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 0الملخص التنفيذي

يهدف برنامج تطوير الأمن المائي لسلطة المياه الفلسطينية إلى تحسين كفاءة قطاع المياه
وأمن المياه في فلسطين من خلال مجموعة من التدابير والتدخلات .ويتكون البرنامج من
المكونات التالية:
المكون " 0تعزيز إطار السياسات والقدرات المؤسسية لقطاع المياه على المستوى الوطني"؛
يدعم المستوى الوطني لتحسين بيئة الأعمال في قطاع المياه.
المكون " 7تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة"؛ سوف يدعم تحسين كفاءة
نظام المياه والقدرة المؤسسية لتكون قادرة على الامتثال لإمدادات المياه الحالية والمستقبلية
واستراتيجية الاستثمار المقترحة.
المكون " 0إدارة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية" المرتبط ببرنامج
الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية الذي سيتم تنفيذه في الضفة الغربية.
ومن بين المكونات الثلاثة ،يرجح أن يكون للمكونين  7و 0آثار بيئية واجتماعية ،وسيتم تناولها في
إطار الإدارة البيئية والاجتماعية.

 1.0أهداف إطار الإدارة البيئية والاجتماعية
يهدف إطار الإدارة البيئية والاجتماعية إلى تحسين عملية صنع القرار وضمان التخفيف من الآثار
البيئية والاجتماعية للأنشطة والتدخلات لبرنامج تطوير الأمن المائي .أما بالنسبة للأهداف
المحددة فتتمثل في:






تحديد السياسات البيئية المحتملة والإطار القانوني والمؤسسي المتعلقة ببرنامج الأمن
المائي ومشاريع البنية التحتية التي قد تضيف إلى مخاطر المشار يع وتنطوي على آثار
تراكمية؛
وضع توجيهات ومنهجيات واضحة للفحص البيئي والاجتماعي للمشاريع وتحديد نطاقها
في إطار برنامج الأمن المائي؛
تقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشاريع سواء كانت إيجابية أو سلبية ،واقتراح
إجراءات تخفيفية من شأنها أن تعالج الآثار السلبية بفعالية؛
توجيه إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية محددة الموقع ،والتي ستكون مطلوبة لأي
مشروع فرعي يثير سياسة البنك الدولي التشغيلية  ،4.10وذلك وفقا للتشريعات المحلية
ذات الصلة.

 1.7مبررات إطار الإدارة البيئية والاجتماعية
ينطبق هذا الإطار على جميع المشاريع الفرعية وغيرها من الأنشطة التي سيتم تمويلها في
إطار برنامج الأمن المائي .كما يوفر إطارا لتحديد الآثار العامة لمساعدة منفذي المشاريع على
فحصها ووضع تدابير وإجراءات لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية السلبية .وأثناء تطبيق
المشاريع ،فإن المعلومات ا لمحددة عن مواقع المشاريع ،الأراضي المتأثرة ،السمات البيولوجية
والفيزيائية ،وما إلى ذلك ،من شأنها إثارة إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بموقع
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المشروع الفرعي (المشاريع ذات التصنيف البيئي ب و ج) ،وفي حالات خاصة (مشاريع أ)،
إضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحدد للمشروع الفرعي.
ويسترشد هذا الإطار بالنصوص التنظيمية والقانونية الفلسطينية المطبقة في قطاعي البيئة
والمياه ،فضلا عن سياسات الحماية للبنك الدولي المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية .وبناء
على ذلك ،فإن برنامج الأمن المائي سيعمل على تمويل المشاريع التي تقع ضمن التصنيف
البيئي "ب" و "ج"؛ كون آثارها البيئية السلبية المحتملة ليست كبيرة ولا ذات أهمية حاسمة مثل
الآثار المترتبة على المشاريع "أ" .وينظر البرنامج أيضا في تمويل المشاريع المندرجة تحت
التصنيف"أ" الخاضعة للتقييم البيئي ونتائج تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

 1.0الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
إن تنفيذ برنامج الأمن المائي يقع على عاتق سلطة المياه الفلسطينية .وستقوم وحدة تنسيق
البرنامج بتعيين أخصائي بيئي واجتماعي يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ إطار الإدارة
البيئية والاجتماعية .وستتضمن مسؤوليات هذا الأخصائي التنسيق مع سلطة جودة البيئة
لمراقبة امتثال مزودي خدمات المياه والصرف الصحي؛ بما في ذلك البلديات ،وحدات الحكم
المحلي ،مصالح المياه ،وكذلك المقاولين ،لقانون البيئة الفلسطيني ،وسياسة التقييم البيئي
الفلسطينية ،وهذا الإطار البيئي والاجتماعي.

 1.4فحص المخاطر البيئية والاجتماعية
يوفر إطار الإدارة البيئية والاجتماعية عملية فرز للمشاريع الفرعية؛ وذلك ل )0( :تحديد الإجراء
المحدد الواجب اتباعه في طلبات الموافقة البيئية لسلطة جودة البيئة؛ ( )7تحديد الآثار البيئية
والاجتماعية الرئيسية المحتملة؛ ( )0تحديد الفئة البيئية المناسبة ،وفقا لسياسة البنك الدولي
التشغيلية 4.10؛ ( )4مراجعة واعتماد المشاريع؛ و( )5تحديد تدابير مؤشرات التخفيف والرصد.
يشار إلى أن الفصل  5.0من هذا الإطار يتضمن قوائم الفحص البيئي والاجتماعي.
وفي المقام الأول ،ترتبط المخاطر البيئية والاجتماعية لمشاريع المياه والصرف الصحي
المحتملة بالضوضاء ،تلوث الهواء ،اضطراب حركة المرور ،قطع إمدادات المياه ،وما إلى ذلك.
ومن المحتمل أن تصبح هذه الآثار مصدرا للشكوى؛ خاصة مع انقطاع بعض الخدمات أثناء
مرحلة البناء والتنفيذ للمشاريع.
ويعرض الجدول ( )0بعض الآثار المحتملة وتدابير التخفيف المقترحة ،حيث ورد تفصيل ذلك في
إطار الإدارة البيئية والاجتماعية.

 1.5الرصد البيئي والاجتماعي
من الضروري تنفيذ برامج الرصد البيئي والاجتماعي لمعالجة جميع الأنشطة التي يحتمل أن ينتج
عنها آثار كبيرة على البيئة أثناء عمليات التشغيل الاعتيادية والظروف المضطربة .وينبغي أن
تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة أو غير المباشرة للانبعاثات ،النفايات
السائلة ،واستخدام الموارد ،التي تنطبق على المشاريع ضمن برنامج الأمن المائي.
يجب أن يكون عدد مرات وفترات الرصد كافيا لتوفير بيانات تمثيلية للمعاملات التي يجري
رصدها .وينبغي أن يتولى عملية الرصد أفراد مدربون ،يتبعون إجراءات الرصد وحفظ السجلات،
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ويستخدمون معدات تمت معايرتها وصيانتها بشكل صحيح .كما يجب تحليل بيانات الرصد
ومراجعتها على فترات منتظمة ومقارنتها بمعايير التشغيل؛ ما يمكّن من اتخاذ أية إجراءات
تصحيحية ضرورية.
جدول ( :)0الآثار المحتملة والتدابير المقترحة للتخفيف من آثار المشاريع الفرعية
الإجراءات التخفيفية
التأثير المحتمل
العنصر البيئي
 إبلاغ الجوار بجدول العمل ،والعمل
الضجيج /الاهتزازات الناتجة عن أعمال
الضجيج
فقط خلال فترة النهار؛
البناء تؤثر مؤقتا على المستقبلات
 أن تكون ساعات العمل متوافقة مع
الحساسة أثناء أعمال التركيب.
قانون العمل الفلسطيني؛
ويرتبط المصدر الرئيسي للضوضاء أثناء
 استخدام دروع إخماد الضجيج وكاتم
مرحلة التشغيل بمحطات ضخ المياه
للصوت ،وكذلك إبعاد مصادر توليد
والمياه العادمة.
الضوضاء عن المستقبلات السكنية أو
غيرها من المستقبلات الحساسة
لتلبية مستويات انبعاثات الضوضاء
المنصوص عليها في مؤسسة
التمويل الدولية ( )IFCوالمبادئ
التوجيهية للصحة البيئية والسلامة
(.)EHS
 نقل أكوام الأتربة (مخلفات البناء)
الغبار بسبب أعمال البناء ،وإعادة
جودة الهواء
يوميا في شاحنات مغطاة؛
التأهيل ،وتحميل وتنزيل المواد من
 استخدام الحفريات الميكانيكية حيثما
وإلى الموقع.
أمكن؛
ملوثات الهواء والانبعاثات الناتجة
 استخدام أفضل الممارسات في مجال
مؤقتا أثناء أعمال الإنشاء /إعادة
البناء ،رش الماء ووضع السياج
التأهيل.
المناسب للحد من انتشار الغبار خارج
منطقة العمل.
 الصيانة المناسبة والدورية للمركبات
تولد روائح محدودة أثناء الإنشاء من
وآليات البناء والامتثال لمعايير
معدات البناء والمركبات.
الانبعاثات ذات الصلة؛
 عدم تجاوز المركبات الحمولة
المسموح بها؛ لتقليل انبعاثات
العوادم؛
 ضمان استخدام معدات بناء
ميكانيكية بحالة جيدة.
التخطيط واستخدام بما أن خطوط الأنابيب ستكون مدفونة ،تطبيق الممارسات الهندسية المناسبة
خلال مد الأنابيب وأعمال البناء.
فإن استخدام الأراضي حيث ستوضع
الأراضي
الأنابيب لن يتأثر إلا بشكل مؤقت.
 استملاك الأراضي ،لأي من مشاريع
والتأثير استملاك أراضي لبناء خزانات مياه.
الممتلكات
البنية التحتية ،استنادا إلى مبادئ إطار
على سبل العيش
التأثير على سبل العيش والممتلكات
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العنصر البيئي

التأثير المحتمل
الاجتماعية.
ستكون هناك حاجة إلى أراضي في حال
وضع الأنابيب فوق سطح الأرض.

الاجتماعية
الآثار
الأخرى؛ مثل تقييد
الوصول إلى الأعمال/
أماكن الإقامة خلال
أعمال البناء ،وتدفق
العمال إلى الموقع
التحتية
البنية
والخدمات العامة

فقدان الدخل أثناء فترة البناء ،القيود
المفروضة على الوصول إلى المنازل
والأعمال أثناء البناء ،اضطرابات في
الخدمات (مثل الكهرباء والمياه ،الخ)
أثناء البناء .متابعة العمل في المنطقة،
يسبب اضطرابات في الأحياء المجاورة.
ستؤدي أعمال البناء /إعادة التأهيل إلى
تعطيل أنماط حركة المرور مؤقتا؛ وذلك
بالقرب من مرافق المشاريع الفرعية،
فضلا عن تعطيل الأعمال التجارية أو
الزراعة ،وما إلى ذلك.
سيؤدي تنفيذ المشاريع الفرعية
المقترحة إلى تحسين خدمات المياه
والصرف الصحي في المجتمعات
المحلية المستهدفة.
تأثيرات مؤقتة على الخدمات والمرافق
أثناء أعمال البناء والإنشاء مثل انقطاع
خدمة إمداد المياه أثناء تركيب خطوط
الصرف الصحي.

الإجراءات التخفيفية
سياسة إعادة التوطين وبعد إعداد
خطط محددة الموقع لإعادة التوطين؛
 شراء البلدية المستهدفة للأراضي من
الأصحاب الحاليين للعقارات بالقيمة
السوقية العادلة؛ وسيتعين تعويض
المالكين عن التأثير على سبل العيش
عند قيمة الاستبدال وبسعر السوق
الحالي؛ وذلك وفقا لسياسة إعادة
التوطين التي تم إعدادها لذات
المشروع؛
 تعويض الأشخاص المتضررين عن
أراضيهم وفقا لإطار سياسة إعادة
التوطين وحسب الاقتضاء.
 التوعية المجتمعية ،إيجاد طرق بديلة
تسهل الوصول إلى الأماكن
المقصودة ،واحتواء عقود المقاولين
على متطلبات صارمة بخصوص
العمال.










احتمالية وجود قيود على الوصول
أثناء أعمال البناء هي محلية ومؤقتة.
وعلى المقاول القيام بإخطار
المجاورين للموقع قبل أسبوع واحد
على الأقل من الموعد المحدد للعمل
وكذلك إعلامهم عن مدة أعمال
الإنشاء؛
على المقاول التنسيق مع الإطفائية،
الشرطة والمستشفيات لضمان
استمرار وسهولة الوصول في حال
تطلب ذلك؛
تعويض الأشخاص المتضررين عن
المدة التي لا يستطيعون فيها العمل
على أراضيهم أو مواصلة أعمالهم؛
حسب الاقتضاء ،إجراء أعمال بحث
وتفتيش عن المرافق تحت الأرض قبل
مباشرة أعمال البناء؛
إبلاغ المواطنين والشركات والمرافق
العامة بالجدول الزمني لقطع
إمدادات المياه؛
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العنصر البيئي

التأثير المحتمل

الإجراءات التخفيفية
 تزويد مقدمي خدمات الطوارئ
بأسماء جهات الاتصال ،ومواقع العمل
وما إلى ذلك.

النفايات الصلبة

سوء الإدارة وتراكم مخلفات البناء قد
يسبب تجميع المياه والفيضانات ،فضلا
عن التأثير البصري المزعج.

 نقل مخلفات البناء غير القابلة
للاستخدام وإزالتها والتخلص منها في
مكب معتمد بالتنسيق مع هيئة
الحكم المحلي المستهدفة؛
 تخزين الأكوام القابلة لإعادة
الاستخدام من المواد الناتجة من
أعمال الحفريات بشكل صحيح لإعادة
تعبئتها بعد تركيب خطوط الأنابيب.
 التزام المقاول بقواعد الصحة
والسلامة وقانون العمل؛
 إعداد المقاول لخطة مسبقة ومناسبة
للاستجابة للطوارئ ،وذلك بالتنسيق
وموافقة سلطة المياه الفلسطينية
ووحدة تنسيق برنامج الأمن المائي؛
 توفير معدات الإسعافات الأولية في
الموقع؛
 توفير إشارات ولوحات إرشادية
وتوعوية من قبل المقاول؛
 حملات التوعية العامة.
على المقاول أن يراقب بشكل مستمر أي
أدلة أثرية كشفت أثناء البناء ،ويطلب منه
أن يبلغ فورا سلطة جودة البيئة ووزارة
السياحة والآثار لاتخاذ إجراءات الحماية
المناسبة.
الأخذ بعين الاعتبار التصور العام حول
القضايا الجمالية من خلال التشاور مع
المجتمع المحلي قبل تحديد مواقع
خزانات المياه الجديدة.

العامة مستوى متوسط من المخاطر على
السلامة
عمال البناء.
والصحة المهنية
المخاطر الصحية المحتملة على
السكان المجاورين أثناء البناء ،مثل
الحوادث في مواقع الحفر.
تنفيذ المشاريع المقترحة من شأنه أن
يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة الحالية
والمستقبلية في المجتمعات المحلية
المستهدفة فيما يتعلق بالصحة العامة.

التراث
والثقافي

التاريخي احتمالية الكشف عن المواقع الأثرية
خلال أنشطة البناء.

البصري تعتمد التأثيرات البصرية على تصور
الجانب
المجتمع المحلي وكذلك القيمة
والقيم الجمالية
الجمالية المخصصة للمشهد .وفي
بعض الحالات ،يمكن أن تكون التأثيرات
البصرية لخزانات المياه الجديدة كبيرة
وقد تكون مهمة.
الاقتصادي فرص العمل المؤقتة.
الجانب
والاجتماعي




تدريب العمال المحليين؛
استخدام العمالة المحلية.
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 1.0استشارة الجمهور
تعتبر المشاورات العامة حاسمة في تنفيذ مشاريع فعالة ومستدامة .ويدعم هذا المتطلب
عملية التخطيط التشاركية على النحو الذي يقتضيه البنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن المهم أن يشارك المستفيدون في دورة المشروع من التصميم إلى مرحلتي التنفيذ والرصد.
وينطبق الأمر نفسه على أصحاب المصلحة المعنيين.
وأثناء عملية إعداد إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين ،أجرى
الاستشاري مشاورات مكثفة مع الجمهور وعدد من المؤسسات والمواطنين .كما أجريت زيارات
لعدد من البلديات؛ حيث جمعت معلومات عن مشاريع المياه والصرف الصحي الحالية
والمستقبلية .ومن هذه البلديات والمدن التي تم زيارتها :رام هللا ،قلقيلية ،عنبتا ،طولكرم ،جنين،
الخليل ،طوباس ،أريحا ،مدينة غزة ،خان يونس ورفح .وقد أجرى الخبير الاجتماعي مشاورات
إضافية مع عدد من المؤسسات العامة والاجتماعية ،المنظمات غير الحكومية والمواطنين خلال
الأسبوع الأول من كانون أول  .7102وقد تم تفصيل ذلك في تقرير إطار سياسة إعادة التوطين.
لتسهيل إجراء مشاورات ذات مغزى أثناء تنفيذ المشاريع ،يجب على سلطة المياه الفلسطينية،
هيئات الحكم المحلي ،وكذلك أي مؤسسات ذات صلة ،أن تقدم جميع المواد والمعلومات ذات
الصلة في الوقت المناسب ،وبشكل ولغة مفهومة للعامة .وينبغي الإعلان عن مكان وجود
الوثائق ذات الصلة من خلال وسائط الإعلام شائعة الاستخدام .اعتمادا على المصلحة العامة
في التأثيرات المحتملة للمشروع الفرعي وفئة التقييم البيئي ونوعه ،قد يكون هناك حاجة إلى
جلسة استماع عامة لنقل مخاوف أصحاب العلاقة بشكل أفضل.

