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 مقدمة . 1

وع ( LMP)تم تطوير إجراءات إدارة العمالة  ي إطار مشر
 
اإلدارة المستدامة من قبل سلطة المياه الفلسطينية إلدارة المخاطر ف

/  للمياه العادمة وع(. حيث وافق البنك الدولي لإلنشاء والتعمي  ي غزة، والمشار إليه فيما يلي باسم )المشر
 
 الدوليةمؤسسة الف

وع.  للتنمية وع لضمان تلبية المتطلبات الوطنية   عل توفي  التمويل للمشر ي سيتبعها المشر
إذ تحدد هذه اإلجراءات المنهجية الت 

ي واالجتماعي للبنك الدولي وكذلك أهداف اإلطار الب
ا يت 

ً
ي واالجتماعي ، وتحديد

 الة: العم(ESS2) 2 رقم أهداف المعيار البيت 

 وظروف العمل. 

وع   ي واالجتماعي أبرز المخاطر واآلثار المرتبطة بتنفيذ المشر
وع وفق اإلطار البيت  ة لهذا المشر

ّ
دت الوثائق المعد

ّ
المتعلقة و حد

ة مما يشي  إل  وع عل أنها كبي  بصحة وسالمة العّمال والتأثي  عل العمالة. حيث تم تقدير المخاطر البيئية واالجتماعية للمشر

ي تشمل المخاطر المتعلقة بالعمالة. 
وع، والت  ة لآلثار السلبية المرتبطة بتنفيذ المشر  وجود احتمالية كبي 

م سلطة المياه بتقييم تعالج هذه اإلجراءات المخاطر  المتعلقة بالعمالة وتوفر التدابي  الالزمة للتخفيف من تلك المخاطر. وتلي  

ي 
وع وتطوير اإلجراءات الالزمة لمنع المزيد من اآلثار. وتركز اإلجراءات الت  ة حياة المشر المخاطر واآلثار بشكل مستمر طوال في 

هم كل من سلطة المياه الفلسطينية والمقاولون بهدف تنفيذ أعمال إعادة الذين ستستخدمتتناولها هذه الوثيقة عل العّمال 

وع، والمرتبطة بمحطة الضخ  ومحطة معالجة الرصف الصحي شمال غزة، باإلضافة الرئيسية التأهيل المشمولة ضمن المشر

ط الناقل بي   محطة الضخ واألحواض العشوائية الشمالية، وأعمال الصيانة والتأهيل عل الخ 7إل أعمال تطوير حوض رقم 

ي أنشطة التشغيل والصيانة طوال 
 
ا العمال الذين سيشاركون ف

ً
ومحطة المعالجة. باإلضافة إل ذلك، تتناول هذه اإلجراءات أيض

وع.  ة حياة المشر  في 

ي العقود سيتم إدراج هذه اإلجراءات 
 
امات القانونية لهم ف النهج كجزء  هذا سيتم تقييم و . الخاصة بالمقاولي   كجزء من االلي  

ي وحدة إدارة  تقوم بهسذي األولي للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية التقييم ال من
 
 فلسطينية. سلطة المياه الالمشاري    ع ف

وععرض عام ل  . 2 ي المشر
 
 ستخدام العمالة ف

ي قطاع غز ، قامت سلطة المياه بتنفيذ العديد من مشاري    ع الرصف 1997منذ تأسيس سلطة المياه الفلسطينية عام 
 
ة الصحي ف

وع كواحد من المشاري    ع  ي هذا المشر
. يأت  ي تشمل محطات معالجة المياه العادمة ومحطات الضخ وشبكات الرصف الصحي

والت 

وع  ي ستقوم بتنفيذ أنشطة المشر
ي هذا اإلطار، والت 

 
ي تنفذها سلطة المياه ف

ي سيتم العطتقديم إجراءات  من خاللالت 
اءات الت 

كيب  ( الذي سيقومالمقاولي   مقاول )ال من خاللها اختيار  وتوفر  . نظًرا لصغر حجم العقد وبدء التشغيلبأعمال التوريد والي 

ات  وع العطاءات حالة نشائية وتوريد المعدات الالزمة، فسوف يتم إللقيام باألعمال اإل المحلية الخير كات ال علاهذا المشر شر

 محلية. ال

وع  ي واالجتماعي رقم فئات من المتوقع أن يستخدم المشر
 : 2مختلفة من العّمال كما يعّرفهم المعيار البيت 

ون ون : العّمال المباشر وع يشمل العّمال المباشر في   الذين هم موظفون لهذا المشر وع والمشغلي   والمشر عل مدير المشر

وع ي هذا المشر
 
ي سلطة المياه الفلسطينية وسيتم تكليفهم بالعمل ف

 
 ظف جديد مو  ، باإلضافة إلحاليون ف

ي ) بقضايا الحماية البيئية واالجتماعية باألعمال المتعلقةسيتم تعيينه للقيام 
 (.  واالجتماعي المسؤول البيت 

اف عل األنشطة اإلنشائية المختلفة، العّمال المتعاقدون:  سيتم التعاقد مع عدد من العمال للقيام بأعمال التصميم واإلشر

كيب واإلنشاء وبدء التشغيل. ( ويشمل هؤالء مقاول )مقاولي     التوريد والي 
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يون: 
ّ
وع. العّمال المحل يي   ضمن هذا المشر

ّ
 لن يكون هناك توظيف لعّمال محل

اك عّمال اإلمدادات األولية عن طريق الموردين األساسيي   لسلطة المياه الفلسطينية  عمال اإلمدادات األولية:  سيتم إشر

ألعمال لعدات للتشغيل والصيانة بشكل مستمر ومواد البناء الذين سيقومون بتوريد قطع الغيار والم

 ، إلخ. األرضية

وع  بحسب يات المشر اتيجية مشي  وع من خالل عقدين: )PPSDلتنمية )بهدف ااسي  توفي  المواد ( 1(، سيتم تنفيذ المشر

وع الرصف الصحي الطارئ ي شمال غزة )ض الكيميائية، والمستهلكات، وقطع الغيار الالزمة الستمرار تشغيل مشر
 
من المكّون ف

وع(، و) ا حوض رقم ( 2األول لهذا المشر
ً
واألحواض المجاورة  7األشغال المدنية المرتبطة بتأهيل المرافق الحالية، تحديد

وع(.  ي لهذا المشر
عالوة عل ذلك، ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بتعيي   طاقم كامل لتشغيل وصيانة  )ضمن المكّون الثات 

