المشروع. - الدعاية السلبية والفهم الخاطئ - 
 

 واالجتماعيةامتثال جزئي لخطة اإلدارة البيئية  ☐ ☒ ☐

حمالت إعالمية محدودة خالل تم تنفيذ  حيث

  .مرحلة التشغيل

بإدارة المشروع  جمهورضعف ثقة ال - 

واحتمالية حدوث خالفات تعيق 

 .تشغيل المشروع

إنشاء قنوات اتصال مناسبة للحفاظ على المشاركة 

المعلومات اإلضافية التي قد تنشأ في  نشروالمستمرة 

  .دورة المشروعالمراحل الرئيسية من 
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 ثغراتالخطة عمل مقترحة لسد . 6
ي واالجتماعي الذي تم إجراؤه و 

ا للتدقيق البيئ 
ً
ي القسم  عرضهالذي تم وفق

 
العديد من مالحظة من هذا التقرير، تم  5ف

ي 
 
ي التشغيل لالمراقبة خالل مرحلة  اجراءاتالثغرات ف

 
 مركزيةالمحطة الضخ و  شمال غزة محطة معالجة المياه العادمة ف

ي ستنفذها سلطة المياه لسد فجوة االمتثال مع  6.2و 6.1. يعرض الجدوالن بهما  ةوالمرافق المرتبط
خطة العمل الئ 

ي شمال غزةخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ل متطلبات
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ي عام مشر

 
وقد . 2006 المعدة ف

: خطة العمل ما ي تناولت  ىلي

ي يجب مراقبتها. 6.2( واالجتماعية )جدول 6.1الجوانب البيئية )جدول  . 5
 ( الئ 

 اإلجراءات المطلوبة لسد الثغرات.  . 6

ي لتنفيذ األنشطة.  . 7
 اإلطار الزمئ 

ية ومالية ومعدات( لتنفيذ اإلجراءات.  . 8  الموارد المطلوبة )بشر

 خالصة عامة: 

اني تدقيقلوحظ خالل البشكل عام،  ي كان أهم   اتأن نقص المتر 
يانة المناسبة والص أثرت عىل التشغيل السليم القضايا الئ 

ي 
 
ي شمال غزةلالستثمارات السابقة ف

 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ي التشغيل الالثغرات معظم  حيث أن. مشر

 
سليم كانت ف

انيات الالزمة لتطبيق أنشطة المراقبة و  ، بالنوبالت التخفيف.  إجراءاتنتيجة لعدم كفاية أو نقص المتر  وع الي سبة لهذا المشر

وري  ح، من الرص  وع.  توفتر المقت  ي وثائق المشر
انيات المطلوبة عىل النحو المنصوص عليه والمخطط له ف   المتر 

 

 

 

 



 التدقيق البيئي واالجتماعي                                                        مشروع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة في غزة                                                                                    
 

46 
 

ي كل من محطة الضخ  البيئيةملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بامتثال إجراءات المراقبة : 6.1جدول 
ي شمال غزة و  المركزيةف 

 2006يئية لخطة اإلدارة الب محطة معالجة المياه العادمة ف 

 ومعايتر البنك الدولي 

 اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية البندرقم 
اإلطار الزمني لتنفيذ 

 اإلجراء
الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 

 معدات(
 

 عام
  اإلشراف والمراقبة من قبل وحدة إدارة المشاريع في

سلطة المياه وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة 
  ب الحاجة(س)ح

 بشكل مستمر   محطة معالجة ضمن تكاليف تشغيل
محطة و المياه العادمة في شمال غزة

 المركزيةالضخ 

    الجوانب البيئية  

    جودة المياه الجوفية 6.1.1
تلوث المياه الجوفية في موقع أحواض الترشيح في  

 :محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة

 اتساع دائرة التلوث بالنترات 

 الملوحة 

 بكتيريا القولون البرازية 

 زيادة مستوى الملوثات السامة 

  نظام مراقبة شامل لجودة المياه الجوفية ومنسوب
من  4.4المياه في الخزان الجوفي )بحسب جدول 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمشروع 
الصرف الصحي الطارئ والمرفق في ملحق رقم 

 .( من هذا التقرير(1)

  وفقًا لمعدل بشكل دوري
التكرار الموضح في جدول 

 المرفق في ملحق رقم 4.4

طوال فترة حياة  1

 المشروع.

 10,000 دوالر أمريكي/سنة 

 

 .فحص أداء عملية الترشيح بشكل منتظم   مرة أسبوعيًا لكل حوض من
 األحواض التسعة.

  ال تكاليف إضافية، يتم عن طريق طاقم
 التشغيل.

  المياه الجوفية المحوسب نموذج محاكاة تحديث
، مشروع الصرف الصحي الطارئ في شمال غزةل

لمياه احركة والذي تم إعداده لمراقبة جودة واتجاه 
 وضمان حمايته. الجوفية في منطقة المشروع

  سنوات 5مرة كل  5,000 دوالر أمريكي/تحديث 

    جودة الهواء 6.1.2

  استخدام نتيجة الهواء في الملوثات نسب زيادة 
 في العادمة المياه معالجة محطة في الديزل مولدات
 .المركزية الضخ ومحطة غزة شمال

 معالجة محطة في المعالجة وحدات في كريهة روائح 
 كبريتيد غاز) غزة شمال في العادمة المياه

 (وغيرها واألمونيا الهيدروجين

 ( المصافي) األولية المعالجة مبنى في كريهة روائح
 .المركزية الضخ محطة في

  المصافي مبنى في الرائحة في التحكم نظامإصالح 
  المركزية الضخ محطة في

  الخاص  اإلنشاء عقدضمن
بمشروع اإلدارة المستدامة 
 ،للمياه العادمة في غزة

 .2020التاريخ هو يوليو 

 20,000  دوالر أمريكي إلصالح نظام

 التحكم في الرائحة في محطة الصخ.

 )يجب تضمينها في ميزانية المشروع( 

  من أخذ عينات حسب الحاجة وفي حال تقديم شكوى
  قبل العمال أو السكان.

  بشكل فوري عند استالم
 شكاوى تتعلق بجودة الهواء.

 15,000  دوالر أمريكي ألجهزة فحص جودة

الهواء وتدريب الطاقم التشغيلي على استخدام 
 األجهزة.

 ي ف العمال بأجهزة الحماية المناسبة )األقنعة( زويدت
 االنبعاثات المسموحة داخلحالة تجاوز مستويات 

  المباني

  الكشف بشكل فوري عند
عن نتائج الفحوصات 

 .المرتفعة

  الميزانية العامة لمعدات الحماية ضمن
 الشخصية
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 اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية البندرقم 
اإلطار الزمني لتنفيذ 

 اإلجراء

الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 
 معدات(

 واءاله إلى الحيوي الغاز انبعاث نتيجة الهواء تلوث 
 .ال أم حرقه تم سواء الجوي

  الناتجة الحمأة من التخلص موقع في كريهة روائح 
 غزة شمال في العادمة المياه معالجة محطة من

 .  المركزية الضخ محطة موقع من بالقرب

  إجراء المعاينة واإلصالحات الالزمة في حال تجاوز
 االنبعاثات مستويات محددة في الهواء الخارجي.

 

  الكشف بشكل فوري عند
عن نتائج الفحوصات 

 .المرتفعة

  إضافية، يتم عن طريق طاقم ال تكاليف
 التشغيل.

  تنبيه المجتمع المحيط بالمخاطر المحتملة
 االحترازية. جراءاتواإل

  بشكل فوري عند الكشف

 .عن الخطر
 أصحاب مشاركة خطة ميزانية من جزء 

 المصلحة

  إيجاد وتفعيل آلية تظلم فعالة ومعالجة الشكاوى ذات
 العالقة بالمشروع.

  مشروعفور بدء اتفاقية 

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك في غزة  العادمة

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

 أصحاب مشاركة خطة ميزانية من جزء 
 المصلحة

  محطة معالجة إصالح نظام تخزين الغاز الحيوي في
 .المياه العادمة في شمال غزة

  الخاص  اإلنشاء عقدضمن

بمشروع اإلدارة المستدامة 

 ،في غزة للمياه العادمة

 .2020التاريخ هو يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 
 وتشغيل الغاز تجميع بالون إصالح
 .الكامل النظام

  التوقف عن التخلص من الحمأة في الموقع الحالي
اتفاقية بين سلطة المياه عقد قرب محطة الضخ و

محطة الفلسطينية وبلدية غزة للتخلص من حمأة 
في مكب جحر  شمال غزة لمعالجة المياه العادمة

 .الديك

  نقل الحمأة الموجودة حاليًا في الموقع إلى مكب جحر
 الديك.

  بشكل عاجلاتفاقية توقيع 
بين سلطة المياه وبلدية غزة 

الناتجة حمأة الللتخلص من 
معالجة المياه محطة في 

إلى  العادمة في شمال غزة
التاريخ  ،جحر الديكمكب 

المتوقع لهذا اإلجراء هو 

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 
 نهام التخلص ورسوم الحمأة نقل تكاليف

 .المكب في

  لمنع  7تهوية في حوض الفائض رقم  ةجهزأتركيب

 ال هوائية وروائح كريهة. تفاعالتحدوث 
  عقد اإلنشاء الخاص ضمن

بمشروع اإلدارة المستدامة 

في غزة،  للمياه العادمة

 .2020التاريخ هو يوليو 

 
 
 
 
 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 
 .التهوية جهاز وتركيب توريد
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 اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية البندرقم 
اإلطار الزمني لتنفيذ 

 اإلجراء

الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 
 معدات(

    تصريف المياه العادمة 6.1.3

   التخلص غير السليم من المياه العادمة المعالجة في

 في العادمة المياه معالجة محطةأحواض الترشيح في 

 غزة شمال

 غير المعالجة في موقع  مةالعاد المياه فيضان خطر

محطة الضخ نتيجة خلل في معدات محطة الضخ 

 مما يشكل خطر على الصحة والسالمة. المركزية

 فيضان المياه العادمة غير المعالجة في موقع  خطر

نتيجة زيادة كميات المياه  المركزيةمحطة الضخ 

محطة معالجة المياه العادمة سعة  عنتدفقة مالعادمة ال

 مما يشكل خطر على الصحة والسالمة. في شمال غزة

 رنامج مراقبة شامل لجودة المياه العادمةتنفيذ ب 
من خطة اإلدارة البيئية  4.4)بحسب جدول 

واالجتماعية الخاصة بمشروع الصرف الصحي 
 ( من هذا التقرير(1الطارئ والمرفق في ملحق رقم )

  بشكل دوري وفقًا لمعدل
التكرار الموضح في جدول 

 1 المرفق في ملحق رقم 4.4
 طوال فترة حياة المشروع.

  مشمولة ضمن فحوصات المياه الموضحة
 6.1.1في البند 

  المركزيةمحطة الضخ في  المعطلةاستبدال المعدات 

بمعدات جديدة وفقًا للتدقيق الفني الخاص بالمشروع 

التحكم اإلشرافي وتحصيل )مضخات، مصافي، نظام 

  .، إلخ(البيانات

  

  الخاص  اإلنشاء عقدضمن

بمشروع اإلدارة المستدامة 

 ،في غزة للمياه العادمة

 .2020التاريخ هو يوليو 

موظفين  9يجب توفير طاقم كافي )ما مجموعه  -

إجراءات إدارة العمالة  في هو موضحكما 
 الخاصة بالمشروع(

 بناء القدراتلميزانية وضع  -
 استبدال المعدات -
 (المشروع ميزانية من)جزء  -

  البدء في التحضير إلنشاء المرحلة الثانية من محطة

شمال غزة لزيادة طاقة في معالجة المياه العادمة 

ومنع التدفق غير المنضبط للمياه محطة المعالجة 

 وذلك المركزية محطة الضخالعادمة غير المعالجة في 

 بتحديث/إعداد وثائق العطاء الخاصة بهذه المرحلة.

  الخاص  اإلنشاء عقدضمن

بمشروع اإلدارة المستدامة 

 ،في غزة للمياه العادمة

 .2020التاريخ هو يوليو 

بالتالي يمكن أن يبدأ اإلنشاء 

والتشغيل في  2021 في يونيو

2024. 

  (المشروع ميزانية من)جزء 

 الوثائق لتحضير االستشاري تكاليف
 المطلوبة

  عة بس ةالمركزيمحطة الضخ  تصريف فيبناء نظام
تخزينية كافية لمنع حدوث فيضانات على المناطق 

الفني لمرافق هذا  تدقيقالمجاورة كما هو موضح في ال

 (.إلخ، 7المشروع )خط الفائض، حوض الفائض رقم 

 فور بدء اتفاقية مشروع 

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك في غزة  العادمة

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

  (المشروع ميزانية من)جزء 

 الفائض تصريف نظام إنشاء تكاليف
 

  ةالمركزي محطة الضخاستبدال المعدات المتعطلة في 
بمعدات جديدة وفقًا للتدقيق الفني الخاص بالمشروع 

 .ز الحيوي، إلخ(ا)مصافي، نظام تجميع الغ

  الشروع في برنامج بناء القدرات للطواقم التشغيلية في
المرافق المختلفة لضمان سير عملية تشغيل وصيانة 

 بشكل سليم.المرافق المختلفة للمشروع 
 

 فور بدء اتفاقية مشروع 
اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

 27يجب توفير طاقم كافي )ما مجموعه  -
موظف كما وضحت إجراءات إدارة العمالة 

 الخاصة بالمشروع(
 ميزانية بناء القدرات -
 استبدال المعدات -
 (المشروع ميزانية من)جزء  -
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 اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية البندرقم 
اإلطار الزمني لتنفيذ 

 اإلجراء

الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 
 معدات(

    التخلص من النفايات والحمأة 6.1.4

   التخزين/التخلص/إعادة االستخدام غير السليم للحمأة

 مما يؤدي إلى: المركزيةالناتجة من محطة الضخ 

 تلوث المياه الجوفية -

 تلوث التربة -

 تلوث الهواء -

 على الصحة المهنية والمجتمعية مخاطر -

  ناتجة نفايات الصلبة الللالتعامل والتخلص غير السليم
محطة معالجة المياه و المركزيةفي محطة الضخ 

 .العادمة في شمال غزة

  إعداد خطة إدارة الحمأة الناتجة من محطة شمال غزة
لمعالجة المياه العادمة لضمان عملية نقلها والتخلص 
منها بطريقة آمنة بيئيًا. يجب أن تتضمن الخطة اتفاقية 

ية غزة للتخلص من الحمأة الناتجة بين سلطة المياه وبلد
 إلى مكب جحر الديك معالجةال محطةفي 

 فور بدء اتفاقية مشروع 
اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك في غزة  العادمة

لتاريخ المتوقع هو . االدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 

 في منها التخلص ورسوم الحمأة نقل تكاليف 
 .المكب

  محطةالوقف الفوري للتخلص من الحمأة الناتجة من 
بالقرب من موقع  معالجة المياه العادمة في شمال غزة

وعقد اتفاقية بين سلطة المياه  المركزية محطة الضخ
ومكب نفايات مرخص للتخلص من الحمأة بشكل 
صحيح. إضافةً إلى نقل أكوام الحمأة المتراكمة من 

مكب نفايات  إلى المركزية محطة الضخموقع 
 مرخص

 فور بدء اتفاقية مشروع 

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو . الدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 

 في منها التخلص ورسوم الحمأة نقل تكاليف 
 .المكب

    إدارة النفايات الخطرة 6.1.5

   الخطرة كزيوت التشحيم خطر تسرب النفايات

 والبوليمرات.

  خطر نتيجة التخزين غير اآلمن للمواد الخطرة
محطة معالجة و المركزيةمحطة الضخ المستخدمة في 

 كالبوليمرات. المياه العادمة في شمال غزة

  تدريب الموظفين على المخاطر واإلجراءات
االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام اآلمن لجميع 

التي يحتمل أن تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل المواد 
 موظف ومنطقة عمله.

 فور بدء اتفاقية مشروع 
اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو . الدولي

 .2020يوليو 

  الخاصة  المشروع ميزانية من)جزء
 (بالتدريب

  المناسبة تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية
 للتعامل مع المواد الخطرة.

 فور بدء اتفاقية مشروع 
اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك في غزة  العادمة

التاريخ المتوقع هو ي. الدول

 .2020يوليو 

  (المشروع ميزانية من)جزء 

 5,000  دوالر أمريكي/سنتين لمعدات الحماية

 الشخصية 

  عمل مدرب قادر إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق
على التنسيق مع المستشفيات المحلية في حاالت 

 الطوارئ.

 فور بدء اتفاقية مشروع 

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 

 وتدريب اإلسعافات محطة تجهيز تكاليف 
 .الطاقم
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 اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية البندرقم 
اإلطار الزمني لتنفيذ 

 اإلجراء

الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 
 معدات(

  طوارئ المتعلقة للإعداد وتطبيق خطة االستجابة
بحوادث التسريب للتعامل مع أية حوادث طارئة في 

 هذا اإلطار.

 فور بدء اتفاقية مشروع 

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 

 الخطة لتحضير االستشاري تكاليف. 

    الحفاظ على الطاقة 6.1.6

  خطر نقص الطاقة 

 خطر تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود إلنتاج الطاقة. 

 الكهروضوئية. خاليااستخدام الطاقة الشمسية مثل ال  فور بدء اتفاقية مشروع 
اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك العادمة في غزة 

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

 آخرين ممولين قبل من مغطاة البند هذا تكلفة 

  محطة معالجة المياه استخدام الغاز الحيوي المنتج في
إلنتاج الطاقة. وهذا يتطلب  العادمة في شمال غزة

 .الموجود في المحطةإصالح نظام الغاز الحيوي 

  مشروع فور بدء اتفاقية

اإلدارة المستدامة للمياه 

مع البنك في غزة  العادمة

التاريخ المتوقع هو . الدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 

 إصالح وتشغيل نظام الغاز الحيوي  تكاليف

 شمال في العادمة المياه معالجة محطةفي 
 غزة

    القدرة والكفاءة التنظيمية 6.1.7

 

   تعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى وحدة
المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية، وذلك عن إدارة 

طريق توظيف مسؤول بيئي واجتماعي مؤهل يمتلك 
الكفاءة والقدرة لقيادة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 في سلطة المياه الفلسطينية/وحدة إدارة المشاريع.

  مشروع فور بدء اتفاقية

اإلدارة المستدامة للمياه 

بنك مع الفي غزة  العادمة

التاريخ المتوقع هو  .الدولي

 .2020يوليو 

  (.المشروع ميزانية من)جزء 
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ي كل من محطة الضخ االجتماعيةملخص أنشطة خطة العمل لسد الثغرات المتعلقة بامتثال إجراءات المراقبة : 6.2جدول 
ي شمال غزةو  المركزية ف 

بيئية لخطة اإلدارة ال محطة معالجة المياه العادمة ف 

 ومعايتر البنك الدولي  2006

 اإلطار الزمني لتنفيذ اإلجراء اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية رقم البند
الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 

 معدات(

 
    الجوانب االجتماعية

6.2.1 
ظروف العمال وإدارة الصحة والسالمة العمالة و

 المهنية

منفصلة خاصة بالمشروع إلجراءات إدارة تم إعداد وثيقة 
 العمالة

- - 

   خطر الحوادث واإلصابات والتعامل مع
 .المواد السامة والخطرة

 االنبعاثات وتلوث الهواء في بيئة العمل. 

 خطر الصعق بالكهرباء للعاملين والموظفين 

 بسبب الفيضانات المركزية محطة الضخفي 

 تتواجدالمحتملة في غرفة المضخات، حيث 

لوحات التوزيع الكهربائية على مستوى 

 .منخفض

 محطة الضغط خطر انفجار خط الضغط في 
 والذي يشكل ةالمائي مطرقةنتيجة ظاهرة ال

 .خطر على صحة وسالمة العاملين

 ز الحيوي اخطر انفجار بالون تجميع الغ

نتيجة ذخائر طائشة من الحدود غير 

 المستقرة القريبة منه.

 جنسعلى ال قائمال خطر حوادث العنف 

 واالعتداء الجنسي

 خطر النزاع القانوني 

 توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين 

  اتباع التعليمات وارتداء معدات الوقاية المناسبة في
 مواقع العمل المختلفة 

  مشغلي المرافق لبشكل فوري
 طبيعة مهامهموالعمال وفقًا ل

 الوظيفية

  (المشروع ميزانية من)جزء 
دوالر أمريكي لتوفير  15,000

معدات الوقاية الشخصية في كل من 
 في العادمة المياه معالجة محطةموقع 
 المركزية. ومحطة الضخ غزة شمال

  توفير التدريب العاجل لمشغلي المرافق والعمال وفقًا
 لطبيعة مهامهم الوظيفية. 

  بشكل فوري للطاقم الحالي
للطاقم الذي سينضم تكراره و

كادر التشغيل في يوليو إلى 

20206 

 10,000  دوالر أمريكي للتدريب

حول قضايا الصحة والسالمة 
 معالجة محطةالمهنية في موقع 

 ومحطة غزة شمال في العادمة المياه
  .الضخ

 المركزية محطة الضخفي  إنشاء محطة إسعافات أولية 

أشخاص(، قادر على  3إلى  2) بطاقم عمل مدرب

 التنسيق مع المستشفيات المحلية في حاالت الطوارئ.