 1.2بناء القدرات والتدريب
سيتطلب التنفيذ الفعال لإطار الإدارة البيئية والاجتماعية تعزيز القدرات الكافية للمؤسسات
المنفذة لبرنامج الأمن المائي وأصحاب العلاقة الآخرين .وقد تم تغطية ذلك في الفصلين  2.0و
 2.4من تقرير إطار الإدارة البيئية والاجتماعية.
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 1مقدمة

وضعت سلطة المياه الفلسطينية خطة للتنمية الاستراتيجية ( )7177-7102لتحسين قطاع المياه
في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث تركز الخطة على التطوير المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية
لدعم إصلاح القطاع .كما تسعى سلطة المياه من خلال هذه الخطة إلى إنشاء مؤسسات
مستدامة ،وخاصة من الناحية المالية ،وذلك لضمان توفير الخدمات المائية ،علاوة على تعزيز
تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ،وتحسين الموارد المائية وإمدادات المياه وأنظمة الصرف
الصحي.
و يتماشى برنامج تطوير الأمن المائي ،الممول من البنك الدولي ،مع خطة التنمية الاستراتيجية.
إذ أنه سيدعم بناء القدرات المؤسسية على المستوى الوطني لتحسين تخطيط الأعمال وإدارة
الموارد المائية ودعم تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على المستوى المحلي ،المز َّودة
من قبل عدد من مصالح المياه في الضفة الغربية ومصلحة مياه بلديات الساحل في غزة.
وسيوفر البرنامج دعما طويل الأجل من خلال نهج برامجي قائم على أساس الأداء.
ووفقا لمتطلبات البنك الدولي ،فإن سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن تنفيذ جميع
الإجراءات الوقائية .وعليه ،فقد تعاقدت سلطة المياه مع شركة المجموعة العالمية للهندسة
والاستشارات (معالم) وشركة إيكوكنسرف للحلول البيئية لإعداد إطار الإدارة البيئية والاجتماعية
وإطار سياسة إعادة التوطين .هذا وقد تم اختيار النهج الإطاري المستند على حقيقة أن
استثمارات البنية التحتية ستحدد بالكامل أثناء تنفيذ برنامج تطوير الأمن المائي .يعمل إطار
الإدارة البيئية والاجتماعية على:




وصف الآثار البيئية والاجتماعية العامة والإجراءات التخفيفية التي قد تنجم عن
استثمارات إمدادات المياه والمياه العادمة المتوخاة في إطار البرنامج في الضفة
الغربية وغزة؛
تحديد المعايير التي ستوجه عملية فرز المشاريع الفرعية وإعداد خطط الإدارة البيئية
والاجتماعية لمشاريع البنية التحتية الفردية الممولة في إطار البرنامج.

وبالتوازي مع هذه المهمة ،تقوم سلطة المياه الفلسطينية بإجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية
للاستثمارات؛ والتي تشكل محطة تحلية المياه التي سيتم بناؤها في غزة إحداها .ومن المتوقع
أن يتم تمويل بعض هذه الاستثمارات من خلال برنامج تطوير الأمن المائي .ووفقا لسياسة
التقييم البيئي للبنك الدولي ،فإنه يتحتم على سلطة المياه الفلسطينية إجراء تقييم الأثر البيئي
والاجتماعي و /أو خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لجميع الاستثمارات (المشاريع) الممولة في
إطار البرنامج ،بعد تحديدها بشكل كامل .ويقدم الملحقان المرفقان ( 9.00و  )9.07إرشادات لإعداد
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي يتعين الاستعانة بها
للاستثمارات التي يتم تحديدها أثناء تنفيذ البرنامج .كما يقدم الملحق ( )9.5نموذجا لخطة الإدارة
البيئية والاجتماعية.
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 2وصف برنامج تطوير الأمن المائي

 7.0المكونات الرئيسية للبرنامج

فيما يلي المكونات الرئيسية لبرنامج تطوير الأمن المائي:
المكون " :0تعزيز إطار السياسات والقدرات المؤسسية لقطاع المياه على المستوى الوطني"؛
حيث سيدعم البرنامج المستوى الوطني لتحسين بيئة العمل في قطاع المياه:
تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،من خلال مواصلة عملية إصلاح إعادة هيكلة
قطاع المياه ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة للمياه ،وما إلى ذلك؛
وضع السياسات وآليات التمويل وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتوجيه مزودي
الخدمات المحليين لتحسين وإصلاح تقديم الخدمات ،إضافة إلى التنسيق والتعاون مع
القطاع الخاص وتقديم الخدمات للفقراء؛
تحسين فعالية الاستثمارات من خلال حوافز الأداء التي تستهدف المساعدة التقنية
وأنشطة بناء القدرات لمزودي الخدمات.

.i
.ii

.iii

علاوة على ذلك ،فإن البرنامج سيدعم:
رصد ومراقبة امتثال مزودي الخدمات بالمعايير واللوائح المحددة؛ وذلك لتحفيز تحسين
الأداء؛
تنظيم عمليات خدمات المياه والصرف الصحي؛
استحداث تدابير لاستدامة مزودي الخدمات؛
وضع قاعدة بيانات تتضمن معلومات تقنية ومالية وإحصائية ونشر تقارير دورية.

.i
.ii
.iii
.iv

المكون " 7تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة"؛ حيث سيدعم تحسين كفاءة
نظام المياه والقدرة المؤسسية لتكون قادرة على الامتثال لإمدادات المياه الحالية والمستقبلية
واستراتيجية الاستثمار المقترحة:






تحسين ،إعادة تأهيل وتكوين مرافق إمدادات المياه .سيتم تمويل بناء و /أو إعادة تأهيل
آبار المياه ،خزانات المياه الخرسانية ،وما يرتبط بها من محطات تقوية الضخ ،إضافة إلى
تطوير الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع ،عدادات المياه ،وتحسين التعقيم .وسيتم إدراج
الأنشطة الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه غير المحاسب عليها من
أجل تحسين كفاءة النظام والاستدامة المالية.
تطوير وصيانة أنظمة الصرف الصحي .سيتم التركيز على التشغيل والصيانة الفعالة
والمستدامة لأنظمة الصرف الصحي ومحطات المعالجة ،زيادة قدرة الضخ ،تدابير الأمن
والسلامة ،رفع مستوى الأنظمة الكهربائية والميكانيكية ،تحسين كفاءة الطاقة ،ربط أحياء
جديدة أو إعادة تأهيل الشبكات القائمة ،بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بتحسين
وتوسيع عمليات جمع مياه الأمطار.
بناء القدرات والدعم التشغيلي لمصلحة مياه بلديات الساحل .سيشمل ذلك تقديم
المساعدة التقنية لتحسين نظام إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل وتعزيز التنسيق
والمشاركة في عملية التنمية .بالإضافة إلى تعزيز خدمات العملاء ،فسيتم تحديث
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وتطبيق نظام التعرفة ،بما في ذلك تنظيم حملات لتوعية العملاء والجمهور؛ بهدف
إدخال أنشطة جديدة وتحسين تحصيل الرسوم وتحسين وتنفيذ السياسات المتعلقة
بإشراك المواطنين والنوع الاجتماعي وذلك على مستوى تقديم الخدمات .كما سيدعم
هذا المكون الفرعي عمليات مصلحة مياه بلديات الساحل من خلال تمويل شراء المواد
الكيميائية والكلور والمعقمات والوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع
غزة.
المكون " 0إدارة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية" المرتبط ببرنامج
الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية الذي سيتم تنفيذه في الضفة الغربية .وسوف
يشتمل على المجالات التالية:




إنشاء مصالح مياه في المناطق الحضرية .يعتبر إنشاء مصالح المياه لتحقيق الإدارة
المستدامة للمياه النشاط الرئيسي في إطار برنامج تطوير الأمن المائي ،ما سيكمل
الدعم الجاري في إطار مشروع إدارة مياه الصرف الصحي في الخليل؛ في بناء قدرات
دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية الخليل وخطة إنشاء مصلحة للمياه .ولذلك،
سيتضمن هذا المكون الفرعي تقديم المساعدة الفنية لدعم إنشاء مصالح المياه
والصرف الصحي في المناطق الحضرية في الخليل وغيرها من المصالح الرئيسية في
الضفة الغربية.
تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي .يستند التمويل في إطار هذا المكون الفرعي
على الأداء ،وهو ما سيدعم الاستثمارات القائمة علی النتائج المحققة في المکون
الفرعي المذکور أعلاه .وسوف يمول البرنامج المشاريع المتعلقة بتحسين المياه غير
المحاسب عليها ،إعادة تأهيل آبار المياه ،تشييد وإعادة تأهيل خزانات المياه الخرسانية،
وما يرتبط بها من محطات تقوية الضخ ،إضافة إلى تطوير خطوط المياه الناقلة وشبكات
التوزيع ،واستبدال عدادات المياه .كما سيتم تضمين التشغيل والصيانة الفعالة
والمستمرة لأنظمة الصرف الصحي ومرافق المعالجة ،فضلا عن زيادة قدرة الضخ،
وتدابير الأمن والسلامة ،ورفع مستوى الأنظمة الكهربائية والميكانيكية ،وتحسين كفاءة
الطاقة ،بالإضافة إلى ربط الأحياء الجديدة أو إعادة تأهيل الشبكات القائمة  .وسيشمل
هذا المكون الفرعي أيضا الأنشطة المتعلقة بتحسين وتوسيع عمليات جمع مياه
الأمطار.

 7.7ترتيبات تنفيذ البرنامج
يتطلب تنفيذ برنامج تطوير الأمن المائي ثلاثة مستويات؛ حيث تعتبر سلطة المياه الفلسطينية
النظير الرسمي للمشروع .وسيتم إنشاء وحدة تنسيق المشروع لتنسيق تنفيذ البرنامج و إعداد
التقارير.
وبالإضافة إلى سلطة المياه ووحدة تنسيق المشروع ،ستكون هناك عقود منفصلة للمشاريع
الفرعية التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج تطوير الأمن المائي ،وهي عقود خدمات المياه
والصرف الصحي ،بناء القدرات ،وصحة المياه والإصحاح ( .)WASHبعد ذلك ،يأتي دور مستثمري
القطاع الخاص.
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وستکون وحدة تنسيق المشروع مسؤولة عن مشتريات المشروع وإدارته ،الإجراءات الوقائية،
والرصد والتقييم بما في ذلك تخطيط العمل السنوي والتقارير المرحلية والإشراف علی عقود
الأداء .وسيتم تزويد وحدة تنسيق المشروع بالموظفين وفقا لذلك ،كما ستقوم الوحدة برفع
التقارير إلى سلطة المياه.

 7.0الهيكل المؤسسي
يوضح الشكل ( )0الهيكل المؤسسي لتنفيذ برنامج تطوير الأمن المائي .حيث ستقوم سلطة
المياه الفلسطينية ،كونها النظير الرسمي للمشروع والمستفيد من منحة البنك الدولي ،بالتوقيع
على البرنامج ،فضلا عن تقديم التقارير إلى البنك الدولي .وسيتم توزيع المنحة من خلال حساب
بنكي محدد  .وکما ذکر أعلاه ،ستکون وحدة تنسيق المشروع هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ
العام للمشروع وإدارة الحساب ،والجوانب الائتمانية ،بما في ذلك الإدارة المالية ،تکبد النفقات
وتسديد الدفعات.

صفحة | 13

شكل ( :)0الهيكل المؤسسي للبرنامج
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 3السياسة البيئية والإطار القانوني

 0.0القوانين المعمول بها

سيتم تنفيذ البرنامج وفقا للقوانين والسياسات واللوائح الفلسطينية المعمول بها ،فضلا عن
سياسات الحماية للبنك الدولي والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة المصادق عليها.
السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المقترضة للمشروع ،في حين أن سلطة المياه
الفلسطينية هي الجهة المنفذة والنظير الرسمي للمشروع .تدار الشؤون القانونية من خلال
القوانين والتشريعات ذات الصلة المطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية .وتشمل القوانين
والمراسيم التي اعتمدت في النظام القانوني للسلطة الفلسطينية في عام  ،0994استنادا إلى
جميع القوانين السارية قبل عام .0902
إن الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة استثنائي تماما .وتختلف
القوانين والأنظمة المطبقة اعتمادا على ما إذا كان المشروع في المناطق "أ"" ،ب" أو "ج".
وتمتد القوانين ذات الصلة من فترة النظام العثماني ،الانتداب البريطاني ،والإدارة الأردنية
للضفة الغربية ،والإدارة المصرية لغزة ،والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ،وإدارة السلطة
الفلسطينية في مناطق معينة .ومع ذلك ،فإنه لا يزال من الصعب التماس سبل الانتصاف في
نظام المحاكم في السلطة الفلسطينية بسبب عدم التيقن بشأن الإنفاذ والقيود المؤسسية
لنظام المحاكم الذي يعمل تحت الاحتلال.

 0.7القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارة البيئية
 1.2.3قانون البيئة الفلسطيني
يهدف قانون البيئة الفلسطيني رقم ( )2لسنة  0999إلى دمج حماية الموارد البيئية ،بما في ذلك
البيئة البرية؛ بيئة الهواء؛ والموارد المائية والبيئة المائية؛ والتراث الطبيعي والموارد التاريخية.
وفقا لهذا القانون ،يجب أن تؤخذ حماية هذه الموارد بعين الاعتبار في جميع خطط التنمية
الاجتماعية والاقتصادية في ضوء التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال المقبلة.
كما يضع قانون البيئة الفلسطيني حماية الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في المقدمة ،فضلا
عن الحفاظ على المناطق الحساسة بيئيا والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة
بيئيا .ويحدد متطلبات تطبيق العقوبات على انتهاك أية مادة في إطار هذا القانون.
من بين أهداف قانون البيئة الفلسطيني:







حماية البيئة من جميع أنواع وأشكال التلوث؛
حماية الصحة العامة والرعاية الاجتماعية؛
إدماج حماية الموارد البيئية في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
تعزيز التنمية المستدامة لحماية حقوق الأجيال المقبلة؛
المحافظة على المناطق الحساسة بيئيا ،وحماية التنوع البيولوجي ،وإعادة تأهيل
المناطق المتضررة بيئيا؛
وضع لوائح التعاون المشترك بين الوزارات ،والأنظمة والمعايير لحماية البيئة في مختلف
المجالات والاختصاصات؛
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تعزيز جمع المعلومات البيئية ونشرها ،بالإضافة إلى التوعية العامة والتثقيف والتدريب.

ويتناول القانون قضية الإدارة البيئية بما في ذلك:




إدارة وحماية الموارد المختلفة .وتتعلق القضايا المشمولة ببيئة الأرض ،وبيئة الهواء،
والموارد المائية والبيئة المائية ،وحماية التراث الطبيعي والأثري والتاريخي؛
تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي ،إعطاء التراخيص للمشاريع الإنمائية ،ورصد الموارد
البيئية ومعالمها؛
وتشمل القضايا الأخرى التي تناولها القانون :التأهب لحالات الطوارئ ،المشاركة العامة،
التدريب والبحث والتعليم العام.

هذا وينص قانون البيئة الفلسطيني على أن تقييم الأثر البيئي متطلب للسماح والموافقة على
المشاريع التنموية .وفقا للمادة  45من القانون ،فإن سلطة جودة البيئة وبالتنسيق مع السلطات
المختصة ،تضع معايير لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي،
ويجب أيضا إعداد قوائم بهذه المشاريع ووضع قواعد وإجراءات تقييم التأثير البيئي .وتنص
المادة  07و 00من القانون على أن التخلص من المواد الخطرة لا يتم إلا تحت مظلة موافقة
سلطة جودة البيئة ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يتطلب القانون من سلطة جودة البيئة التعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ القرارات
الصادرة بشأن التأثير البيئي .إضافة إلى ذلك ،فإن السلطة مطالبة برصد الامتثال للمواصفات
والمعايير والتعليمات المعتمدة لحماية البيئة والموارد الحيوية .و يخول القانون مفتشي سلطة
جودة البيئة وغيرهم من المفتشين لتسجيل الانتهاكات والجرائم البيئية التي قد تحدث وتنتهك
هذا القانون .ويكون لمفتشي سلطة جودة البيئة ،بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة ،الحق
بدخول المنشآت لغرض :التفتيش عليها ،أخذ العينات ،إجراء القياسات ،والتأكد من تطبيق معايير
وشروط حماية البيئة ومنع التلوث.
علاوة على ذلك ،فإن سلطة جودة البيئة مخولة بوقف عمل أي مشروع يمكن أن يشكل خطرا
جسيما على البيئة لمدة لا تتجاوز أسبوعين .ولا يمكن تمديد الإيقاف إلا بأمر قضائي من
المحكمة المختصة.
 1.2.2سياسة التقييم البيئي الفلسطيني
تمت الموافقة على سياسة التقييم البيئي الفلسطيني بمرسوم رقم  72بتاريخ  .7222/4/72هذه
السياسة وجدت لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعب الفلسطيني .وتهدف
سياسة التقييم البيئي الفلسطينية إلى تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
للشعب الفلسطيني من خلال المساعدة في الوصول للأهداف التالية:



ضمان نوعية الحياة الملائمة بمختلف جوانبها وعدم تأثر الاحتياجات الأساسية والقيم
الاجتماعية والثقافية والتاريخية للمواطنين بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويرية؛
المحافظة على العمليات الطبيعية وذلك بضمان قدرة الطبيعة على تخليص نفسها من
المؤثرات السلبية فيها؛
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الحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية ،بالإضافة للمحافظة على الاستخدام
المستدام للمصادر الطبيعية؛
العمل على تقليص وتخفيف الأضرار غير الدائمة ومنع الأضرار البيئية الدائمة الناجمة
عن النشاطات التطويرية.