ا لإلجراءات اإلدارية للسلطة الفلسطينية المقبولة لدى مرافق مشر 
ً
ي شمال غزة بكفاءة وفعالية وفق

 
لبنك اوع الرصف الصحي ف

/المؤسسة الدولية للتنمية  . الدولي لإلنشاء والتعمي 

وع عدد عّمال ين عن المشر : ل تابعموظف  36: من المتوقع أال يزيد عدد العمال المباشر  كالتالي
وحدة إدارة المشاري    ع موزعي  

 لتشغيل وصيانة محطة الضخ موظفي    9، و المياه العدمةمعالجة لشمال غزة موظفي   لتشغيل وصيانة مرافق محطة  27

عامل، وذلك ضمن العقد الخاص بتوفي  المواد الكيميائية  15. كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد العّمال المتعاقدين الرئيسية

ي شمال غزة )ضمن المكّون وال
 
وع الرصف الصحي الطارئ ف ات وقطع الغيار الالزمة الستمرار تشغيل مشر

ّ
مستهلكات والمضخ

وع وع( فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العّمال  . (األول لهذا المشر
ي للمشر

ي )ضمن المكّون الثات 
أما فيما يخص العقد الثات 

ة حياة عامل ألعمال اإلنش 30المتعاقدين حوالي  ي للعمال خالل في 
ّ

، فإن العدد الكل اء والتأهيل للمرافق المختلفة. بالتالي

وع هو   عامل.  72المشر

وع خصائص عّمال  ( المشر ون بشكل أساسي /العمال، سواء كانوا من الذكور أو اإلناث )العمال المباشر اك الموظفي   : سيتم إشر

ا الحتياجات العمل. سيكون معظم العمال من فئة
ً
ي ذلك العمال ال وفق

 
ن سيقومون مهنيي   الذيالعمال المهرة وشبه المهرة بما ف

 ومشغلي المعدات. بأعمال ا
كيبات الكهربائية والميكانيكية والمدراء والمهندسي  

 لطالء والنجارة والسباكة والي 

وع : توقيت متطلبات العمالة يات المشر اتيجية مشي  يات البهدف ابحسب اسي  وعخاصة بلتنمية وخطة المشي  ة  المشر
ّ
المعد

وع للعقدين المياه من قبل سلطة  شهًرا.  18عن المذكورين أعاله ، فإنه من المتوقع أال تزيد مدة المشر

 المحتملة الرئيسية تقييم مخاطر العمالة  . 3

وع:  ي تطوير وتأهيل حوض رقم أنشطة المشر
 
وع ف وتطوير األحواض المجاورة وتأهيل وتطوير  7تتمثل أبرز أنشطة المشر

تشغيل وصيانة محطة المعالجة. كما أعمال ومحطة معالجة الرصف الصحي شمال غزة باإلضافة إل الرئيسية محطة الضخ 

 إل أعمال وتشمل 
ً
ات جديدة وبالون تجميع الغاز الحيوي، إضافة

ّ
راقبة أجهزة مأعمال تركيب توريد وتركيب مضخات ومعد

 عل الخط الناقل. 

ا للتقييم الذي تم مخاطر العمالة الرئيسية: 
ً
وعنشاطات ال وفق وعبمرتبطة مخاطر العمالة الرئيسية ال، فإن لمشر تتمثل  المشر

 :  فيما يلي

  ي تسقط لألجسام ال تبطة بأعمال اإلنشاء والتأهيل كالتعرض للضوضاء والغبار، أو التعرضالتعرض للمخاطر المر
ت 

  من علو أو المخاطر الكهربائية. 
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  .ي أماكن مرتفعة
 
 المخاطر المرتبطة بالعمل ف

  .التعامل مع النفايات الخطرة والحمأة 

  .التعرض للمياه العادمة 

  والمذيبات ومواد التشحيم والوقود. التعرض للمواد الكيميائية كالدهانات 

  .حوادث المرور 

  .المخاطر المرتبطة بأعمال الحفر 

  .مخاطر رفع المواد أو المعدات الثقيلة 

  .)ها ات وغي   مخاطر من البيئة المحيطة )التعرض لألفاعي والسحالي والحشر

  .)مخاطر متعلقة بأعمال اللحام )األبخرة والحروق واإلشعاع 

 ي عل الا
الجنسي أو استغالل األطفال أو إيذائهم. يعتير الخطر  عتداءأو االستغالل أو اال  نوع االجتماعي لعنف المبت 

ق وجنوب موقع محطة الضخ.   من هذه الناحية متوسط نسبًيا حيث توجد ثالثة تجمعات سكنية رئيسية إل شر

ي تتضمن مجموعة من تدابي  التخفباإلضافة إل إجراءات العمالة هذه، فقد تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتم
يف اعية الت 

ي يجب اتخاذها أثناء  المراقبةو 
وع لل إنشاءواإلجراءات المؤسسية الت  واالجتماعية  ثار البيئيةالمخاطر واآل حد من وتشغيل المشر

 . تقليصها ال مستوى مقبولأو من أجل تجنبها  السلبية

يعات العم . 4 وط واألحكامةلاعرض موجز لتشر  : الشر

وط العمل و  يوجد  يعان رئيسيان يحكمان حقوق العمال وشر ي فلسطي   تشر
 
ي رقوهما  هأحكامف

( 7م ): قانون العمل الفلسطيت 

وط  لحد األدت  لألجور. المتعلق با 2012لسنة  (11)مجلس الوزراء رقم  رار ( وق2000لسنة ) يعان الشر يحدد هذان التشر

ي فلسطي   
 
ي ساعات العمل واألج حيث يتناول. األساسية للعمل بهدف تحسي   وضع العاملي   ف

ور قانون العمل الفلسطيت 

ي حي   يتعامل قرار مجلس الوزراء عل وجه التحديد مع الحد  واإلجازات ومكافأة نهاية العمل وعقود العمل وما إل ذلك. 
 
ف

وط وأحكام التوظيف األساسية.  ي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وشر
 
 األدت  لألجور ف

ي رقم )فيما يلي م
( لعام 11، وقرار مجلس الوزراء رقم )2000( لعام 7لخص عام للجوانب الرئيسية لقانون العمل الفلسطيت 

وط و 2012 ي واالجتماعي  ظروف، وشر
 . 11(، الفقرة ESS2) 2 رقم العمل بحسب المعيار البيت 

 األجور

ي اليوم ) 30الحد األدت  ألجور العمال هو 
 
ي  3.75دوالر ف

 
 ألجور الموظفي   هو دوالًرا ف

ي  415الساعة( والحد األدت 
 
دوالر ف

ي الشهر عل األقل. 
 