 المياه معالجة محطةفي  إنشاء محطة إسعافات أولية 

 3إلى  2) بطاقم عمل مدرب غزة شمال في العادمة

أشخاص(، قادر على التنسيق مع المستشفيات المحلية 

 في حاالت الطوارئ.

  تبدأ بشكل فوري في موقعي

محطة  المركزية محطة الضخ

معالجة المياه العادمة في شمال 

 .غزة

 10,000  دوالر أمريكي للتجهيزات

والمعدات الطبية لغرفة اإلسعافات 
)جزء من ميزانية األولية. 
 المشروع(

 ضمن مشمولة التدريب تكاليف 

 والسالمة الصحة تدريب ميزانية

 .المهنية

   المركزية الضخاستبدال المعدات المعطلة في محطة 

جديدة وفقًا للتدقيق الفني الخاص بالمشروع  بمعدات

التحكم اإلشرافي وتحصيل  نظام)مصافي، مضخات، 

 (.إلخ ،البيانات

 6.1 جدول في. 6.1.3 بند في كما - 6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  -
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 اإلطار الزمني لتنفيذ اإلجراء اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية رقم البند
الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 

 معدات(

  الشروع في برنامج بناء القدرات للطواقم التشغيلية في

المرافق المختلفة لضمان سير عملية تشغيل وصيانة 

 المرافق المختلفة للمشروع بشكل سليم.

 بسعة المركزية محطة الضخ تصريف فيبناء نظام  •

تخزينية كافية لمنع حدوث فيضانات على المناطق 

الفني لمرافق هذا  تدقيقالمجاورة كما هو موضح في ال

 (.إلخ، 7المشروع )خط الفائض، حوض الفائض رقم 

 6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  -

محطة معالجة المياه استبدال المعدات المعطلة في  -
بمعدات جديدة وفقًا للتدقيق الفني  العادمة في شمال غزة

ز االخاص بالمشروع )مصافي، نظام تجميع الغ
 .الحيوي، إلخ(

الشروع في برنامج بناء القدرات للطواقم التشغيلية في  -
المرافق المختلفة لضمان سير عملية تشغيل وصيانة 

 المرافق المختلفة للمشروع بشكل سليم.

 6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  -

تدعيم المبنى الحالي الخاص بنظام تجميع الغاز الحيوي  -
 ضد الذخائر الطائشة.

 

مشروع اإلدارة فور بدء اتفاقية  -
في غزة  للمياه العادمة المستدامة

 التاريخ المتوقعلي. مع البنك الدو

 .2020هو يوليو 

 ميزانية من جزء) اإلنشاء تكاليف 
 (المشروع

 

وع عمال في موقع المشرللتوعية وتثقيف  لقاءاتتنظيم  - 
واالعتداء  جنسعلى ال قائمالحول قضايا العنف 

لة ومسار إحا وآلية التظلمالحقوق القانونية، و، الجنسي
 واالعتداء الجنسي جنسعلى ال قائمالالعنف  قضايا

 يواالعتداء الجنس جنسعلى ال قائمالالعنف مراقبة خطر  -
 طوال فترة حياة المشروع.

على  مقائالتعزيز آلية التظلم المتعلقة بقضايا العنف  -
ودمجها ضمن آلية التظلم  واالعتداء الجنسي جنسال

الخاصة بالمشروع لتتبع الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا 
في إطار المشروع، بما في ذلك نظام التغذية الراجعة 
للحصول على تغذية راجعة منتظمة وفي الوقت 
 المناسب حول اإلجراءات المتخذة لالستجابة للشكاوى.

مشروع اإلدارة فور بدء اتفاقية  -
في غزة مياه العادمة المستدامة لل

التاريخ المتوقع  .يمع البنك الدول

 .2020هو يوليو 

 المسؤول البيئي واالجتماعي   تكلفة
مغطاة ضمن ميزانية خطة مشاركة 

 ميزانية من جزءأصحاب المصلحة )
 (المشروع

 5,000 للتدريب أمريكي دوالر 

 .التوعوية والجلسات
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 اإلطار الزمني لتنفيذ اإلجراء اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية رقم البند
الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 

 معدات(

    الصحة والسالمة المجتمعية 6.2.2
حوادث العنف المبني على النوع خطر  - 

االجتماعي/االعتداء واالستغالل الجنسي/استغالل 
 وإيذاء األطفال

وع عمال في موقع المشرللتوعية وتثقيف  لقاءاتتنظيم  -
حول قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي 

آلية والحقوق القانونية، و، واالعتداء واالستغالل الجنسي
 جنسعلى ال قائمالالعنف  اياقضومسار إحالة  التظلم

 واالعتداء الجنسي
 يواالعتداء الجنس جنسعلى ال قائمالالعنف مراقبة خطر  -

 طوال فترة حياة المشروع.
على  مقائالتعزيز آلية التظلم المتعلقة بقضايا العنف  -

ودمجها في ضمن آلية التظلم  واالعتداء الجنسي جنسال
ضايا المتعلقة بهذه القالخاصة بالمشروع لتتبع الشكاوى 

في إطار المشروع، بما في ذلك نظام التغذية الراجعة 
للحصول على تغذية راجعة منتظمة وفي الوقت 
 المناسب حول اإلجراءات المتخذة لالستجابة للشكاوى.

مشروع اإلدارة فور بدء اتفاقية  -

في غزة المستدامة للمياه العادمة 

التاريخ المتوقع  .مع البنك الدولي

 .2020و يوليو ه

تكلفة المسؤول البيئي واالجتماعي   -
خطة مشاركة  ميزانيةمغطاة ضمن 

 ميزانية من جزء)أصحاب المصلحة 
 (المشروع

 يةالتوعو والجلسات التدريب تكاليف -
 ندب في المذكور التدريب ضمن مشمولة
 .الجدول هذا من 6.2.1

 

نتيجة  محطة الضغط خطر انفجار خط الضغط في - 
خطر على صحة  والذي يشكل الطرق المائيظاهرة 
 المواطنين في المناطقة المحيطة. وسالمة

إصالح خزان المطرقة المائية  الموجود في محطة  -
الضخ المركزية وملحقاته لحماية خط الضغط من 

مستوى تحديد ات هواء، مجس   مضخات 3االنفجار )

 الماء في الخزان(.

مشروع اإلدارة فور بدء اتفاقية  -
في غزة  دامة للمياه العادمةالمست

لتاريخ المتوقع ا ي.مع البنك الدول

 .2020هو يوليو 

)جزء من ميزانية تكاليف اإلنشاء  -
 المشروع(

 

خطر فيضان المياه العادمة غير المعالجة في موقع  - 

 معدات محطةنتيجة خلل في  المركزية محطة الضخ

 الصحة والسالمة. الضخ مما يشكل خطر على

 المركزية المعدات المعطلة في محطة الضخاستبدال  -
بمعدات جديدة وفقًا للتدقيق الفني الخاص بالمشروع 

التحكم اإلشرافي وتحصيل  نظام)مصافي، مضخات، 
 .، إلخ( البيانات

الشروع في برنامج بناء القدرات للطواقم التشغيلية في  -
المرافق المختلفة لضمان سير عملية تشغيل وصيانة 

 المختلفة للمشروع بشكل سليم.المرافق 

 6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  -

خطر فيضان المياه العادمة غير المعالجة في موقع  

المياه تدفق نتيجة زيادة  المركزية محطة الضخ

 مما يشكل خطر علىالتصميمية ة سعالالعادمة عن 
 الصحة والسالمة.

المرحلة الثانية من محطة العطاء الخاصة بإعداد وثائق  -
محطة سعة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة لزيادة 

الحمل و عادمةالمياه التدفق بما يتوافق مع زيادة معالجة ال
 العضوي.

 6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  6.1. في جدول 6.1.3كما في بند  -

الحمأة خطر على صحة وسالمة المواطنين نتيجة نقل  - 
 والتخلص منها بطريقة غير آمنة.

إعداد خطة إدارة الحمأة الناتجة من محطة شمال غزة  -
لمعالجة المياه العادمة لضمان عملية نقلها والتخلص 
منها بطريقة آمنة بيئيًا. يجب أن تتضمن الخطة اتفاقية 

مشروع اإلدارة فور بدء اتفاقية  -
في غزة  المستدامة للمياه العادمة

 التاريخ المتوقع. مع البنك الدولي

 .2020هو يوليو 

  محطة معالجة تكاليف نقل الحمأة من
ومحطة  المياه العادمة في شمال غزة

والتخلص منها في  المركزية الضخ
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 اإلطار الزمني لتنفيذ اإلجراء اإلجراءات المطلوبة من سلطة المياه القضية االجتماعية/البيئية رقم البند
الموارد الالزمة )بشرية، مالية، 

 معدات(

بين سلطة المياه وبلدية غزة للتخلص من الحمأة الناتجة 
 .إلى مكب جحر الديكمعالجة المحطة في 

محطة الوقف الفوري للتخلص من الحمأة الناتجة من  -
بالقرب من موقع  معالجة المياه العادمة في شمال غزة

وعقد اتفاقية بين سلطة المياه  المركزية محطة الضخ

ومكب نفايات مرخص للتخلص من الحمأة بشكل 
صحيح. إضافةً إلى نقل أكوام الحمأة المتراكمة من موقع 

 .إلى مكب نفايات مرخص المركزية الضخمحطة 

 ميزانية منمكب جحر الديك. )جزء 
 (.المشروع

 

    مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات العامة 6.2.3
  الدعاية السلبية والفهم الخاطئ 

 المشروع واحتمالية حدوث  ضعف ثقة الجمهور بإدارة
 خالفات تعيق تشغيل المشروع.

 في مراحل  ضعيفةضعف فرص مشاركة الفئات ال
 المشروع المختلفة.

  ضعف فرص مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء
 في العمل في المشروع.

  واالعتداء الجنسيجنس على القائم الخطر العنف. 

 ة تم إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة الخاص
 بالمشروع

  اعتماد وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة  التي تم
 . وتشمل هذهإعدادها وفقًا لشروط اإلطار البيئي واالجتماعي

 :الخطة

اإلجراءات وضع إجراءات فعالة لنشر المعلومات و -
 الخاصة بالمشاورات.

في تنفيذ  األطراف األساسية المشاركةتدريب  -
 .الحاجةتنفيذ الخطة حسب على المشروع 

أصحاب المصلحة في  لقاءات تشاورية معتنظيم  -
 .جميع مراحل المشروع

 تعديل الوثائق بناًء على التغذية الراجعة. -
إنشاء قنوات اتصال مناسبة للحفاظ على المشاركة  -

المعلومات اإلضافية التي قد تنشأ  نشرالمستمرة و
 .لمراحل الرئيسية من دورة المشروعفي ا

 مرحلية بشكل دوري.إعداد تقارير  -

المشروع ب الشكاوى المتعلقةإنشاء آلية لمعالجة  -
مقدمة حول استالم الشكاوى الالتي ستضمن و

والتعامل معها ضمن إطار زمني  المشروع
  مناسب.

  خطة مشاركة أصحاب المصلحة
ستكون مفعلة في غضون شهرين 

 بما في ذلك آلية التظلم

تكاليف إجراءات خطة مشاركة  •

المصلحة مغطاة من ميزانية أصحاب 

دوالر  82,830المشروع )

 أمريكي(.

تكلفة المسؤول البيئي واالجتماعي   -
مغطاة ضمن ميزانية خطة مشاركة 

 ميزانية من جزء)أصحاب المصلحة 
 المشروع
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 خطة اإلدارة البيئية 4

 أهداف خطة اإلدارة البيئية 4.1

وع المخطط له 4.1 ي شمال غزة) تم تصنيف المشر
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف اسة فئة "أ" بموجب سيمن العىل أنه  (مشر

ي  . بناءا عىل للك فإن إجراء4.01 (OP)التشغيل للبنك الدولي 
 ًرا إلزامًيا أم يعتتر  خطة اإلدارة البيئية  إعداد و  شاملتقييم بيئ 

وع وع الناتجة من االتخفيف من اآلثار البيئية السلبية ويتم  . لهذا المشر تنفيذ  ن خاللم إلجراءات التخفيف والخاضعةلمشر

حة مراقبة فعالية اجراءات التخفيف ايضا  يتم من خاللها و  ،خطةهذه ال  . المقت 

ي قد تمنع أو تقلل اآلثار  ،والفعالة من حيث التكلفةواقعية ال جراءاتتحديد اإل   يتضمن إعداد خطة اإلدارة البيئية 4.2
والئ 

ةالبيئية السلبية ال  .إل مستويات مقبولة كبتر

 :عىل ثالثة مكونات أساسية خطة اإلدارة البيئية تحتوي 4.3

  ار تخفيف إجراءات  .ةالبيئيآثار األرص 

  ار  تخفيفإجراءات تنفيذ و مراقبة سائل و  ة. البيئياألرص 

 متطلبات بناء القدرات . 

ي شمال غزةخطة االدارة البيئية للجزء )أ(  4.2
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف   مشر

تيباتال 4.2.1  اتيةسسؤ الم تر

ورييعتتر وجود  4.4  التخفيفالمراقبة و  إجراءاتبعض  إال ان ،تنفيذ مكونات خطة اإلدارة البيئيةو لمراقبة  ا جهة مسؤولة رص 

تيبات المؤسس. يهدف قسم المذكورة بالتعاون مع الجهة المسؤولة مساهمة مؤسسات حكومية أخرى تتطلب وبناء  تيةاالت 

ي الجوانب البيئية المختلفة 
 
امج والقرارات البيئية لألطراف المختلفة والمشاركة ف القدرات إل تنسيق السياسات والخطط والتر

وع تيبات المؤسسال إن . للمشر التخفيف  اتجراءالتنفيذ المناسب إل  سيضمنان قدراتللبناء  وما تحتويه من برامج اتيةت 

حة ي خطة اإلدارة ال المقت 
 
 . بيئيةف

ي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية يعتتر  4.5
ي الضفة الغربية وقطاع الجسمان الرئيسيان المجلس الوطئ 

 
المكلفان بتنظيم  زةغف

، كة مسؤولية تشغيل وصيانة بينما  قطاع المياه والرصف الصحي تتول البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشت 

تيبات المؤسس العام طار اإل  4.1يوضح الشكل  . الصحي مرافق المياه والرصف  ح لمرحلة الطوارئالمق اتيةللت  وع ال) ت  رصف مشر

ي شمال غزة 
 
وعثالث سنوات( -الصحي الطارئ ف  : عىل النحو التالي  اتيةمستويات من اإلدارة المؤسس ثالث . يضم المشر

 المستوى الحكومي من ة يدار المشاركة اإل 

ي اإلدارة الحكومي يتم تمثيل المستوى  4.6
 
بشكل رئيسي من قبل سلطة المياه الفلسطينية بدعم من الوزارات والجهات  ف

ي لل
 
ي للمياه، الحكومية األخرى بما ف

، وزارة التخطيط، وزارة المالية،  سلطةك المجلس الوطئ  جودة البيئة، وزارة الحكم المحىلي

سطينية سلطة المياه الفلستكون مصلحة مياه بلديات الساحل. و ، حةوزارة الشؤون الدينية، وزارة السياحة واآلثار، وزارة الص

وع  هيئاتمسؤولة عن تنسيق األنشطة مع ال وع من المرحلة األول للمشر صوال و األخرى من أجل ضمان التنفيذ السلس للمشر

ي  إل
ير  لتجنب أي مشاكل شائيليمسؤولة عن التنسيق مع اإل ستكون االنشاء والتشغيل. كما أن سلطة المياه الفلسطينية  مرحلئ 

وعالمياه سلطة  وتستطيععابرة للحدود.  ينتهي عىل ان  ،الفلسطينية والجهات الحكومية األخرى تشكيل لجنة توجيهية للمشر

ي نهاية مرحلة االنشاء دور هذه اللجنة ا
 
ي وسيتم تحديد المهام والواجبات المحددة لكل جهة ، لتوجيهية ف

 
اللجنة  مشاركة ف
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ا لمس
ً
ي ل) II. يقدم الملحق الفلسطينية ؤولياتهم بما يتماسر مع القوانير  واللوائحوفق

وع الرصف الصحي دراسة االثر البيئ  مشر

ي شمال غزة
 
 ومسؤولياتها.  لات العالقةمسحا للجهات الحكومية  (الطارئ ف

 وحدة إدارة المشاري    ع 

ي عام  الفلسطينيةتم إنشاء وحدة إدارة المشاري    ع كجزء من سلطة المياه  4.7
 
مشاري    ع، وحدة من مدير هذه التتكون و  ،2007ف

، و  فير  و مهندسير  . وحدة إدارة المشاري    ع مسؤولة عن األنشطة اليومية ،مشر ي  ومساعد إداري ومساعد مالي
 
والمتمثلة ف

يات اف العلويو ، المشت  يةو  ،المراقبةو  ،التقييمو  ،المحاسبةو  عىل المشاري    ع، اإلشر ر. خالل وإعداد التقاري ،األوامر التغيتر

وع مراحل االنشاء والتشغيل ي محافظة شمال تكون وحدة إدارة المشاري    ع مسؤولة عن التنسيق مع البلدياتس للمشر
 
غزة  ف

ا جزًءا من مصلحة مياه بلديات الساحل.  وحدة إدارة المشاري    ع )ستصبح
ً
تقع عىل عاتق مدير وحدة إدارة المشاري    ع و الحق

تعلقة م ممثىلي أصحاب العالقة اآلخرين لضمان التنفيذ السليم لخطة اإلدارة البيئية أو مناقشة أي قضيةمسؤولية التنسيق مع 

وع ي عام ا حيث مؤقت جسما إداريا وحدة إدارة المشاري    ع  وتعتتر . بالمشر
 
بعد وللك عىل األرجح  2008ستتم إعادة هيكلته ف

تيبات المؤسس العام ر طااإل  4.1وضح الشكل يإنشاء مصلحة مياه بلديات الساحل.  وع  اتيةللت  ح للمشر ه ويظهر فيالمقت 

ي 
 
وع. المراحل المسؤوليات وحدة إدارة المشاري    ع ف  مختلفة من المشر

يجب تعزيز وحدة إدارة المشاري    ع من خالل استشاري أثناء مرحلة االنشاء إلدارة أنشطة االنشاء ومراقبة امتثالها للقوانير   4.8

ي المراقبة والفحص وضمان الجودة. يجب تكلكما   ،والمواصفات
 
ي دور بعض التغيتر  سيطرأ يف استشاري آخر للمساعدة ف

 
ات ف

وع  ح لمصلحةخاصة سلطة المياه الفلسطينية ووحدة إدارة المشاري    ع خالل المراحل المختلفة للمشر مياه  بعد اإلنشاء المقت 

ي بلديات الساحل  وال
ح قيامها  ئ  ي قطاع غزة. لذلكتشغيل جميع مرافق الميب من المقت 

 
تتغتر العالقة س اه والرصف الصحي ف

وع بناء عىل  المخلفة بير  سلطة المياه الفلسطينية ووحدة إدارة المشاري    ع ومصلحة مياه بلديات الساحل خالل مراحل المشر

 لسنوات الثالثخالل افإن تقديم التقارير إل اللجنة التوجيهية هو مسؤولية وحدة إدارة المشاري    ع  تغتر مسؤولياتهم. ومع للك

ي عام إل مسؤولية بينما ستنتقل هذه الو  (2008-2006األول )
 
 . 2008مصلحة مياه بلديات الساحل بعد إنشاءها ف

ح لوحدة إدارة المشاري    ع   الطاقم المقتر

را عىل يكون قادلطاقم وحدة إدارة المشاري    ع متخصًصا بيئًيا أو مهندًسا لا خلفية بيئية قوية أفراد يجب أن يكون أحد  4.9

ي عمليات اإلدارة والمراقبة البيئيةا
 
ي   ، وستكونلمشاركة ف

 :كالتالي مهام الخبتر البيئ 

ي 
 :)أ( التدقيق البيئ 

  ي
 
ي بيت الهيا مراقبة جميع أنشطة االنشاء ف

 
ي شمال  و  محطة معالجة المياه العادمة ف

 
محطة معالجة المياه العادمة ف

ي للك نقل وتخزين مواد االنشاء  ، بما و خط الرصف الصحي الجديد  ،غزة
 
 عن طريق زيارات، وتتم هذه المراقبة ف

ي  ميدانية متكررة
 .ينفذها الخبتر البيئ 

 وع من خالل إبالغ الجهات اإلدارية المسؤولة مع خطة اإلدارة البيئية  التأكد من تطبيق خالل جميع مراحل المشر

ي حاالت عد
 
ي الوقت المناسب ف

 
اممراعاة اتخال اإلجراءات ف  .م االلت  

ي للموظفير  والمهندسير  والمقاولير  
 .)ب( تنسيق أنشطة التدريب البيئ 

 عطاءإ)ج( التنسيق مع البلديات وسلطة جودة البيئة واألطراف المعنية األخرى من أجل التخفيف من اآلثار البيئية من خالل 

 .للجهات المنفذةالالزمة توجيهات ال

ي إعداد تقارير ستر ا
 
 لعمل أثناء تنفيذ خطة اإلدارة البيئية. )د( المساعدة ف
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اف خالل مرحلة الطوارئالجهة وحدة إدارة المشاري    ع هي  4.10 ي ت ،المسؤولة عن اإلشر
واحدة لمرحلة  سنةتكون من والئ 

التعاقد مع مشغل دولي مؤهل لتشغيل جميع خدمات المياه والرصف الصحي وقد تم حاليا  ،االنشاء وسنتير  لمرحلة التشغيل

اف  شيح هذه الوحدةتحت إشر ي هذه المرحلة جهة تنسيق. بعد إنشاء أحواض الت 
 
. وستكون سلطة المياه الفلسطينية ف

ي إل مصلحة مياه بلديات الساحل ألداء األنشطة المذكورة أعال ،الجديدة
ح نقل الخبتر البيئ 

 .شغيله خالل مرحلة التُيقت 

وري توفتر تدريب خاص  4.11 وع وهم ة المشاركةالرئيسي للجهاتمن الرص  ي المشر
 
مصلحة مياه و  ،سلطة المياه الفلسطينية ف

 جميع هذه لضمان بناء قدراتوللك  المقاول وجهات المراقبة والتحكم األخرىو  ،سلطة جودة البيئةو  ،بلديات الساحل

 األطراف. 