أما المبادئ الأساسية لسياسة التقييم البيئي فتشمل:










خلق تنمية تراعي الأمور البيئية ،بحيث يتم تطبيق وإدارة هذه السياسة بشكل فعال
وعادل وشفاف؛
تعزيز النشاطات التطويرية من خلال المساهمة في استدامتها لا منعها؛
استخدام التقييم البيئي مع بداية أي نشاط تطويري ،وذلك لاعتبار التقييم البيئي أداة
للتخطيط وتقييم النشاطات التطويرية خلال مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة ما بعد
التشغيل؛
تحميل أصحاب النشاطات التطويرية تكاليف دراسات التقييم البيئي ،ويتم إعداد
دراسات وتقارير التقييم البيئي من قبل أشخاص متخصصين ومؤهلين للقيام بذلك؛
تحديد إجراءات التخفيف لكل أثر بيئي يتم التعرف إليه والإدارة والمراقبة البيئية خلال
مراحل تنفيذ المشروع؛
تحديد وبشكل واضح من المستفيد ومن المتأثر سلبا من النشاط التطويري من خلال
التقييم البيئي؛
اعتماد معايير ملائمة في دراسات التقييم البيئي وذلك وفق الشروط والإجراءات
المطلوبة بموجب الموافقة البيئية للمشاريع؛
استشارة الجهات المشاركة ركن أساسي في سياسة التقييم البيئي.

يجب على أصحاب المشروعات العامة والخاصة تقديم طلب الموافقة البيئية لدى سلطة جودة
البيئة ،وتعلم بذلك الوزارات والسلطات المعنية .يتم وفقا لذلك تحديد ما إذا كان التقييم الأولي
أو تقييم الأثر البيئي مطلوب لمثل هذا المشروع ،وذلك بالتشاور مع السلطات المعنية وغيرها
من خلال لجنة تقييم الأثر البيئي؛ حيث تقوم سلطة جودة البيئة وبالتنسيق مع هذه الجهات
بتطبيق المبادئ التوجيهية للفحص وتحديد ما إذا كان تقرير تقييم الأثر البيئي مطلوبا أم لا .إذا
كان تقرير التقييم غير مطلوب ،سوف تقوم سلطة جودة البيئة بتحديد ،وذلك بالتنسيق مع
السلطات ذات الصلة ،إن كان سيتم منح الموافقة البيئية ،وإذا كان الأمر كذلك ،تحت أي ظروف.
بعد أن تعتبر سلطة جودة البيئة أن طلب الموافقة البيئية قد اكتمل ،فإنه لديها  04يوم عمل
كحد أقصى لتحديد مدى الحاجة لإجراء التقييم الأولي أو تقرير تقييم الأثر البيئي ،أو لتحديد ما إذا
كان سيتم منح الموافقة البيئية على أساس الطلب وحده .يبين الشكل ( )7العملية الإدارية
للتقييم البيئي لسلطة جودة البيئة .إذا لم يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي ،يحق لصاحب الطلب
تقديم شكوى خطية إلى رئيس سلطة جودة البيئة ،الذي يجب عليه الرد خطيا في غضون أسبوع
من تاريخ استلام الشكوى.
يترتب على عم لية تقييم الأثر البيئي إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي بشكل كامل والذي ينبغي أن
تشتمل على نتائج الأعمال الميدانية التي أجريت ،تأثيرات وفوائد المشروع المتوقعة ،وإجراءات
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التخفيف المقترحة وتدابير الإدارة البيئية مع متطلبات الحد الأدنى وهي ،ولكن ليس على سبيل
ال حصر :نوعية الهواء ،المياه السطحية والجوفية وجودتها ،الموارد المائية واستخداماتها ،التنوع
البيولوجي ،التربة والغطاء النباتي ،المناظر الطبيعية ،خدمات العمال والصحة العامة ،النفايات
الصلبة والمعدنية ،الضوضاء ،ومتطلبات البنية التحتية.
يجب على تقييم الأثر البي ئي الأخذ في الاعتبار الإطار الزمني وحجم الآثار من خلال المراحل
المختلفة للمشروع المقترح ،والنظر في مواقع بديلة ،والعمليات ،والتقنيات وفق الممكن.
بعد تسليم دراسة تقييم الأثر البيئي ،تقوم سلطة جودة البيئة بمراجعة الدراسة ،وتطلب
التعديلات اللازمة ،ويتم بعد ذ لك توزيع تقييم الأثر البيئي النهائي على لجنة التقييم البيئي التي
تتشكل من أعضاء من الجهات الحكومية التالية :سلطة جودة البيئة (رئيسا للجنة) ،وزارة الصناعة
والاقتصاد الوطني ،وزارة الحكم المحلي ،وزارة العمل ،وزار النقل والمواصلات ،وزارة الزراعة،
وزارة الصحة ،وزارة السياحة والآثار ،وزارة التخطيط ،سلطة المياه الفلسطينية ،الدفاع المدني
وسلطة الطاقة الفلسطينية ،ويمكن أن يطلب من هيئات أخرى الانضمام إلى اللجنة ،إذا لزم
الأمر ،وفقا لمواقع أو مشاريع معينة.
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الشكل ( :)7العملية الإدارية للتقييم البيئي وفقا لسلطة جودة البيئة
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 1.2.1القوانين واللوائح المتعلقة بإعادة التوطين ،استمالك األراضي وإعادة التوطين القسري
إن الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة استثنائي تماما .وتختلف
القوانين واللوائح المطبقة بناء على ما إذا كانت المنطقة المعنية هي قطاع غزة أو المناطق
الواقعة في الضفة الغربية.
يغطي القانون الأردني رقم  7لسنة  0950الخاص بنزع الملكيات ،والذي يتم تطبيقه في الضفة
الغربية ،عملية مصادرة الأراضي الخاصة للاستخدام العام ودفع التعويضات؛ حيث تم إقرار قانون
حيازة الأراضي لعام  0950بموجب المادة رقم ( )00من الدستور الأردني .وتجري عملية مصادرة
الأراضي الخاصة للاستخدام العام على النحو التالي:
.0

.7

.0

.4
.5
.0

.2
.2

على مقدم المشروع نشر إعلان في الجريدة الرسمية لمدة  05يوما ،معلنا استعداده
لطلب قرار من مجلس الوزراء من أجل مصادرة أرض خاصة ،محددة في الإعلان،
للاستخدام العام؛
بعد انتهاء فترة الإعلان ،يتعين على مقدم المشروع تقديم طلب إلى مجلس الوزراء
مرفق بخريطة للأراضي التي يرغب في مصادرتها ،وإثبات قدرته المالية على تنفيذ
المشروع؛
عندما يتأكد مجلس الوزراء من القدرة المالية للمقدم والمنافع العامة للمشروع؛ يحق
لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي:
 الاستملاك المطلق للأرض؛
 نزع ملكية الأرض لفترة محدودة من الزمن؛
 تجريد أي حق من حقوق الانتفاع أو أية حقوق أخرى تتعلق بالأرض.
ينبغي أن يوافق رئيس دولة فلسطين على قرار مجلس الوزراء ،ثم يتم نشر القرار في
الجريدة الرسمية؛
يتعين على مقدم المشروع ،بعد ذلك ،أن يبلغ المسجل العقاري في المنطقة التي توجد
فيها الأرض ،والذي يقوم بدوره بإبلاغ صاحب الأرض بقرار مجلس الوزراء؛
بعد إبلاغ صاحب الأرض بالقرار ،يتعين على مقدم المشروع أن يتفاوض بشأن نزع
الملكية أو التصرف أو الاستخدام المحدود للأرض مع مالك الأرض أو مع أي شخص له
الحق فيها؛
إذا لم يوافق مقدم المشروع ومالك الأرض على مبلغ التعويض ،يمكن لأي منهما أن
يقدم طلبا إلى المحكمة لتقدير التعويض؛
بعد دفع التعويض لصاحب الأرض أو إلى المحكمة ،يقوم مسجل الأراضي بعد ذلك
بتسجيل الأرض باسم مقدم المشروع.

وتنطبق العملية المذكورة أعلاه على الأراضي في المناطق "أ"" ،ب" و"ج" فيما يتعلق بتصنيف
اتفاقية أوسلو .ومع ذلك ،فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي قبل نزع
الملكية في الأراضي المصنفة "ج".
يتم الاستحواذ على الأراضي وفقا للقرار رقم ( )07لسنة  0922المشار إليه بقانون الاستحواذ على
الأراضي ) (LALوتعديلاته.
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تنص المادة  0والمادة  9من قانون الاستحواذ على الأراضي على الشرطين الرئيسيين اللذين
يمكن بموجبهما مصادرة الأراضي:




لا يمكن مصادرة أي أرض إلا إذا كان ذلك من أجل المنفعة العامة ،على أن يكون هناك
تعويضا عادلا ومنصفا لأي أشخاص متضررين من المشروع -المادة  0من قانون
الاستحواذ على الأراضي.
يشترط القانون إجراء مفاوضات مباشرة بین المشترین أو مشروع المنفعة العامة
وأصحاب الأراضي إلی أن یتم التوصل إلی اتفاق -المادة  9من نفس القانون .وفي حالة
عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ،تحال القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة في
هذه المنطقة وإلى المحاكم العليا إذا لزم الأمر.

تنص المادة  01من القانون على أن يكون التعويض عادلا لكل من أصحاب الأرض والمستأجرين
المتضررين .وينبغي تعويض المالكين عن ممتلكاتهم بما في ذلك (على سبيل المثال ،المباني
والتحسينات والأشجار) بالقيمة الكاملة لتكلفة استبدالها.
تنص المواد من  00إلى  70من قانون الاستحواذ على الأراضي على المبادئ والمراحل الرئيسية
التالية التي يتم بموجبها التعويض:








يعتمد تحديد المبلغ المناسب للتعويض عن قيمة الأرض على:
 oحجم الأراضي المصادرة.
 oالغرض من المصادرة.
 oنسبة الأراضي المصادرة.
 oحالة وحجم الأرض المتبقية.
مالك الأرض مسؤول عن سداد أية ضرائب سابقة على الممتلكات المعنية قبل
التعويض.
عند التوصل إلى اتفاق نهائي على مبلغ التعويض ،يجب الحصول على موافقة وتصديق
مديرية الأراضي ،تليها مصادقة مجلس الوزراء.
یتعین علی الطرف المعني أو مشروع المنفعة العامة دفع التعويض لصاحب الأرض
مباشرة أو إيداع كامل مبلغ التعويض في الخزينة باسم المستفيد في غضون ثلاثة
أشهر.
يؤدي عدم السداد إلى إضافة فائدة سنوية بنسبة  ٪9على مبلغ التعويض ابتداء من
اليوم التالي لانتهاء فترة الثلاثة أشهر( .وبما أن البنك الدولي يشترط السداد قبل
الاستحواذ ،فسيتم ذلك بواسطة المشروع حيثما أمكن).

تنص المادة  2من قانون الاستحواذ على الأراضي على أن مالك العقار هو الشخص الذي تسجل
الممتلكات باسمه في السجل العقاري .إذا لم يتم تسجيل العقار ،فإن الشخص الذي يشغل
الأرض في يوم صدور قرار مجلس الوزراء بالاستحواذ عليه يعتبر ،لأغراض التعويض ،هو المالك.
لا يمنع هذا الشرط أي شخص آخر من المطالبة بالملكية من خلال المحاكم .مستحقات
المستأجرين القانونيين مضمونة أيضا.
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ولا تضع المادة  00من قانون الاستحواذ على الأراضي حدودا على تعويض الأشخاص المتضررين
من نزع الملكية .ومع ذلك ،فإنه يسمح بنزع الملكية دون تعويض حتى نسبة  ٪75من مساحة
قطعة الأرض إذا كان الغرض من المصادرة هو:



المشاريع الطولية ،على سبيل المثال ،بناء أو تمديد  /توسيع أحد الطرق.
بناء مشروع إسكان حكومي.

وتنص المادة  07من القانون على أنه إذا تم مصادرة الأرض للأغراض المذكورة أعلاه أو إذا كان
الجزء المتبقي غير مستخدم ،يدفع التعويض بالكامل عن كامل الممتلكات دون الاستحواذ على
أي جزء مجانا.
وتنص المادتان  9-0ب و 01من قانون الاستحواذ على الأراضي على أنه ينبغي إجراء مفاوضات
مباشرة بين أصحاب الأراضي والمشتري المعني أو مشروع المنفعة العامة للسماح بالاتفاق على
مستوى عادل ومنصف للتعويض عن أي أراض مصادرة.
وفي الحالات التي يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق عن طرق التفاوض ،يضمن المشروع توجيه
التعويض عن الأراضي إلى الأشخاص المتأثرين بالمشروع أو إيداعه في حسابات مصرفية
بأسمائهم وفقا لقانون حيازة الأراضي لعام  ،0922المادة  .00تم وضع إجراءات التظلم وفقا للمواد
 04-01من قانون الاستحواذ على الأراضي.
 1.2.3القواعد العامة لحماية المناطق التاريخية
في مارس  ،7110تحققت خطوة متقدمة في مجال حماية التراث الثقافي .حيث تم توفير الحماية
القانونية للمناطق التاريخية والمباني التاريخية الفردية لأول مرة بموجب القرار رقم  54الصادر
عن المجلس الأعلى للتخطيط:
"قرر المجلس الأعلى للتخطيط في جلسته رقم  7110/4بتاريخ  00مارس  ،7110وفقا للقرار رقم
( ،)54الموافقة عل ى القواعد العامة لحماية المناطق التاريخية والمباني التاريخية الفردية .وتعتبر
هذه القواعد جزءا من لوائح البناء والتخطيط للهيئات المحلية ،والتي تمت الموافقة عليها بقرار
من المجلس الأعلى للتخطيط رقم ( )01في  74أغسطس "0990
كان هذا التعديل على لوائح البناء والتخطيط الخاصة بالهيئات المحلية أمرا ضروريا لأنه يمنع
هدم أي مبان تاريخية أو إزالتها أو هدم أو تشويه أي عنصر يمثل جذور المدينة التاريخية (النسيج
الحضري التقليدي) مثل المسارات ،والأزقة ،والمساحات المفتوحة ،والممرات المغطاة ،والبوابات.
ومع ذلك ،فإن قانون البناء والتخطيط لعام  ،7100الخاص بالسلطات المحلية ،لم يذكر على
نطاق واسع التعديل المذكور أعلاه بل على العكس ،فقد أشار فقط إلى أن المدن التاريخية تتبع
اللجنة الخاصة المسئولة عن البناء والتخطيط داخل السلطات المحلية.
 1.2.3القوانين واألنظمة األخرى المتعلقة بإدارة البيئة
يشير قانون الصحة العامة رقم  71لسنة  7114أن من مهام وصلاحيات وزارة الصحة منح
التراخيص للمؤسسات المتخصصة في جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها.
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كما ينص القانون على أن تحديد قواعد وشروط نقل النفايات الخطرة ،تخزينها ،معالجتها أو
التخلص منها يقع على عاتق وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة .ولا يسمح لأحد أن
يفعل ما هو مذكور أعلاه ما لم يكن ذلك وفقا للشروط والقواعد.
ومن بين القوانين الأخرى ذات الصلة التي يجب مراعاتها في الرصد البيئي قانون التراث الأردني
رقم  50لسنة  ،0900المادة 05؛ القانون الأردني رقم  29لسنة 0900؛ قانون تنظيم المدن والقرى
والأبنية؛ ونظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم  .5إضافة إلى النظر في القانون الأساسي
الفلسطيني لسنة  7110ونظام التظلم والشكاوى الذي أقره مجلس الوزراء في  7115/0/9وتم
تحديثه بتاريخ .7119/0/2
 1.2.3مشاريع البنك الدولي وسياساته
يورد الملحق ( )0-9تعريفات للسياسات البيئية والاجتماعية العشر للبنك الدولي "سياسات
الحماية" .التعريف هو فقط لتوضيح ما هو المقصود من كل واحدة منها .ويبين الجدول الوارد
في المرفق الاحتياجات الأساسية في إطار كل سياسة.
وتصنف سياسة البنك الدولي التشغيلية رقم  4.10الخاصة بالتقييم البيئي المشاريع إلى أربع
فئات ،تبعا لنوع المشروع وموقعه وحساسيته وحجمه وطبيعة وحجم آثاره البيئية المحتملة.
وهذه الفئات هي:







مشاريع الفئة (أ) :هي مشاريع من المرجح أن يكون لها آثار بيئية سلبية كبيرة حساسة
ومتنوعة أو غير مسبوقة .وقد تؤثر هذه الآثار على مساحة أوسع من منطقة ونطاق
الأعمال المادية للمشروع .وتتطلب هذه المشاريع إجراء تقييمات بيئية كاملة؛
مشاريع الفئة (ب) :هي مشاريع تكون آثارها البيئية الضارة المحتملة على البشر أو
المناطق الهامة بيئيا أقل تأثيرا من تلك المندرجة تحت الفئة (أ) .وتتطلب مشاريع هذه
الفئة تقييما جزئيا؛
مشاريع الفئة (ج) :هي مشاريع لها آثار ضئيلة أو معدومة على الإنسان أو البيئات
الطبيعية .وتندرج معظم مشاريع تقديم الخدمات في إطار هذه الفئة؛
مشاريع الفئة (ف) :يتم تصنيف المشروع المقترح على أنه من الفئة (ف) إذا كان ينطوي
على استثمار أموال البنك من خلال وسيط مالي .و يتم تطبيق الفحص البيئي على هذه
المشاريع لتحديد مستوى التقييم البيئي المطلوب.