لتأمي   كما يجب أن يغطي ا  الشهر. تحدد اتفاقية العمل شكل ومبلغ األجر عل أن يتم دفعه مرة واحدة ف

 زمة. ج الالالعمل ويشمل ذلك تكاليف العال صابات الذي يمنحه المقاول للعمال المتعاقدين لديه تعويض العمال ضد ا

وع بالظروف  ي المشر
 
، وسيتم إبالغ العاملي   ف ي

سيتم إجراء الخصومات عل األجور المدفوعة فقط كما يسمح به القانون الوطت 

ي سيتم بموجبها إجراء مثل هذه الخصومات. 
 الت 

 سن العمل

 خطرة، فلن يتم توظيف األشخاص الذين تقل 
ً
وع  18أعمارهم عن نظًرا لكون أنشطة البناء ستشمل أعماًل ي المشر

 
عاًما ف

ي رقم )
ا لقانون العمل الفلسطيت 

ً
ي واالجتماعي 93، المادة رقم 2000( لعام 7وذلك وفق

 . 2؛ ومتطلبات المعيار البيت 
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 ساعات العمل

وع هو  ي المشر
 
ي اليوم للعمال المتعاقدين ف

 
عات ساساعات؛ )من السبت إل الخميس( و  8الحد األقىص لعدد ساعات العمل ف

ي اليوم  48 هي  يةسبوعالعمل األ 
 
ين، يبلغ عدد الساعات ف ساعات؛ )من األحد إل الخميس(  7ساعة. بالنسبة للعمال المباشر

 ساعة.  35 هي  يةسبوعساعات العمل األ و 

ات الراحة  فتر

احة لمدة ساعة واحدة كل يوم عمل. مدة الراحة بي   أيام العمل يوم واحد هو 
يوم الجمعة للعمال يحصل الموظفون عل اسي 

ين.   المتعاقدين ويومي   للعمال المباشر

 اإلجازات

يوًما، وإجازة غي   14يوم عمل لكل عام، وإجازة مرضية مدتها  21يحق للموظف الحصول عل إجازة مدفوعة األجر مدتها 

ي مومة األ إجازة  هذه اإلجازات ال تشملو يوًما سنوًيا.  14مدفوعة األجر لمدة 
 يوًما.  70مدتها والت 

 المرأة

ي حكًما ينص عل 
ي األعمال أو تحت عدميتضمن قانون العمل الفلسطيت 

 
 التميي   بي   الرجل والمرأة. كما يحظر تشغيل النساء ف

األعمال الخطرة أو الشاقة، وساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للوالدة، وساعات الليل  الظروف التالية: 

ي يحددها مجلس الوزراء. فيما عدا األعما
 ل الت 

  زاعات العملن

ي يرفعونها نتيجة 
ي الدعاوى العمالية الت 

 
ي حكًما ينص عل إعفاء العمال من الرسوم القضائية ف

يتضمن قانون العمل الفلسطيت 

قية بي   ستقوم لجنة ثنائية بتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن تنفيذ االتفا . عمال بالعمل كما يسمح لهم بتكوين نقابةنزاع يتعلق 

اع اللجوء إل العامل وصاحب العمل.  ي الي  
 
 . المحكمة المختصة بالقضايا العماليةويحق ألي من طرف

يعات العمل:  . 5  الصحة والسالمة المهنية عرض موجز لتشر

ي قانون 
 
ي رقم )تشي أحكام الصحة والسالمة المهنية المحددة ف

، وقرار مجلس الوزراء رقم 2000( لعام 7العمل الفلسطيت 

ون( المخولون بالعمل ضمن 2012( لعام 11) ي سلطة المياه )العمال المباشر
، والخاصة بسلطة المياه الفلسطينية عل موظف 

وع. سيتم ضمان النقاط الت ي المشر
 
يعات ذاتها عل العمال المتعاقدين ف وع. كما تنطبق التشر  النقاط األخرى الية من بي   المشر

ي واالجتماعي 
ي المعيار البيت 

 
: ESS2) 2 رقم المحددة ف  ( وإرشادات الصحة والسالمة البيئية لمجموعة البنك الدولي

  وع من قبل جميع األطراف المسؤولة عن سيتم تحديد جميع المخاطر المحتملة عل صحة وسالمة عمال المشر

ي ستقوم بوضع العمال و  توظيف
ي ذلك  ،ة والمحافظة عليها بيئة عمل آمنالالزمة لتوفي  جراءات اإل ذ يوتنفالت 

 
بما ف

 . العمل واآلالت والمعدات والعمليات الخاضعة لسيطرتهم مواقع

 ( سيتم توفي  التدابي  الوقائية المناسبة. ويشمل ذلك توفي  معدات الوقاية الشخصية المالئمةPPE دون مقابل )

وع.   يدفعه عمال المشر

 ي ي طلب من المقاولي   إعداد خطة الصحة والسالمة المهنية كجزء من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةي  س
عدها الت 

ي دليل التشغيل. ا
 
 لمقاول؛ كما سيحتاج المشغلون إل تضمي   خطة الصحة والسالمة المهنية ف
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 ي مواقع العمل؛ وسيق
 
ف وم المشغل بتعيي   موظسيقوم المقاولون بتعيي   موظف مسؤول عن الصحة والسالمة ف

ي كل من محطة الضخ وحوض رقم 
 
اف عل جوانب التشغيل ف واألحواض  7مسؤول عن الصحة والسالمة لإلشر

الخط الناقل وكذلك محطة معالجة الرصف الصحي شمال غزة. وستكون من ضمن مسؤوليات هذين و األخرى 

ي   تنفيذ التدابي  الالزمة لمراقبة أداء وامتثال الم
َ
وع الموظف  منتظم. بشكل شر

 ي بداية عملهم. سيغطي التدريب الجوانب ذات الصلة س
 
وع تدريًبا عل الصحة والسالمة المهنية ف يتلف  عمال المشر

ي ذلك القدرة عل االستجابة لحاالت الطوارئ. سيالمهنية المرتبطة بالعمل اليومي  بالصحة والسالمة
 