 مصلحة مياه بلديات الساحل 

ي تنفذها العديد من البلديات والمجالس القروية  بئ  تت 4.12
اتيجية الجمع بير  جميع األنشطة الئ 

سلطة المياه الفلسطينية است 

ي الوقت الحارص  تحت 
 
ف لمياه والرص ا واحدة لتقديم خدمة اقليمية فعالة مؤسسة مظلةوإدارات المياه والرصف الصحي ف

اتيجيول ،الصحي  ي تحقيق هذه االست 
 
تم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مصلحة مياه بلديات الساحل واالستعانة فقد  ةلبدء ف

ح أن تكون مصلحة مياه   ،الساحل بلدياتبمصادر خارجية لخدمات المياه والرصف الصحي لمقاولير  من القطاع الخاص. ُيقت 

ي ستكون مالكو 
مسؤولة عن تحديد ومراقبة األهداف الرئيسية من حيث تقديم  ،ألصول مرافق المياه والرصف الصحي  ةالئ 

كز سلطة المياه الفلسطينية بشكل رئيسي عىل الجوانب البيئية التنظيمية )مثل جودة المياه الجوفيةسبينما  ،الخدمات  ،ت 

ام بالمبوجودة المياه العادمة وترصيفها( وبعض الجوانب االقتصادية المحددة مث ،استخراج المياه الجوفية ادئ العامة ل االلت  

ة المياه الوطنية. سيتم دمج لجنة  ي تحديد تسعتر
 
ي مصلحة مياه بلديات الساحل CSCف

 
خالل المرحلة األول من و  ،الحالية ف

وع  شيح CSCلجنة تكون سالمشر ي شمال غزةضمن  مسؤولة عن تسهيل انشاء أحواض الت 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  . مشر

ي تشغيل خدمات المياه والرصف  4.13
 
ة انتقالية قبل أن تمتلك مصلحة مياه بلديات الساحل التحكم الكامل ف اح فت  تم اقت 

ة عن جميع الجوانب اإلدارية والتشغيلية ألنظمة المياه الدولي المشغل  يتحمل ، عىل أنالصحي  المسؤولية خالل هذه الفت 

ي قطاع 
 
استخدام منحة االستثمار التشغيلية. قد يكون للمشغل  ليته أيضا عن، ويشمل للك مسئو غزةوالرصف الصحي ف

حة عىل  الحصولسيتم و  الموقع معه،بناءا عىل نوع العقد  مسؤوليات أخرى خارج تشغيل وصيانة محطة المعالجة المقت 

يات والخدمات وع جميع المشت  ا إلرشادات البنك الدولي  لهذا المشر
ً
 .وفق

 الموىص بهم الستشاريون البيئيونا

حة و  4.14 وري إجراء برنامج مكثف لبناء  ،التخفيف إجراءاتمن أجل ضمان التنفيذ السلس لخطة المراقبة المقت  من الرص 

وع ح تنظيم برنامج بناء قدرات عىل شكل ورش عمل و  ،القدرات لألطراف المشاركة خالل المرحلة األول من انشاء المشر يقت 

 :وعات التالية)أرب  ع ورش عمل( لتغطية الموض

  ي
وع والجدول الزمئ   .مكونات المشر

 خطة اإلدارة البيئية وصف مكونات. 

 تيبات المؤسس  .التنسيق آلياتو اتية الت 

 الجودة. وضمان  خطط ضبط 

ي  4.15
 
تيبات المؤسساإلطار العام تم تحديد االستشاري المطلوب لبناء القدرات ف ح اتيةللت  باعتباره  (4.1 الشكل)ة المقت 

ي 
 ،الموظفير   تدريب ،يمكن تنفيذ برامج بناء القدرات األخرى مثل التدريب أثناء العملو  ، األول المطلوباالستشاري البيئ 

حه الحقا  كما سيتمتدريب المقاولير  من قبل نفس االستشاري  و  ي شر
 
 .متطلبات بناء القدراتقسم ف
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ام  4.16 اف عىل االلت    عن اإلشر
ً
ح تكليف استشاري مؤهل آخر ليكون مسؤوال تشاري االنشاء باعتباره االس  أعمال بجودةيقت 

اف المباشر عىل 2 ام. مهام هذا االستشاري هي اإلشر وط والمواصفات، االلت    ،عوتقديم التقارير إل وحدة إدارة المشاري     بالشر

 لتنفيذ. اومراقبة وضمان جودة 
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تيبات العام : اإلطار 4.1الشكل  ي شمال غزة( من أ ) للجزء اتيةالمؤسسللتر
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  مشر

 سلطة المياه الفلسطينية

 المسؤول عن التنظيم
مصلحة مياه بلديات 

 الساحل

المسؤول عن التعاقد 

والتمويل والتنسيق مع 

أصحاب المصلحة 

والصيانة  اآلخرين

والتشغيل والمراقبة 

 وضمان الجودة

)سنتان( تشغيلمرحلة ال  

 )سنتين(

 وحدة ادارة المشاريع

مسؤولة عن المراقبة والدعم 

 اللوجستي أثناء التشغيل

 المشغل

المشغل المسؤول عن التشغيل 

 ومراقبة الجودة

 (ثالثة سنوات)المرحلة الطارئة 

 التحكم الكامل والمتابعة

  التنسيق وتقديم الدعم

 1االستشاري 

القيام بأنشطة بناء 

القدرات خالل المرحلة 

ء لوحدة النشامن ااألولى 

 والمقاول مشاريعإدارة ال

 سلطة المياه الفلسطينية

 التعاقدالمسؤول عن التنظيم و

والتمويل والتنسيق مع أصحاب 

 المصلحة اآلخرين

 وحدة ادارة المشاريع

عن اإلشراف  لةالمسؤو

والمشتريات والتنسيق مع 

 النشاءأصحاب المصلحة أثناء ا

 يلغوالدعم اللوجستي أثناء التش

مصلحة مياه بلديات 

 الساحل

مسؤولة عن التشغيل 

والصيانة والمراقبة 

 الجودة ضمانو

 2االستشاري 

مراقبة جودة  -ء االنشاإدارة 

 ءالنشاا

()سنة واحدة مرحلة االنشاء  

 المقاول

، احواض الترشيح ءانشا

 ،ةلمركزيومحطة الضخ ا

 وخط الضغط
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 المراقبة أعمالالتخفيف و  إجراءات 4.2.2

 .التعويض أو إعادة التأهيل بعد حدوث التأثتر  اجراءاتتجنب اآلثار البيئية أو التخفيف من حدتها أفضل بكثتر من  4-17

ي  تتمثل مهمة 4.18
ات المهمة خطة االدارة البيئية وخاصة التقييم البيئ  ي تحديد التأثتر

 
لتجنب أو عىل  جراءات، وتحديد اإل ف

ات والحرص عىل تطبيق هذه اإل  وع. ت جراءاتاألقل تقليل هذه التأثتر ي جميع مراحل المشر
 
الفقرات ح وضبشكل صحيح ف

حة و  إجراءاتالتالية  وع بشكل عام قبل تحديد أهم اإل  اعمالالتخفيف المقت   راءاتجالمراقبة لكل مرحلة من مراحل المشر

 بالتفصيل. 

ا   4.19
ً
ي ستستغرق نشاءخالل مرحلة اال  ثار فإن اال  ،كما تم تحديده سابق

ي المقام األول ببناء خ ا واحد ا عام الئ 
 
ط ترتبط ف

ي ستخدام اشمل ت خالل هذه المرحلة . األنشطة المصاحبة الهامةشيحالضغط وأحواض الت  
قل ن وردم، أعمال حفر  ،األراىص 

ة المدى ومحلية توحركة اآلال ،المواد  ات قصتر ي مواق ،الثقيلة. غالًبا ما تكون هذه التأثتر
 
 النشاءع اوتنتج عن أنشطة المقاولير  ف

ة. بالتنسيق مع المقاول والسلطات المعني لعملية االنشاءدارة المناسبة اإل والطرق المؤدية إليها ويمكن تخفيفها من خالل 

ي مسؤولية تنفيذ  الجهة الرقابيةيتول المقاول بالتعاون مع و 
 .نشاءالتخفيف خالل مرحلة اال  إجراءاتوالخبتر البيئ 

ي ) للمرحلة الطارئةتشغيل الترتبط اآلثار أثناء مرحلة  4.20
 ،بةالت   ،جوفيةبالمياه ال بشكل اساسي ( عامير  تبلغ حوالي  والئ 

.  ،الصحة ي
ي هذه المرحلة هو تشب المياه المعالجة جزئيا إل المياه الجوفية ويعتتر  واستخدام األراىص 

 
 .التأثتر األكتر أهمية ف

ي الوقت  مراقبة البيئية هي ال 4.21
 
و  المالئمالمسح المناسب وف وع خالل جميع مراحل المشر ات البيئية الهامة للمشر  ع. للتأثتر

ي تساعد نتائج المراقبة إن 
 
ي حماية البيئة إجراءاتالحكم عىل نجاح  ف

 
لمعايتر كما أنها تستخدم لضمان االمتثال ل  ،التخفيف ف

وع أو  ،البيئية ي تصميم المشر
 
ات الالزمة ف ي  وتحديد التغيتر

 
 تشغيله.  ف

وع مراقبةعمل لالتحدد إطار المراقبة البيئية خطة  4.22 ي جميع مواقع المشر
 
ي ف

محطة معالجة المياه العادمة ) الوضع البيئ 

ي بيت الهيا 
 
ي شمال غزة و( ف

 
من أجل التأكد من أن الواقع يتوافق مع . ) وخط الرصف الصحي  محطة معالجة المياه العادمة ف

 :التالية مور عىل األ المراقبة  إجراء، فإنه من الواجب البيئةخطة االدارة متطلبات 

 ي شمال غزة
 
  محطة معالجة المياه العادمة ف

 ي الصحة والسالمة ) إجراءات
 
( ،والتشغيل االنشاء العاملير  ف  .السكان المحليير 

 تنظيف الموقع وإزالة النفايات الصلبة ونقلها والتخلص منها. 

 معالجةكفاءة عملية ال. 

 جودة المياه العادمة المعالجة. 

  شيحبرك أحواض المياه الجوفية بالقرب من جودة  .الت 

  النظام تعطلغتر متوقعة أو الرصد التشبات. 

  ي االنسداد مراقبة
 
بة السطحية ألحواض ف شيحالت   .الت 

 بة الزراعية المعرضة  مراقبة  .حمأة أو مياه الرصف الصحي المعالجةالستعمال الالت 

تعلق ي مختلف القضايا البيئية فيما  ضمان تنفيذ ع مسؤولة عن مراقبة و ي    ر افإن وحدة إدارة المش ،باإلضافة إل للك 4.23

ي الجدول
 
وع كما هو موضح ف وري ي    ر اكما أن وحدة إدارة المش  ،4.3و  4.2 ير  بأنشطة المشر ع مسؤولة عن تنفيذ أي إجراء رص 

ي الموقع. تم عرض إجراءات التخفيف وال وضحةمن تلك الم
 
ا للظروف السائدة ف

ً
ي الجدول وفق

 
ي  مراقبة البيئيةف

 
 شكل ف

 ،ةمسؤوليات المراقب ،التخفيف إجراءات اكل،وهي تشمل تحديد المش رين،من خالل الجدولير  المذكو  مصفوفة بسيطة

ي عقود  المذكورة التخفيف إجراءاتومسؤوليات تنفيذ إجراءات التخفيف والمراقبة. يجب إدراج جميع 
 
افو  االنشاءف  .اإلشر
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 . التخفيف للقضايا البيئية الهامة إجراءاتيسلط القسم التالي الضوء عىل إجراءات المراقبة الالزمة و  4.24

 جودة المياه  عىل والمراقبة اآلثار تخفيف  إجراءات 4.2.2.1 

 :  محطة معالجة بيت الهيا موقع 

ة بير  المياه العادمة الناتجةبناًء عىل اختبار جودة  4.25 ة و  نضوجبرك الالمياه المتدفقة من جودة  ، تم تحديد اختالفات كبتر بحتر

كتر   خاصة فيما يتعلق المعالجة المجاورة لهتجميع المياه 
وجير   بت 

ي لبة العالقةالمواد الص، و كسجير  الحيوي الممتصواال ،النيت 
 
. ف

ي محطة معالجة مياه الرصف الصحي  برك النضوجسيتم أخذ مياه الرصف الصحي المعالجة جزئيا من  ،بداية مرحلة الطوارئ
 
ي  ف

 
 ف

ي شمال غزةلضخها إل الموقع الجديد و  بيت الهيا 
 
ية عن إل المياه الجوف حيث سيتم ترشيحها  محطة معالجة المياه العادمة ف

شيح الجديدة. من المتوقع أن تتحسن جودة ال احواضطريق  حطة معالجة متطوير مرافق بسبب   برك النضوجمن  الخارجةمياه الت 

ي بيت الهيا 
 
ي واحواض إزالة الرمال،) المياه العادمة ف

 
ي بداية مرحلة الطوارئ. يمكن أن يؤدي الااجهزة و  المصاف

 
بير   معجلتهوية( ف

ي احواض المعالجةكيلوواط(   88قدرة التهوية الحالية )
 
سبًيا نفضل بجودة أ معالجةانتاج مياه إل  وتوفر زمن مكوث كاف للمياه ف

( لم 50أقل من  االكسجير  الحيوي الممتص) ي / يوم. 3م 14,000 أقصاه تدفقوللك عند جم/لت  ا لمعايتر االتحاد األورونر
ً
يلزم  ،وفق

 18,000إل حوالي  التدفقكمية   تزاد الا ف ،مياه العادمة المتدفقةمت  مكعب من ال 1,000كل لكيلووات   5توفتر قدرة تهوية 

ي أحواض المعالجة صبحسي ،/يوم3م
ستنخفض كفاءة  لذلكونتيجة  ،غتر كاف للتهوية زمن يوًما وهو  1.2من  أقل زمن المكوث ف 

 . معالجةالعملية 

ي اإلجراءات التالية قبل يوىص ب 4.26
ي الموقع الجديدالبدء ف 

شيح ف  ي شمال غزةل مرحلة الت 
 :محطة معالجة المياه العادمة ف 

ي مدخل المحطة طوير ت •
ي إزالة النفايات والرمال وحدات المعالجة ف 

ي حيث ان  ،للحصول عىل اداء افضل ف 
لحالية ا المصاف 

سيب  وأحواض ي الت 
ي المعالجة األوليتم صيانتها بشكل كاٍف ي وال كافية غتر   يدوًيا  فتنظ والئ 

 لمياه الرصفة لتقوم بدورها ف 

 للمحطة. متدفقة ال الصحي 

ي  تركيب أجهزة تهوية إضافية •
  100تهوية  قدرةبالكامل ب األحواضيجب أن يتم تهوية هذه  حيث ،4و  3 حوضير  ال ف 

 .كيلوواط عىل األقل

 .م 2.4 ومقداره التصميم األصىلي  عمق إل حاليا م  1.75 و  1.5من  يهما لزيادة عمق 4و  3 حوضير  يجب تنظيف ال •

ي الموقع  4.27
شيح ف  ي تطوير جميع أنشطة ال تطبيقومع  الجديد،عندما يبدأ الت 

ي بيت الف 
فإن  ،هيا محطة معالجة المياه العادمة ف 

 الكىلي و والمواد العالقة  األكسجير  الحيوي الممتص تركتر  
وجير 

ي المياه العادمة المعالجة  النيت 
ن القيم الحالية. ستكون أقل بكثتر مف 

ي 
(. Shomar, 2004ملغم/لت  ) 45كان حوالي   كسجير  الحيوي الممتصتركتر  األ  أن 2002و  2001تظهر السجالت السابقة ف 

ي مياهتركتر  الكلوريد 
ة مناسب برك النضوجكل من   ف  ي وسيكون له آثار إيجابية عىل تركتر  الكلوريد الع شيحللت   والبحتر

 الخزانالي ف 

ي 
شيح الجديدة الجوف  ي منطقة احواض الت 

ي ف 
ء كبتر ف  ي

انية المتاحة لتقليو  المرحلة الطارئة. ال يمكن فعل سر ل تركتر  ضمن المتر 

وجير  
ي  الكىلي  النيت 

ةملات  ترشيحاستخدام أحواض  ، لكنالمياه العادمة الناتجةف   ،نخفضم مياهواستخدام عمق  ،ساحة كبتر

بة العليا و ة جت  النسيعزز عملية ايام التعبئة أكتر من  لألحواض أيام تجفيفاعتماد و  ي طبقات الت 
اتإزالة  ف  نزع ) المنتجة النت 

وجير  
ي الطبقات العميقة (النيت 

ي  ف 
ي المياه المرشحة للخزان الجوف 

وجير  ف 
ستؤدي زيادة  . مما يدي بالنتيجة لتخفيض تركتر  النيت 

ة التجفيف شيح فت  ي احواض الت 
بة  ف  جةالنعزز عملية ي مما إل توفتر المزيد من األكسجير  للت  وجير  ينال وهي تحول ت 

الموجود ت 

ات إل  عىل شكل امونيا  ي يتم التخلص منها الحقا بعملية  النت 
وجير  والئ 

ان لبعض المواد التحلل والذوب. سيحدث بعض نزع النيت 

ي الماء الراشح العضوية
بة الغنية بالمواد العضوية )الطير  تشب المياه العادمة عتر ط عند  ف 

 لجزء من الخزانهذا ا ولكن ،(بقات الت 

ي 
شيح. يمكن تحقيق درجة عالية من المعالجة بالسماح ينيةالكثتر من هذه الفجوات الطال يحتوي عىل  الجوف  ياه الرصف م بت 

بة  إل الت 
ً
بة هذه المياه خالل طبقات المعالجة حيث ان  ،الصحي المعالجة جزئيا از الصوديوم)ت  المواد  زالةإ يؤدي إلى (نسبة امت  

يا و  ،األكسجير  الحيوي الممتصو  ،الصلبة العالقة وساتو  ،البكتتر وجير  وتقلل  ،الفتر
ي  الرقمو N النت 

المعادن الثقيلة  و  ،الهيدروجيئ 

 .  بشكل كبتر
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ةلمياه ال موضغي ال شيحيجب أن يستمر الت   4.28 ي  بحتر
 
ي ف

المياه ستوى حئ  ينخفض مالمجاورين لها األمطار مياه  ترشيح حوىص 

ة  ي البحتر
 
ةمياه ال رشيحأمتار عىل األقل. يمكن أن يتم ت 5إل  4 بمقدار ف ي الصيف و / مت  مكعب 4,000بمعدل  بحتر

 
بمعدل يوم ف

ي  منأقل بكثتر 
 
ةمياه ال نسوبمجزء من سيؤدي التبخر الطبيغي إل انخفاض كما   ،مياه األمطار تدفق فصل الشتاء بسبب للك ف  بحتر

ةمياه ال نسوبعندما ينخفض مو  ،م/سنة(لم 840)تبخر المياه المفتوحة  الشمس تصل اشعة يمكن أن  ،بشكل ملحوظ بحتر

ةكون التبالكامل وس ها واألكسجير  إل عمق   بحتر
ً
ي جزًءا فعاًل
 
 عملية المعالجة.  ف

ي  محطة معالجة المياه العادمةموقع 
 
 : شمال غزة ف

وجير  مساحة انتشار من أجل الحد من توسع  4-29
ي  النيت 

 
ي الخزان الجوف

 
اح ،وتقليل أي آثار عابرة للحدود ف  جراءاتإل ا تم اقت 

 :التالية

شيح  •   .خالل مرحلة الطوارئ 9و  7لن يتم استخدام أحواض الت 

طبيعية( ال تها يوم وزياد/ 3م 12,000بمقدار ) بمحطة بيت الهيا  برك النضوج سيتم استخدام التدفق المباشر فقط من •

ي البداية شيحللت  
 .ف 

ة وطويلة المدى لهذه اإل  4.3والشكل  4.2يوضح الشكل  4.30 توضح أن  3.16. مقارنة النتائج مع الشكل جراءاتاآلثار قصتر

ي نهاية مرحلة الطوارئ س انتشار  مساحة
وجير  ف 

 إل الغرب وحوالي  200متد حوالي تالنيت 
شيح.  100مت  ق من موقع الت  إل الشر

ي الشكل 
ة نتقاليمكن مالحظة أن مسار اال  ،4.3والشكل  3.13بمقارنة النتائج الموضحة ف  ي منطقة صغتر

عىل المدى  سينحرص ف 

 . ي ي االتجاه الغرنر
ة هذه ويدفعها ف  شيح الصغتر

 الطويل. والسبب هو أن التدفق اإلقليمي سوف يفوق كمية الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات: 4.2الشكل  وجير  والنت 
ي نهاية الجزء مساحة انتشار النت 