تتطلب السياسة التشغيلية  4.10فحص التأثيرات السلبية المحتملة للمشروع المقترح في وقت
مبكر وأن يتم اختيار الأدوات المناسبة لتقييم الآثار السلبية المحتملة وتقليلها والتخفيف من
حدتها .كما تتطلب إجراء مشاورات مبكرة مع الفئات المتأثرة والمنظمات غير الحكومية ذات
الصلة.
وسيتم فحص وتقييم مشاريع برنامج تطوير الأمن المائي في ضوء سياسة وإجراءات التقييم
البيئي للبنك الدولي (السياسات التشغيلية /إجراءات البنك) والمبادئ التوجيهية لتقييم الأثر
البيئي الخاصة بسلطة جودة البيئة .و يتم التقييم من خلال:
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مراجعة سياسات الحماية العشرة للبنك الدولي وتحديد مدى إثارة المشروع للسياسة
التشغيلية  .4.10وعليه ،يتم تحديد الإجراءات التخفيفية وفقا لذلك؛
وصف القضايا والآثار الوقائية المرتبطة بالمشروع .تحديد ووصف أي آثار محتملة واسعة
النطاق وتراكمية وذات أهمية و /أو التي لا يمكن عكسها؛
وصف الآثار المحتملة غير المباشرة و /أو الطويلة الأجل الناجمة عن الأنشطة
المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع؛
وصف الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا سياسات الحماية .تقديم تقييم لقدرة مقدم
المشروع على تخطيط وتنفيذ الإجراءات؛
تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصف آليات التشاور والإفصاح عن سياسات
الحماية ،مع التركيز على الأشخاص المحتمل تأثرهم بالمشروع.

يعتبر إطار الإدارة البيئية والاجتماعية الأداة البيئية والاجتماعية التي تم إعدادها استنادا إلى
متطلبات السياسة التشغيلية  ،4.10وسيتم تطبيقها على فحص وتقييم المشاريع التي سيتم
تمويلها من قبل البرنامج .وعندما يكون هناك تناقض بين تشريعات السلطة الفلسطينية
وسياسات البنك الدولي ،فسيتم تطبيق الشروط الأكثر صرامة.

 0.0سياسات الحماية للبنك الدولي المعمول بها
سيتم تحديد إمكانية تطبيق سياسات الحماية للبنك الدولي أثناء إعداد المشروع الفرعي وقبل
التقييم؛ وإذا كان من المرجح أن يتم إثارتها ،فسيتم تصميم وتطبيق الإجراءات المناسبة .وتعتبر
السياسة التشغيلية  4.10المتعلقة بالتقييم البيئي والسياسة التشغيلية  4.07الخاصة بإعادة
التوطين القسري ،الأبرز من بين سياسات الحماية التي تنطبق على برنامج تطوير الأمن المائي.
ويبين الجدول ( )7كيفية تطبيق سياسات الحماية للبنك الدولي.
جدول ( :)7تطبيق سياسات الحماية للبنك الدولي
نعم

كيف يمكن تطبيق السياسة و /أو كيف سيتم تحديدها؟

)√(

السياسة التشغيلية ( 4.10التقييم البيئي)
ستشمل المشاريع الفرعية للبرنامج تدخلات لشبكات إمدادات
المياه ،أنظمة جمع المياه العادمة ،محطات ضخ المياه
والصرف الصحي ،إعادة تأهيل آبار المياه ،تشييد وإعادة تأهيل
خزانات المياه الخرسانية ،استبدال عدادات المياه وغيرها من
مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقة
بقطاع المياه في غزة والضفة الغربية .وبوجه عام ،فإن
المخاطر المرتبطة بهذا النوع من مشاريع البنية التحتية تعد
منخفضة؛ وبالتالي يمكن إدراج هذه المشاريع الفرعية ضمن
الفئة "ب" بموجب السياسة التشغيلية  .4.10وسيتم إعداد
خطط إدارة بيئية واجتماعية محددة حسب الضرورة بمجرد
تحديد المواقع الدقيقة لمرافق المشاريع .وسوف يتم الكشف
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عن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية علنا في المناطق
المتضررة قبل التقييم.
يحدد لاحقا

السياسة التشغيلية ( 4.14المواطن الطبيعية)
من غير المتوقع أن تتأثر المواطن الطبيعية و /أو المناطق
المحمية بالأنشطة المقترحة .وسيتم فحص الآثار المتوقعة من
المشاريع الفرعية المقترحة في إطار برنامج تطوير الأمن
المائي قبل التمويل؛ وذلك لتجنب أي آثار محتملة على
المواطن الطبيعية أو المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية
وتقليلها إلى أدنى حد ممكن .وفي حالة احتمالية حدوث الآثار،
فإنه سيتم إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ،وستحدد
الإجراءات الضرورية اللازمة للتخفيف من هذه الآثار ومعالجتها.

يحدد لاحقا

السياسة التشغيلية ( 4.00الممتلكات الثقافية)
من غير المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى آثار على الممتلكات
الثقافية في المناطق المستهدفة ،وبالتالي فلن يتم إثارة هذه
السياسة .وستدرج بنود التخفيف لتجنب الآثار المحتملة في
عقود الأشغال المدنية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال
مرحلة التشييد والتشغيل للمشاريع الفرعية.

)√(

السياسة التشغيلية ( 4.07إعادة التوطين القسري)
من المرجح أن تؤدي عملية حيازة الأراضي للمرافق الأرضية إلى
إثارة اعتبارات إعادة التوطين القسرية .غير أن بعض الأنشطة
ستنفذ في البنى التحتية القائمة بالفعل ،مما يعني أنه لن
تكون هناك حاجة إلى إعادة توطين قسرية كنتيجة مباشرة
للمشروع الفرعي .ومع ذلك ،يمكن أن تحدث خسارة محتملة
للممتلكات ،وعندها سيتم تطبيق إطار سياسة إعادة التوطين
المعدة لبرنامج تطوير الأمن المائي .وقد يستلزم الأمر إعداد
خطط إعادة التوطين /خطط إعادة توطين مختصرة للمرافق
الأرضية ،وذلك تماشيا مع إطار سياسة إعادة التوطين ،حالما
يتم تحديد المواقع الدقيقة للمرافق .وسوف يتم الكشف عن
إطار سياسة إعادة التوطين علنا في المناطق المتضررة قبل
التقييم.

 0.4تحليل الفجوات
لضمان تنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية بفعالية ،فإنه من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كانت
البنية التشريعية المحلية كافية للإدارة البيئية والاجتماعية الفعالة وما إذا كانت هذه البنية تدعم
سياسات الحماية للبنك الدولي.
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وقد أجري تحليل للفجوات بين سياسات ولوائح التقييم البيئي للبنك الدولي وسلطة جودة البيئة
ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات ،الممول من البنك الدولي (حزيران .)7105
وخلص التحليل إلى أن قانون البيئة الفلسطيني وسياسة التقييم البيئي الفلسطينية ،واللذان
يشكلان الإطار الشامل لإدارة الآثار البيئية والاجتماعية ،يتفقان إلى حد كبير مع سياسات الحماية
للبنك الدولي المتعلقة بالأمور البيئية والاجتماعية .ومع ذلك ،فقد تبين وجود ثغرات في النظام،
على النحو المبين أدناه:


الثغرات في محتوى تقييم الأثر البيئي :في حين أن محتوى الفحص والتحليل لتقييم الأثر
البيئي في إطار سياسة تقييم الأثر البيئي الفلسطينية يعتبر شاملا و يغطي معظم
عناصر السياسات التشغيلية /إجراءات البنك  ،9.11إلا أن هناك ثغرات في محتوى
متطلبات تقييم الأثر البيئي في المجالات التالية )0( :تتطلب عملية الفرز معايير إضافية
واضحة وشرح للمعايير المتعلقة ب (الآثار المحتملة لإعادة التوطين والتأثير على سبل
العيش ،المتطلبات المتعلقة بالتبرع الطوعي بالأراضي ،بما في ذلك وثائق الموافقة،
والآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية الأخرى) )7( ،تحليل البدائل يتطلب البديل "بدون
المشروع" )0( ،يتعين على تقييم الأثر البيئي تحليل الآثار المستحثة بشكل صريح)4( ،
ينبغي معالجة المرافق المرتبطة والآثار التراكمية ودراستها في تقييم الأثر البيئي ،و ()5
عنصر المساعدة الفنية مطلوب في تقييم الأثر البيئي ،بما في ذلك التغيرات في
السياسات ،التي قد تكون لها آثار بيئية واجتماعية.



الاختلاف في تصنيف الآثار :هناك عدم تطابق دلالي بين ما يعتبره البنك وسياسة تقييم
الأثر البيئي الفلسطينية مشاريعا ذات تأثيرات "الكبيرة" .فبالنسبة للبنك ،يشير مصطلح
"هام" إلى المشاريع ذات التأثيرات السلبية الحساسة أو المتنوعة أو غير المسبوقة،
والتي قد تؤثر على منطقة أوسع من موقع الأعمال المادية .أما في فلسطين ،فلم یتم
تحديد عتبة "کبیرة" بدقة .و يجري تحديد المشاريع المصنفة "أ" بقائمة الفئات ،وهي
قائمة تتناسب إلى حد كبير مع تلك التي لها آثار كبيرة من معايير البنك الدولي.



الإشراف على مشاريع تقييم الأثر البيئي غير الكاملة :بالنسبة للمشاريع التي تتطلب
تقييم أثر بيئي كامل وفقا للمعايير الواردة في سياسة التقييم البيئي الفلسطينية ،هناك
متطلبات لخطط الإدارة البيئية (بما في ذلك الإجراءات التخفيفية) ،التدقيق البيئي،
المشاركة العامة ،والإفصاح .وتخضع تلك المشاريع التي لا تتطلب تقييما كاملا للآثار
البيئية إلى متطلبات ورقابة أقل ،كما أنها لا تحتاج إلى تدقيق بيئي ولا تستلزم المشاركة
العامة ،ولا يتم فيها الكشف عن الوثائق.



المشاركة العامة والمساءلة :تعتبر متطلبات تقييم الأثر البيئي في فلسطين فيما يتعلق
بالمشاركة العامة والإفصاح ضعيفة إلى حد ما .وبالنسبة للمشاريع التي تتطلب تقييما
كاملا للأثر البيئي ،فإنه يلزم إتاحة الوثائق للجمهور .ومع ذلك ،فإن العملية الفعلية

صفحة | 26

للمراجعة العامة و إعطاء الملاحظات يمكن أن تكون مرهقة ،ما يؤدي إلى عدم إمكانية
الوصول إلى تقييم الأثر البيئي .وفي حين أن المشاورات مطلوبة أثناء إعداد تقييم الأثر
البيئي الكامل بين المجتمعات المحلية ومقدم المشروع ،إلا أن جلسات الاستماع العلنية
تتم وفقا لتقدير الحكومة خلال عملية المراجعة والموافقة على تقييم الأثر البيئي.
يعرض الجدول ( )0الفجوات التي تم النظر فيها لمشروع آخر يندرج تحت قطاع الطاقة .ويقدم
الجدول توصيات لتطبيقها على برنامج تطوير الأمن المائي.
جدول ( :)0الفجوات بين سياسات البنك الدولي واللوائح الفلسطينية
القضية

المتطلبات التشريعية سياسات
الفلسطينية

تصنيف الآثار

البنك التوصيات

الدولي

لم تحدد عتبة الآثار يشير مصطلح "هام" تطبيق طريقة البنك
"الهامة"

تحديدا إلى المشاريع ذات الدولي

دقيقا .تصنيف الآثار الآثار
يستند

إلى

المشاريع.

السلبية الآثار

قائمة الحساسة،
أو

لتصنيف

غير

المتنوعة
المسبوقة،

حيث يمكن أن تؤثر
على منطقة أوسع
من موقع الأعمال
المادية.
الإفصاح العام

ليس مطلوبا الكشف مطلوب

متطلبات

الكشف تطبيق

الدولي

العلني عن المشاريع العلني لجميع تقارير البنك

التي لا تتطلب تقييم تقييم الأثر البيئي ،بما للإفصاح العلني.
أثر بيئي كامل.

في ذلك تلك التي لا
تتطلب

تقييم

أثر

بيئي اجتماعي كامل.
المشاورة
والمساءلة

العامة ضعف
المشاورات

متطلبات يتطلب التشاور مع ضمان
العامة .المتضررين.

والتواصل

مطلوب توفير الوثائق وبالرجوع
العامة في حال تقييم السياسة

التشاور

إلى طوال

المستمر

فترة

تنفيذ

التشغيلية البرنامج

الأثر البيئي الكامل ،4.10 .فإن تقييم الأثر
ويلزم إجراء مشاورات البيئي

والاجتماعي

أثناء إعداد تقييم الأثر يشمل

في

البيئي

بين الاعتبار

المجتمعات المحلية والتشاور

ويأخذ

التنسيق
مع
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القضية

المتطلبات التشريعية سياسات
الفلسطينية

البنك التوصيات

الدولي

ومقدم

المشروع .المتضررين والأطراف

وتكون

جلسات المهتمة الأخرى ،ولا

الاستماع العامة بناء سيما

في

على تقدير الحكومة مبكرة،

مرحلة
لضمان

خلال عملية المراجعة التعرف على جميع
والموافقة على تقييم المخاطر
الأثر البيئي.

والآثار

البيئية

والاجتماعية

الهامة

المحتملة

ومعالجتها.
وهناك فجوات أخرى تتعلق بتسعير الأراضي ،معايير الأهلية لتلقي تعويضات الأراضي ،استعادة
الدخل /سبل العيش ،وضع المستوطنين والمتعدين ،آلية الشكاوى الوطنية وما إلى ذلك ،وهي
موضع بحث وتفصيل في وثيقة إطار سياسة إعادة التوطين .ويعطى الحق للجمهور في تقديم
شكوى من خلال لائحة المظالم والشكاوى.
فلسطينيا ،يتم تقدير مبلغ التعويض وسعر العقار من قبل لجنة تقييم الأراضي الرسمية ،والتي
تمثلها ثلاث وزارات على الأقل .من بينها وزارة المالية ،وزارة الحكم المحلي ،سلطة الأراضي،
ووزارة الأشغال العامة والإسكان .ويمكن للجنة تقييم الأراضي أن تطلب المساعدة من أي
مؤسسة أو سلطة أخرى مثل وحدات الحكم المحلي .وقد تدعو أيضا الأفراد من القطاع الخاص
للتأكد من أن السعر المقدر يلبي سعر السوق العادل.
المروج والمالك على مبلغ التعويض ،يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى
وإذا لم يتفق
ّ
المحكمة ،وفي هذه الحالة تحدد المحكمة مبلغ التعويض أو حق الانتفاع استنادا إلى معايير
عادلة تشمل:


أسعار الأراضي المجاورة من نفس النوع؛



سعر الأرض إذا تم بيعها علنا في السوق؛



يتم تقييم رسوم تأجير الأرض على أساس الرسوم السنوية وقت نشر قرار الاستحواذ من
قبل مجلس الوزراء؛



الأضرار التي لحقت بقيمة الأرض؛



يجب النظر في انخفاض قيمة أي جزء من الأرض المتبقية؛



النظر في أي ضرر يتكبده مالك الأرض نتيجة لفصل الأرض المكتسبة عن أي أرض أخرى
يملكها.

ويخول القانون المحكمة للنظر في جميع الدعاوى القضائية ،والاستماع إلى جميع الدعاوى
القضائية المتناقضة ،وأي ادعاءات تتعلق بهذا الموضوع.
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تقوم وزارة المالية بعد ذلك بدفع التعويض .وفي حال غياب المالك أو رفضه أخذ التعويض ،يتم
فتح حساب بنكي باسم المالك وتودع التعويضات في هذا الحساب.