م ت، بما ف

ي 
 
 للتدريب، وعدد ساعات التدريب سو . خاص ملفاالحتفاظ بسجالت التدريب ف

ً
تتضمن هذه السجالت وصفا

 . ، ونتائج التقييماتالمقدمة، وسجالت حضور التدريب

  ،والمرافق الصحية ،) ي ذلك توفي  مقصف )كانتي  
 
وع بمرافق مالئمة لظروف عملهم، بما ف سيتم تزويد عمال المشر

احة المناسبة.   ومناطق االسي 

 اعات المهنية واإلبالغ عنها.  سيقوم المقاول بتطوير نظام م إبالغ حيث سيتخاص لتوثيق الحوادث واألمراض والي  

ي المثل هذه التدابي  ذات الصلة لتجنب وقوع  عملو المقاول بكل حادث، وسيتم التحقيق فيه 
 
مستقبل.  الحادث ف

وع مثل اإلصابات المهنيأية آثار كما سيتم اتخاذ التدابي  الالزمة لعالج  عل . و ة واإلعاقات واألمراضسلبية للمشر

 وقوعه.  عند فور وقوع أي حادث الدولي البنك  األطراف المعنية أن تقوم بإعالم

ي قد تسمح للعمال بإبالغ شكواهم إل 
ي أحكام متعلقة بآلية التظلم للعمال المتعاقدين، والت 

ال يتضمن قانون العمل الفلسطيت 

ي واالجتماعي صاحب العمل وهو ما يمكن اعتباره فجوة بي   قا
ي والمعيار البيت 

تم لقد (. ESS2) 2 رقم نون العمل الفلسطيت 

ي هذه الوثيقة )انظر القسم 
 
 (. أدناه 10مناقشة آلية التظلم بشكل أكير ف

  لالمقاو من خاللها إبالغ شكواهم إل صاحب العمل/ سيقوم المقاول بإعداد وتنفيذ آلية تظلم يمكن للعمال . 

 الطاقم المسؤول . 6

وع وإدارتهم: يوضح  ي المشر
 
اك العاملي   ف  الجدول التالي األفراد المسؤولي   عن إشر

 الموظف المسؤول النشاط

وع المتعاقدين وإدارتهم اك عمال المشر  إشر
اف عليهم من قبل مكاتب استشارات  المقاولون الذين سيتم اإلشر

ي سلطة المياه، وجميعهم 
 
هندسية ومهندسي وحدة إدارة المشاري    ع ف

 التقارير لوحدة إدارة المشاري    ع.  سيقدمون

/المقاولي   من  اك المقاولي   الرئيسيي   إشر
 الباطن وإدارتهم

اف عليهم من قبل  مكاتب االستشارات الهندسية الذين سيتم اإلشر
ي سلطة المياه وسيقدمون التقارير 

 
مهندسي وحدة إدارة المشارع ف

 .لوحدة إدارة المشاري    ع

 الصحة والسالمة المهنية
ية، المكاتب االستشار وافق عليه توثائق العطاء و  هالمقاولون كما تحدد

ي واالجتماعي وموظف الصحة والسالمة المهنية الذين 
والمسؤول البيت 

ي مرحلة التشغيل. 
 
وع ف  سيتم تعيينهما للمشر

 تدريب العّمال
ي 
المقاولون بالتنسيق مع مهندسي وحدة إدارة المشاري    ع والمسؤول البيت 

  ومكاتب االستشارات الهندسية. واالجتماعي 
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 الموظف المسؤول النشاط

لية التظلم ل
ّ
.  لعّمالا ي

 المقاولون بالتنسيق مع المسؤول االجتماعي والبيت 

 

وع:  اك عمال المشر ي توظيف أو إشر
 
 يوضح الشكل التالي العالقة بي   األطراف المختلفة المشاركة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن تنفيذ إجراءات إدارة العمالة بشكل عام، 
ً
ي واالجتماعي الذي ستقوم سلطة المياه بتعيينه مسؤوًل

سيكون المسؤول البيت 

. رفع باإلضافة إل  ي واالجتماعي  تتمثل مهامالتقارير للبنك الدولي
 : ما يلي بشكل أساسي فيالمسؤول البيت 

  ا لهذه
ً
( المسؤول عن أعمال البناء قام بإعداد خطة إدارة بيئية واجتماعية، وفق التأكد من أن المقاول )المقاولي  

ي أعمال البناء. بدء اإلجراءات، وخطة الصحة والسالمة المهنية قبل ال
 
 ف

 ام المقاول ) بعةتام ( بواجباته تجاه العمال المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن بما يتماسر مع مدى الي   المقاولي  

ي واالجتماعي 
، وخطة ESS2) 2 رقم المعيار البيت  (، وإرشادات الصحة والسالمة البيئية لمجموعة البنك الدولي

. الصحة والسالمة المهنية لسلطة المياه الفلسطينية وقانون  ي
 العمل الفلسطيت 

 تنفيذ إجراءات إدارة العمالة.  تابعةم 

 ي أماكن العمل بما يتماسر مع خطة الصحة والسالمة المهنية.  تابعةم
 
 تلبية معايي  الصحة والسالمة المهنية ف

 وع.  تابعةم  تدريب عمال المشر

  .وع ومراقبة تنفيذها  التأكد من وجود آلية تظلم خاصة بعّمال المشر

 دونة قواعد السلوك الخاصة بالعّمال. تنفيذ م تابعةم 

أما مسؤولية موظف الصحة والسالمة المهنية المسؤول عن طاقم التشغيل المكلف من قبل سلطة المياه المهنية فتتمثل 

 :   فيما يلي

  إعداد خطة الصحة والسالمة المهنية الخاصة بتشغيل كل من محطة معالجة الرصف الصحي شمال غزة ومحطة

 واألحواض األخرى، باإلضافة إل الخط الناقل.  7 الضخ وحوض رقم

وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه )المسؤول البيئي 

 واالجتماعي(

 المكاتب االستشارية الهندسية

 )التصميم واإلشراف(

 المقاولون

 عمال المشروع

 االختيار

 توقيع العقد

 التسليم
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  .تدريب طاقم التشغيل عل الجوانب المختلفة للصحة والسالمة المهنية المتعلقة بعملهم 