وع ف  /يوم وعدم 3م 12,000تدفق مقداره  باستخدام )أ( من المشر

شيحاستخدام أحواض   9و  7 الت 

ةمراقبة لال  2008-2006 لفتر
ي تشغيل أي بت  عىل مسافة مسببات االمراضفيما يتعلق بخطر التلوث من  4.31

أشهر(  6 مكوث هي زمن م ) 150، ال ينبغ 
شيحمن حافة أحواض   (. ستكون المياه الجوفية خارج تلك المنطقة آمنة من الناحية الصحية. 3.21الشكل  ،كنتوري)خط   الت 
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 9و  7إلا لم يتم استخدام الحوضير  الطويل عىل المدى الجسيمات انتقال : مدى 4.3الشكل 

 2008 عام توصيات لما بعد 

ي شمال غزة إلا لم يتم تنفيذ (إل أسوأ سيناريو بالنظر  4.32
 
شيحواستمر  محطة معالجة المياه العادمة ف بمياه الرصف  الت 

شيححول موقع  جاعست  نظام اال ، يجب تنفيذ )2008الصحي المعالجة جزئًيا بعد عام  أو يجب إيقاف الضخ إل أحواض  الت 

شيح  .الت 

حة آلبار اال  4.4يوضح الشكل  4.33 جاعالمواقع المقت  ح أن يكون هناك ست   تفصل بينها  24. ُيقت 
ً
ا  مبدئيا مت  وتقع  100بت 

 وجنوًبا و  300-200عىل بعد 
ً
ا شماًل ً ا  400  مت  شيحغرًبا من أحواض  مت  ب من بالقر و . تقع اآلبار عىل حافة القطع الزراعية الت 

ي المستقبل. يوضح 
 
ي مخطط ري إقليمي ف

 
حة حيث سيكون من السهل ربطها ف طرق قائمة وداخل المنطقة الصناعية المقت 

ي المناطق المجاورة ) 4.7الشكل 
 
ا تسعة آبار زراعية خاصة ف

ً
و  Q56و  Q55و  Q54D و  Q54Aو  Q53و  Q15و  Q14أيض

R12 ي يمكن
باإلضافة إل اآلبار الجديدة. يجب أن يكون مخطط  جاعلالست   آبار كأو تجديدها واستخدامها   تطويرها ( الئ 

جاعاال  . يوضح ترشيحه من المياه العادمة المعالجةأكتر مما يتم  ٪10باإلضافة إل اآلبار الزراعية المجاورة قادًرا عىل ضخ  ست 

حة قادرة عىل   4.4الشكل  جاعكيف ستكون اآلبار المقت  ي تم ترشيحها  المياهمعظم  است 
 . الئ 

ي المناطق المحيطة بأحواض  يجب 4.34
 
شيحأن يتم تشغيل اآلبار الزراعية ف ضمان من قبل سلطة المياه الفلسطينية ل الت 

 ،يجب مراقبة جودة المياه المستخرجة بدقة لضمان صحة وسالمة المستخدمير   شحة، كما المت  المياه العادمة جميع  جاعاست  

ي أي من و
 
ي حالة وجود أي مشكلة ف

 
ي اتخال  ،جودة المياه معايتر ف

ياه من قبل سلطة الم ها وتطبيق ةالالزم اإلجراءاتينبغ 

 .الفلسطينية

ا فعالية نظام االست   4.5الشكل  يوضح 4.35
ً
ي تقليل ا جاعأيض

 
ح ف قارنة بنتائج الملوثات م مساحة إنتشار لمدى المتوقع لالمقت 

ي الشكل 
 
حة قادرة عىل ضخ 3.20النمولج الموضحة ف يوم لكل بت  / 3م 800/يوم )3م 19,200. ستكون اآلبار الجديدة المقت 

ي اآلبار مركبة  بحيث تكون
 
 .سطح البحر( نسوبممن متوسط م  30-إل  10-بير  مصاف

حةيجب أن يكون  4.36 عادة إ لنظامجزًءا من خطط سلطة المياه الفلسطينية  مها وتصمي الموقع الدقيق لآلبار المقت 

ةيجب أن يأخذ التخطيط بعير  االعتبار  ، كما اإلقليمي االستخدام  ي  التسعتر
يتم  وكيف وأين سيتم استخدام هذه المياه الئ 

 قريًبا.  عملهذا الومن أجل االستعداد ألسوأ الحاالت يجب أن يبدأ التخطيط ل ،ضخها 
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ي  جاع: تأثتر نظام االست  4.4الشكل 
 
ح ف  الملوثات.  محارصة انتشار المقت 

 

اتمنطقة ا: 4.5الشكل  وجير  والنت 
جاعمع تطبيق نظام  بعيد المدى ال عىل نتشار النت   . االست 

  آبار المراقبةمواقع 

ي موقع  يجب أن تغطي نقاط المراقبة 4.37
 
شيحف ي والمنطقة الواقعة بير  منسوب المياه  الجزء الت 

 
العميق من الخزان الجوف

شيحالجوفية قبل  شيح،منسوب المياه و  الت  الفعل. يجب بعض آبار المراقبة المنفذة باالستفادة من يمكن و  الجوفية بعد الت 

ي تحت موقع الت   مراقبةل عميقة استخدام آبار 
 
ق من آبار قليلة العم استخداميجب و  شيح،الجزء العميق من الخزان الجوف

. يوضح الشكل  سطحي لمراقبة الجزء ال SDأو إحدى مجموعات  SD2 المجموعة ي
 
ح آلبار  6-4من الخزان الجوف الموقع المقت 

 المراقبة الجديدة. 

ي غرب موقع  4.38
 
شيحف  كل منها من مجموعتير   األول يتكون الخط حيث  ،المراقبة آبار من  خطوط 3استخدام يجب  ،الت 

ق و  شيحت  من حافة حوض الت  م 200مقداره  قطر من ثالث آبار للمراقبة تقع عىل نصف يتكون  شيحأحواض  غرب)شر  ،(الت 

ين عىل مسافة و  ي من بت 
بت  مراقبة عىل  تنفيذ . باإلضافة إل للك يجب شيحم من حافة حوض الت   350يتألف الخط الثان 
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شيحمت  من حافة أحواض  500مسافة  ي تر . يجب الت 
 
ي مكان ما بير  كيب مصاف

 
م من متوسط  5-إل  20-جميع هذه اآلبار ف

 سطح البحر.  نسوبم

ي يجب مراقبتها  اتمؤشر قائمة ال 4.1يوضح الجدول  4.39
ة محددة خالل الئ  وع المختلفةبوتتر م تصميم توقد  ،مراحل المشر

ة من برنامج مراقبة  ة المحلية والختر وع مشابه منطقة دانهذا الجدول بناًء عىل الختر ي إشائيل حيث يوجد مشر
 
يتم أخذ  . ف

. بعد بدء  جديد تعينات من آبار المراقبة بعد نصف ساعة عىل األقل من الضخ من أجل  ي البت 
 
طة معالجة محتشغيل الماء ف

ي شمال غزة
 
ي الجدول كما   المياه العادمة ف

 
حة ف عينات من المياه عىل  يوميا  4.1يجب إجراء جميع الفحوصات للعوامل المقت 

 إل المحطة وعينات من المياه المعالجة. متدفقة العادمة ال

ي عند االنتهاء من بناء أحواض  4.40
 
شيحيجب أن تبدأ مراقبة جودة مياه الخزان الجوف للموقع  قائمالوضع الإلنشاء بيانات  الت 

المستخدمة حالًيا للمراقبة و  (4.7)انظر الشكل الموجودة المجاورة اآلبار  بعضمن  لهذا الغرض االستفادةالجديد. يمكن 

(Q14  وQ15  وQ53  وQ54A  وQ54D  وQ55  وQ56  وR12 .) 

 

ح آلبار المراقبة4.6الشكل   : الموقع المقت 
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 المستخدمة للمراقبةو  استخراج المياه القائمة: آبار 4.7الشكل 

حة للمؤشر ال: 4.1الجدول   (أ)الجزء  مراقبة خالل مرحلة الطوارئات المقت 

 مؤشر ال

المياه العادمة 

المضخوخة 

محطة  من

 المركزيةالضخ 

ي 
 
 مياه الخزان الجوف

 أشهركل ثالثة  كل اسبوعي    كل شهر 

 x x ال يوجد مستوى الماء

ي 
 pH)) x x xالرقم الهيدروجيئ 

 x x x  (EC) الموصلية الكهربائية

 TDS)) x x xكمية المواد الصلبة الذائبة 

   SS)) xالمواد الصلبة العالقة 

 األكسجير  الحيوي الممتص

)5BOD ) 

x x x 

ي الممتص األكسجير  
 x x x (COD)الكيميان 

ات   3NO) x x x(النت 

 NH3NH) x x x/4(االمونيا 

 CL)) x x xالكلور 

يتات   4SO) x  x(الكتر

 x  x (P)الفسفور 

 Ca)) x  xالكالسيوم 

 x  x (Mg)المغنيسيوم 



 

68 
 

 مؤشر ال

المياه العادمة 

المضخوخة 

محطة  من

 المركزيةالضخ 

ي 
 
 مياه الخزان الجوف

 K)) x  xالبوتاسيوم 

 Na)) x  xالصوديوم 

ازية )ب يا القولون التر  FC) x x xكتتر

يا القولونيةمجموع    x  x (TC) البكتتر

 x x x (B) البورون

 x x x (HPLC)نظفات الم

 x  x المعادن الثقيلة

 

 صحة والسالمة البيئيةلل مراقبةالو  التخفيف إجراءات 4.2.2.2

ي الفصل السابق تهناقشتم مكما   4.41
 
عدات تتعلق بالخطر الناتج عن حركة الم االنشاءفإن اآلثار المتوقعة خالل مرحلة  ،ف

ي موقع ن خالل موهو ما يمكن تخفيفه  ،والمركبات
 
هار ساعات الن عىلساعات العمل اقتصار و  االنشاءالحد من الشعة ف

من  العمال واألطفالسيحمي بأكمله  االنشاءموقع لسياج وفتر تفإن  ،عالوة عىل للك. صيانة المعدات التأكد منكذلك و 

 .التعرض لمخاطر متعلقة بأنشطة اإلنشاء

ي  4.42
 
ي  محطة مدخلاعمال ف

 
ي يجب تركيب نظام  ،بيت الهيا معالجة المياه العادمة ف

 
 تربةلة اال إزانظام و  ةميكانيكيمصاف

ي أقرب وقت ممكن لتجنب المخاطر 
 
الذين يضطرون حالًيا إل دخول المنشأة من أجل إزالة النفايات  ،عىل العاملير  ف

ي 
 
اح هذا اإلجراء بالفعل ف ي  والرواسب. وقد تم اقت 

ي عام  التقييم البيئ 
 
 .لكن لم يتم تنفيذهو  1999السابق ف

ي حول منطقة ال سياجإنشاء وىص بيُ  سالمة السكان وخاصة األطفالومن أجل  المرحلة الطارئةخالل  4.43
 
ةواف  خيار . كبحتر

 حارًسا  20ظائف لحوالي و  اعتماد  يمكن ،آخر 
ً
ا ولن تكون له حاجة بعد أن تجف تركيب السياج من  بدًل

ً
الذي سيكون مكلف

ة.   البحتر

بة لالخاصة باالتخفيف والمراقبة  إجراءات 4.2.2.3  تر

 ةضاطق المنخف( إل المنت  مكعبم 900,000من الموقع الجديد ) كمية الطير  المحفورةيمكن نقل الجزء الرئيسي من   4.44

ق ي بيت الهيا  الموجودة جنوب شر
 
ير  تربة بتحس المهتمير   العديد من المزارعير  . حيث هناك محطة معالجة المياه العادمة ف

. وبالتالي 
يمكن استخدام  ،باإلضافة إل للكللمزارعير  بتكلفة النقل.  طير  يمكن بيع جزء من ال ،مزارعهم باستخدام هذا الطير 

 .بعد عملية التجفيف حوضلمعالجة وتسوية تربة قاع ال طير  جزء من ال

ح االستشاري استخدام طرق  ،بالحمأة  حاليا مغطوالدونم  340 تهمساح تبلغوالذي ، حوضإلعادة تأهيل قاع ال 4.45 يقت 

ي عملية ال
 
 ،إل القاع حوضبمجرد وصول منسوب مياه الحيث تلقائًيا.  حدثت معالجةالمعالجة البيولوجية. الخطوة األول ف

ي األكسجير   تحسن وصولسي
 
ي للحمأة المما سيساعد ف ا بما  حوض. عندما يكون قاع الموجودة بالقاعالتحلل البيولوجر

ً
جاف

ي ل
باتات تقوم جذور النحيث لعدة سنوات.  األعشاب عميقة الجذور أو  بالحشائشيمكن زراعته  ،إليه لدخوليسمح بايكق 

بة المكثفة ي توفتر األكسجير   ،بتفتيت الت 
 
ي وتساهم ف

 
بة العميقة  ف ي و عزز النشاط البكتي مما طبقات الت  تشي    ع يعمل عىل تر

ي للك تحلل المواد العضوية الخطرة. نظًرا ألن 
 
ي بما ف ي حمأة الينات لع ةالكيميائي الفحوصاتعملية إعادة التأهيل البيولوجر

 
ف
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اتتر أظهرت عدم وجود  حوضقاع ال ة من المعادن الثقيلة أو المواد السامة األخرى  كتر  نباتات يمكن للمزارعير  قطع الفإنه  ،كبتر

 .بانتظام واستخدامها كعلف للحيوانات

بة من األجزاء  حوضيوىص بشدة بعد تجفيف ال 4.46 الثقيلة  للتحقق من المعادن العميقة من الحوضبأخذ بعض عينات الت 

ا لذلك. التالي وبوالمواد السامة األخرى. 
ً
 يمكن اتخال إجراءات التخفيف وفق

اء ،إعادة التأهيل الطبيعية مناسبة نتيجةبنية  حوض التربة قاع التصل عندما  4.47 أو  يمكن استخدامها إما كأرض خرص 

وري استخدام كميات   مغذيةأنها غنية بالعنارص الحيث لألغراض الزراعية  ة وليس من الرص  ائية هناك. الكيميمن األسمدة كبتر

اء لألنشطة  ،من وجهة النظر البيئية ا استخدام أجزاء من المنطقة الخرص 
ً
اء هي الخيار األفضل. يمكن أيض فإن األرض الخرص 

فيهية )الم ي تحسير  نوعية المعيشة للسكان المحليير   العبالت 
 
 .الرياضية والحدائق(. سيساهم هذا الحل بالتأكيد ف

شيحيتم تشغيل أحواض  4.48 ي  الت 
 
شيحاالتجفيف الدوري ألحواض حيث أن والتجفيف.  ضخال برنامج يعتمد عىلف  لت 

شيحسيعيد قدرة  بحيث أنه  ،وبللمنسبمقياس  حوضعن طريق تفتيت طبقات الحمأة واألغشية الحيوية. تم تجهتر  كل  الت 

ا  نسوبعندما يصل الم
ً
ة شغيل تيتم إيقاف التدفق. بعد ال ،إل قيمة قصوى محددة مسبق  3ل المثال ، عىل سبيمحددةلفت 

ا البالغ  المشغلةأو عندما يصل كل من األحواض  ،امأي
ً
ي يتم  ،مت  تقريًبا  0.5إل المستوى األقىص المحدد مسبق

 
 الضخ ف

تيب.  ي ال  حواضتجفيف اال  حينها  يتمو المجموعة التالية من األحواض بالت 
نامج الضختخضع  الئ  من الحفاظ وهذا سيض لتر

شيحعىل قدرة  ات الضخ. يجب الت  . النهج األ تحديد النظام األمثل لفت  ة العملية ومالحظة التأثتر ولي والتجفيف من خالل الختر

ة المتوسط  اعتبار هو  ة تجفيف  1 - 0.5لمدة  ضخفت  ات إلا لزم األمر.  ،أيام أو أكتر  4-2يوم وتتبعها فت  حيث أن تقليل فت 

ات التجفيف الضخ   .سيمنع انسداد األحواض بشعةمما  ،دن  الحد األ نمو الطحالب إل  من سيقللوزيادة فت 

سبة الدقيقة والمواد العضوية سيتم تنظيف 4.49 قيام بذلك . يمكن الاألحواض بانتظام بطريقة تمكن من إزالة المواد المت 

ي السنة.  رافعة امامية )كباش(باستخدام 
 
ي وحدة غسل الرمل ويتم إعادة ملء الرمل م غسل يتمرة أو مرتير  ف

 
المواد المحفورة ف

ي ال
 
ي بعض األحيان القيام بعملية حرث لألحواض. يتم حوضالنظيف ف

 
ا ألن اآل ،ومع للك ،ف ً الت يجب تجنب ممارسة هذا كثتر

بة ال ي تتسبب المو خلط سيعمل عىل  لحرثا ،أقل نفالية. عالوة عىل للك مما يجعلها  سفليةالثقيلة قد تضغط عىل الت 
اد الئ 

ي االنسداد مع 
 
بة السطحية. سيتم ف ي الموقع للحفاظ عىل معدالت  التوصل إل الطريقة األفضلالت 

 
شيح ف الل مرحلة خالت 

 .تشغيلال

ب مستويات المياه وتدفق المياه ونمو الطحالفيما يتعلق بلكل حوض زمن بالالتقارير المتعلقة حتفاظ بيجب اال  4.50

كما يجب أن تراعي هذه العملية إمكانية الجمع بير  المالحظات والجودة الفعلية .  شيحمالحظات المتعلقة بجودة مياه الت  الو 

ي يتم ترشيحها 
ات التوقف لفبدء و الوقت  تسجيل. يجب للمياه الئ   . األحواض وكذلك أنشطة تنظيف ،التجفيفو / الضخت 

 االجتماعي واالقتصاديوالمراقبة للوضع  التخفيف إجراءات 4.2.2.4

ي بيت الهيا موقع
 
 محطة معالجة المياه العادمة ف

ي و  ،وخاصة األطفال ،حراسة لمنع الناسوضع بأكمله/أو عىل األقل  حوضيجب تسييج ال 4.51
ي  المواسر

 
من السقوط ف

ي القاع الموجودة والحمأة المحيطة بالحوض السدود الرملية . حيث أن حدة ميل حوضال
 
ي الحوض تجعل من ف

 
السقوط ف

 .وعملية اإلنقال لمن يسقط أمًرا خطًرا

ي الموقع الحالي  4.52
 
ي ف ي أجزاء إجراءاتيجب تنفيذ  ،للحد من التأثتر السلئر

 
ي تمت مناقشتها ف

أخرى  تخفيف الضوضاء الئ 

 .لضمان تقليل اآلثار عىل المجتمعات المجاورة مراقبتها من التقرير بعناية و 
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ي الزراعيةزعاج الاأما فيما يتعلق ب 4.53
 لمزارعير  ل فيمكن تخفيف للك من خالل التعويض المباشر  ،المؤقت الستخدام األراىص 

ي أبريل أو مايو 
 
ي أكتوبر وينتهي ف

 
ي هذه المنطقة بشكل أساسي ف

 
وبالتالي  ،عن خسائرهم خالل الموسم. يبدأ الموسم الزراعي ف

وع ي المناطق الزراعية ،يمكن بناء المشر
 
ي غتر  ،خاصة ف

 
.  ف ي  أوقات الموسم لتقليل التأثتر السلئر

ي شمال غزةموقع 
 
 محطة معالجة المياه العادمة ف

ي الم 4.54
 
وع عىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية الشاملة ف اح حملة توعية عامة إلظهار آثار المشر الشمالية  ةحافظتم اقت 

ي قطاع من 
 .الزراعية والتجاريةغزة خاصة فيما يتعلق بتحسير  جودة المياه واألراىص 

ي  4.55
 
وع الجديد. ف التنسيق الكبتر مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية لضمان قبولهم ورؤيتهم اإلسالمية لبناء هذا المشر

ي حملة التوعية العامة. 
 
 حال تم هذا األمر بالشكل المطلوب، فإنه يجب أن يكون له دور ف

ي البني بدالتكاليف التشغيل واالست االعتبار باألخذ بعير   عرفةالت حديد يجب أن يتم ت 4.56
 
ة التحتية يجب وأن االستثمار ف

ي من مصادر أخرى
ي المدى المتوسط.  ،أن يأن 

 
بلية بعير  المستق عرفةيجب أن تأخذ الت ،بعيد عىل المدى البينما عىل األقل ف

 :االعتبار العوامل التالية

 داد التكلفة  تحقيق است 

 االجتماعية مساواةالحفاظ عىل ال 

  ي  مرنة للسعر تشجع عىل عدم إهدار المياهاعتماد آلية
 
وتزيد من الوعي بالقيمة االقتصادية للموارد المستثمرة ف

 .هذا القطاع الحيوي

  المياه.  مصادر وقائية فعالة للحفاظ عىل  إجراءاتتعزيز الكفاءة البيئية الهادفة إل اتخال 

 الطارئةالمرحلة بناء القدرات خالل  4.2.3

ي  4.57
 
سلطة و  سلطة المياه الفلسطينيةو  ،مصلحة مياه بلديات الساحلو وحدة إدارة المشاري    ع، يتمتع الموظفون الحاليون ف

ي تمكنهم من متابعة تنفيذ  جودة البيئة
ي  إجراءاتبالمهارات األساسية الئ 

 النشاءاالتخفيف وتنفيذ خطة المراقبة خالل مرحلئ 

وري أن يتم  ،. ومع للكالطارئةللمرحلة والتشغيل  ية للمرحلةخالل المرحلة تعيير  استشاري فإن من الرص   ،الطارئة التحضتر

 :عمل حول المواضيع التاليةإلجراء ورش 

  وع و ي  لجدو المكونات المشر
 .الزمئ 

 خطة اإلدارة البيئية.  وصف مكونات 

 تيبات المؤسس  .ومنهجيات التنسيق اتيةالت 

 خطط ضبط الجودة وضمانها. 