 4الخصائص البيئية والاجتماعية لمناطق تغطية البرنامج

المنطقة الجغرافية التي يستهدفها برنامج تطوير الأمن المائي هي الضفة الغربية ،التي يغطيها
المكون الثالث من البرنامج ،الشكل ( ،)0إضافة إلى قطاع غزة ،الذي يغطيه المكون الثاني،
الشكل ( .)4ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي .وقد تم اختيار عینة من
ھیئات الحکم المحلیة ،ليتم استھدافھا من قبل إطار الإدارة البیئیة والاجتماعیة .وتشمل مدينة
غزة في قطاع غزة ،وثماني مناطق حضرية في الضفة الغربية هي :الخليل ،يطا ،جنين ،سلفيت،
طولكرم ،قلقيلية ،طوباس ،وأريحا؛ حيث توفر هذه البلديات خدمات المياه والصرف الصحي
لأكثر من  ٪21من سكان الضفة الغربية وغزة.

الشكل ( :)0مدن الضفة الغربية المستهدفة
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شكل ( :)4موقع مدينة غزة بالنسبة لقطاع غزة
ويرد في الملحق ( )9.7موجز للخصائص والبيانات ذات الصلة لكل من البلديات التسع المختارة.
كما يرد في الملحق ( )9.0الخطط والبرامج والمشاريع الجارية والمستقبلية المتوقعة المتعلقة
بالمياه والصرف الصحي في البلديات التسع.
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 5إطار الإدارة البيئية والاجتماعية

 5.0مقدمة

يمثل إطار الإدارة البيئية والاجتماعية الأداة التي سوف تساعد في استبعاد أي مشروع له آثار
تراكمية كبيرة وشديدة على البيئة .كما يوفر دليلا تقنيا للتأكد من تنفيذ مشاريع برنامج تطوير
الأمن المائي بطريقة مسؤولة بيئيا واجتماعيا .ويعطي إرشادات لفحص مقترحات المشاريع ضد
المخاطر البيئية والاجتماعية .واستنادا إلى نتائج تحديد المخاطر وتقييمها ،تحدد أهلية المشاريع
للتمويل على أساس معايير الفحص .علاوة على ذلك ،فإن إطار الإدارة البیئیة والاجتماعية
يشتمل على نماذج موحدة لإجراء مراجعة للضمانات وفحصھا ،إعداد تقییم الأثر البیئي
والاجتماعي /خطة الإدارة البیئیة والاجتماعية ،ووضع نظام رصد للمشاريع الفرعية.

 5.7معايير الفحص
 3.2.3فحص فئات المشاريع
تشير السياسة التشغيلية  4.10إلى نوع المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع من الفئة "أ"
والتي تتطلب إجراء تقييم كامل للآثار البيئية والاجتماعية .وتشمل هذه المشاريع معظم
المشاريع التي لها آثار كبيرة على تهجير السكان .وقد تتطلب مشاريع الفئة "ب" إجراء تقييم أثر
بيئي واجتماعي وخطة للإدارة البيئية والاجتماعية .إلا أن مشاريع الفئة "ج" لا تتطلب تحليلا بيئيا،
ولكن يوصى بإجراء خطة للإدارة البيئية والاجتماعية .وسيعتمد تصنيف المشاريع على نوع
المشروع وموقعه وحساسيته وحجمه وطبيعة وحجم آثاره البيئية المحتملة.
سيشمل برنامج تطوير الأمن المائي أنشطة ومشاريع لها بالأساس آثار بيئية واجتماعية إيجابية،
بما في ذلك بناء القدرات وخلق فرص العمل .ولا تشمل هذه المشاريع جوانب تشييد البنية
التحتية و /أو إدارة النفايات .إذ تصنف هذه المشاريع ضمن الفئة "ب" أو "ج" لأنها تنطوي على
تقديم خدمات اجتماعية .ومع ذلك ،فإن بعض المشاريع الفرعية للبرنامج تحت المكون  7تشمل
أنشطة بناء ،والتي يحتمل أن يكون لها آثار بيئية واجتماعية سلبية.
إنه من الضرورة بمكان دمج إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وتنفيذه كأداة للبرنامج؛ وذلك لدعم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعب الفلسطيني وقطاع المياه على وجه
الخصوص من خلال المساعدة في تحقيق الأهداف التالية:
 .0ضمان مستوى معيشي ملائم من جميع النواحي ،وعدم التأثير سلبا على احتياجات
المياه الأساسية ،والقيم الاجتماعية والثقافية والتاريخية للناس نتيجة للأنشطة التنموية؛
 .7الحفاظ على قدرة البيئة الطبيعية على تنظيف والحفاظ على نفسها؛
 .0حفظ التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛
 .4تجنب الأضرار البيئية التي لا يمكن عكسها ،والآثار السلبية التراكمية ،والحد من الأضرار
البيئية التي يمكن عكسها.
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 3.2.2السياسة التشغيلية ( 3.33التراث الثقافي والموارد الثقافية المادية)
يشتمل تعريف الموارد الثقافية المادية على أي أجسام منقولة أو غير منقولة ،مواقع ،هياكل،
مجموعات من الهياكل ،المعالم والمناظر الطبيعية ذات الأهمية الأثرية ،الأحفورية ،التاريخية،
المعمارية ،الدينية ،الجمالية ،أو غيرها من الجوانب الثقافية .وقد توجد الموارد الثقافية المادية
في المناطق الحضرية أو الريفية ،وقد تكون فوق أو تحت الأرض أو تحت الماء .وقد تكون ذات
أهمية ثقافية على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الوطني ،أو في إطار المجتمع الدولي.
في حالة العثور العرضي (غير المقصود) على أي آثار أو موارد ثقافية مادية أثناء تنفيذ المشاريع،
فإنه يتوجب على سلطة المياه الفلسطينية والبلدية إخطار وزارة السياحة والآثار على الفور.
ووفقا لقانون التراث الأردني رقم  50لسنة  ،0900المادة  ،05يجب على سلطة المياه الفلسطينية
والبلدية وقف المقاول وإبلاغ السلطة المختصة خلال  0أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها في حالة تكشف مواد ثمينة ثقافيا أثناء الحفر:


التوقف عن العمل فور اكتشاف أي مواد ذات قيمة أثرية أو تاريخية أو أحفورية أو غيرها
من القيم الثقافية المحتملة ،إعلام مدير المشروع ،وإخطار السلطات ذات الصلة؛



حماية القطع الأثرية ،استخدام الأغطية البلاستيكية ،تنفيذ الإجراءات لتحقيق الاستقرار
في المنطقة ،إذا لزم الأمر ،لحماية القطع الأثرية بشكل صحيح؛



التحكم في الوصول إلى الموقع حيث وجدت القطع الأثرية؛



منع ومعاقبة أي وصول غير مصرح به إلى القطع الأثرية؛



استئناف أعمال البناء فقط بناء على إذن من السلطات ذات الصلة.

ويرد تفصيل هذه الإجراءات في الملحق (.)9.4
 3.2.1السياسة التشغيلية ( 3.32إعادة التوطين القسري)
فيما يتعلق بالضمانات الاجتماعية ،فإن أي مشروع فرعي يؤدي إلى إثارة سياسة إعادة التوطين
القسري  4.07سيتبع المبادئ والمتطلبات المفصلة في إطار سياسة إعادة التوطين.
ويتحتم على المشاريع المقدمة إلى سلطة المياه الفلسطينية للتمويل أن تفي بالمتطلبات
القانونية والمتعلقة بالسياسات المنصوص عليها في إطار سياسة إعادة التوطين والتي أعدت
استنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام  ،7110القانون الأردني رقم  29لعام
 ،0900قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ،نظام الأبنية والتنظيم رقم  ،5وسياسة البنك الدولي
التشغيلية .4.07
ويتصل ذلك أيضا بالحالات التي يتم فيها حيازة الأرض من خلال الرغبة في البيع والشراء أو من
خلال التبرع الطوعي بالأرض .وفي جميع هذه الحالات ،سيتم اتباع المبادئ المنصوص عليها
في إطار سياسة إعادة التوطين ،وتشمل هذه المبادئ ما يلي:


لا يمكن أن يكون المشروع محدد الموقع (أي يجب أخذ بدائل الموقع بعين الاعتبار)؛



لا ينبغي استعمال أي إكراه في هذه العملية؛
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لا يمكن لأي فرد أو أسرة التبرع بأكثر من  %01من أراضيها ،وذلك لضمان تخفيف الآثار؛



لا ينبغي نقل أي فرد أو أسرة نتيجة التبرع بالأراضي للمشاريع؛



يجب تحديد الأرض المطلوبة لتلبية معايير المشروع الفنية من قبل المجتمع المتضرر،
وليس من قبل الهيئات التنفيذية أو القائمين على المشروع؛



ينبغي التحقق (على سبيل المثال ،بيانات موثقة أو شهود) من الطابع الطوعي للتبرع
بالأرض من كل شخص قام بالتبرع؛



إذا كان من المتوقع أي خسارة في الدخل أو نزوح جسدي ،فإنه يجب التحقق من القبول
الطوعي للإجراءات التخفيفية التي وضعتها المجتمعات المحلية ،من أولئك الذين يتوقع
أن يتأثروا سلبا بالمشروع.

يجب توثيق كل حالة من حالات التبرع بالأرض .ويتطلب ذلك إخطارا خطيا يشير إلى موقع
ومساحة الأراضي المطلوبة والاستخدام المقصود لها للمشروع ،إضافة إلى بيان رسمي بالتبرع،
وإقرار بالموافقة المسبقة يوقعه كل مالك أو مستخدم للأرض .وفيما يتعلق بالضرائب الواجب
دفعها من قبل المتبرع بالأرض لتسجيل الأرض ونقل ملكيتها ،إن وجدت ،فإنه يجب تغطيتها
بالكامل من قبل جهة التنفيذ .كما يجب اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المتأثرين بالمشروع الذين
لا يستطيعون القراءة والكتابة لضمان أن تكون لديهم دراية كاملة عند التوقيع على الوثيقة ولا
سيما إدراكهم لحقهم في الرفض (وجود شهود يعرفون القراءة والكتابة من اختيارهم يبلغونهم
بمحتويات الوثائق وحقهم في الرفض وقت التوقيع) .وتحتفظ جهة التنفيذ بسجل من الوثائق
الخاصة بكل حالة من حالات التبرع بالأرض .وتكون الوثائق متاحة للمراجعة في أي تظلمات قد
تنشأ ،وتقدم إلى البنك الدولي عند الطلب .وستحتاج وحدة تنسيق المشروع إلى التأكد من
استيفاء المعايير المذكورة أعلاه ،وكذلك التأكد من أن التبرع بالأرض لم يحدث عن طريق الإكراه.
 3.2.3السياسة التشغيلية ( 3.43المواطن الطبيعية)
سيتم فحص المشاريع المقترحة في إطار برنامج تطوير الأمن المائي من أجل الوقوف على
التأثيرات قبل التمويل؛ لتجنب أي آثار محتملة على المواطن الطبيعية أو المناطق ذات الأهمية
البيئية وتقليلها إلى أدنى حد ممكن .ومن المقرر إجراء هذا الفحص بالتشاور مع السلطات
والوزارات الفلسطينية .وفي حال حدوث الآثار ،سيتم إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية،
وستحدد الإجراءات اللازمة للتخفيف منها ومعالجتها.
ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى الخطة المكانية الوطنية التي تصنف أراضي الضفة الغربية
وغزة على أساس الاستخدامات الزراعية ،حساسية المياه الجوفية للتلوث ،وما إلى ذلك .هذا وقد
تم تحديد ثلاثة أراضي رئيسية في الخطة :الأراضي التي يسمح فيها بالبناء؛ الأراضي التي تتطلب
تقييما بيئيا قبل البناء؛ والأراضي التي يحظر فيها البناء بشكل كامل.

 5.0فحص ،استعراض والموافقة على المشاريع الفرعية
يعرض هذا القسم عملية فحص ،مراجعة والموافقة على الأنشطة التي سيتم تمويلها في إطار
برنامج تطوير الأمن المائي ،ولا سيما للمكونين  7و  .0وحيث أن مواقع المشاريع الفرعية غير
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محددة بوضوح في هذه المرحلة ،فمن المهم أن تكون هناك أدوات المناسبة لمساعدة البرنامج
على فحص التأثيرات المحتملة من هذه الأنشطة وتوفير مبادئ توجيهية لتنفيذ الإجراءات الكفيلة
بمعالجتها على نحو فعال.
وبالإضافة إلى ذلك ،يقدم النهج التالي عملية الفرز والتقييم للمشاريع الفرعية؛ تحت البرنامج.
وحالما يتم تحديد المشاريع الفرعية واختيار المواقع ،ينبغي استخدام هذا القسم لفحص
المشاريع الفرعية وتنفيذ الإجراءات المناسبة مع ضمان الالتزام بجميع المتطلبات التشريعية
الخاصة بالفحص والتقييم البيئي.
مع أن المخاطر المرتبطة بمختلف المشاريع قد تختلف من مخاطر عالية إلى منخفضة ،فمن
المتوقع أن تندرج معظمها ضمن الفئة "ب" و"ج" ،وينبغي تطبيق خطوات الفحص التالية:
 .0أولا ،يجب ملء ودراسة الطلب للتأكد من أن المشروع مؤهل و يقع ضمن مكونات
ومشاريع برنامج تطوير الأمن المائي ،جدول ()4؛
 .7يتم فحص المشاريع الفرعية بالنسبة لسياسات الحماية للبنك الدولي؛ فإذا تم إثارة أي
من سياسات الحماية للبنك الدولي ،غير سياسة التقييم البيئي ( ،)4.10سياسة المواطن
الطبيعية ( ،)4.14سياسة الممتلكات الثقافية ( ،)4.00وسياسة إعادة التوطين القسري
( ،)4.07فسيتم رفض المشروع ،جدول ()5؛
 .0يتعين فحص فئة المشروع الفرعي؛ فإذا كان المشروع الفرعي ضمن المشروعات التي
تندرج تحت فئة التقييم البيئي "أ" ،فإن ذلك يتطلب تقييما للأثر البيئي والاجتماعي
وخطة إدارة بيئية واجتماعية محددة للمشروع الفرعي وموقعه ،جدول ()5؛
 .4إذا كان المشروع من الفئة "ب" وكان مقبولا ،يجب إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
أو تقييم الأثر البيئي والاجتماعي؛ وعادة ما تكون أقل صرامة من تقييم الأثر البيئي
والاجتماعي الكامل ،وتتخذ في الغالب شكلا من أشكال خطة الإدارة البيئية والاجتماعية،
جدول ()5؛
 .5إذا كان المشروع من الفئة "ج" وكان مقبولا ،لا يتم تطبيق متطلبات بيئية واجتماعية
أخرى ،جدول ( .)5وقد يتم طلب خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.
وبمجرد تحديد الأنشطة والموقع المحدد للمشروع الفرعي ،سيلزم ملء نماذج الفحص؛ حيث
ستسمح هذه النماذج بتحديد الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة المقترحة.
وبما أن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين سيستخدمان جنبا إلى
جنب ،فإن نماذج الفحص ستسمح أيضا بتحديد وتقييم الآثار المتعلقة بإمكانية حيازة الأراضي
وإعادة التوطين القسري.
ويبين الجدول ( )5والشكل ( )5بالتفصيل الفحص البيئي الذي ينبغي أن يتم في مرحلة مبكرة
من دورة المشروع الفرعي .وينبغي ملء نماذج الفحص بصورة مثالية بعد خطوات إدراج
مقترحات المشاريع في قوائم مطولة وقبل مرحلة اختزالها في قائمة مختصرة؛ بحيث يمكن
اعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية جزءا من الاختيار النهائي للمشاريع الفرعية .وستقوم وحدة
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تنسيق المشروع بإجراء عملية الفحص والمراجعة للمشاريع الفرعية ،ليتم الموافقة عليها من قبل
موظفي المشروع في سلطة المياه الفلسطينية.
كما تشمل عملية الفحص الوثائق ،قوائم الفحص ،والمراجعة البيئة والاجتماعية .وهذا مطلوب
من أجل التحقق من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشاريع
الفرعية المحددة ،والتي يتعين إعدادها للمشاريع من الفئة "أ" و"ب".
وتطبق قوائم الفحص لفحص وتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة للمشاريع .الجدول ()2
يعطي مثالا على قائمة لفحص جوانب الإدارة البيئية لمشاريع البناء وإعادة التأهيل .ويوصى
باستخدام قوائم فحص مماثلة لمشاريع البرنامج الفرعية؛ وذلك لتحديد ما سيتم استبعاده وما
سيكون منها مؤهلا للإدراج.
ويلزم أن تكون خطة الإدارة البيئية والاجتماعية جزءا من مواصفات المقاول وأن تشكل أساسا
للرصد المنتظم .وتستند مصفوفة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية إلى قطاعات المشاريع
وتتكون من مراحل تنفيذ المشروع الفرعي ،الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة ،إن وجدت،
الإجراءات التخفيفية ،إضافة إلى التشغيل والإشراف .ويعرض الملحق ( )9.5عينة لخطة إدارة
بيئية واجتماعية ،يمكن استخدامها .كما يورد الملحق المبادئ التوجيهية لخطة الإدارة البيئية
والاجتماعية لمشاريع البرنامج .وتسرد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الآثار البيئية والاجتماعية
المحتملة خلال مراحل البناء وما بعد التشغيل.
ويتضمن الملحق ( )9.0مبادئ توجيهية لتقارير رصد مشاريع الضمانات البيئية ،وكذلك نموذجا
لجزء الضمانات البيئية والاجتماعية من التقارير المرحلية ربع السنوية.
ويورد الملحق ( )9.2المتطلبات البيئية للمتعاقدين ،والتي تعد ملزمة قانونيا ،وينبغي إدراجها في
عقود مشاريع برنامج تطوير الأمن المائي.
ومن المقرر إجراء الفحص البيئي وتصنيف المشاريع الفرعية للبرنامج ،مع طلب المشروع
والفحص البيئي لسلطة جودة البيئة والبنك الدولي؛ وذلك باستخدام الجداول والنماذج المقدمة.
وفي حال كون المشروع الفرعي المقترح مندرجا تحت واحد أو أكثر من مكونات البرنامج
وقطاعاته ،يمكن اعتباره خاضعا لإطار الإدارة البيئية والاجتماعية .وسيتعين تحديث إطار الإدارة
البيئية والاجتماعية ومراجعته للتصريح والإفصاح قبل أن يتم قبول المشروع للتمويل.
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جدول ( :)4فحص البرنامج وتصنيف نوع المشروع الفرعي
اسم المشروع:
مدة المشروع:
أ.