  .ا لدليل التشغيل
ً
 إدارة الحوادث واألخطاء الوشيكة بشكل عاجل وفق

  ي إعداد تقارير
 
 جوانب الصحة والسالمة المهنية.  عن تقدم العمل ف

ف عل االعمالستشاري اال لية أما مسؤو  :  المشر  فتتمثل فيما يلي

  .وع  تطوير وتصميم مكونات المشر

  .اف عل عمل المقاول وإدارته بشكل مستمر  اإلشر

 اف عل أداء الع ، بالنيابة عن سلطة المياه. المتعلق بالل مااإلشر  سالمة بشكل يومي

  اف ي واجتماعي مؤهل للقيام بعملية اإلشر
ماعية وتوثيق مدى االمتثال للمتطلبات البيئية واالجتتوظيف خبي  بيت 

 .  وإعداد تقارير بذلك لسلطة المياه كل أسبوعي  

: المقاول فسيكون مأما   عما يلي
ً
 سؤوًل

  ،وع، وخطط الصحة والسالمة المهنية ي واجتماعي مؤهل إلعداد وتنفيذ إجراءات إدارة العمالة للمشر
تعيي   خبي  بيت 

 من الباطن. لمقاولون( )اوإدارة أداء المقاول 

 ي س
عل العمال المتعاقدين يتم تطبيقها تجهي   خطة الصحة والسالمة المهنية وإجراءات إدارة العمالة الت 

والمتعاقدين من الباطن. سيتم تقديم هذه اإلجراءات والخطط إل المكتب االستشاري المسؤول عن التصميم 

اف للمراجعة والموافقة عليها قبل بدء ال ي األعمال اإلنشائية. واإلشر
 
 مقاول ف

  .اف عل تنفيذ إجراءات إدارة العمالة وخطط السالمة والصحة المهنية لمقاولي الباطن  اإلشر

  .الحفاظ عل سجالت توظيف العمال المتعاقدين 

  .ي وظروف العمل بشكل جيد للعمال المتعاقدين
 توضيح الوصف الوظيف 

 شكاوى الواردة من العمال المتعاقدين. تطوير وتنفيذ آلية التظلم للعمال ومعالجة ال 

  .توفي  نظام للمراجعة الدورية وتوثيق أداء العمالة والصحة والسالمة المهنية 

  الصحة والسالمة والبيئة للموظفي    حولتقديم تدريب منتظم . 

    العمل. باطن يفهمون مدونة قواعد السلوك ووقعوا عليها قبل بدء الالتأكد من كون جميع العمال ومقاولي 

  يمكن تحديث إجراءات إدارة العمالة لتضمي   تفاصيل إضافية ، بعد اكتمال عملية تقديم العطاءات وتحديد المقاولي  

ورة.   تتعلق بالمقاول عند الرص 

 السياسات واإلجراءات . 7

ي رقم )
 2012 عام( ل11وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2000( لعام 7تطبق سلطة المياه الفلسطينية قانون العمل الفلسطيت 

ذين
ّ
وع. وسيوقع عمال  انينص الل ي هذا المشر

 
ين والمتعاقدين ف . ستشي هذه القواني   عل العمال المباشر عل حقوق العاملي  

وع.  ون عل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمشر وع المباشر سيقوم المقاولون بإعداد إجراءات إدارة العمالة بما كما   المشر

ي 
. تمثل المبادئ واإلجراءات الواردة أدناه المتطلبات ESS2) 2 واالجتماعي يتماسر مع المعيار البيت  ي

( وقانون العمل الفلسطيت 

ام بها الدنيا  ي يجب االلي  
  المتطلبات. كافة ، ولكنها ليست قائمة شاملة بالت 

وع إل مبادئ عدم التميي   وتكافؤ الفرص. حيث لن يكون هناك أي تميي   فيما يتعلق بأي  سوف يستند توظيف عمال المشر

وط التوظيف، والحصول عل التدريب،  جانب من جوانب عالقة العمل، مثل التوظيف، والتعويض، وظروف العمل وشر
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قية أو إنهاء العمل. فيما يلي مجموعة من اإلجراءا
ي سيتم والي 

لطة المياه س من قبل المقاولي   ومراقبتها من قبلاعدادها ت الت 

اف لضمان المعاملة العادلة لجميع الموظفي    الفلسطينية واستشاري  : اإلشر

  .ستكون إجراءات التوظيف شفافة وعامة وال تمي   عل أساس العرق أو الدين أو اإلعاقة أو الجنس 

  ي واضح قبل  وصفتسيتم تقديم
ح المهارات المطلوبة لكل وظيفة. وظيف   التوظيف باإلضافة إل شر

  ح محتويات العقد لهم. سيوقع وط العمل وأحكامه وسيتم شر سيكون لدى جميع العمال عقود مكتوبة تصف شر

ي مواقع العمل. 
 
وط وأحكام التوظيف متاحة ف  العمال عل العقود وستكون شر

 قودهمعاألقل بالموعد المتوقع إلنهاء  قبل شهرين عل موظفي   والعاملي   سيتم إعالم ال . 

  .ي حال وجود أي رسوم، فسيتم دفعها من قبل المقاول
 
 لن يدفع العمال المتعاقدون أي رسوم توظيف. ف

  .عقود العمل ستكون باللغة العربية 

  وط وأحكام العمل للعمال الذين قد يجدون صعوبة ح شفهي لشر ، سيكون هناك شر ي  إل التوثيق الكتاتر
ً
ي إضافة

 
 فهم ف

 الوثائق المكتوبة. 

  ي المقاول )والمقاول من الباطن( من
ا بخصوص أنه يجب أن يكون جميع موظف 

ً
ي العقود بند

 
ستدرج سلطة المياه ف

.  18عمر   سنة أو أكير

ي 
 
ي تغطي جميع أنشطة اإلنشاء والتشغيل. ف

يوجد لدى سلطة المياه الفلسطينية إجراءات خاصة للصحة والسالمة، والت 

ون بزيارات ميدانية وتفتي  لمواقع العمل. حيث تتطلب إجراءات مرحلة اإل  ض أن يقوم العمال المباشر نشاء، من المفي 

ي الموقع. ويشمل ذلك PPEالصحة والسالمة أن يقوم العّمال باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة )
 
( أثناء العمل ف

ات  ا، عاكسة عل األقل ارتداء سي 
ً
ة وواضحة جد ، وأحذية السالمةممي   وال يلزم توفي  معدات  . وخوذات، وحماية للعيني  

وع محددة  . للمشر

ي تثبت 
سيتعي   عل المقاولي   المتنافسي   عل العمل إثبات قدرتهم عل إدارة مخاطر الصحة والسالمة وتقديم الوثائق الت 

طلب من المقاول  حة والسالمة المهنية بما يتماسر مع خطة توفي  خطة الصالذي تم اختياره ذلك. بعد إرساء العقد، سي 

اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدراجها ضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة به قبل بدء أعمال البناء. وعل المقاول 

 أن يضمن تنفيذ خطة الصحة والسالمة المهنية من قبل المقاولي   من الباطن. 