وع المدير سيكون  4.58 ي مشر
 
ي حير  مسؤول عن ترتيب ورش العمل هذه. هو السلطة المياه الفلسطينية ف

 
جب أن يحرص  يف

يجب ما ك.  وسلطة المياه وسلطة جودة البيئية ن عن وحدة إدارة المشاري    ع ومصلحة مياه بلديات الساحلممثلو  هذه الورش

تيبات المؤسس إجراءاتأن يكون المقاول عىل دراية ب ي والت 
ي والتكاليف والجدول الزمئ 

اإلشارة إل يجب و  . اتيةالتخفيف البيئ 

وع.  ،قبل مرحلة تقديم العطاءات هذه األمور  ا أساسًيا لوثائق عقد المشر
ً
ويجب أن تكون خطة اإلدارة البيئية ملحق
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ي  نشاءلمرحلة اال التخفيف وخطة المراقبة  إجراءاتو  المتوقعة: اآلثار البيئية 4.2الجدول 
 
  المرحلة الطارئةف

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة ل الموقع الحالي -1

معالجة المياه العادمة في بيت 
 الهيا

محطة معالجة المياه موقع  -2

 شمال غزة  في العادمة

محطة  بين الخط الناقل -3

معالجة المياه العادمة في بيت 
محطة معالجة المياه  الهيا و
  شمال غزة في العادمة

 مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

اإلزعاج والضوضاء والغبار  -

 (3 ،2 ،1) نشاءفي مواقع اال

 ه اإلجراءاتهذفريق اإلشراف لتطبيق  ومراعاة ،ضجيج والغبارالتخفيف المتعلقة بال إجراءاتتعريف  -

طالت في ع انشاءالعمل على أوقات النهار ومنع أي أنشطة وايام  ساعاتاألنشطة بحيث تقتصر جدولة  -

 .نهاية األسبوع

 ةكهربائيأو المرسبات ال المرشحاتأو  التنقيةنبعاثات مثل أجهزة االفي  تحكملل وحداتاسخدام  -

 شاحنات نقل النفايات.و مخزنةتغطية المواد ال -

 في الموقع للحد من انتشار الغبار واألتربة رش الماء -

 والتي تتسبب في انبعاثات أقلوالنقل الجديدة نسبيا  نشاءاال عداتاستخدام م -

 النهار فقط وليس خالل العطالت أو في خالل فترات المصحوبة بالضوضاءاألنشطة ب القيامتأكد من ال -

 وقت متأخر من الليل

اإلشراف على الموقع،  -

 ت العامةالمشاورا

المقاول و سلطة المياه 

 الفلسطينية

سلطة المياه 

 الفلسطينية 

خطر الحوادث واإلصابات  -

(1، 2، 3) 

 المناسبة الوقائية يجب على العامل ارتداء المالبس ،اتباع تعليمات السالمة -

ي فإنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق عمل مدرب قادر على التنسيق مع المستشفيات المحلية -

 .حاالت الطوارئ

تدريب الموظفين على المخاطر واإلجراءات االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام اآلمن لجميع - 

 المواد التي يحتمل أن تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة عمله.

 عالمويجب إ وواضح، بشكل صحيحالخاصة بحاالت الطوارئ التحذير والتعليمات  وضع اشارات-

 .العمال بهذه االحتياطات

 .تطبيق متطلبات قانون العمل الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالسالمة -

 برنامج تدريبي -
 االشراف على الموقع -
 المشاورات العامة -

سلطة المياه  المقاول والمشغل

  الفلسطينية

ومصلحة مياه 

 بلديات الساحل

مرافق محتمل ل تعطيل/كسر -

كات شبالقائمة )لبنية التحتية ا

وخطوط الكهرباء وشبكة  المياه

 (.3 ،1وما إلى ذلك ) ،الري

لتزام اال حولتقرير  ري.فواصالح الضرر بشكل  ،نشاءاإلشراف على أعمال اال ،التصميم التفصيليذلك في  مراعاة -

 بالمخططات 

المقاول وحدة ادارة 

 المشاري    ع

وحدة ادارة 

 المشاري    ع
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ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة ل الموقع الحالي -1

معالجة المياه العادمة في بيت 
 الهيا

محطة معالجة المياه موقع  -2

 شمال غزة  في العادمة

محطة  بين الخط الناقل -3

معالجة المياه العادمة في بيت 
محطة معالجة المياه  الهيا و
  شمال غزة في العادمة

 مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

ضعف األنشطة الزراعية 

خالل فترة الزراعة من أكتوبر 

 (3 ،2 ،1حتى أبريل أو مايو )

 ،الشتاء لتقليل اآلثار. إذا لم يكن ذلك ممكنًا خالل فصلطة البناء في المناطق الزراعية تنفيذ أنش -

 فسيحصل المزارعون على تعويض

اإلشراف على الموقع 

والتنسيق مع المزارعين 

 المحليين

المقاول و سلطة المياه 

 الفلسطينية

وحدة ادارة 

 المشاري    ع

 ،اضطراب بنية التربة -

 (3 ،2) تفككهاو

لمناطق ا بحيث ال تمر في ،حركة المركبات خارج موقع البناء على الطرق القائمة فقطيجب ان تكون  -

 الزراعية

اإلشراف على أعمال  -

 نشاءاال

 المشاورات العامة -

وحدة ادارة  المقاول

 المشاري    ع

إنتاج أكوام ضخمة من التربة  -

 حفرالطينية نتيجة أعمال 

 رشيحأحواض الت

محطة معالجة المياه العادمة في  الواقعة جنوب شرق لمناطق المنخفضةإلى ا ل التربة الطينيةتحوي -

 القائمة بيت الهيا

 للمزارعين بتكلفة النقلالتربة الطينية  يعب -

على أعمال اإلشراف 

مع والتنسيق  ءنشااال

 المزارعين المحليين

وحدة ادارة  المقاول

 المشاري    ع

السلطات  مع تنسيقال التي يمكن استخدامها للزراعة حوضجزئياً عن طريق إعادة تأهيل منطقة الالمزارعين تعويض  - فقدان األراضي الزراعية -

 والسكان المحليين

  سلطة المياه الفلسطينية

سلطة االراضي 

 الفلسطنية

 سلطة االراضي

 الفلسطنية

 للمتلكات الوصول اعاقة -

 يةحركة المرورالوإعاقة 

 ،نشاءبالقرب من مواقع اال

 مخاطر الحوادث المرورية 

 .ومراقبة األنشطة الخطرة مثل الحفر والردم ،نشاءالتخطيط السليم ألنشطة اال -

 .إغالق للطرقمثل إلخطار مناسبة ل توفير إجراءات -

 .وأدوات السالمةمراقبة استخدام إجراءات  -

 إدارة المرور )اإلشارات وتدفق حركة المرور( -

 نشاءالسرعة لمركبات اال تحديد -

على أعمال اإلشراف 

 ءنشااال

 مراقبة الشكاوي

 المقاول 

  سلطة المياه الفلسطينية

طةو   الشر

وحدة ادارة 

 المشاري    ع

حركة المرور زيادة محتملة ل -

 محليًا بالقرب من مواقع العمل

الشاحنات الثقيلة  ةبسبب حرك

إلى  نشاءالتي تنقل مواد اال

 إشارات المرور لضمان توجيه وتوزيع حركة المرور بشكل صحيحوضع   -

 توفير إجراءات مناسبة لإلخطار بأي إغالق للطرق. -

 خطة إدارة المرور -

 المقاول  مراقبة الشكاوي

  سلطة المياه الفلسطينية

طة  والشر

وحدة ادارة 

 المشاري    ع
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ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة ل الموقع الحالي -1

معالجة المياه العادمة في بيت 
 الهيا

محطة معالجة المياه موقع  -2

 شمال غزة  في العادمة

محطة  بين الخط الناقل -3

معالجة المياه العادمة في بيت 
محطة معالجة المياه  الهيا و
  شمال غزة في العادمة

 مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

ناتج من اعمال الموقع والطين ال

 خارج الموقع الحفر

فقدان األشجار القديمة على  -

 طول جوانب الطرق 

 األشجار تعديالت طفيفة على مسار خط األنابيب لتجنب قطع -

 إعادة زراعة األشجار -

على أعمال اإلشراف 

 ءنشااال

سلطة المياه المقاول و 

 ،الفلسطينية

وحدة ادارة 

 المشاري    ع

 اكتشاف بقايا أثريةإمكانية  -

 أثناء الحفر

 الموقع اعمال الحفر في مراقبة -

 االثار(وزارة السياحة و الجهة المختصة ) يجب إبالغعن طريق الصدفة في حال اكتشاف أية بقايا أثرية  -

 مسح إضافيإجراء و

على أعمال اإلشراف 

 ءنشااال

ووحدة ادارة  المقاول

 المشاري    ع،

وحدة ادارة 

المشاري    ع، وزارة 

 السياحة واالثار

الحياة البرية التأثير على  -

 القريبة 

تجنب األنشطة المولدة للغبار مثل الحفر والردم خالل فترة اإلزهار للنباتات )مارس إلى مايو( قدر  -

 اإلمكان

 يمكن نقل النباتات النادرة إلى أماكن آمنة -

 الطيور النادرة )مارس إلى مايو( مواسم تكاثرفي االضطراب األنشطة التي قد تسبب تجنب  -

 التخطيط الجيد لألنشطة

 الموقع استكشاف

ووحدة ادارة  المقاول

 المشاري    ع،

وحدة ادارة 

المشاري    ع، وزارة 

 الزراعة

من  التخلص غير السليم

 مواد البناء وتراكم النفايات 

اإلشراف على أعمال  النفايات أو المناطق المخصصة. مكبتنظيف وإزالة النفايات أو الرواسب في  -

 ء،نشااال

 مراقبة الشكاوي

وحدة ادارة  المقاول

 المشاري    ع
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ي  التشغيل التخفيف وخطة المراقبة لمرحلة إجراءاتو  المتوقعة: اآلثار البيئية 4.3الجدول 
 
  المرحلة الطارئةف

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

معالجة ل محطة  الموقع الحالي -1

 المياه العادمة في بيت الهيا
 محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

  شمال غزةفي 
محطة معالجة بين  الناقلالخط  – 3

محطة و  المياه العادمة في بيت الهيا
 معالجة المياه العادمة في شمال غزة

 مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة التخفيف إجراءات
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

إعاقة عملية المعالجة نتيجة دخول  -

 إلى مخلفات أخرىرمل والحصى وال

 .1المعالجة رقم  حوض

في شبكات الصرف الصحي فيضان  -

بسبب اختالط مياه األمطار بمياه 

في فترات العواصف الصرف الصحي 

 الماطرة

 .الترسيبالتصفية وزيادة فعاليتها في وصيانتها ل تربةإزالة االوحدة و المصافي طويرت -

أن . يجب اول حوضيينفي  اجهزة تهويةمن الرمال وتركيب  4، 3 حوضينتنظيف ال -

 .أجهزة التهوية بالكامل في األحواض األربعة األولى تعمل

 تصميم مناسب لمرافق الصرف الصحي -

 لطوارئلخطط  إعداد -

 شغلمغ الإباليجب  والهيكلية  طلخطوفقًا ل تشغيلالتخطيط وال تتم عمليةيجب أن  -

 بذلك.  (ومصلحة مياه بلديات الساحل)

محطة معالجة الحدود التصميمية الخاصة بيجب أن يراعي تخطيط المناطق الجديدة  -

 .ستتم خدمتها في المستقبل المقترحة التي والمناطق المياه العادمة في شمال غزة

سلطة المياه  المعاينة المستمرة -

لحة ومص  الفلسطينية

 مياه بلديات الساحل

  سلطة المياه الفلسطينية

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

تلوث الخزان الجوفي في موقع  -

 الجديد رشيحالت

  اتساع دائرة التلوث بالنيتروجين

 )النترات(

 الملوحة 

  البكتيريا المسببة لألمراض

 Faecal ةالبرازي ية)القولون

Coliform) 

 بشكل منتظم للرواسب الترابيةنظيف اليدوي اليومي ت -

 .خالل مرحلة الطوارئ 9و  7 رشيحلن يتم استخدام حوضي الت -

محطة  يف رسيبمن بركة التمباشرة المياه التي سيتم ترشيحها هي فقط المياه الواصلة  -

 ./يوم(3م 12,000) معالجة المياه العادمة في بيت الهيا

ألقل من أحواض الترشيح وهي متر عل ا 150عدم تشغيل أية آبار على مسافة من  -

 أشهر قبل سحبها من اآلبار 6مسافة تضمن بقاء المياه لمدة 

 (والتجفيف فترات الفياضان القصيرةالبديلة ) تشغيلع خطة ااتب -

األحواض بانتظام بطريقة تمكن من إزالة المواد المترسبة الدقيقة والمواد  تنظيف -

 العضوية

داء أل المتكرر فحصال

  رشيحالتعملية 

برنامج شامل لمراقبة  -

المياه  جودة ومنسوب

)القسم الجوفية 

الجدول و ،4.4.1.3

 (4.5الشكل و، 4.1

سلطة المياه 

لحة ومص  الفلسطينية

 مياه بلديات الساحل

   سلطة المياه الفلسطينية

 نظًرا للمياه الجوفية ضخ الجائرال

جديدة وإعادة تأهيل حفر آبار حتمالية ال

 اآلبار القائمة

 التوزيع المكاني المناسب لآلبار الجديدة -

وتوظيف الحراس وتركيب سياج )لمنع  متثالضبط اإلجراءات والعقوبات على عدم اال -

االستخدام غير القانوني للمياه في األحواض لألغراض الزراعية من قبل المزارعين 

 .(المحليين

فحوصات برنامج  -

 شامل

سلطة المياه 

لحة ومص  الفلسطينية

 مياه بلديات الساحل

 وزارة الزراعةو

   سلطة المياه الفلسطينية
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ي  االثار المتوقعة
 
 ف

معالجة ل محطة  الموقع الحالي -1

 المياه العادمة في بيت الهيا
 محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

  شمال غزةفي 
محطة معالجة بين  الناقلالخط  – 3

محطة و  المياه العادمة في بيت الهيا
 معالجة المياه العادمة في شمال غزة

 مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة التخفيف إجراءات
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

)بعد  الحوضجفيف تالمخاطر أثناء  -

محطة معالجة المياه موقع الضخ( في 

 العادمة في بيت الهيا

 حوض، خاصة األطفال من السقوط في حارساً لمنع الناس 20عمل لحوالي خلق فرص  -

لالتجفيف. ) ا الذي سيكون ضروريً أكثر من السياج المكلف للغاية و هذا الخيار مفض 

 (فقط بعد جفاف الحوض بشكل كامل

 يتجف بشكل كافحتى  حوضيجب ترك الطبقة األولى من الرمل بعد تجفيف ال -

 الموقعزيارات 

التوثيق وإعداد -

 )الحراس( التقارير

  سلطة المياه الفلسطينية المشغل

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

 المناسبةالوقائية ، يجب على العامل ارتداء المالبس اتباع تعليمات السالمة - الحوادث واإلصابات خطر -

إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق عمل مدرب قادر على التنسيق مع المستشفيات  -

 .المحلية في حاالت الطوارئ

 وواضح التحذير والتعليمات بشكل صحيح وضع اشاراتيجب  -

 يةالمهن ، وخاصة فيما يتعلق بالسالمةقانون العمل الفلسطينيق متطلبات تطبي -

 فحوصاتبرامج ال -
 حمالت التوعية -
 مراقبة الشكاوي -
 ميدانيةزيارات  -

وحدة ادارة  المشغل

سلطة المياه /المشاري    ع

اه ومصلحة مي  الفلسطينية

 بلديات الساحل

ظاهر وال التأثير على المناظر الطبيعية -

 رقعة المساحات المبنية اتساع، الجمالية

)عن طريق زراعة األشجار واستبدال األشجار  تحسين المظهر الجمالي للموقع -

 المقطوعة(

أو تتحكم في الغبار والرائحة والضوضاء قلل و/التخفيف التي ت إجراءاتمتابعة جميع  -

 .والمظهر الجمالي

 حوضيجب وضع خطة مناسبة الستخدام األراضي لمنطقة ال -

 بنفس اآللية التأثيرات خارج الموقعمراعاة  -

 نشاءمواقع اال تهيئةوإعادة  بشكل سليمالصيانة التشغيل وإدارة عمليات  -

 اإلشراف -

 زيارات الموقع-

وحدة ادارة المشاري    ع،  المشغل

 وزارة السياحة واالثار

الماشية )األغنام  خطر غرق/سقوط -

 رشيحواألبقار( في أحواض الت

 وحدة ادارة المشاري    ع المصمم والمقاول زيارات الموقع- المنشأة. تركيب سياج مناسب حول -

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

سلطة المياه   حمالت إعالمية قبل تنفيذ المشروع - الفهم الخاطئالسلبية و دعايةال -

   الفلسطينية

وحدة ادارة 

سلطة المياه /المشاري    ع

   الفلسطينية
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ي شمال غزةمن ( بخطة االدارة البيئية للجزء ) 4.3
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف   مشر

تيبات ال 4.3.1  اتيةمؤسسالتر

تيبات ال 4.59 ح اتيةمؤسستتشابه الت  ي شمال غزة للجزء ب ةالمقت 
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف تي من مشر حة الم باتالت  قت 

ورية وإن كانت لمرحلة الطوارئ.  تيبات الخاصة رص  ة  تبًعا بعض الت  ي فت 
 
نية. تتحمل والمؤسسات المع االنشاءلالختالفات ف

ي  نفس المسؤولياتخالل هذه المرحلة  بلديات الساحلمياه مصلحة و سلطة المياه الفلسطينية وحدة إدارة المشاري    ع و 
الئ 

تيبات ال 4.8مرحلة الطارئة. يوضح الشكل ستتحملها ال حةالم مؤسسيةالت   .لمكونات الجزء ب قت 

ي  العادمة المياه معالجة محطةخالل تشغيل  سيناريوهات المتوقعةأحد ال 4.60
 
هو أن تتحمل مصلحة مياه  غزة شمال ف

ي قطاع غزة بلديات الساحل
 
 .المسؤوليات الكاملة لتشغيل وصيانة جميع مرافق المياه والرصف الصحي ف

ل و مصلحة مياه بلديات الساحل خال المشاري    عسيتم نقل معظم مسؤوليات سلطة المياه الفلسطينية إل وحدة إدارة  4.61

 .منظمة جهةمرحلة التشغيل وستعمل سلطة المياه الفلسطينية ك

 استشاري دولي لتدريب ال 4.62
ي سيتم تن معالجةالمعنية والمشغلير  عىل عملية ال هيئاتيوىص بتعيير 

حيث ان . ا فيذهالئ 

م تحديد بمتطلباتها. تالكافية دراية الن و المحلي شخاصاال ال يمتلك جديدة و  التقنيات المستخدمة للمعالجة هي تقنيات

ي الشكل 3) استشاريالدولي بشكل واضح ستشاري اال 
 
 . 4.8( ف

ي شمال غزةمن المراقبة للجزء )ب( و يف التخف إجراءات 4.3.2
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف  مشر

وع 4.63 مماثلة لتلك المتوقعة خالل مرحلة الطوارئ. غالًبا ما تكون  اآلثار المتوقعة خالل مرحلة اإلنشاء لهذا الجزء من المشر

ي مواقع  ثار هذه اآل 
 
ة المدى ومحلية، وتنتج عن أنشطة المقاولير  ف من  والطرق المؤدية إليها ويمكن تخفيفها  االنشاءقصتر

 .نشاءات بالتنسيق مع المقاول والسلطات المعنيةلإل  المناسبة دارةاإل خالل 

تبة خالل  4.64 بة وصحة اإلنسان. هذه  بشكل أساسي تتعلق  مرحلة التشغيلاآلثار المت   آثار هي  آلثار ابالمياه الجوفية والت 

ة.  ة أو غتر مباشر ض أن طويلة المدى إما مباشر حة من اآلثار قدر  إجراءاتتقلل ومن المفت  يث أن حاإلمكان.  التخفيف المقت 

 سيكون المشغل 
ً
 إجراءاتالمتوقعة و  اآلثار  4.6والجدول  4.5الجدول يوضح التخفيف.  إجراءاتعن تنفيذ جميع  مسؤوًل

حة خالل مراحل  وع والتشغيل االنشاءالتخفيف المقت  هذا ونات لمك ةالبيئي مراقبةتحدد خطة الكما .  لهذا الجزء من المشر

وع ) مراقبةإطار عمل ل الجزء، ي جميع مواقع المشر
 
ي ف

ي بيت الهياالوضع البيئ 
 
طة معالجة محو  محطة معالجة المياه العادمة ف

ي شمال غزة
 
، لبيئيةدارة اخطة اإل مع متطلبات وب  هدف ضمان توافق ما يتم عىل أرض الواقع (. الخط الناقلو  المياه العادمة ف

ي تم أخذها بعير  االعتبار خالل مرحلة الطوارئ باألخذ بعير  االعتبار القضايا المراقبة عملية يجب إجراء 
 . لاتها الئ 