فحص البرنامج

ما هو القطاع الذي يندرج ضمنه المشروع المقترح

نعم /لا

مصادر المياه؟
التزود بالمياه؟
الصرف الصحي؟
الترتيبات المؤسساتية؟
مشاريع صحة المياه والإصحاح؟
أخرى؟
هل يتضمن المشروع المقترح أي من الخصائص التالية:
إعادة تأهيل الآبار والينابيع؟
تجهيز الآبار؟
أنظمة إمدادات مياه جديدة؟
إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه القائمة؟
محطات ضخ جديدة؟
إعادة تأهيل محطات الضخ الموجودة؟
خزانات مياه جديدة؟
إعادة تأهيل خزانات المياه القائمة؟
أنابيب جديدة لجمع مياه الصرف الصحي؟
إعادة تأهيل أنابيب الصرف الصحي؟
بناء القدرات؟
الرجاء تقديم وصف موجز عن المشروع المقترح:
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جدول ( :)5الفحص البيئي للمشاريع الفرعية
اسم المشروع:
قطاع المشروع:
مدة المشروع:
فحص المشروع بالنسبة للبنك الدولي
السؤال

الإجراءات

 .0ھل من المرجح أن یکون للمشروع آثار بیئیة
سلبية هامة * (بناء علی نوع المشروع،
موقعه ،حساسيته ،وحجمه وطبيعة وحجم
الآثار البیئیة المحتملة له)؟

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)

ويقصد بالآثار السلبية الهامة:
( )iواسعة النطاق؛
( )iiلا يمكن عكسها؛
( )iiiحساسة؛
( )ivمتنوعة؛
( )vتراكمية؛
( )viالمضبوطة في السابق و /أو
( )viiيمكن أن تؤثر على منطقة أوسع من
موقع المشروع الممول

 .7هل من المحتمل أن يؤدي المشروع إلى
تدهور كبير أو تحويل للموائل و /أو الغابات
في المناطق المحمية المعينة أو المناطق
المحمية المقترحة أو المناطق التي تعتبر
ذات أهمية بيئية خاصة ،استنادا إلى
المشاورات العامة المحلية؟

الرجاء وصف الآثار السلبية الأولية و"أهميتها"
المحتملة (كما هو محدد في الجانب الأيمن) هنا;
(إذا كانت احتمالية الجواب "نعم" ،يرجى التشاور مع
الأخصائي البيئي والاجتماعي وتأكيد أن الفئة البيئية
للمشروع من غير لمتوقع أن يكون لها آثار تراكمية
سلبية كبيرة وشديدة على البيئة)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
تاريخ تأكيد عدم مطابقة:

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)
إذا كانت احتمالية الجواب "نعم" ،يرجى وصف هذه
الآثار:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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اسم المشروع:
…………………………………………………………………………
 .0هل ينطوي المشروع الفرعي على إمكانية
إحداث تحويل كبير أو فقدان أو تدهور
للموائل الطبيعية إما مباشرة من خلال
البناء أو بصورة غير مباشرة من خلال
الأنشطة البشرية؟

(إذا كان من المحتمل أن تكون الإجابة "نعم" ،يرجى
التشاور مع الأخصائي البيئي والاجتماعي وتأكيد أن
هذه الآثار المحتملة لن تستدعي تطبيق السياسة
التشغيلية  4.14الخاصة بالمواطن الطبيعية)

تاريخ تأكيد عدم مطابقة:
 .4هل هناك إمكانية لإحداث نقل مؤقت أو
دائم أو أي نوع آخر من التأثير على الموارد
الثقافية المادية المعروفة بأهميتها المحلية
أو الإقليمية استنادا إلى السلطة
الفلسطينية أو القائمة الدولية؟

 .5هل سيستخدم المشروع أو يستخرج المياه
من أو إلى ضفاف نهر أو نهر جاري إلى أو
من خلال أو يشكل حدودا مع بلد مجاور أو
يصب في بحر دولي أو بحر متصل ببحر
دولي؟

ملاحظة :للإجابة عن هذا السؤال ،يرجى الانتقال إلى
الجدول  0والشكل 0

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)
إذا كانت احتمالية الجواب "نعم" ،يرجى وصف هذه
الآثار:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(إذا كان من المحتمل أن تكون الإجابة "نعم" ،يرجى
التشاور مع الأخصائي البيئي والاجتماعي وتأكيد أن
هذا المشروع لن يستدعي تطبيق السياسة
التشغيلية  2.51الخاصة بالممرات المائية الدولية).
تاريخ تأكيد عدم مطابقة:

 .0هل يقترح المشروع تصنيع و /أو تمويل
مباشر لاستخدام مبيدات الآفات؟

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)
إذا كانت احتمالية الإجابة "نعم" ،يتم استبعاد
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اسم المشروع:
المشروع لأنه يستدعي تطبيق السياسة التشغيلية
( 4.19إدارة الآفات)
 .2هل سيكون لهذا المشروع أي آثار محتملة
على ما يلي( :أ) صحة ونوعية الغابات؛ (ب)
حقوق ورفاه الأشخاص الذين يعتمدون
على الغابات أو يتفاعلون معها؛ (ج)
مستوى اعتمادهم على الغابات أو تفاعلهم
معها؛ (د) إدارة الغابات أو المزارع الطبيعية
أو حمايتها أو استخدامها ،سواء كانت
ملكيتها عامة أو خاصة أو مشاع؟

نعم  /لا (ضع دائرة واحدة)
إذا كانت احتمالية الجواب "نعم" ،يرجى وصف هذه
الآثار:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(إذا كانت احتمالية الإجابة "نعم" ،يرجى التشاور مع
الأخصائي البيئي والاجتماعي وتأكيد أن هذا
المشروع لن يحتاج تطبيق السياسة التشغيلية 4.00
الخاصة بالغابات)
تاريخ تأكيد عدم مطابقة:

 .2هل هناك إمكانية أن يشمل المشروع أي
مما يلي :الاستيلاء غير الطوعي على
الأراضي؛ التقييد غير الطوعي للوصول؛
فقدان المأوى ،فقدان الأصول أو الوصول
إلى الأصول ،أو فقدان مصادر الدخل؟

ملاحظة :للإجابة عن هذا السؤال ،يرجى الانتقال إلى
الجدول  0والشكل 0

 .9ھل من المحتمل أن یکون لھذا المشروع
آثار بیئیة ضارة قليلة أو معدومة؟

يرجى توضيح جميع الآثار المحتملة وشرح كيفية
ترجيح أن تكون في الحد الأدنى:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
تاريخ تأكيد الفئة البيئية كفئة "ج":
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اسم المشروع:
إذا كانت المشروع تحت الفئة "ج" ،فإنه لا يحتاج
تقييم أثر بيئي واجتماعي أو خطة إدارة بيئية
اجتماعية

 .01هل من المحتمل أن تكون الآثار البيئية
السلبية المحتملة لهذا المشروع على
السكان البشريين أو المناطق الهامة بيئيا -
بما في ذلك الأراضي الرطبة والغابات
والمراعي والمواطن الطبيعية الأخرى:
( )iمحددة الموقع؟
( )iiيمكن عكسها؟
( )iiiغير تراكمية؟
( )ivقابلة للتخفيف من خلال إجراءات
تخفيفية محددة؟

يرجى تحديد الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية
والسلبية المحتملة للمشاريع
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

يرجى توضيح كيف أن هذه التأثيرات هي محددة
الموقع ،و يمكن عكسها وتخفيفها:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

تاريخ تأكيد الفئة البيئية كفئة "ب":
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اسم المشروع:
إذا كان الجواب على أي من الأسئلة ضمن النقطة 01
"نعم" ،فإن المشروع يقع تحت الفئة "ب" ويستدعي
إعداد تقييم أثر بيئي واجتماعي وخطة إدارة بيئية
واجتماعية
بالنسبة لمشاريع الفئة "ب"
ما هي البدائل التصميمية التي تم النظر فيها وما هي الإجراءات المقترحة لمنع الآثار السلبية أو
تقليلها أو التخفيف منها أو التعويض عنها؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ما هي الدروس المستخلصة من المشاريع المماثلة السابقة والتي تم أخذها في الاعتبار في
التصميم؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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اسم المشروع:
هل تم إشراك المجتمعات المعنية حتى الآن؟

وإذا كان الأمر كذلك ،فهل تم أخذ مصالحهم ومعرفتهم في الاعتبار على نحو كاف؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الاستنتاجات
استنتاجات الفحص البيئي
رفض المشروع

قبول المشروع

المشروع يقع ضمن الفئة "ب"
المشروع يقع ضمن الفئة "ج"
إذا تم قبول المشروع الفرعي في فئة "ب" ،فإن ذلك يتطلب إعداد:


تقييم أثر بيئي واجتماعي /خطة إدارة بيئية واجتماعية



وثائق الأراضي التالية:

_______________________________________
_______________________________________
إذا تم قبول المشروع الفرعي في فئة "ج" ،فإن ذلك يتطلب إعداد:


مصفوفة بيئية قابلة للتطبيق _____________________________________________________



الشروط القياسية للمقاول _______________________________________________________
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اسم المشروع:
ملاحظات الأخصائي البيئي والاجتماعي:

الاسم:
المسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:
ملاحظات وحدة تنسيق المشروع
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الاسم:
المسمى الوظيفي:
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اسم المشروع:
التوقيع:
التاريخ:
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الشكل ( :)5فحص الفئات البيئية للمشاريع
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جدول ( :)0فحص الموارد الاجتماعية والثقافية للمشاريع الفرعية
معلومات فحص الضمانات الاجتماعية

نعم

لا

إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة التالية هي "نعم" ،فإن هذا يعني إثارة السياسة التشغيلية 4.07
المتعلقة بإعادة التوطين القسري وقابليتها للتطبيق ،ما يستدعي خضوع المشروع لإطار سياسة إعادة
التوطين.
1

هل سيحد المشروع من وصول الناس إلى مواردهم الاقتصادية مثل الأراضي أو
المراعي أو المياه أو الخدمات العامة أو الموارد الأخرى التي يعتمدون عليها؟

2

هل سيؤدي المشروع إلى إزعاج /التأثير على سبل العيش على أساس مؤقت
أو دائم أثناء تنفيذ المشروع (على سبيل المثال ،إعاقة أعمال التجار أو الباعة
المتجولين أو الأعمال التجارية حتى يتم وضع الأنابيب)

0

هل سيؤدي المشروع إلى إعادة توطين الأفراد أو الأسر أو يتطلب الاستيلاء
على الأراضي (سواء كانت عامة أو خاصة ،بشكل مؤقت أو دائم) لتنفيذه؟
وتشمل عملية أخذ الأراضي نزوح الأشخاص الذين يفتقرون إلى ملكية قانونية
للأراضي (مستوطنون /لا يملكون حق الملكية)؟

4

هل سيؤدي المشروع إلى خسارة مؤقتة أو دائمة للمحاصيل وأشجار الفاكهة
وما إلى ذلك؟

5

هل سيؤدي المشروع إلى خسارة مؤقتة أو دائمة للبنية التحتية للمنازل؟

إذا كان الجواب على أي مما سبق هو "نعم" ،فسيتم إعداد خطة إعادة التوطين أو خطة إعادة التوطين
المختصرة وفقا لإطار سياسة إعادة التوطين .إذا كان الجواب على كل ما سبق هو "لا" ،فيتعين اتخاذ
إجراءات الإدارة الاجتماعية.
معلومات فحص حماية الموارد الثقافية
0

نعم

لا

هل يتطلب المشروع الحفر بالقرب من أي موقع تاريخي أو أثري أو ثقافي؟ هل
سيتطلب المشروع ترميم مواقع المباني التاريخية؟

إذا كانت الإجابة هي "نعم" ،فهذا يعني إثارة السياسة التشغيلية  4.00الخاصة بالموارد الثقافية ويتم إخضاع
المشروع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية.
ملاحظة :في أي حال وبالنسبة للمشاريع المقبولة في إطار البرنامج ،يجب النظر في إمكانية العثور على
القطع الأثرية ،ملحق ( ،)9.4وفقا للسياسة التشغيلية  4.00والإجراءات ذات الصلة المقدمة في إطار الإدارة
البيئية والاجتماعية.
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شكل ( )0فحص الضمانات الاجتماعية
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جدول ( :)2قائمة فحص الإدارة البيئية لمشاريع البناء وإعادة التأهيل
مقدم المشروع:
اسم المشروع:
التاريخ:
التأثير قيد الفحص
1

توليد الضجيج /الإنذار

2

انتشار الغبار

3

انبعاث الروائح

4

مشاكل في حركة المرور (إعاقة ،تحويلة،
إغلاق)

5

مشاكل خدمات النفايات الصلبة

6

مشاكل خدمات المجاري

7

مشاكل خدمات المياه

8

إلحاق الضرر بالغطاء النباتي (الأخضر)

9

تعريض سلامة المشاة للخطر

10

مشاكل خدمات الكهرباء

11

تدهور المشهد الطبيعي /العناصر الفنية
الجمالية

12

إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية

13

تهديد التنوع الحيوي والحياة البرية

14

إلحاق الضرر بالمناطق الترفيهية

15

إلحاق الضرر بالمواقع التراثية والأثرية

16

إلحاق الضرر بالنشاطات الزراعية

17

إلحاق الضرر بالنشاطات الصناعية

18
19
20
70

نعم

لا

ملاحظات

إجراءات الوقاية /
التخفيف التي تم تنفيذها

الالتزام باعتبارات السلامة والصحة العامة
أثناء العمل
التزام العمال بارتداء القطع الواقية
(الفستات ،القفازات ،البدل الواقية ،إلخ)
ملاءمة آلات العمل
اثار أخرى (ادرجها)
………………………………………
………………………………………
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مقدم المشروع:
اسم المشروع:
التاريخ:
 .77تعليقات
..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
 .70توصيات
........................................................................................................................................................................................................
توقيع الأخصائي البيئي والاجتماعي ...............................................................................
التاريخ ................................................................................................................................