ي وثائق العط
 
ي يجب عل جميع المقاولي   ستدرج سلطة المياه ف

اء متطلبات معايي  الصحة والسالمة المهنية المحددة الت 

وع. وستكون المعايي  متسقة مع إرشادات الصحة والسالمة المهنية وإرشادات  ي إطار المشر
 
ام بها ف والمقاولي   من الباطن االلي  

لصحة االصناعية الجيدة. يجب تضمي   متطلبات لية و الدو مجموعة البنك الدولي بشأن الصحة والسالمة البيئية والممارسات 

ي سيعدها المقاولون: التالية  والسالمة المهنية 
ي خطة الصحة والسالمة المهنية الت 

 
 كحد أدت  ف

   ا لمعايي
ً
توفي  مكان عمل آمن واستكمال إجراء تقييم المخاطر قبل بدء أي أنشطة بناء، وتنفيذ تدابي  السالمة وفق

 بها. السالمة المعمول 

   طوارئ. للاالستجابة اجراءات توفي 

  .ي أماكن مرتفعة
 
 توفي  الحماية ضد السقوط والعمل ف

  التأكد من سالمة أعمال الحفريات وسالمة الساللم والسقاالت وسالمة أعمال اللحام والقص؛ وسالمة الرافعات

 والرافعات الشوكية؛ وسالمة األدوات اليدوية. 

  والسالمة المهنية. توفي  تدريب خاص بالصحة 
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  وع، ومدير الصحة والسالمة المهنية لجميع اخاصة ب مسؤولياتتقديم مصفوفة ي ذلك مدير المشر
 
لموظفي   بما ف

ي الصحة والسالمة المهنية
في   ، والمالعقد، وموظف   اضحةو ومسؤوليات ، وجميع الموظفي   الذين لديهم أدوار شر

 . الصحة والسالمة المهنية فيما يخص

  عن يجب أن 
ً
ي مجال الصحة والسالمة المهنية يكون مسؤوال

 
يكون لدى جميع المقاولي   فريق عمل خاص بهم ف

اف عليه.   تنفيذ برنامج الصحة والسالمة المهنية واإلشر

  .ها من التدابي  الوقائية للعّمال بدون تكلفة  توفي  معدات الوقاية الشخصية وغي 

 الت عدم وحاتجاوزات كل أسبوعي   لمناقشة التدابي  الوقائية وال  عقد اجتماعات خاصة بالصحة والسالمة المهنية

 االمتثال للخطط والحوادث واإلجراءات التصحيحية. 

  سات الصحة والسالمة داخلية للصحة والسالمة المهنية للتحقق من االمتثال لممار  اتومراجع مسوحاتإجراء

ي لا و ثال واإلبالغ عنها داخليً توثيق حاالت عدم االمتالمهنية. و 
. ةحيتصحيال اتجراءإل تحديد ومتابعة إطار زمت 

ف عن جميع الحوادث واألمراض متوثيق وإبالغ الباإلضافة إل  الوفيات  أو  الضائع الوقتو كتب االستشاري المشر

ي موقع العمل. 
 
ي قد تحدث ف

ة الت   أو اإلصابات الخطي 

 ي موقع
 
ي حالمركز د العمل، واعتما توفي  مستلزمات كافية لإلسعافات األولية ف

 
ي ف ا للعالج الطتر

ً
اإلصابات  صحي مسبق

 .  خطورة، وكذلك توفي  النقل المناسب للعمال المصابي  
 األكير

  الوصول إل موقع البناء لألشخاص المرصح لهم فقط. وتدريب العمال عل أداء األعمال الخطرة مثل العمل مراقبة

ي االماكن 
 
وما إل ذلك. يجب عل جميع العمال استكمال حد أدت  من  اللحامأعمال والمساحات الضيقة و  ةالمرتفعف

 المعرفة بالصحة والسالمة المهنية لكي يسمح لهم بالوصول إل مواقع العمل. 

اف  عن)نيابة عن سلطة المياه الفلسطينية(  سيكون استشاري التصميم واإلشر
ً
اف الدوري عل أداء مسؤوًل لصحة ا اإلشر

ي ذلك زيارات الموقع بشكل مستمر. ، بوالسالمة المهنية للمقاول
 
اف  وسيشمل ذلكما ف ال للمعايي  المتثاعل متابعة اإلشر

ي الع  اإلجراءات التصحيحية. نجاز وا متابعة الحوادث والتوصيات، و المذكورة أعاله
 
قد كما ستدرج سلطة المياه الفلسطينية ف

ط للمقاولي   اإلبالغ عن القضايا المتعلقة بالصحة و  وع مثل عدد/معدالت )العقود( كشر ي المشر
 
 السالمة المهنية أثناء العمل ف

الحوادث، ومعدالت المخاطر، وعدد حاالت عدم االمتثال المتكررة لإلجراءات، والوفيات واإلصابات الخطرة؛ وعقوبات عدم 

 اإلنجاز. 

اف بمراجعة واعتماد خطط وإجراءات السالمة الخاصة بالمقاولي   يس اه . ستقوم سلطة الميقوم استشاري التصميم واإلشر

ي أو من المحتمل أن يكون  وع تسبب بأثر سلتر الفلسطينية بإبالغ المؤسسة الدولية للتنمية عل الفور بأي حادث يتعلق بالمشر

وع أو الجمهور أو العمال )صحة وسالمة العمال أو الحوادث  ي كبي  عل البيئة أو المجتمعات المتأثرة بالمشر له تأثي  سلتر

ي موعد أقصاه قبل المقاولي    مناإلشعار بخصوص الحادث و أية حوادث أو ظروف ذات عالقة( وذلك فور األمنية، أ
 
، ولكن ف

ابام تقويمي واحد من وقوعه. و يو  ، أو إصابات العمال ت أو االحتجاجات العمالية األخرىتشمل مثل هذه األحداث اإلض 