 جودة المياه  عىل المراقبةو التخفيف  إجراءات 4.3.2.1 

ي شمال غزةإنشاء المرحلة األول من  بعد االنتهاء من 4.65
 
ي من، سمحطة معالجة المياه العادمة ف

ملية ع يكون الناتج النهان 

ا باستخدام هذه المياهالذي سيسمح و  ،شيحللت  ة مناسبً  معالجة بجودة عاليةمياه المعالجة 
ً
ا لمقالللري غتر  الحق

ً
 معايتر يد وفق

. لذلكعىل ةسلبي ة آثار أيالمحاكاة لم تظهر نتائج نمولج كما الجودة المحلية والدولية.   ي
 
ال يلزم  ، جودة مياه الخزان الجوف

ي  ةوشامل ةمنتظم مراقبةسيتم إجراء للتخفيف ولكن محددة  إجراءاتاتخال 
 
 . للخزان الجوف
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تيبات ال إطار : 4.8الشكل  ي شمال غزة المعالجة لمحطة مؤسسيةللت 
 
 ف

تشغيلمرحلة ال  

  ولى والثانية()المرحلة األ محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة

 التحكم الكامل والمتابعة

  التنسيق وتقديم الدعم

 1االستشاري 

أنشطة بناء إجراء 

القدرات خالل المرحلة 

ء لوحدة نشاإلاألولى من ا

 والمقاول ريعشاإدارة الم

 سلطة المياه الفلسطينية

 لتعاقدالمسؤول عن التنظيم وا

والتمويل والتنسيق مع أصحاب 

 المصلحة اآلخرين

 وحدة ادارة المشاريع

اإلشراف والمشتريات والتنسيق 

مع أصحاب المصلحة أثناء 

والدعم اللوجستي أثناء  النشاءا

 التشغيل

مصلحة مياه بلديات 

 الساحل

مسؤولة عن التشغيل 

والصيانة والمراقبة 

 ومراقبة الجودة

 2االستشاري 

جودة  مراقبة-ء االنشاإدارة 

 ءالنشاا

)ثالثة سنوات( مرحلة االنشاء  

 المقاول

، ومحطة احواض الترشيح ءانشا

والخط الناقل، ةلمركزيالضخ ا  

 سلطة المياه الفلسطينية

 دور تنظيمي
مصلحة مياه بلديات 

 الساحل

المسؤول عن التعاقد 

والتمويل والتنسيق مع 

أصحاب المصلحة 

والصيانة  اآلخرين

والتشغيل والمراقبة 

 ومراقبة الجودة

 وحدة ادارة المشاريع

مسؤولة عن المراقبة والدعم 

 اللوجستي أثناء التشغيل

 المشغل

مسؤول عن التشغيل ومراقبة 

 الجودة

 االستشاري 3

ي إلجراء التدريب دول استشاري

 لوحدة إدارة معالجةعلى عملية ال

ومصلحة  والمشغل المشاريع

 المياه



 

 

شمل بحيث ي المياه المعالجة رشيحت يكون هناك برنامج مراقبة شامل خاص باألثر الناتج عنيجب أن  4.66

نامج جودة المياه الجوفية ومنسوب  ها  ختيار معايتر التالية بعير  االعتبار لضمان اال الكما يجب أن يتم أخذ .  هذا التر

 المناسب لعدد ومواقع آبار المراقبة: 

ي  •
 
ا لالتوزي    ع الجغراف

ً
 .(المياه من البت  ضخ  مركز ونطاق تأثتر ) لهيدروليكيةلضغوط اوفق

ي ال •
يا المسببة لألمراضلل عمر النصق   .بكتتر

ها التلوث وتسحابة نطاق تأثتر  •  . غتر

 قائمة يمكن استخدامها. توافر آبار مراقبة  •

حة 4.6يوضح الشكل    .آبار المراقبة المقت 

 ولكن يمكن استخدامها لدعم البيانات رسمية الحالية عىل أنها آبار مراقبة المياهلم يتم تصميم آبار  4.67

ي تم تصميمها لهذا الغرضمراقبة المأخولة من آبار ال
ي المناطق المجاورة تماًما . الئ 

 
يوجد عدد من آبار المياه ف

ي يمكن استخدامها للمراقبة، و للموقع
 R12).و Q56 و Q55 و Q54D و Q54A و Q53 و Q15 و (Q14 الئ 

ات )قائمة بال 4.4يوضح الجدول  4.68 ي يجب مراقبتها  (الكيميائية مركباتالعنارص او المؤشر
عدالت تكرار بمالئ 

ة من برنامج مختلفة خالل  ة المحلية والختر وع المختلفة. تم تصميم هذا الجدول بناًء عىل الختر مراحل المشر

بدء  بعد يتم أخذ عينات من آبار المراقبة بعد نصف ساعة عىل األقل من الضخ. حيث . "دان"مراقبة منطقة 

ي شمال غزةمحطة معالجة المياه العاتشغيل 
 
مياه وال للمحطةمتدفقة للمياه الاجراء القياسات يجب  دمة ف

اتلجميع الم يومي  خارجة منها بشكلال ي الجدول.  ؤشر
 
حة ف  المقت 

ات: 4.4الجدول  حة  المؤشر  الخارجة من المحطة والمياه الجوفية  مراقبةلالمقت 

ات  المؤشر

المياه العادمة 
الخارجة من 
 المحطة

 المياه الجوفية

 شهور ستةكل  شهركل  كل شهر

 x x ال يوجد مستوى المياه الجوفية

ي 
 pH)) x x xالرقم الهيدروجيئ 

 x x x  (EC) الموصلية الكهربائية

 TDS)) x x xالمواد الصلبة الذائبة 

   SS)) xالمواد الصلبة العالقة 

 x x x (BOD) األكسجير  الحيوي الممتص

ي الممتصاألكسجير  ال
 x x x (COD) كيميان 

ات   NO3)) x x xالنت 

 NH3/NH4)) x x xاالمونيا 

 CL)) x x xالكلور 

يتات   SO4)) x  xالكتر

 x  x (P)الفسفور 

 Ca)) x  xالكالسيوم 

 x  x (Mg)المغنيسيوم 

 K)) x  xالبوتاسيوم 

 Na)) x  xالصوديوم 

ازية )ب يا القولون التر  FC) x x xكتتر



 

 

ات  المؤشر

المياه العادمة 
الخارجة من 
 المحطة

 المياه الجوفية

 شهور ستةكل  شهركل  كل شهر

يا   x  x (TC) القولونيةالبكتتر

 x x x (B) البورون

 x x x (HPLC) نظفاتالم

 x  x المعادن الثقيلة

 صحة والسالمة البيئيةلل مراقبةالو  التخفيف إجراءات 4.3.2.2

ي شمال غزةشمل ت 4.69
 
بشكل عام، . يوم 100لمدة  الحمأة تخزينلمكان  محطة معالجة المياه العادمة ف

ي قطاع غزة ايستخدم معظم المزارعير  
 
ي ف

 
، قية العامبالنسبة لب ا أمنوفمتر وأبريل. شهري ألسمدة العضوية ف

ي للحمأة الستيعابالتالي نادًرا ما يتم استخدام الحمأة أو السماد العضوي. وبف
 
  ، يجب توفتر مكان تخزين إضاف

ي داخل موقع يوجد عام واحد عىل األقل. المنتجة خالل الحمأة  كمية
 
معالجة المياه العادمة محطة  مكان إضاف

ي شمال غزة
 
 .هذا الغرضيمكن استخدامه لوالذي  ف

ي  4.70
 
وات تزرع ف ي شمال غزة ٪40عىل الرغم من أن الخرص 

 
ي من المساحة المزروعة ف

 
درج ف

ُ
، إال أنها لم ت

ة ل، إال أنها تعتتر غتر مقبو سيتم تعقيمها المنطقة المحتملة الستخدام الحمأة. عىل الرغم من أن الحمأة 

ي تؤكل لتسميد  ستخداملال 
ود كنوع من اإلجراءات االحتياطية لضمان عدم وج. وللك  نيئةالمحاصيل األرضية الئ 

المياه العادمة المعالجة الناتجة عادة استخدام إ الحال بخصوص، تماًما كما هو خطر عىل صحة المستهلكير  

ي بلدان أخرىدام الحمأة . يتم استخمن المحطة
 
ي ري ال ف

وات الئ  رجة د هذا يتطلبولكن  تؤكل مطبوخةلخرص 

ي  والحرصمراقبة عالية من ال
 
ي عملية الحصاد ف

 
وهو األمر الذي يصعب لضمان السالمة.  استخدام الحمأة وف

ي 
ة الئ  ي الزراعية الصغتر

ث الذي تم كما أشار البحالحمأة.  ها بسيتم تزويد تنفيذه بوجود عدد كبتر من األراىص 

ي الزراعة إل وجود قلق لديهم ي رأإجراؤه لمعرفة 
 
المزارعير  والمستهلكير  فيما يخص إعادة استخدام الحمأة ف

ا
ً
اوات تحديد  .حيال هذا األمر فيما يتعلق باستخدامه للخرص 

وع تفكيكأثناء أعمال  4.71 ي الموقع سيضمن ، المشر
 
اف المختص ف لتقليل من اتطبيق إجراءات السالمة واإلشر

 .مخاطر الحوادث

ي حال 4.72
 
ي شمال غزةتعذر ضخ مياه الرصف الصحي إل  ف

 
دام ، سيتم استخمحطة معالجة المياه العادمة ف

ي  بقاء المياهوقت حيث ان كحوض للطوارئ.   7رقم  حوضال
 
ب فإنه يج لذلكفقط. ايام قليلة الحوض هو ف

 . بشكل عاجلالتخطيط إلجراءات الطوارئ بشكل مسبق وتنفيذها 

بة للالتخفيف والمراقبة  إجراءات 4.3.2.3  تر

ي اال  لغرض الزراعة الحمأة الناتجة من معالجة الرصف الصحي  استخدام 4.73
 
ي البلدان األعضاء ف

 
ي  تحاد ف االورونر

استخدام  يهاتالتوجهذه بموجب حظر حيث يُ  1986لسنة  ECC/ 278/ 86 رقممجلس ال اتتوجيهال  يخضع

ي الزراعة ما لم 
 
شمل وي، يتم استيفاء المتطلبات المحددةالحمأة من محطات معالجة مياه الرصف الصحي ف

بة والحمأة اتل. تشمل اللك فحوصات الت   :ما يىلي  اتهذا التوجيهالخاضعة ألحكام  مؤشر

 (٪ (جافةالمادة نسبة ال •

ي المواد العضوية نسبة  •
 
 ()٪ الحمأة الجافة ف

ي الرقم  •
 pH الهيدروجيئ 

 الملوحة •



 

 

 الكىلي واألموني •
وجير 

ي  ا النيت 
 
 )٪(الحمأة الجافة ف

ي  الكىلي الفوسفور  •
 
 )٪(الحمأة الجافة  ف

(، Cu(، النحاس )Zn: الزنك )مثل )ملغم/كغم من المواد الصلبة الجافة( محتملةالمعادن السامة ال •

 (. Crالكروم )(، Hgالزئبق )(، Pb(، الرصاص )Cd(، الكادميوم )Niالنيكل )

وفيوم )Seالسيلينيوم ) • أضافتها  اتمؤشر هي أرب  ع (، و Ar(، األرجون )Mb)الموليبدينوم (، Fl(، الفلتر

ي المملكة المتحدةقسم 
 
 .البيئة ف

ي توجيهات المجلس، 4.74
 
ات المحددة ف ا للمؤشر

ً
 أشهر  6مرة واحدة عىل األقل كل تحليل الحمأة  يجب وفق

ي جودة مياه الرصف الصحي المعالجة. قد يتم 
 
ة ف ات كبتر ي كل مرة تحدث تغيتر

 
تحليل  رار كت خفض معدلوف

اتالم ط أال تزيد تر كل اإلضافية إل ما ال يقل عن مرة واحدة   ةاألربع ؤشر ي الا خمس سنوات بشر
 
ها ف حمأة كتر 

. Fl=200و  Mb=3, Se=2, Ar=2ة الجافة(: كغم من المواد الصلب/ كتر  المرجعية التالية )ملغما باستمرار عن الت  

تظم نالصارمة والمراقبة المستمرة لجودة الحمأة وكذلك التحكم الم جراءاتتطبيق اإل الحفاظ عىل ، يجب لذلك

بة وجود ي بنية الت 
 
 .الحمأة عند استخدام تها ف

بة الصالحة ل 4.75 ي الت 
 
ي يحتمل أن تكون سامة ف

ا ميجب أال يتجاوز تركتر  العنارص الئ 
ً
 ضمن ينةعلزراعة حدود

حتوى م إل ستخدام الحماةيجب أن تستند معدالت اكما .  الحمأة ستعمالالعمق الطبيغي للزراعة كنتيجة ال 

وجير  أو الفوسفور. المغذيات األساسية ك
تبة عىل فالنيت  ي حال كانت التوصية المت 

 
بة بعدم استخدام ص الت  حف

ي  األسمدة الفسفورية فإنه
ي هذه الحالة خداماستال ينبغ 

 
جب أن . كما يالحمأة الناتجة من عملية المعالجة ف

اكم  الحمل مبنية عىلتكون معدالت االستخدام  بة من المعادن الثقيلة للملوثاتالمت  ي الت 
 
 . ف

  االجتماعية واالقتصاديةوالمراقبة  التخفيف إجراءات 4.3.2.4

ي المنطقة ة حملاجراء  4.76
 
وع عىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية الشاملة ف توعية عامة إلظهار آثار المشر

ي الزراعية والتجاريةقطاع غزة الشمالية من 
 .خاصة فيما يتعلق بتحسير  جودة المياه واألراىص 

وع الجديد. المشر  سالمية لبناء هذا تهم اإل رؤيالشؤون الدينية لضمان قبولهم و األوقاف و التنسيق مع وزارة  4.77

ي حال تم هذا األمر بالشكل المطلوب
 
ي حملة التوعية العامة دور  هأن يكون ليجب فإنه ، ف

 
 .ف

طة المحلية إدارةيجب عىل  4.78 وع، بالتعاون مع الشر ي المشر
 
من  يةر حركة المرو ال، التخطيط ألقل اضطراب ف

ي المنطقة عتمدة من قبلخالل توفتر طرق بديلة م
 
طة ف  .الشر

 :المستقبلية بعير  االعتبار العوامل التاليةالتعرفة ، يجب أن تأخذ بعيد عىل المدى ال 4.79

 داد التكلفة  تحقيق است 

 االجتماعية مساواةالحفاظ عىل ال 

  وتزيد من الوعي بالقيمة االقتصادية للموارد  تشجع عىل عدم إهدار المياهمرنة للسعر اعتماد آلية

ي هذا القطاع الحيوي
 
 .المستثمرة ف

  المياه.  مصادر وقائية فعالة للحفاظ عىل  إجراءاتتعزيز الكفاءة البيئية الهادفة إل اتخال 

 بناء القدرات  4.3.3

ىلي لممث، باستشاري دولي  باالستعانةإجراء تدريب حول إعادة استخدام المياه العادمة ومراقبة الحمأة  4.80

ي المواضيع ا لساحلمصلحة مياه بلديات او ، المشاري    عوحدة إدارة و سلطة المياه الفلسطينية 
 
 :لتاليةوالمشغل ف

  ي اختبار ومراقبة جودة
 
 معالجةو ، إل المحطة والخارجة منها  متدفقةالالمياه العادمة تدريب متقدم ف

 .، إلخوالتخلص من الرائحةالحمأة، 



 

 

 ي  عادمة المعالجةستخدام المياه الإعادة ا
 
 .الزراعةوالحمأة ف

ي شمال غزة أثناء تنفيذ  4.81
 
بل ، سيتم تصميم برنامج تدريب ليتم تنفيذه من قمحطة معالجة المياه العادمة ف

 :سيستهدف التدريب ثالثة مستوياتحيث الموىص به.  االستشاري

وع المطاقم عدد من التدريب أثناء العمل ل • صميم خطيط وتتبتوجيه عملية  لقيامل خصصير  المشر

 .بحماية البيئة علقنشطة فيما يتوتنفيذ األ 

. يجب توفتر التدريب من خالل تدريب الموظف • ي الندوات وورش العمل ير 
ة. كما ينبغ  لقيام اقصتر

 .ملعدد من الموظفير  الذين تم اختيارهتدريب مكثف لمدة شهر واحد توفتر و  ميدانية موجهةزيارات ب

كتر  عيوم أو يومير  للمقاولير  المحليير  ورش عمل لمدة  ويشمل للك، لمقاولير  اتدريب  •
ىل ، مع الت 

 إجراءات ، وتنفيذ تخدام المبادئ التوجيهية البيئية، واسخدام نمالج التقييم/التخفيفإعداد واست

ن م السالمة ألعمال االنشاء والتخلص السليم إجراءات، يجب تدريبهم عىل إضافة إل للكالتخفيف. 

 .التنظيف أثناء االنشاء إجراءاتاالنشاء و  مخلفات

ض أن يحرص   4.82 وحدة إدارة المشاري    ع ومصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه  ن عنممثلو  من المفت 

حة نامج الشامل لبناء القدرات. كجزء موسلطة جودة البيئة جلسات التدريب المقت  حن التر الغرض  ، سيتم شر

ي  والنتائج لتقارير 
ا لويمكن تطوير  ئيةيخطة االدارة البو  التقييم البيئ 

ً
ي يتم اقاعدة هذه الخطة وفق

لبيانات الئ 

ي تم جمعها أثناء التقييمبناًء عىل المعلو إعدادها 
. مات الئ 



 

 

ي شمال غزةمحطة معالجة انشاء إل التخفيف وخطة المراقبة  إجراءاتو  المتوقعة: اآلثار البيئية 4.5الجدول 
 
 لمياه العادمة ف

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة معالجة المياه ل الموقع الحالي -1

 العادمة في بيت الهيا

 في العادمة المياه معالجة محطةموقع  -2

 غزة شمال

محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

 المياه معالجة محطة و العادمة في بيت الهيا
 غزة شمال في العادمة

 مسؤولية التنفيذ  المراقبة اتإجراء إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

اإلزعاج والضوضاء والغبار في مواقع -

 نشاءاال

يق فريق اإلشراف لتطب ومراعاة ،ضجيج والغبارإجراءات التخفيف المتعلقة بالتعريف  -

 هذه اإلجراءات

العمل على أوقات النهار ومنع أي أنشطة وايام  ساعاتاألنشطة بحيث تقتصر جدولة  -

 .في عطالت نهاية األسبوع انشاء

أو المرسبات  المرشحاتأو  التنقيةنبعاثات مثل أجهزة االفي  تحكملل وحداتاسخدام  -

 لكتروستاتيةاإل

 شاحنات نقل النفايات.و مخزنةتغطية المواد ال -

 في الموقع للحد من انتشار الغبار واألتربة رش الماء -

 والتي تتسبب في انبعاثات أقلوالنقل الجديدة نسبيا  نشاءاال عداتام ماستخد -

 النهار فقط وليس خالل خالل فترات المصحوبة بالضوضاءاألنشطة ب القيامتأكد من ال -

 العطالت أو في وقت متأخر من الليل

اإلشراف على  -

المشاورات الموقع، 

  العامة.

سلطة المياه الفلسطينية  المقاول 

مياه بلديات ومصلحة 

 الساحل

 المناسبة الوقائية يجب على العامل ارتداء المالبس ،اتباع تعليمات السالمة - - خطر الحوادث واإلصابات -

إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق عمل مدرب قادر على التنسيق مع المستشفيات  -

 .المحلية في حاالت الطوارئ

االحترازية الخاصة بالتخزين واالستخدام تدريب الموظفين على المخاطر واإلجراءات  -

 اآلمن لجميع المواد التي يحتمل أن تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل موظف ومنطقة عمله.

 وواضح، بشكل صحيحالخاصة بحاالت الطوارئ التحذير والتعليمات  وضع اشارات -

 .العمال بهذه االحتياطاتعالم ويجب إ

 .الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالسالمةتطبيق متطلبات قانون العمل  -

ي  -  برنامج تدريئر
اف عىل  - االشر

 الموقع
 مشاورات عامة -

  سلطة المياه الفلسطينية المقاول 

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

ية لبنية التحتمرافق امحتمل ل تعطيل/كسر -

لكهرباء وخطوط ا شبكات المياهالقائمة )

 .وشبكة الري، وما إلى ذلك

ل اصالح الضرر بشك ،نشاءاإلشراف على أعمال اال ،التصميم التفصيليذلك في  مراعاة -

 فوري.

لتزام االحول تقرير 

 بالمخططات

  سلطة المياه الفلسطينية المشغل

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة معالجة المياه ل الموقع الحالي -1

 العادمة في بيت الهيا

 في العادمة المياه معالجة محطةموقع  -2

 غزة شمال

محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

 المياه معالجة محطة و العادمة في بيت الهيا
 غزة شمال في العادمة

 مسؤولية التنفيذ  المراقبة اتإجراء إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

 لمواطنين نتيجةاإلزعاج المعنوي والنفسي ل

محطة شمال غزة لمعالجة وتشغيل  انشاء

المقبرة  منطقة الجديدة في المياه العادمة

 القائمة.