 5.4تنفيذ المشروع
ستكون المراقبة البيئية والاجتماعية جزءا لا يتجزأ من العمل الإشرافي لوحدة تنسيق المشروع
أثناء تنفيذ المشروع .وستکون وحدة تنسيق المشروع ،بما في ذلك الأخصائي البيئي والاجتماعي
ومنسق المشروع ،مسؤولة عن ضمان أن يكون مقدمو المشاريع والمقاولون علی دراية بتقييم
الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وبشأن الامتثال للخطة .سيقوم مقدم
المشروع ووحدة تنسيق المشروع بإجراء رصد منتظم للأعمال في الموقع؛ وذلك للتحقق من
الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية .ويوضح الشكل ()2
مراحل تنفيذ المشروع ،الرصد وإعداد التقارير.
ومن المقرر إعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة
بالمشاريع الفرعية المقبولة (الفئة "أ" و"ب") و إدراجها في وثائق العطاء ،بحيث يدرك مقدمو
المشاريع والمقاولون المحتملون معايير الأداء البيئي والاجتماعي المتوقعة منهم ،وأن لديهم
القدرة على عكس ذلك في عطاءاتهم.
وتعتبر خطة الإدارة البيئية والاجتماعية جزءا أساسيا من عقود الأعمال عند إبرامها ،كما أن
تنفيذها إلزامي .وسيكون مقدم المشروع (البلديات) ،بصفته مالكا للأشغال ،مسؤولا عن إنفاذ
الامتثال لشروط العقد ،بما في ذلك الالتزام بإطار الإدارة البيئية والاجتماعية.
وسوف يتم إدراج عرض مفصل لحالة الأداء البيئي والاجتماعي في إطار دورة المشاريع أثناء
تنفيذها ،وذلك في التقارير المرحلية .وستعرض التقارير نظرة عامة عن الخروقات /الانتهاكات
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لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي تمت مواجهتها خلال فترة إعداد التقارير؛ بما في ذلك
التعليمات المقدمة لمعالجة حالات عدم الامتثال والقضايا التي تم تحديدها ،وإجراءات المتابعة
المتعلقة بالمسائل العالقة.
ويقدم الفصل  0مبادئ توجيهية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشاريع المحتملة
وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة البيئية والاجتماعية .ومن المقرر أن يتم
إعدادها من قبل الشركات المتقدمة ،والمؤسسات ،وغيرها .وستقوم وحدة تنسيق المشروع
بتقديم التوجيه بهذا الصدد.
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شكل ( :)2مخطط تنفيذ المشروع
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 .3التقييم البيئي وإعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 3.3مقدمة
يشمل برنامج تطوير الأمن المائي أنشطة لها أساسا آثار بيئية واجتماعية إ يجابية ،مثل بناء
القدرات .ويستثنى من ذلك المشاريع التي يتوقع أن يكون لها آثار سلبية هامة تراكمية وخطيرة
على البيئة.
وقد تتولد الآثار السلبية للمشاريع الفرعية أثناء مرحلتي البناء والتشغيل؛ مثل الغبار ،الضوضاء،
مخاطر السلامة ،وتقييد الوصول وما إلى ذلك .ويهدف إطار الإدارة البيئية والاجتماعية إلى
الوقوف على هذه الآثار السلبية وتوفير إطار لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وخطة
الإدارة البيئية والاجتماعية ،في حال لزم إعدادهما.
وترد في الجداول من  2إلى  00أمثلة على بعض الآثار السلبية الناجمة عن مشاريع البنية التحتية
التي يمكن تمويلها من قبل البرنامج.
وللتخفيف من هذه الآثار السلبية ،سيتم إعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة
البيئية والاجتماعية لكل مشروع معتمد من الفئة "أ" و"ب" ،حسب الاقتضاء .ومن المستحسن
استخدام المصفوفة البيئية لإدراج الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية العامة .وتدرج المصفوفة
الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة وتشير إلى ما إذا كان التأثير إيجابيا أو سلبيا أو محايدا.
ويرد في الملحق ( )9.01نموذج طلب الموافقة البيئية الواجب تقديمه إلى سلطة جودة البيئة .أما
الملحق ( )9.00فيتضمن عينة من الشروط المرجعية لإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي فيما
يتعلق بمتطلبات البنك الدولي .ويرد في الملحق ( )9.07شروطا مرجعية باللغة العربية صادرة
عن سلطة جودة البيئة لمشاريع المياه والصرف الصحي.
كما ينبغي أخذ متطلبات التقييم لسلطة جودة البيئة في إعداد التقييم البيئي والاجتماعي بعين
الاعتبار ،بما في ذلك:
( )iالمعايير الفلسطينية ،معايير البنك الدولي و /أو المعايير الأوروبية التي ينبغي النظر
فيها على التوالي فيما يتعلق بالتعليمات المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تخفيف انبعاث
الغبار والضوضاء؛
( )iiالتأثير على الجوانب الجمالية والمناظر الطبيعية؛
( )iiiالبيئة المائية والآثار المتصلة بالبحر والشاطئ في غزة؛
( )ivمشاريع المياه المنتهية والجارية والآثار التراكمية؛
( )vإدارة النفايات وتخصيص أماكن مؤقتة لتخزين الأكوام ليتم نقلها في وقت لاحق إلى
المكبات الرسمية والصحية؛
( )viمعايير الجودة للمياه والمياه العادمة المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات
والمقاييس يجب احترامها وتطبيقها.
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 3.2أمثلة على المصفوفات البيئية
تشمل قطاعات برنامج تطوير الأمن المائي المشروع :من بين أمور أخرى ،مصادر المياه ،التزود
بالمياه ،الصرف الصحي ،الترتيبات المؤسساتية ،ومشاريع صحة المياه والإصحاح .يمكن إعداد
المصفوفة البيئية وتعديلها بعد تقديم معلومات مفصلة عن المشاريع.
ومن المخاوف الأخرى المتعلقة بالتقييم ما يلي )0( :يمكن للفئات الإيجابية و "ذات عدم التأثير"
أن تتحول إلى سلبية إذا لم يتم الحذر؛ و ( )7هذه الآثار غالبا ما تكون "خاصة بالموقع" ،والتي
ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.
يمثل الجدول  2مصفوفة بيئية لمشاريع أنابيب مياه وصرف صحي جديدة .ويشير إلى أن
مشاريع المياه والصرف الصحي لديها تقريبا عدد متساو من التأثيرات السلبية والإيجابية ،ولكن
هذا لا يعني أن التقييم العام للمشروع محايد .ويجب النظر في الإجراءات التخفيفية من الآثار
السلبية .وبالإضافة إلى ذلك ،فإن الآثار لها أوزان مختلفة فيما يتعلق بأهميتها ،والتي تحتاج إلى
النظر فيها في التقييم .وتعرض الجداول من  9إلى  00مصفوفات بيئية لمشاريع أنظمة المياه
والصرف الصحي ،مشاريع الصيانة ،وإعادة التأهيل.
جدول ( :)2الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لمشاريع المياه والصرف الصحي الجديدة
اآلثار
الرقم المكون البيئي
سلبية
محايدة
إيجابية
×
جودة الهواء
1
×
جودة المياه الجوفية
2
×
التزود بالمياه
3
×
الصحة العامة والخدمات
4
×
صحة وسالمة العمال
5
×
الحد من الضوضاء والغبار
6
×
التراث الثقافي
7
X
×
الجانب االقتصادي واالجتماعي
8
×
المخاطر العرضية
9
×
مجاري المياه واألودية
10
×
التنوع الحيوي
11
جدول ( :)9الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لإعادة تأهيل شبكات المياه
اآلثار
الرقم المكون البيئي
محايدة
إيجابية
×
جودة الهواء
1
×
جودة المياه الجوفية
2
×
التزود بالمياه
3
×
الصحة العامة والخدمات
4
×
صحة وسالمة العمال
5
الحد من الضوضاء والغبار
6

سلبية

×
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7
8
9
10
11

التراث الثقافي
الجانب االقتصادي واالجتماعي
تلوث التربة
الناحية الجمالية
حركة المرور

×
×
×
×
×

جدول ( :)01الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لإعادة تأهيل أنابيب الصرف الصحي
اآلثار
الرقم المكون البيئي
سلبية
محايدة
إيجابية
×
جودة الهواء
1
×
جودة المياه الجوفية
2
×
التزود بالمياه
3
×
الصحة العامة والخدمات
4
×
صحة وسالمة العمال
5
×
الحد من الضوضاء والغبار
6
×
التراث الثقافي
7
×
الجانب االقتصادي واالجتماعي
8
×
المجاري المائية واألودية
9
×
تلوث التربة
10
×
الحد من النفايات
11
×
المخاطر العرضية
12
×
الناحية الجمالية
13
×
حركة المرور
14
جدول ( :)00الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لخزانات المياه الجديدة
الرقم المكون البيئي
اآلثار
محايدة
إيجابية
1

جودة الهواء

×

2

جودة المياه الجوفية

×

3

التزود بالمياه

×

4

الصحة العامة والخدمات

×

5

الحد من الضوضاء والغبار

×

6

التراث الثقافي

×

7

الجانب االقتصادي واالجتماعي

8

المجاري المائية واألودية

9

التنوع الحيوي

10

التربة

سلبية

×
×
×
×
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جدول ( :)07الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لمشاريع الحصاد المائي
الرقم المكون البيئي
اآلثار
إيجابية
محايدة
1

جودة الهواء

×

2

جودة المياه الجوفية

×

3

التزود بالمياه

×

4

الصحة العامة والخدمات

×

5

الحد من الضوضاء والغبار

×

6

التراث الثقافي

×

7

الجانب االقتصادي واالجتماعي

×

8

المجاري المائية واألودية

×

9

التنوع الحيوي

×

10

التربة

×

جدول ( :)00الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لمشاريع تجهيز الآبار
الرقم المكون البيئي
اآلثار
محايدة
إيجابية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جودة الهواء
جودة المياه الجوفية
التزود بالمياه
الصحة العامة والخدمات
صحة وسالمة العمال
الحد من الضوضاء والغبار
التراث الثقافي
الجانب االقتصادي واالجتماعي
المجاري المائية واألودية
تلوث التربة
المخاطر العرضية
الناحية الجمالية
التزود بالطاقة

1
2

سلبية
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

جدول ( :)04الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لمشاريع بناء القدرات
الرقم المكون البيئي
اآلثار
محايدة
إيجابية
جودة المياه الجوفية
التزود بالمياه

سلبية

سلبية

×
×
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3
4
5
6

الصحة العامة والخدمات
صحة وسالمة العمال
الجانب االقتصادي واالجتماعي
الحد من النفايات

×
×
×
×

جدول ( :)05الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لمشاريع محطات الضخ الجديدة
الرقم المكون البيئي
اآلثار
محايدة
إيجابية
جودة الهواء
1
جودة المياه الجوفية
2
×
التزود بالمياه
3
×
الصحة العامة والخدمات
4
×
صحة وسالمة العمال
5
الحد من الضوضاء والغبار
6
×
التراث الثقافي
7
×
الجانب االقتصادي واالجتماعي
8
×
تلوث التربة
10
المخاطر العرضية
11
×
الناحية الجمالية
12
التزود بالطاقة
13
جدول ( :)00الآثار البيئية والاجتماعية الرئيسية لإعادة تأهيل محطات الضخ
الرقم المكون البيئي
اآلثار
محايدة
إيجابية
جودة الهواء
1
جودة المياه الجوفية
2
×
التزود بالمياه
3
×
الصحة العامة والخدمات
4
×
صحة وسالمة العمال
5
الحد من الضوضاء والغبار
6
×
التراث الثقافي
7
×
الجانب االقتصادي واالجتماعي
8
×
تلوث التربة
10
×
الناحية الجمالية
12
التزود بالطاقة
13

سلبية
×
×

×

×
×

سلبية
×
×

×

×

وتشمل مرحلتا البناء والتشغيل لدورة المشروع أنشطة يمكن أن ترتبط بالآثار على البيئة
المحيطة والمجتمع ،و التي تحتاج إلى رصد دقيق .ويجب أن تكون مسؤوليات الرصد واضحة وأن
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تحدد خطة الرصد من يفعل ماذا ومتى وأين ول ماذا وما هي التكاليف .فعلى سبيل المثال ،قد
يكون للمقاول مسؤوليات خلال مرحلة البناء وفترة الضمان .وسيتحمل مالك المشروع مسؤولية
مراقبة امتثال المقاول ،بينما تتولى وحدة تنسيق المشروع والأخصائي البيئي والاجتماعي
ضمان الامتثال العام خلال مرحلتي البناء والتشغيل للمشاريع.
ويمثل الجدول  02مثالا لأنشطة المشروع التي تحدد الآثار المحتملة على القضايا البيئية
والاجتماعية الهامة أثناء فترة البناء ،بينما يبين الجدول  02أنشطة المشروع والآثار المحتملة خلال
مرحلة التشغيل.
يكون المقاول مسؤولا عن الامتثال لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحددة للمشروع ،والتي
سيتم إعدادها وإرفاقها باعتبارها واحدة من وثائق المشروع الفرعي ضمن وثائق العطاءات
الأخرى والعقود .كما يجب عليه الالتزام ببروتوكول العثور العرضي على القطع الأثرية أثناء التنفيذ
والتنسيق مع الدوائر المعمارية لوزارة السياحة والآثار أو أي دائرة أخرى مثل سلطة جودة البيئة
ومتى وحيثما لزم الأمر.
واستنادا إلى الخبرة المكتسبة في المشاريع السابقة ،هناك مخاوف قياسية أثناء تشغيل
المشاريع؛ يجب أن يكون المقاول ووحدة تنسيق المشروع على دراية بها ،والتي تشمل:


توافر مرافق الصرف الصحي العاملة والمحافظة عليها؛ وينبغي تقييم ذلك أثناء تقييم
المشاريع؛



التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي البلدية؛ (على سبيل المثال ،تقوم
المنشآت ب التخلص من مياهها العادمة في حفر الترشيح دون تقييم للبيئة المحيطة بها).
ومن المهم تقييم مدى حساسية البيئة ،وبناء على ذلك ،ما إذا كانت هناك مخاطر
محتملة عليها و /أو على الصحة العامة؛



الإدارة غير السليمة للنفايات الصلبة الناتجة .ويؤدي ذلك عادة إلى تراكم النفايات في
مكان المشرو ع /المنطقة أو حولها .ويعتبر ذلك فشل في تطبيق خطط الإدارة البيئية
والاجتماعية .يجب أن يدرج في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بنود بشأن التعامل
السليم مع النفايات الصلبة ونقلها والتخلص منها.

جدول ( :)02أنشطة المشروع والتأثيرات المحتملة خلال مرحلة البناء
القضايا البيئية واالجتماعية الهامة
أنشطة المشروع

الظروف
االجتماعية
واالقتصادية

أعمال الهدم
إزالة البنية التحتية
القائمة

X

الموارد
الثقافية
والتاريخية

جودة(نوعية)
الهواء

X

X

الموارد
المائية

الموارد
الزراعية

X
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القضايا البيئية واالجتماعية الهامة
الظروف
االجتماعية
واالقتصادية

الموارد
الثقافية
والتاريخية

جودة(نوعية)
الهواء

الموارد
المائية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

تشييد المباني والمرافق

X

X

X

شراء المواد

X

أنشطة المشروع

تشغيل اآلالت الثقيلة
بناء البنية التحتية
الشق والحفريات
والطمم

الموارد
الزراعية

X

التخلص من النفايات
(الصلبة والسائلة
والخطرة ،وما إلى

X

X

X

X

ذلك)
التخلص من المياه
العادمة
النقل

X
X

X

X

X

X

X

X

الحوادث واألحداث
غير المخططة

X

X

X

X

ومن المهم ملاحظة أنه إذا كانت أعمال إعادة التأهيل تتداخل مع الطرق العامة أو الخاصة
القائمة ،فإنه يتعين على المقاول أن يبني طرق بديلة (تحويلات) كلما كان ذلك ممكنا.
جدول ( :)02أنشطة المشروع والتأثيرات المحتملة خلال المرحلة التشغيلية
القضايا البيئية واالجتماعية الهامة
الظروف
االجتماعية
واالقتصادية

جودة(نوعية)
الهواء

الموارد
المائية

النقل

X

X

X

توليد الطاقة

X

X

X

أنشطة المشروع

الموارد الثقافية
والتاريخية

الموارد
الزراعية
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القضايا البيئية واالجتماعية الهامة
أنشطة المشروع

الظروف
االجتماعية
واالقتصادية

الموارد الثقافية
والتاريخية

جودة(نوعية)
الهواء

التزود بالمياه
جمع النفايات الصلبة
والتخلص منها

الموارد
المائية

الموارد
الزراعية

X
X

X

X

X

جمع مياه الصرف
الصحي والتخلص

X

X

X

X

منها
التدريب التعليمي
الحوادث واألحداث
غير المخططة

X
X

X

X
X

X

X
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 .2المشاورات العامة وآلية الشكاوى
 2.0المشاورات العامة
بالإضافة إلى البنك الدولي فإن هنالك عدد أخر من أصحاب العلاقة المشاركين في برنامج
تطوير الأمن المائي ومنها سلطه المياه الفلسطينية ،سلطة جودة البيئة ،وزارة الحكم المحلي،
وزارة الأشغال العامة والإسكان ،وزارة المالية ،وزارة العمل ووزارة الصحة.
أما بالنسبة للمستفيدين من البرنامج فهم الهيئات المحلية وبالغالب البلديات .يمكن أن يكون
هنالك جهات ذات علاقة أخرى وهم مجالس الخدمات المشتركة ومزودي خدمات المياه والصرف
الصحي والمنظمات غير الحكومية .أما بالنسبة للأشخاص المتضررين من المشروع فهم
المزودون بالخدمات من قبل البلديات .على الأقل يجب على مقدم المشروع أن يجتمع مع
أصحاب العلاقة الرئيسية لإعلامهم بالمشروع المقترح ولأخذ آرائهم بشأنه .ويلزم إجراء مشاورات
أكثر شمولا بخصوص مشاريع محددة لها آثار جسيمة.ويجب توثيق آليات ونتائج المشاورات في
تقرير تقيم الأثر البيئي والاجتماعي.
يجب أن تكون المشاورات حوارا ثنائي الاتجاه بحيث يهدف إلى إعلام أصحاب العلاقة بآثار
المشروع (السلبية والإيجابية) والحصول على ملاحظاتهم وآرائهم بخصوص المشروع وإجراءات
تخفيف الآثار المقترحة وغيرها .يجب إن تعقد جميع المشاورات بوجود كل المجموعات وشاملة
للجنسين ويجب أن تعقد بشفافية وأن تكون موثقة.
وبمجرد أن يتم مراجعة المشروع الفرعي ،يجب أن تقوم وحدة تنسيق المشاريع بإعلام العامة
بخصوص نتائج المراجعة .ومن المهم ملاحظته أن أي فرد أو مجموعة متأثرة أو مهتمة سيكون
لها الحق في الطعن في حال أنها لم تكن راضية عن القرار الذي تم التوصل إليه في أي مرحلة
من مراحل التقييم .وستجري عمليات الطعن وفقا للوائح الوطنية وأحكام البنك الدولي.