ة أو ا وع أل لوفياتالخطي  فاصيل سيتم تقديم التحيث أفراد المجتمع أو تلف الممتلكات. حد ، أو اإلصابات الناجمة عن المشر

ي موعد ال يتجاوز 
 
.  48المتعلقة بالحادث ف ي م لحادثوقوع األسباب يتم تقديم تحليل عل أن ساعة بعد اإلخطار األولي

 
وعد ف

.  10ال يتجاوز   أيام بعد اإلخطار األولي

لقواعد السلوك. حيث سيقوم بتقديم هذه المدونة الستشاري التصميم مدونة طبيق سيقوم مقاول اإلنشاء بإعداد وت

كة وثقافة العمل بشكل عام. محتوى مدونة  اف لمراجعتها واعتمادها. وستعكس هذه المدونة القيم األساسية للشر واإلشر

ي وثائق العطاء ال
 
 تتعلق بانموذجية قواعد السلوك مدرج ف

ً
ي عل اللعنف المللبنك الدولي وسيتضمن أحكاما

، نوع االجتماعي بت 

 . إيذاء األطفال أو استغاللهم، و واالستغالل واالعتداء الجنسيي   
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ي سيتم مراجعتها من قبل 
طلب من المقاولي   تقديم تقرير رب  ع سنوي حول أداء العمل وقضايا سالمة الصحة المهنية والت  سي 

ام بالسياسات اف. ويجب عل المقاول االلي   ي القسم  استشاري التصميم واإلشر
 
 أعاله.  2واإلجراءات المنصوص عليها ف

 سن العمل . 8

ا  18لن يتم تشغيل األطفال دون سن 
ً
وع وذلك طبق ي أي عمل يتعلق بالمشر

 
ي رقم )عاًما ف

( لعام 7لقانون العمل الفلسطيت 

ي واالجتماعي رقم  93المادة رقم  - 2000
ي واتفاقية منظمة من قانون الطفل الفلس 14مادة و ال 2ومتطلبات المعيار البيت 

طيت 

 العمل الدولية . 

ي ، والذلك من العمال تقديم وثائق رسمية. سيتطلب والتحقق منه عمر جميع العمال تحديد  طلب من المقاولي   سي  
 قد ت 

  . ي أو المدرسي لمستندات اب عل المقاول االحتفاظ بالسجالت/ يجكما تشمل شهادة الميالد أو بطاقة الهوية أو السجل الطتر

ي المواقع من قبل 
 
ي سيتم فحصها ف

اف. الت   استشاري التصميم واإلشر

وع فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  ي حال تبي   وجود عمال دون السن المسموح به ضمن المشر
 
شاركة إلنهاء توظيف أو مف

ي هذا اإلطار سيقوم استشاري التص هؤالء األطفال )العمال(
 
ي العمل عل الفور. وف

 
اف بإجراء مراجعة وفحص ف ميم واإلشر

وع.  ي المشر
 
 دوري للتأكد من عدم وجود عمال دون السن القانونية يعملون ف

وط واألحكام . 9  الشر

ي سلطة المياه الفلسطينية )العمال 
وط واألحكام المطبقة عل موظف  ي القسم الرابع من هذه الوثيقة، فإن الشر

 
كما ورد ف

ي قانون 
 
ون( منصوص عليها ف ي رقم )المباشر

ذان، ال2012( لعام 11وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2000( لعام 7العمل الفلسطيت 
ّ
 ل

وع.  انينص ين ب عل حقوق الموظفي   الذين يتم تكليفهم بالعمل عل المشر وط وأحكام العمال المباشر دوام ويتم تحديد شر

ي بموجب عقودهم الفردية. حيث يجب عل صاحب العمل تزويد العمال بالم
 علومات التالية: جزت 

  ،والتعويضات والمزايا ، ي
 
ي ذلك ساعات العمل، واألجور، والعمل اإلضاف

 
وط وأحكام العمل بما ف معلومات حول شر

 واإلجازات الرسمية، واإلجازات المستحقة، وما إل ذلك. 

  
ً
ات كافية للراحة أسبوعًيا، إضافة إل اإلجازات الرسمية واإلجازات المرضية وفق القانون  ا لمتطلباتمنح العمال في 

 . ي
 الوطت 

  .وع ي المشر
 
 ضمان عدم التميي   وتكافؤ الفرص ف

 ي عل النوع االجتماعي واالستغال
ي واالج لوضع تدابي  لمنع العنف المبت 

ا لإلطار البيت 
ً
. أو االعتداء الجنسي وفق  تماعي

  .منع استخدام جميع أشكال العمل القشي وعمالة األطفال 

  توقيع عقود مع العمال . ي
ا لقانون العمل الفلسطيت 

ً
وط واضحة وفق  بشر

ي واالجتماعي 
ي هذه الوثيقة والمعيار البيت 

 
سيقوم المقاول بإعداد إجراءات إلدارة العمالة بما يتماسر مع اإلجراءات الموضحة ف

وط واألحكام للعمال المتعاقد معهم والمتعاقدين من الباطن. ستتماسر ه سيقوم بتحديد( وESS2) 2رقم  وط ذه الشر الشر

، وقرار مجلس الوزراء رقم ) ي
، 2012( لعام 11واألحكام كحد أدت  مع إجراءات إدارة العمالة هذه، وقانون العمل الفلسطيت 

يات ال وط العامة لوثائق المشي  . نموذجية والشر  للبنك الدولي
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 آلية التظلم . 10

وع ضمن وثائق العطيجب عل المقاولي   أن يقدموا آلية تظلم واضحة للعمال الذين سيتم توظي اء. فهم أو مشاركتهم بالمشر

( : يد 1وستتضمن آلية التظلم الخاصة بالعمال ما يلي احات، أو الير
ي الشكاوى كنموذج الشكوى، أو صندوق االقي 

( آليات تلف 

، أو الهاتف، ) ي
وت  ي ( سجل لتسجيل وتتبع حل الشك3( األطر الزمنية المنصوص عليها للرد عل الشكاوى، )2اإللكي 

 
اوى ف

ي وتسجيل وتتبع حل الشكاوى. الدارة اإل مكتب/ ال( 4الوقت المناسب، )
 مسؤولة لتلف 

اف ومهندسي  وع حول آلية التظلم خالل التدريب الذي سيقدمه لهم استشاري التصميم واإلشر ي المشر
 
سيتم إعالم العاملي   ف

ي حال عدم حصولهم عل رد حول  شملوحدة إدارة المشاري    ع، وسي
 
ذلك توضيح كيف وإل من يمكنهم إحالة شكاواهم، ف

. سيتم إطالع العاملي   أثناء التدريب عل حقوقهم واآلليات الموجودة لضمان بيئة عمل آمنة وكيفية  الشكوى من المقاولي  

ي حالة الشعور بعدم األمان. 
 