 الشؤون الدينية للتأكد من قبولها للمشروعو االوقاف التنسيق مع وزارة -

 حملة توعية عامة -

 توعية حمالت

 

  سلطة المياه الفلسطينية

الشؤون ووزارة االوقاف 

 الدينية

  سلطة المياه الفلسطينية

وزارة االوقاف الشؤون 

 الدينية

الزراعية خالل فترة الزراعة ضعف األنشطة 

 من أكتوبر حتى أبريل أو مايو

لك الشتاء لتقليل اآلثار. إذا لم يكن ذ خالل فصلطة البناء في المناطق الزراعية تنفيذ أنش -

 فسيحصل المزارعون على تعويض ،ممكنًا

اإلشراف على 

الموقع والتنسيق مع 

 المزارعين المحليين

  المياه الفلسطينيةسلطة  وحدة ادارة المشاري    ع

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

مر بحيث ال ت ،حركة المركبات خارج موقع البناء على الطرق القائمة فقطيجب ان تكون  - تفككهاواضطراب بنية التربة،  -

 المناطق الزراعية في

اإلشراف على  -

 نشاءأعمال اإل

 المشاورات العامة -

  ةالفلسطينيسلطة المياه  وحدة ادارة المشاري    ع

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

إنتاج أكوام ضخمة من التربة الطينية نتيجة  -

 رشيحأحواض الت حفرأعمال 

محطة معالجة المياه  الواقعة جنوب شرق لمناطق المنخفضةإلى ال التربة الطينية تحوي -

 القائمة العادمة في بيت الهيا

 النقلللمزارعين بتكلفة التربة الطينية  يعب -

اإلشراف على 

الموقع والتنسيق مع 

 المزارعين المحليين

  سلطة المياه الفلسطينية وحدة ادارة المشاريع

ومصلحة مياه بلديات 

 الساحل

التي يمكن استخدامها  حوضجزئياً عن طريق إعادة تأهيل منطقة الالمزارعين تعويضه  - فقدان األراضي الزراعية -

 للزراعة

 السلطات مع تنسيقال

 والسكان المحليين

  سلطة المياه الفلسطينية

 سلطة االراضي الفلسطنية

سلطة االراضي 

 الفلسطنية

حركة الوإعاقة  للمتلكات الوصولاعاقة  -

مخاطر  ،نشاءبالقرب من مواقع اال يةالمرور

 الحوادث المرورية 

 .ومراقبة األنشطة الخطرة مثل الحفر والردم ،نشاءالتخطيط السليم ألنشطة اال -

 .أي إغالق للطرقبإلخطار مناسبة ل توفير إجراءات -

 .مراقبة استخدام إجراءات وأدوات السالمة -

 إدارة المرور )اإلشارات وتدفق حركة المرور( -

 نشاءالسرعة لمركبات اال تحديد -

 مراقبة الموقع

 مراقبة الشكاوي

 المقاول 

 المشاريعوحدة ادارة 

طة  الشر

 سلطة المياه الفلسطينية

 ووزارة السياحة



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

محطة معالجة المياه ل الموقع الحالي -1

 العادمة في بيت الهيا

 في العادمة المياه معالجة محطةموقع  -2

 غزة شمال

محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

 المياه معالجة محطة و العادمة في بيت الهيا
 غزة شمال في العادمة

 مسؤولية التنفيذ  المراقبة اتإجراء إجراءات التخفيف
مسؤولية المراقبة 

 تطبيقهاو

محليًا بالقرب حركة المرور زيادة محتملة ل -

الشاحنات  ةبسبب حرك من مواقع العمل

ع الموقإلى  نشاءالثقيلة التي تنقل مواد اال

 خارج الموقع ناتج من اعمال الحفروالطين ال

 حركة المرور بشكل صحيحإشارات المرور لضمان توجيه وتوزيع وضع   -

 توفير إجراءات مناسبة لإلخطار بأي إغالق للطرق. -

 خطة إدارة المرور -

 المقاول مراقبة الشكاوي

 وحدة ادارة المشاريع

طة  الشر

 سلطة المياه الفلسطينية

 ووزارة السياحة

فقدان األشجار القديمة على طول جوانب  -

 الطرق

 األشجار األنابيب لتجنب قطعتعديالت طفيفة على مسار خط  -

 إعادة زراعة األشجار -

اإلشراف على أعمال 

 ءنشااال

سلطة المياه المقاول و 

 الفلسطينية

 وحدة ادارة المشاري    ع

 الموقع اعمال الحفر في مراقبة - أثناء الحفر اكتشاف بقايا أثريةإمكانية  -

إجراء و وزارة السياحة واالثار(الجهة المختصة ) في حال اكتشاف أية بقايا أثرية يجب إبالغ -

 مسح إضافي

اإلشراف على أعمال 

 ءنشااال

المقاول ووحدة ادارة 

 المشاري    ع

وحدة ادارة المشاري    ع، 

 وزارة السياحة واالثار

 اإلزهار للنباتات )مارسيجب تجنب األنشطة المولدة للغبار مثل الحفر والردم خالل فترة  - القريبة الحياة البرية التأثير على  -

 إلى مايو( قدر اإلمكان

 يمكن نقل النباتات النادرة إلى أماكن آمنة -

 (الطيور النادرة )مارس إلى مايو في مواسم تكاثراالضطراب األنشطة التي قد تسبب تجنب  -

التخطيط الجيد 

 لألنشطة

 الموقع معاينة

وحدة ادارة المشاري    ع،  المقاول 

 ةالفلسطينيسلطة المياه 

 وتراكم من النفايات التخلص غير السليم

 مواد البناء

اإلشراف على أعمال  النفايات أو المناطق المخصصة. مكبتنظيف وإزالة النفايات أو الرواسب في  -

 .ءنشااال

 مراقبة الشكاوي

 وحدة ادارة المشاري    ع المقاول

 

 

  



 

 

ي شمال غزة لتشغيلالتخفيف وخطة المراقبة  إجراءاتو  المتوقعة: اآلثار البيئية 4.6لجدول ا
 
 محطة معالجة المياه العادمة ف

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

لمحطة معالجة المياه  الموقع الحالي -1

  العادمة في بيت الهيا
 في محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

 شمال غزة 
محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

محطة معالجة و  العادمة في بيت الهيا
  شمال غزة في المياه العادمة

 تطبيقهامسؤولية المراقبة و مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف

إعاقة عملية المعالجة نتيجة دخول  -

مخلفات أخرى إلى رمل والحصى وال

 محطة الضغط

في شبكات الصرف الصحي بسبب  طفح -

اختالط مياه األمطار بمياه الصرف الصحي 

 في فترات العواصف الماطرة

زيادة كميات المياه العادمة بعد توصيل  -

 المناطق التي ليست موصلة بالشبكة حاليًا 

 تربةإزالة االوحدة و المصافي طويرت -

زيادة فعاليتها في التصفية وصيانتها ل

 .والترسيب

 تصميم مناسب لمرافق الصرف الصحي -

 لطوارئلخطط  إعداد -

وفقًا  تشغيلالتخطيط وال تتم عمليةيجب أن  -

 مشغلإبالغ اليجب  وللخطط الهيكلية 

 )ومصلحة مياه بلديات الساحل( بذلك. 

اعتماد هيكلية مناسبة للتعرفة )للمياه  -

 والمياه العادمة(. 

يجب أن يراعي تخطيط المناطق الجديدة  -

محطة معالجة بالحدود التصميمية الخاصة 

 المناطقو المياه العادمة في شمال غزة

 .ستتم خدمتها في المستقبل المقترحة التي

ومصلحة مياه   سلطة المياه الفلسطينية شغلالم المعاينة المستمرة -

 بلديات الساحل

للمراقبة  الجوفي ستخضع مياه الخزان - زيادة مستوى الملوثات السامة

 الشاملة

 توعية الجمهور -

 خطط التشغيل والصيانة المناسبة -

 صارمةإصدار لوائح ومعايير  -

 دوري فحوصاتتنفيذ برنامج  -

 مراقبة الشكاوي -
 زيارات ميدانية -
 فحوصات عشوائية لضبط الجودة -

 سلطة المياه الفلسطينية المشغل ومصلحة مياه بلديات الساحل



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

لمحطة معالجة المياه  الموقع الحالي -1

  العادمة في بيت الهيا
 في محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

 شمال غزة 
محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

محطة معالجة و  العادمة في بيت الهيا
  شمال غزة في المياه العادمة

 تطبيقهامسؤولية المراقبة و مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف

لحمأة والري الستخدام ا توقعالتأثير الم -

 (2) بالمياه العادمة

 لمحاصيل التي تؤكل احتمالية تلوث ا

 نيئة

  في المزارع  يتواجد األطفالغالبًا ما

يقوموا بالتقاط المحاصيل وقد 

 المتساقطة.

  قد يتعرض العمال والمزارعون في

المزارع التي يتم ريها بمياه الصرف 

الصحي المعالجة أو المخصبة 

خطر اإلصابة بواسطة الحمأة إلى 

 اإلسكارس.ديدان ب

استخدام الحمأة لمحاصيل معينة  تحديد -

 لتحديدالئحة مخصصة ) وبمعايير صارمة

استخدام الحمأة في الزراعة وفقًا لجودتها 

 .التربة(وبنية 

 استخدام الحمأة بدون معالجة لن يتم -

برنامج توعية للمجتمعات المجاورة  -

 (المحلية وسائل اإلعالم)يوصى باستخدام 

تزويد العمال بالمالبس الواقية المناسبة بما  -

في ذلك القفازات المطاطية واألحذية 

 .بنطالوالقمصان ذات األكمام الطويلة وال

 هغسل اليدين والوجالعاملين على  تدريب -

المياه  توفيربشكل متكرر بالماء والصابون و

 والصابون بشكل دائم.

فحص عينات من الحمأة للتأكد من خلوها  -

بيض االسكارس وبكتريا القولون  من

 البرازية

معالجة الحمأة قبل االستخدام الثانوي  -

بالتخلص منها في  عدم السماحو

 المسطحات المائية أو بالقرب منها.

 فحوصاتبرامج ال -
 توعيةال تحمال -
 مراقبة الشكاوي -

 

 و وزارة الزراعة سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحلالمشغل 

والتعامل مع خطر الحوادث واإلصابات  -

 (2 ،1) المواد السامة والخطرة

 ، يجب على العاملاتباع تعليمات السالمة -

 المناسبةالوقائية ارتداء المالبس 

 فحوصاتبرامج ال -
 توعيةحملة ال -
 مراقبة الشكاوي -

ومصلحة مياه   سلطة المياه الفلسطينية المشغل

 بلديات الساحل



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

لمحطة معالجة المياه  الموقع الحالي -1

  العادمة في بيت الهيا
 في محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

 شمال غزة 
محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

محطة معالجة و  العادمة في بيت الهيا
  شمال غزة في المياه العادمة

 تطبيقهامسؤولية المراقبة و مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف

إنشاء محطة إسعافات أولية مع فريق  -

عمل مدرب قادر على التنسيق مع 

 .المستشفيات المحلية في حاالت الطوارئ

تدريب الموظفين على المخاطر - 

واإلجراءات االحترازية الخاصة بالتخزين 

واالستخدام اآلمن لجميع المواد التي يحتمل 

أن تكون ضارة والمتعلقة بمهمة كل 

 له.موظف ومنطقة عم

التحذير والتعليمات  وضع اشاراتيجب  -

 وواضح. بشكل صحيح

توفير تهوية مناسبة في مكان العمل  -

األكسجين وخفض درجة الحرارة  جديدلت

 )المختبرات، غرف التحكم، إلخ(.

 ،ق متطلبات قانون العمل الفلسطينيتطبي-

 المهنية. وخاصة فيما يتعلق بالسالمة

 ميدانيةزيارات  -

ليقوم بامتصاص الموقع بالعشب  زراعة - بنية التربةفي  تغييروالالتأثير  -

 .العناصر الزائدة في التربة

 حيثالعشب ثالث مرات في السنة،  صق -

هذه العملية ستمنح تنظيف الموقع أن 

 .)المعالجة النباتية(

 .يوصى بزراعة األعالف والعشب -

ومصلحة مياه   المياه الفلسطينية سلطة المقاول مراقبة الشكاوي

 بلديات الساحل



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

لمحطة معالجة المياه  الموقع الحالي -1

  العادمة في بيت الهيا
 في محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

 شمال غزة 
محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

محطة معالجة و  العادمة في بيت الهيا
  شمال غزة في المياه العادمة

 تطبيقهامسؤولية المراقبة و مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف

يجب التخلص من المياه العادمة  -

الصناعية بشكل منفصل أو معالجتها بشكل 

في الموقع لتقليل محتواها من  خاص

سمح بحيث ي  المعادن الثقيلة إلى قيم مقبولة 

 .تصريفها في نظام الصرف الصحي العامب

المياه الروائح الكريهة من عملية معالجة  -

 العادمة

مناسب تصميم وبناء وتشغيل نظام  -

 تحكم في الرائحة لل

 تصميم مناسب للمدخنة -

 فحص عشوائي -
 مراقبة الشكاوى  -

ومصلحة مياه   سلطة المياه الفلسطينية المشغل

 بلديات الساحل

تولد مستويات مرتفعة من الضوضاء  -

 بعض األنشطةأثناء 

ضمان إجراء األنشطة التي تتسبب في -

الضوضاء خالل فترة النهار وعدم إجرائها 

 أو األوقات المتأخرة في المساء. في العطل

 وحدة ادارة المشاريع المشغل فحص عشوائي

ملوثات الهواء الناتجة عن حركة المرور 

 ومولدات الكهرباءوأنشطة البناء 

ونقل  إنشاء ومعدات استخدام مركبات -

 انبعاثات أقلبجديدة نسبيا 

دات مولالتحكم في االنبعاثات الصادرة من  -

 الطاقة

التحكم في األنشطة ومسارات الحركة في  -

 .الموقع

 وحدة ادارة المشاريع المشغل فحص عشوائي

 فحص عشوائي - الستخدام األراضيخطة مناسبة  اعتماد- يةلسكنالتوسع غير المنضبط للمناطق ا -
 زيارات ميدانية -

 

، وزارة التخطيط بلدية غزة  وزارة الحكم المحىلي



 

 

ي  االثار المتوقعة
 
 ف

لمحطة معالجة المياه  الموقع الحالي -1

  العادمة في بيت الهيا
 في محطة معالجة المياه العادمةموقع  -2

 شمال غزة 
محطة معالجة المياه بين  الخط الناقل -3

محطة معالجة و  العادمة في بيت الهيا
  شمال غزة في المياه العادمة

 تطبيقهامسؤولية المراقبة و مسؤولية التنفيذ إجراء وآلية المراقبة إجراءات التخفيف

هر والمظا التأثير على المناظر الطبيعية -

  الجمالية

محطة شمال ل التأكد من المظهر الجمالي -

 .غزة لمعالجة المياه العادمة

داخل التصميم خارج ومراعاة تناسق -

 الموقع.

والشجيرات  نباتاتزراعة األشجار وال -

 . تخطيط وتنفيذ برنامجفي الموقع والزهور

زراعة ال)يجب تخطيط  للغطاء الطبيعي

بحيث تسمح بوجود مسافة كافية  بعناية

ي ف للمياه العادمةلضمان التهوية الطبيعية 

 (االحواض

   سلطة المياه الفلسطينية وحدة ادارة المشاري    ع ميدانيةزيارات 

الماشية )األغنام  خطر غرق/سقوط -

 رشيحواألبقار( في أحواض الت

 مصلحة مياه بلديات الساحل والمقاول وحدة ادارة المشاري    ع ميدانيةزيارات  تركيب سياج مناسب حول المنشأة.-

 وزارة الصحة و  سلطة المياه الفلسطينية   الفلسطينيةسلطة المياه  توعية حمالت حمالت إعالمية قبل تنفيذ المشروع -  الفهم الخاطئالسلبية و دعايةال -

 سلطة جودة البيئة

 



 

 

ي لخطة االدارة البيئية 4.4
  التكلفة التقديرية والجدول الزمئ 

انيةم يقسم تت 4.83 وع ومتط خطة اإلدارة البيئية إل عدة أجزاء لتعكس المراحل المختلفة متر  لبات كل للمشر

 المكونات الرئيسية لخطة اإلدارة البيئية والتكاليف التقديرية لات الصلة.  4.7الجدول  وضحمرحلة. ي

اليف تك بينما ال تشملتكاليف بناء القدرات ومتطلبات مراقبة الجودة.  خطة اإلدارة البيئية تشمل تكلفة 4.84

ة محطالجوفية وجودة المياه الناتجة من المياه  فحوصات جودةباستثناء ) مراقبةالتخفيف وال إجراءاتتنفيذ 

ي بيت الهيا 
 
 :التالية لألسبابوللك  (القصتر عىل المدى  معالجة المياه العادمة ف

خالل  ء ومسؤولية المشغلنشا أثناء اال  اري    عمسؤولية وحدة إدارة المش يعتتر التخفيف  إجراءاتتنفيذ  •

 .تكلفة العقدضمن  التخفيف إجراءاتتكاليف تنفيذ  حيث ستكونمرحلة التشغيل. 

ي متطلبات  •
 
هي جزء  ئيةخطة االدارة البيتم استبعاد تكاليف المراقبة ألن المراقبة عىل النحو المبير  ف

يتم س، سوف يقومون بمراقبة التنفيذ دون أي تكاليف إضافية. المحلية. لذلك جهاتال من واجبات

 . امور محددةلتدريب واالستشارات و تكاليف ا اعتبار  فقط

(التكلفة التقديرية ل: 4.7الجدول   خطة اإلدارة البيئية )بالدوالر األمريكي

 الكمية الوحدة البند
سعر الوحدة 

$(( 

 المرحلة

 التشغيل االنشاء

 الجزء أ 

ي : 1 ستشارياال 
 نهييتم تعي خبتر بيئ 

للتدريب عىل تقنيات المراقبة 

وإعادة استخدام مياه فحص وال

 الرصف الصحي 

  4,000 1,000 4 ورش عمل

ي محىلي  خبتر : 2ستشارياال 
م يت – بيئ 

لضمان االمتثال لخطة اإلدارة نه يتعي

 البيئية

  6,000 1,500 4 ورش عمل

فحوصات المياه الخارجة من محطة 

ي بيت 
محطة معالجة المياه العادمة ف 

شيح الهيا  ي أحواض الت 
 والمياه ف 

 المياه الجوفيةللك مراقبة  ويشمل

 96,000  48,000 2 سنويا

  150,000 150,000 مقطوعية مقطوعية آبار( 9إنشاء آبار المراقبة )

ي 
 10,000  5,000 2 سنويا التدقيق البيئ 

 6,000 3,000 3,000 3 سنويا *متفرقات

 US$275,000    الجزء أ(جمالي )إ

  –الجزء ب 

يتم  : استشاري دولي 3 ستشارياال 

لتدريب المؤسسات المحلية  تعيينه

محطة وعمليات  عىل مكونات

ي شمال غزة
 معالجة المياه العادمة ف 

 )تشغيل(

 رامج تدريبيةب

 كل اسبوع()
3 5,000  

 

15,000 

ي موقع العملال
 7,500  2,500 3 شهريا تدريب ف 

والخارجة  متدفقةفحوصات المياه ال

ي من 
محطة معالجة المياه العادمة ف 

المياه للك مراقبة  ويشمل شمال غزة

 الجوفية

 192,000  48,000 4 سنويا



 

 

 الكمية الوحدة البند
سعر الوحدة 

$(( 

 المرحلة

 التشغيل االنشاء

ي 
 20,000  5,000 4 سنويا التدقيق البيئ 

 8,000 12,000 4,000 5 سنويا *متفرقات

 US$260,000    الجزء ب(إجمالي )

 سيتم تغطية أي إجراء تخفيف غتر متوقع للطوارئ من هذا المبلغ. * 

ي لتنفيذ  4.85
ي اإل األنشطة المختلفة لخطة اإلدارة البيئية ويوضح مدة األنشطة و  تم إعداد جدول زمئ 

طار الزمئ 

ي الجدول ل
 
حة كما هو موضح ف  .4.8لتقييمات الدورية المقت 

ي لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية4.8الجدول 
 
ي المبدن

 : الجدول الزمئ 

 تفاصيلال  البند

ي )
 سنوات(الجدول الزمئ 

السنة  1السنة 

2 

السنة 

3 

السنة 

4 

السنة 

5 

 مرحلة الطوارئ

 لتدريب ينهيتم تعالذي ي ستشارياال 

ي ا
 
 المرحلة الطارئةلمؤسسات المحلية ف

 مرحلة االنشاء والتشغيل()

 ورش عمل

XXXX 

 أربعة)

ورش 

 عمل(

    

محطة فحوصات المياه الخارجة من 

ي بيت الهيا 
 معالجة المياه العادمة ف 

شيح ي أحواض الت 
ك لل ويشمل والمياه ف 

 المياه الجوفيةمراقبة 

فحوصات 

 (سنويا)الجودة 

 X X   

ي 
   X X  سنويا التدقيق البيئ 

   X X X سنويا  ات*المتنوع

ي شمال غزة
 
 )تشمل الطوارئ( محطة معالجة المياه العادمة ف

دريب لت ينهيتم تعيمحىلي مؤهل  استشاري

محطة  لات العالقةالمؤسسات المحلية 

ي شمال غزةمعالجة المياه 
 العادمة ف 

 ة االنشاء(ل( )مرح)المرحلة االول والثانية

 XXXX   X X ورش عمل

لتدريب  يتم تعيينه استشاري دولي 

 المؤسسات المحلية عىل مكونات

ي وعمليات 
محطة معالجة المياه العادمة ف 

 )مرحلة التشغيل( شمال غزة

برامج تدريبية 

 ()أسبوع/مؤسسة

  X   

ي موقع ال
 شهريا العملتدريب ف 

  XXX 

)ثالث 

 شهور(

  