 اإلبالغ ف

 إدارة المقاولي    . 11

يات الخاصة بالبنك الدولي لعام  ستستخدم سلطة المياه
يات الفلسطينية وإجراءات المشي   2017الفلسطينية إجراءات المشي 

ي تتضمن متطلبات العمالة والصحة والسالمة المهنية. كما ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بعد 
ستالم اللطلبات والعقود والت 

. العطاءات من المقاولي   بالتأكد من كون المقاولي   قانون ي واتحاد المقاولي  
ا لقانون العمل الفلسطيت 

ً
 يي   ومرخصي   وفق

ي تشمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة 
وع، والت  ة لهذا المشر

ّ
ستكون الوثائق البيئية واالجتماعية المعد

ي سيتم إصدار 
ا أأصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة هذه، جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء الت 

ً
، ويجب أيض ن ها للمقاولي  

. باإلضافة إل ذلك، ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بالتدريب والتوجيه  يكونوا جزًءا من العقود الممنوحة لهؤالء المقاولي  

وع وتنفيذه، لضمان الفهم التام واالمتثال لهذه الخطط واإلجراءات.  ي مراحل مختلفة من إرساء المشر
 
 المناسبي   للمقاولي   ف

، يحق لسلطة المياه الفلسطينية مراجعة المعلومات التالية:   خالل عملية اختيار المقاولي  

 التجارية.  تراخيص األعمال والتسجيالت والتصاري    ح والموافقات 

 اكات السالمة والصحة وإجراءات االستجابة. سجالت انته 

  ي ذلك قضايا الصحة ثائق المتعلقة بنظام إدارة العملالو
 
 . والسالمة المهنية، بما ف

  /دريب العمال ألداء العمل المطلوب. تشهادات/تصاري    ح 

  المقدمة إل السلطات.  اإلخطاراتسجالت الحوادث والوفيات و 

  ةإثبات ي العمال و  خير
 
 .مشاري    ع ذات الصلةمشاركتهم ف

 ي ذسجالت رواتب العمال
 
. ، بما ف  لك ساعات العمل واألجر المتقاض 

 م. بالسالمة وسجالت اجتماعاته ي   معنيتحديد األعضاء ال 

  ي
وط تعكس متطلبات المعيار البيت  ظهر تضمي   أحكام وشر

 
دين ت نسخ من العقود السابقة مع المقاولي   والمورِّ

 (. ESS 2) 2واالجتماعي رقم 

كي   عل االمتثال التفاقياتهم ا فيما يتعلق بالعمال المتعاقدينتم إدارة ومراقبة أداء المقاولي   ست
امات ل، مع الي  تعاقدية )االلي  

اف،والضمانات( واإلقرارات  المياه  إل جانب مهندسي سلطة من خالل المهندسي   المعيني   من قبل استشاري التصميم واإلشر

وع أو مواقع العمل  الفلسطينية.  ي واالجتويشمل ذلك إجراء معاينات بشكل دوري لمواقع المشر
ماعي للتأكد من االمتثال البيت 
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 . و التقارير المعدة من قبل المقاول البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة خطة اإلدارةب

ي تم 
وقد تشمل سجالت وتقارير المقاول عل: )أ( عينة تمثيلية لعقود التوظيف؛ )ب( السجالت المتعلقة بالتظلمات الت 

ي ذلك الوفيات والحوادث وتنفيذ اإلجراءات تلقيها وتسويتها؛ )ج( التقارير الخاصة بعمليات 
 
التفتي  عل السالمة بما ف

م للعمال المتعاقدين 
َّ
؛ )ـه( سجالت التدريب المقد ي

التصحيحية؛ )د( السجالت المتعلقة بحاالت عدم االمتثال للقانون الوطت 

وع الخاصة بالعمالة وظروف العمل والصحة والسالمة المهني ح متطلبات المشر  ة. من أجل شر

 عّمال اإلمدادات األولية . 12

ة تشغيل  ي في 
 
ي ذلك قطع الغيار والمعدات للتشغيل والصيانة ف

 
وع، بما ف يجب أن يكون الموردون األساسيون لمواد المشر

ا تخضع لمعايي  عالية سواء من إشائيل أو من 
ً
ي مواد كات محلية رسمية تشي  وع والمواد الالزمة ألعمال اإلنشاء، شر المشر

كات دولية.  كات مشر ي جميع بحيث تكون هذه الشر
 
ي مخاطر متعلقة بعمالة األطفال أو العمل القشي. ف

 
عروفة بعدم تسببها ف

اء الخاصة بهم عما إذا   طلب من المقاولي   االستفسار أثناء عملية الشر ، سي  اك الموردين الرئيسيي   ي سيتم فيها إشر
األحوال الت 

كة المتعلقة بعمالة األ  كان المورد قد اتهم أو وقعت عليه أية عقوبات بسبب أي من هذه القضايا  ة إل متطلبات الشر
ً
طفال إضاف

 والعمل القشي والسالمة. 

ي حال تم تحديد أية مخاطر تتعلق بعمالة األطفال والعمل القشي والسالمة، فستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإعداد 
 
ف

متثال وم بفحص المورد فيما يتعلق باال اإلجراءات لمعالجة هذه المخاطر. سيتم فحص المقاولي   باستخدام نموذج مختلف يق

خيص وشهادة المسؤولية العامة وتعويض العمال.  ائب واالعتماد والي  طلب من الموّرد الرئيسي  للرص  ي نموذج منفصل، سي 
 
وف

ه. سيخضع الموردون لمراجعة 
ّ
كة، وأن يفصح عن أية إدانات جنائية بحق ي الشر

 
. وريةدأن يقوم بتحديد الموظفي   الدائمي   ف

 
ّ
. والموردون الرئيسيون لمواد البناء هم الموردين والمصن نطوي عل ت عنها أنها من غي  المعروف وهي قطاعات عي   المحليي  

ي ذلك عم
 
ة بما ف  . ة األطفال والعمل القشيلامخاطر كبي 