فحوصات المياه الواصلة والخارجة من 

ي شمال 
محطة معالجة المياه العادمة ف 

 المياه الجوفيةللك مراقبة  ويشملغزة

وصات حف

 الجودة سنويا
 X X X X 

ي 
 X X X X  سنويا التدقيق البيئ 

 X X X X X سنويا *متفرقات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2ملحق رقم 

القوانين والسياسات واللوائح والمعايير المتعلقة بمشروع اإلدارة 

 المستدامة للمياه العادمة في قطاع غزة
 

 

 

 

  



 

 

وع اإلدارة المستدامة للمياه العادمة  القواني   والسياسات واللوائح والمعايت  المتعلقة بمشر

ي قطاع غزة
 
 ف

ي 
ي والمؤسسان 

 اإلطار القانون 

شد  وع هذا يست  ي وضعتها السلطة الفلسطينية إل جانب المعايتر البيئيةالمشر
االجتماعية و  بالقوانير  واللوائح المحلية الئ 

. لذلك ي البنك الدولي  الملحقهذا  يتناول، للبنك الدولي
 
ي وك المعايتر البيئية واالجتماعية المعمول بها ف

ذلك اإلطار القانون 

ي 
وع. ، و الفلسطيئ   اإلطار المؤسسي للمشر

 واللوائح والمعايتر المحلية السياسات

 ي الفلسطينية
 سياسة التقييم البيئ 

ي بموجب المرسوم
ي الفلسطيئ 

 هذه وتدعم ،2000/ 4/ 23-27رقم:  الرئاسي  تمت الموافقة عىل سياسة التقييم البيئ 

، للشعب المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية السياسة ي
الرئيسية ف األهدا فإن التحديد، وجه وعىل الفلسطيئ 

 : لهذه السياسة تتمثل فيما يىلي 

ضمان نوعية الحياة المالئمة بمختلف جوانبها وعدم تأثر االحتياجات األساسية والقيم االجتماعية  -
ي نتيجة النشاطات التطويرية  بشكل سلئر

 .والثقافية والتاريخية للمواطنير 
لبية ليص نفسها من المؤثرات السالمحافظة عىل العمليات الطبيعية وللك بضمان قدرة الطبيعة عىل تخ -

 .فيها
الحفاظ عىل التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية، باإلضافة للمحافظة عىل االستخدام المستدام للمصادر  -

 .الطبيعية
ار البيئية الدائمة الناجمة عن النشاطات  - ار غتر الدائمة ومنع األرص  العمل عىل تقليص وتخفيف األرص 

 .التطويرية
 

ي للتعامل مع فقد تم بموجب هذه السياسة، 
 آثار دم وجود لل تأكد من عالنشاطات التطويرية القائمة وضع التدقيق البيئ 

دارة تخفيف آثارها السلبية عىل البيئة وللك من خالل تقييم اإل  عملية التدقيق إل هدف. حيث تعىل البيئةلها سلبية 
ي من قبل مالك أو مشغل النشاط التطويري حيث يركز عىل  يحرص  . البيئية لهذه المشاري    ع ونظام أدائها 

التدقيق البيئ 
يعات المعمول بها.  ام بالمعايتر والتشر  

لقرارات الناتجة وقد تشمل ا إجراءات التخفيف لآلثار البيئية القائمة لمراعاة وااللت 
 : ي ما يىلي

 عن تقرير التدقيق البيئ 
 

خيص الممنوح للنشاطات التطويرية  . 1 خيص حئ  يتم تنفيذ إجراءاتتعليق الت   من قبل الجهة المختصة بالت 
 محددة. 

ي ستطبق عىل النشاط التطويري متضمنة خطة لتنفيذها.  . 2
وط الئ   االتفاق عىل الشر

3 .  . ي
 إعفاء النشاط التطويري من أي قيود أخرى تخضع لسياسة التقييم البيئ 

 
ام بج ي تم االتفاق عليها يجب أن يتبعه االلت  

وط الئ  ي وما هو مطلوب من متابعة وتقييم بشتطبيق الشر
 كل مستمر. دول زمئ 

 
  ي

 قانون البيئة الفلسطيئ 

ي من قبل تطوير تم 
يغي قانون البيئة الفلسطيئ 

ي  سلطة جودة البيئة وتم إقراره من قبل المجلس التشر
. وقد 1999 عام ف 

وع بهدف ي للك البيئة األ تم تطوير هذا المشر
ي حماية البيئة بما ف 

والبيئة المائية  رضية والبيئة الهوائيةأساسي يتمثل ف 
 . والبيئة البحرية وحماية الطبيعة والمناطق األثرية والتاريخية

 
ي خطط التنمية بحسب القانون، فإنه يجب

 ادية واالجتماعية وتشجيع التنميةاالقتص إدخال أسس حماية البيئة ف 
ي   القادمة. األجيال  المستدامة للمصادر الحيوية بما ي ا رعي حق

ي يركز عليها القانون تتمثل ف 
لحفاظ اكما ان أبرز القضايا الئ 

ي وحماية المناطق لات الحساسية البيئية رت من الناحية البيئية.  عىل التنوع البيولوجر ي ترص 
 وتحسير  المناطق الئ 

 
: 8وتنص المادة رقم ) لمالئمة ا جراءاتع اتخال اإل تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصها بتشجي( من القانون عىل ما يىلي

داد  لتقليل إنتاج  . يرها مكوناتها أو إعادة تدو  النفايات الصلبة إل أدن  حد ممكن، واعادة استخدامها ما أمكن للك أو است 



 

 

 
ا للمادة 

ً
ن أية التخلص م ال يجوز ألي شخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين أو توزي    ع أو استعمال أو معالجة أو فإنه  12ووفق
ي تحددها الو  أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إال وفقا لألنظمةمواد 

ق مع الجهات رة بالتنسياز والتعليمات الئ 
 . المختصة

 
  ي

 قانون المياه الفلسطيئ 

ي قانون المياه المعتمد رقم 
 
ي    ع الخاص بتنظيم وإدارة قطاع المياه ف ي يوليو3تم تضمير  التشر

 
، 2002، والذي تم توقيعه ف

ي المادة  والهدف من هذا القانون كما هو
 
 جودتها  د المياه، وزيادة قدرتها، وتحسير  تطوير وإدارة موار  هو 2منصوص عليه ف

 والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث والنضوب. 

ي عام  لمياهبخصوص قانون ا 14جديد رقم  قرار صدر 
 
إلنشاء مرحلة جديدة لقطاع المياه ومياه الرصف الصحي  2014ف

وإدارتها، حيث يهدف هذا القانون إل تطوير وإدارة موارد المياه، وزيادة قدرتها، وتحسير  جودتها، والحفاظ عليها وحمايتها 

من التلوث والنضوب، وتحسير  مستوى خدمات المياه من خالل تنفيذ مبادئ اإلدارة المتكاملة والمستدامة للموارد 

 المائية. 

 ( لس20قانون الصحة العامة رقم ) 2004نة 

ي رقم 
يغي  ، والذي وضعته وزارة الصحة والصادر بناًء عىل قرار من20وفق ا لقانون الصحة العامة الفلسطيئ 

المجلس التشر
ي عام 

دية األمراض المع ، فإن أحد أدوار السلطة الفلسطينية، ممثلة بوزارة الصحة والسلطات األخرى هو مكافحة2004ف 
ات الم بالوسائل كافة، وعليها مراقبة معدالت انتشار تلك األمراض من خالل جمعوغتر المعدية واألمراض الوراثية  ؤشر

 الالزمة. 
 

ا للمادة 
ً
ي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية،24وطبق

 ، فإنه يحظر استخدام مياه الرصف الصحي ألغراض تسميد األراىص 
 
ً
ي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجإال وفق

وط والضوابط الئ   . هات المعنيةا للشر
 

 ( لسنة2قانون الزراعة رقم ) 2003 

 
ً
ي الخاص بالزراعة رقم وفق

ي عام 2ا للقانون الفلسطيئ 
يغي ف  ي و ، 2003، الصادر بقرار من المجلس التشر

كما هو مذكور ف 
لمياه ا، تقوم الوزارة بوضع الخطط والسياسات المالية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سلطة 54المادة 

 
ً
ي تشمل: ل ا والجهات المختصة األخرى وفق

 مجموعة من األسس والئ 

 االستخدام األمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل الري الحديثة 

 المحافظة عىل الموارد المائية وتنقيتها بشكل يجعلها صالحة لالستعمال 

  للزراعة إجراء الفحوص والتحاليل الدورية للمياه الزراعية ومعرفة مدة مالءمتها 

 ب والمياه المعالجة  العمل عىل االستفادة من المياه غتر الصالحة للشر
 و و 

ً
  ا يمنع منعً  فإنه من هذا القانون، 55ا للمادة فق

ً
  ا بات

ً
 ا ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم معالجها وفق

 . للمعايتر الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة
ا ينص القانون  

ً
ي المادة  أيض

عىل أنه ال يجوز تسميد المزروعات بفضالت اإلنسان أو بأي سماد أو نفايات سائلة أو  24ف 
 إال بعد معالجتها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.  منها  صلبة مختلطة بها أو مستمدة

 
 المحيط الهواء لجودة المعايت  الفلسطينية  

 خالل من الفلسطينية المعايتر  مؤسسة قبل من( PS 801-2010) المحيط الهواء لجودة الفلسطينية المعايتر  تطوير  تم
ي  الملوثات من لعدد  الصحة عىل قائمة وأهداف معايتر  هي  والنتيجة البيئة، لجنة

ي  بما ، الهواء  ف 
 وأكسيد  يماتالجس للك ف 

وجير  
يت األوزون وأكسيد  النيت  ي  موضح هو  كما   والكتر

 ظمةومن الفلسطينية المحيط الهواء معايتر  بير   للمقارنة 1 الجدول ف 
 . العالمية الصحة

 
 
 
 
 
 



 

 

 العالمية الصحة ومنظمة الفلسطينية المحيط الهواء معايير بين مقارنة :1 الجدول

 الزمن المأخول 
  اإلرشادية WHOقيمة 

 3م/ميكروجرام
 القيمة اإلرشادية الفلسطينية

 3م/ميكروجرام

PM10 

الدقائق 
 العالقة

 ساعة 24

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

 50)إرشادي( 

150 

 سنوي

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

 20)إرشادي( 

70 

2NO 

ي 
ثان 

أكسيد 
وجير  

 النيت 

 400 200)إرشادي(  ساعة

 200 -- ساعة 24

 100 40)إرشادي(  سنوي

O3 
 األوزون

 200 -- ساعة

 ساعات  8
 160 (1الهدف المؤقت ) 

 100 )إرشادي(
120 

2SO 
ي 
ثان 

أكسيد 
يت   الكتر

 350 -- ساعة

 ساعة 24
  125 (1الهدف المؤقت )
  50 (2الهدف المؤقت ) 

 20 )إرشادي(
250 

 60 -- ساعة

 -- 500 )إرشادي( دقائق 10

 

 الضوضاء لمستوى اإلرشادات الفلسطينية  

ي البيئة الخارجية للضوضاء معايتر  الفلسطينية المعايتر  مؤسسة وضعت
، البيئة لجنة خالل من(، PS 840-2005) ف 

ي  التوجيهية اإلرشادات هذه وترد ، الضوضاء  من العامة الصحة لحماية المعلومات لتوفتر 
 اإلرشادات ،2 الجدول ف 

 الفلسطينية توجيهيةال المبادئ تحتوي حيث، تقريًبا  المستويات نفس لها  العالمية الصحة ومنظمة الفلسطينية التوجيهية
  أكتر  أنواع عىل

ً
 المناطق المستقبلة للضوضاء.  من تفصيًل

 
ي البيئة الخارجية. 2الجدول 

 
 : اإلرشادات الفلسطينية لمستوى الضوضاء ف

 نوع المنطقة المستقبلة للضوضاء

 (dBA)ديسبل 

 
ً
 نهارا

(07  
ً
 (مساءً  10 –صباحا

 
ً
 ليال

  07 – مساءً  10)
ً
 (صباحا

 30 40 المناطق السكنية الريفية والمستشفيات والمدارس

ي 
 40 50 سكئ 

ي مع بعض األنشطة التجارية، أو 
عىل طول الطرق  سكئ 

 الرئيسية
55 45 

 60 65 تجاري

 65 75 صناعي 

 

  ي الري )المواصفات الفنية اإللزامية إلعادة استخدام المياه العادمة
 
    (2012/ 34المعالجة ف



 

 

ي الري
 
من قبل مؤسسة  2012/ 34 تم تطوير المواصفات الفنية اإللزامية إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ف

المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بهدف وضع أسس الستخدام المياه المعالجة للري الزراعي بشكل ال يرص  بصحة 
ر عند  بة والهواء والماء للرص  ي للك الت 

 
اإلنسان والحيوان وبالمزروعات. ولضمان عدم تعرض أي من العنارص البيئية بما ف

 .جة للرياستخدام مياه الرصف الصحي المعال

ف هذه المواصفات مياه الرصف الصحي المعالجة إل أربعة فئات حسب جودتها 
ً
(، وجودة جيدة Aجودة عالية ) ،وتصن

(B( وجودة متوسطة ،)C( وجودة متدنية )D باإلضافة إل للك، توفر المواصفات الئحة بالتوجيهات الالزمة لضمان .)
ي الري. النقل اآلمن لمياه الرصف الصحي المعالجة الس 

 
 تخدامها ف

ا للمادة 
ً
ي والدواجن  8ووفق

من هذه المواصفات، فإنه يحظر استخدام مياه الرصف الصحي المعالجة لغرض سقاية المواسر
 . راع السمكي

ي االست  
 
ي عن طريق الحقن المباشر أو ف

 
 وري الخضار بجميع أنواعها أو تغذية الخزان الجوف

ح اإل كما تنص المواصفات عىل أن عىل السلطات ا اخل الوقائية الواجب اتخالها د جراءاتلمختصة أن تضع تعليمات تشر
 .  المزارع عند التعامل مع المياه المعالجة للري الزراعي

 المعايتر البيئية واالجتماعية للبنك الدولي 

أطلق عليها  مجموعة جديدة من السياسات البيئية واالجتماعيةأطلق البنك الدولي  2018من األول من أكتوبر  ا اعتبارً 
ي واالجتماعي 

وعات  ،إطار العمل البيئ  ي واالجتماعي عىل جميع أنشطة البنك الدولي لتمويل المشر
يشي إطار العمل البيئ 

ي هذه الحالة( من االستثمارية الجديدة. 
 
ض )سلطة المياه ف  البنك الدولي والمقت 

دارة مخاطر إ وي  هدف هذا اإلطار إل تمكير 
 . ي واالجتماعي

وع وتحسير  أدائهم البيئ  ( من أهم أجزاء هذه اإلطار، ESSsوتعتتر المعايتر البيئية واالجتماعية ) وآثار المشر
وع:  ة حياة المشر ام بها طوال فت  ض االلت   ي عىل المقت 

 والئ 

ي واالجتماعي  -
تبة عليها ثار اآل البيئية واالجتماعية و  تقييم وإدارة المخاطر  : 1المعيار البيئ   المت 

ي واالجتماعي  -
 العمالة وظروف العمل : 2المعيار البيئ 

ي واالجتماعي  -
ي استخدام : 3المعيار البيئ 

 وإدارته الموارد ومنع التلوث الكفاءة ف 
ي واالجتماعي  -

 الصحة والسالمة المجتمعية : 4المعيار البيئ 
ي واالجتماعي  -

ي األاالستحوال عىل  : 5المعيار البيئ 
ي األاستخدام  د المفروضة عىلوالقيو  راىص 

راىص 
 التوطير  القشية وإعادة

ي واالجتماعي  -
ي  : 6المعيار البيئ   الطبيعية الحية دارة المستدامة للموارد إل وا حفظ التنوع البيولوجر

ي واالجتماعي  -
ي  صلية/المجتمعات المحليةأل الشعوب ا : 7المعيار البيئ 

يا أفريق التقليدية المحرومة ف 
 جنوب الصحراء

ي واالجتماعي  -
ي  : 8المعيار البيئ 

اث الثقاف   الت 
ي واالجتماعي  -

 الوسطاء الماليون : 9المعيار البيئ 
ي واالجتماعي  -

 مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات : 10المعيار البيئ 
 

  ي واالجتماعي رقم
تبة ع ثار آل البيئية واالجتماعية وا تقييم وإدارة المخاطر : 1المعيار البيئ   ليهاالمتر

ي واالجتماعي ي
ض عن  1حدد المعيار البيئ  ثار البيئية واالجتماعية آل تقييم وإدارة ورصد المخاطر وامسؤوليات المقت 

وعات االستثمار، وللك من أجل تحقيق  المرتبطة وع الذي يسانده البنك الدولي من خالل تمويل مشر
بكل مرحلة من المشر

 المعايتر البيئية واالجتماعية.  المتسقة مع النتائج البيئية واالجتماعية

ي واالجتماعي هو أداة لتحديد طبيعة ومدى جميع مجاالت االهتمام البيئية
ي المشر  التدقيق البيئ 

وع أو واالجتماعية ف 

 ة. الحالي نشطةأل ا

ي تحديد المشكالت البيئية واالجت
وع وايتمثل الهدف من التدقيق ف  ي المشر

وتقييم جودة، نشطة المو أل ماعية الملحوظة ف 

المخاطر دقيق كما قد يقيم الت  الحالية، من حيث تلبية متطلبات المعايتر البيئية واالجتماعية عىل وجه الخصوص.  حالتها 

ي المعايتر آل وا
ح.  ثار غتر المشمولة ف  وع المقت   البيئية واالجتماعية، لكنها قد تتعلق بالمشر

 جراءات،إل وا لتدابتر لتخفيف مجاالت االهتمام، ويقدر تكلفة اجراءات المناسبة ويفشها إل ويحدد التدقيق التدابتر وا

ي لتنفيذها. 
 ويوىصي بجدول زمئ 

 إرشادات ومعايتر منظمة الصحة العالمية



 

 

 المحيط الهواء بشأن جودة العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية اإلرشادات 

 الخاصة التوجيهية اإلرشادات ِقبل من بها  موىص( 2005) العالمية الصحة منظمة عن الصادرة الهواء جودة إرشادات إن

ي  والسالمة والصحة بالبيئة
 
ي  تطبيقها  ليتم البنك الدولي  ف

 
يعية معايتر  وجود  عدم ظل ف أو تقليل  منع أجل نم، وطنية تشر

ة  بدرجة المحيط الهواء تلوث ات إل االنبعاثات تؤدي أال  ضمان خالل من وللك، كبتر كتر 
 هذه تجاوز أو ت تصل تلوث بت 

، وقد  التوجيهية اإلرشادات   المؤقتة األهداف وضع تم والمعايتر
ً
 اداتاإلرش لتحقيق مرحىلي  نهج إل للحاجة تقديرا

.  1 يحدد الجدول . بها  الموىص التوجيهية ي
 مقارنة بير  منظمة الصحة العالمية ومعايتر جودة الهواء المحيط الفلسطيئ 

 الضوضاء لمستوى العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المبادئ 

الضوضاء  مقاييس إرشادية لمستويات 1999قدمت اإلرشادات التوجيهية للضوضاء التابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة 

ي الجدول 
 
ي تجاوز هذه المستويات الواردة ف

ي البيئة الخارجية وال ينبغ 
 
 ، من أي مصدر ضوضاء. 3المقاسة ف

ي البيئة الخارجية. : اإلرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العا3الجدول 
 
 لمية بخصوص مستوى الضوضاء ف

 للضوضاء المستقبلة المنطقة نوع

 (dBA)ديسبل 

 اً نهار

 مساًء( 10 –صباحاً  07)

 ليالً 

 صباًحا( 07 –مساءاً  10)

 45 55 تعليمية ،مؤسسية ،سكنية

 70 70 تجارية ،صناعية

 

تيبات ال  مؤسسيةالت 

وعستكون سلطة المياه الفلسطينية  ي غزة مسؤولة عن تنفيذ مشر
ن وحدة إدارة ستكو حيث . اإلدارة المستدامة العادمة ف 

وع والمراقب اري    عالمش اف عىل المشر ي سلطة المياه مسؤولة عن اإلشر
 منح العقود و  وإعداد التقارير وتوظيف االستشاريير   ةف 

وع.   والتنسيق مع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق هدف المشر

وعت خالل السنوا الجة مع، ستكون سلطة المياه مسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة الخمس األول من تشغيل المشر

ي شمال غزة المياه العادمة
ي حير  ف 

ي  مصلحة مياه البلديات الساحلية بالتعاون ستبق  ، ف 
 ة المحافظمع البلديات األرب  ع ف 

ق تشغيل جميع المراف سيصبح، س سنواتلكن بعد هذه الخم.  المركزيةمحطة الضخ الشمالية مسؤولة عن تشغيل 

ي المحافظة الشماليةتحت مسؤولية مصلحة مياه بلديات الساحل والبلد
 يت حانونبو ، وهي بيت الهيا يات األرب  ع ف 

 رص. وأم النجباليا و 

وعكما ستشارك مؤسسات حكوم ي أنشطة مراقبة المشر
. ةجودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراع سلطة، مثل ية أخرى ف 

يعات والمعايتر الفلسطينية. حيث  وع للتشر ي مراقبة امتثال المشر
 ستشارك هذه المؤسسات بشكل رئيسي ف 

 

 

 

 

 



 

 

 (3ملحق رقم )

 عينة من فحوصات مراقبة المياه والمياه العادمة
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