 2.2آلية تدارك المظالم
جرى تأكيد حق الجمهور في تقديم الشكاوى والمظالم من خلال النظام الداخلي للمظالم
والشكاوى الذي وافق عليه المجلس الوزاري بتاريخ  7115/0/9وتم تعديله بتاريخ  .7119/0/2وقد
نظم ذلك الوسائل والأدوات الخاصة بتسوية شكاوى الجمهور وحدد السياسات المتعلقة
بتحسين أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.
هذا يعني أن بإمكان المواطنين والمستفيدين من البرنامج تقديم شكواهم في أي وقت خلال
بناء وتشغيل المشاريع وان شكواهم يجب تسويتها .الشريك الملائم في تطبيق آلية تدارك
المظالم هم مزودو خدمات المياه والصرف الصحي .يتحمل هؤلاء المزودون مسؤولية العمل
مع وحدة تنسيق المشاريع وسلطة المياه والمساعدة في تطبيق آلية تدارك المظالم .وإضافة
إلى ذلك سيعمل مزودو الخدمات كقناة نقل للمعلومات بين العامة ووحدة تنسيق المشاريع
فعلى سبيل المثال ،سيسدي المزودون النصيحة للناس حول حقوقهم وإجراءات آلية تدارك
المظالم طيلة فترة تنفيذ المشروع.
بالنسبة للمخالفات البس يطة والشكاوى الاجتماعية ،أو الحادث الذي يؤدي إلى أضرار مؤقتة لكن
قابلة للتعديل ،فإنه يتوجب إعطاء المقاول ملاحظة /وقف بيئي اجتماعي ،وإنذاره بحل المشكلة
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وإعادة البيئة إلى ما كانت عليه .وإذا أظهرت مراجعة الإجراءات أن إعادة الوضع كانت مرضية،
فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء أخر .وإذا لم يقم المقاول بإصلاح الوضع خلال يوم واحد ،فإن أية أيام
إضافية لوقف العمل لن تعتبر تأخيرا بعذر.
إذا لم يتم القيام بالإصلاح المطلوب خلال الفترة المعطاة ،فإنه سيتم وقف العمل وإعطاء
المقاول ملاحظة بيئية واجتماعية وعقوبة مالية طبقا للتعليمات المتعلقة بعدم التقيد بإجراءات
التخفيف الموضحة في وثائق العطاء وفي خطة الإدارة البيئية والاجتماعية .إذا وصل تكرار
مخالفة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية إلى  %5-0من قيمة العقد ،فإن على مزود الخدمة رفع
الملاحظات البيئية والاجتماعية المسجلة رسميا والخصومات التي جرت إلى سلطة المياه من
اجل اتخاذ الإجراءات القانونية.
سيضاف بند العقوبة إلى وثائق العقد موضحا نسبة الخصم في حال كان هناك عدم التزام
بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية .ستكون خطة الإدارة البيئية والاجتماعية جزءا من وثائق العطاء،
والتي ستتضمن شرحا لطريق خصم العقوبات .الملحق ( )9.8يوضح طريقة خصم العقوبات
المقترحة والتي تم تطبيقها من قبل صندوق وتطوير البلديات.
لضمان سماع شكاوى العامة بوسائل آمنه معتمده وشفافة ،فإنه يجب وضع آلية خاصة
بالمتغيرات الآتية :
معلومات عن المشروع الفرعي ومكان وكيفية طرح الشكاوى:
بخصوص معلومات المشروع الفرعي وآلية تدارك المظالم والتعويض وآلية التشاور ،فإنه يمكن
للعامة أن يقوموا بتحميل المعلومات من موقع سلطة المياه الفلسطينية حيث يتضمن هذا
الموقع معلومات الاتصال برئيس وحدة تدارك المظالم .يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات
الخاصة بكيفية تلق ي الشكاوى (اسم الشخص المسؤول ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وغيرها
من معلومات الاتصال).
يجب كذلك على مزود الخدمة أن يقوم بتحضير الصفحة الالكترونية لإعلام العامة بمكان وكيفية
تقديم الشكوى حيث يجب عليه أن يضع على الصفحة نوع الشكاوى المستقبلة وكذلك الإجابات
عليها .يجب أيضا تحضير سجل للشكاوى من قبل وحدة تنسيق المشاريع ومزود الخدمة وان
يكون متوفرا دائما .أما بالنسبة لتوثيق الشكاوى فإنها ليست مهمة فقط لنجاح نظام الشكاوى
ولكنها ملزمه بالتطبيق.
وكذلك أيضا ،وقبل البدء بعملية البناء ،فإنه يجب أن يتم وضع لافته واضحة ومرئية تحتوي على
معلومات المشرع الذي يتمثل دوره في تسجيل جميع الشكاوى وإعلام مزود الخدمة مباشرة
بوجود شكوى  .يجب كذلك تجهيز ونشر كتيب يصف المشروع و يوضح آثاره بالإضافة إلى قنوات
تقديم الاستفسارات والتعليقات على الشكاوى.
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معالجة الشكاوى:
من اجل معالجة جميع الشكاوى في وقت مناسب ،يحب على مزود الخدمة تأسيس وحدة تدارك
للمظالم حيث تتكون من ثلاثة موظفين على الأقل وتقوم بمعالجة الشكاوي وتضمن إرسال رد
مبدئي على الشكوى خلال أسبوع من استلامها .سيكون على رئيس وحدة تدارك المظالم مهمة
متابعة مسؤولي مزودي الخدمات ووحدة تنسيق المشاريع لضمان تأمين الرد على الشكاوى
خلال فترة أسبوع إ لى ثلاثة أسابيع اعتمادا على نوع الشكوى.ستقوم الوحدة بالرد على جميع
الملاحظات من خلال الاجتماعات المنعقدة أو عن طريق إجابات مكتوبة أو عن طريق أي شكل
من آخر من أشكال التواصل.
يجب على رئيس وحدة تدارك المظالم أن يبلغ إدارة مزودي الخدمات ووحدة تنسيق المشاريع
بتقارير شهرية عن الشكاوى و إعلامهم بأية شكاوى معلقة يمكن أن تحتاج إلى تدخل من الإدارة
العليا وذلك لضمان طرح ومعالجة الشكاوى .سيقوم مزود الخدمة بإبلاغ وحدة تنسيق المشاريع
مباشرة في حال وجود حالة طارئة بحاجة إلى المعالجة.
إجراءات الطعن:
في حال لم يتم حل الشكوى بطريقة مرضيه للطرف المشتكي ،يحق لهذا الطرف الطعن في
الحل المقدم .وسيتم الإعلان عن إجراءات الطعن في الصفحة الالكترونية بحيث تكون متوفرة
للعامة .سيتم عرض إجراءات الطعن على الإدارة العليا لمزود الخدمة ووحدة تنسيق المشاريع
(رئيس مزود الخدمة أو ورئيس"وزير" سلطة المياه الفلسطينية حسب الاقتضاء ،وسيتم الرد
على الطعن خلال أربعين يوما .أما في حالة عدم حل القضية ،فإنه سيتم عقد اجتماع لعرض
الملاحظات بغرض معالجة الشكوى والتوصل إلى تفاهم.
مراقبة ومتابعة الشكاوى
بالنسبة للوضع المؤسساتي للمشروع ،سيكون على وحدة تنسيق المشاريع مهمة الإشراف
الكلي والتحكم في جميع المشاريع الفرعية بالإضافة إلى ضمان تنفيذ خطة الإدارة البيئية
والمجتمعية وضمان تطبيق آلية تدارك المظالم ونظام الشكاوى بشكل صحيح وتبعا للقوانين
والتشريعات ذات العلاقة.
الملحق ( )9.9يحتوي على معايير الأداء الخاصة في البنك الدولي بخصوص العمل وظروف
التشغيل التي بحاجة إلى تطبيق (معايير الاداء-7العمل وظروف التشغيل())PS2
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 .8الرصد البيئي والاجتماعي وبناء القدرات
 8.1إرشادات الرصد البيئي واالجتماعي
سيتم تطوير نظام للرصد البيئي والاجتماعي وإعداد تقارير المشاريع من قبل الأخصائي البيئي
والاجتماعي  .وتعتمد هذه التفاصيل على الترتيبات المؤسسية النهائية المقررة بين سلطة المياه
الفلسطينية ،وحدة تنسيق المشروع (بما في ذلك الأخصائي البيئي والاجتماعي) ،مقدمو
المشاريع ،والمسؤولون المحليون في سلطة جودة البيئة .ومع ذلك ،فإن هذه المبادئ ستدمج
في الرصد البيئي والاجتماعي والتقارير في إطار برنامج تطوير الأمن المائي ،على النحو التالي:


سيقوم الأخصائي البيئي والاجتماعي ،مع مقدم المشروع ،بزيارة موقع واحدة على
الأقل لكل مشروع مقترح ،من أجل توثيق الحقائق على أرض الواقع في الفحص البيئي
ونموذج التصنيف .وسيتم كتابة ملخص عن هذه الزيارة ،مع تاريخ زيارة المشروع
الفرعي ،المشاركين ،تفاصيل الزيارة ،الصور ،أسماء المستفيدين الذين تمت مقابلتهم،
الاستنتاجات والتوصيات ،وما إلى ذلك؛



وبالمثل ،سيقوم الأخصائي البيئي والاجتماعي مع مقدم المشروع بإجراء زيارة موقع
واحدة على الأقل لكل مشروع مقبول ،من أجل تقديم المشورة ذات الصلة بشأن
التصميم المتوقع ،المنشآت ،ومحتوى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة
البيئية والاجتماعية .ومن المقرر إعداد موجز عن هذه الزيارة ،مع تاريخ زيارة المشروع،
المشاركين ،تفاصيل الزيارة ،الصور ،أسماء المستفيدين الذين تمت مقابلتهم،
الاستنتاجات والتوصيات ،وما إلى ذلك؛



و ینبغي مشاركة التقار یر المرحلیة الربعية والتقار یر المرحلیة لوحدة تنسيق المشروع
(بشأن التدر یب علی الضمانات ،بناء القدرات ،والزيارات المیدانیة) مع سلطة المياه
الفلسطينية والبنك الدولي .وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات تفصيلية عن كل
ورشة عمل تم إجراؤها ،بما في ذلك:
 oتاريخ ومكان عقد رشة العمل؛
 oجدول أعمال الورشة ،أي المواضيع التي تم تناولها؛
 oالاسم ،المسمى الوظيفي والهيئة المحلية التي يمثلها كل شخص في الحضور.
ويقترح أن يكون هناك "ورقة تسجيل للدخول" التي يمكن بعد ذلك مسحها
وإدراجها مباشرة في التقرير.
 oالاسم والمسمى الوظيفي للقائمين على الورشة؛
 oأي ملاحظات حول :المواضيع التي تحتاج إلى تغطية في المرحلة المقبلة،
المواضيع المثيرة للاهتمام /المواضيع التي طرحت خلال المناقشات؛
الممارسات الجيدة التي تتقاسمها الهيئات المحلية ،والتي ينبغي متابعتها
وإدراجها في ورشات العمل المقبلة.
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نموذج مراقبة الموقع خلال مرحلة البناء :يتم تعريف الامتثال الكامل على أنه نموذج
واحد معبأ على الأقل لكل شهر يتم فيه تنفيذ المشروع؛



سيقوم الأخصائي البيئي والاجتماعي مع مسؤولي سلطة جودة البيئة بزيارة واحدة
مشتركة للموقع كل شهر من أجل تقديم تقرير مشترك عن الامتثال للضمانات على
المستوى الوطني وسياسات الحماية البيئية والاجتماعية للبنك الدولي.

 8.2مسؤوليات الرصد ،التقييم ،وإعداد التقارير
يبين الجدول ( )09سير عملية الرصد.
جدول ( :)09إطار الرصد ،التقييم والمراقبة
نوع الرصد
رصد مستمر

من إلى
بين وحدة تنسيق
المشروع /الأخصائي
البيئي والاجتماعي
ومهندسي الموقع
من مقدم المشروع
إلى الأخصائي البيئي
والاجتماعي

تقارير رصد
شهرية

من وحدة تنسيق
المشروع إلى سلطة
المياه الفلسطينية

تقارير مرحلية
ربعية

من وحدة تنسيق
المشروع إلى سلطة
المياه الفلسطينية,

تقارير رصد
شهرية

من سلطة المياه إلى
البنك الدولي

الوصف
سيتم التواصل بين الأخصائي البيئي
والاجتماعي وطاقم مقدم المشروع المسؤولين
عن الامتثال للضمانات بشكل يومي.
سيقدم مقدم المشروع تقريرا مرحليا شهريا إلى
وحدة تنسيق المشروع من خلال الأخصائي
البيئي والاجتماعي .وسيتناول هذا التقرير
بالضرورة القضايا البيئية والاجتماعية ذات
الصلة بالمشروع ،ويركز تحديدا على تلك
المسائل ذات الصلة بسياسات الحماية.
سيقدم الأخصائي البيئي والاجتماعي تقارير
الرصد الشهرية إلى سلطة المياه الفلسطينية
كجزء من توحيد تقارير وحدة تنسيق المشروع.
وسيتم وضع الصيغة النهائية لهيكل هذه
التقارير ومحتواها ،إضافة إلى التقارير المرحلية
وتقارير التقدم ربع السنوية ،من قبل وحدة
تنسيق المشروع وسلطة المياه الفلسطينية.
ستقوم وحدة تنسيق المشروع بتقديم التقرير
إلى سلطة المياه الفلسطينية ،وتقوم سلطة
المياه الفلسطينية بإجراء ضبط للجودة وتقديم
هذا التقرير رسميا إلى البنك الدولي .وترد
عناصر محتويات هذا التقرير في الملحق (.)9.0
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 8.1متطلبات بناء القدرات
سيتم المحافظة على النهج الناجح للضمانات المنفذة في إطار برنامج تطوير الأمن المائي.
وسيحضر موظفو المشروع برامج بناء القدرات ،والتي سيترتب عليها تراكم المعرفة السليمة
بسياسات الحماية للبنك الدولي وسلطة جودة البيئة ،فضلا عن دعم الهيئات المحلية في
جهودها الرامية إلى الامتثال لهذه الإجراءات .ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بتعيين و /أو
استشارة أخصائي بيئي واجتماعي لمساعدة وحدة تنسيق المشروع على مراقبة قضايا
الضمانات البيئية.
ستكون وحدة تنسيق المشروع مسؤولة عن رصد الامتثال للسياسات والمتطلبات البيئية
والاجتماعية .وستضطلع بمسؤولية مراجعة وتقييم تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطط
الإدارة البيئية والاجتماعية للمشاريع .يجب أن تعين وحدة تنسيق المشروع أخصائي بيئي
واجتماعي بدوام كامل .وستتلقى وحدة تنسيق المشروع والأخصائي البيئي والاجتماعي تدريبا
إضافيا على النواحي البيئية والاجتماعية.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي يغطيها التدريب وبناء القدرات في إجراءات التشغيل
القياسية للبرنامج:


الفحص البيئي والاجتماعي؛



إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية؛



تنفيذ خطط الإدارة البيئية والاجتماعية؛ في مراحل البناء والتشغيل؛



الصحة والسلامة المهنية؛



الرصد البيئي والاجتماعي وإعداد التقارير.

كما ينبغي أن يستهدف بناء القدرات والتدريب موظفي سلطة المياه الفلسطينية ،أطراف
القطاع الخاص المهتمة ،وأصحاب المصلحة الآخرين .وسيكون موضوع الرصد البيئي وإعداد
التقارير مثيرا للاهتمام بالنسبة لأصحاب المصلحة.
وعلى وجه التحديد ،سيقوم الأخصائي البيئي والاجتماعي بالتنسيق مع سلطة المياه
الفلسطينية على ما يلي:


فحص ومراجعة كافة المشاريع المقترحة من اجل تحديد تلك التي تنطوي على مخاطر لأثار
بيئية واجتماعية سلبية؛



تحديد الفئة التي ينتمي لها كل مشروع طبقا لسياسات الحماية للبنك الدولي وسلطة جودة
البيئة؛



دعم مؤسسات القطاع الخاص في تصميم تقييم الأثر البيئي والاجتماعي /خطة الإدارة البيئية
والاجتماعية للمشاريع المصنفة ضمن الفئة "باء" بهدف إظهار أنشطة الرصد المقترحة التي
تشمل جميع الآثار الرئيسية وتحديد كيفية دمجها في الإشراف على المشروع؛
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إجراء زيارات ميدانية لمواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية البيئية للبنك
الدولي.

 8.3الممارسات الجيدة لبناء القدرات
إن الممارسات الجيدة في بناء القدرات والتنسيق بين وحدة تنسيق المشروع وسلطة جودة
البيئة يسيران جنبا إلى جنب .يعتبر أفضل تعلم هو ما كان في الميدان وأثناء العمل .وتحقيقا
لهذه الغاية ،فإنه يقترح ما يلي:
ينبغي مشاركة التقارير الربعية والتقارير المرحلية لوحدة تنسيق البرنامج (بشأن التدريبات
الوقائية ،بناء القدرات ،والزيارات الميدانية) مع سلطة المياه الفلسطينية وسلطة جودة البيئة.
وستسمح مشاركة هذه التقارير بمعرفة كيفية توثيق وحدة تنسيق المشروع لعملها؛ إلا أنه لا
يتوقع أن ترسل ملاحظات رسمية أو أن يتم الرد على هذه التقارير.
يجب أن يقوم الأخصائي البيئي والاجتماعي وسلطة جودة البيئة بزيارة موقع واحدة معا شهريا.
وفي حال كون هذه الزيارة إحدى مهمات سلطة جودة البيئة في المراقبة البيئية لأعمال البناء،
فإنها تعتبر هي الطرف المستضيف للزيارة ،وسوف تعمل مع مهندسي الموقع ،مع الأخصائي
البيئي والاجتماعي كمراقب ،والعكس بالعكس .وهذا يضمن أن كل من وحدة تنسيق المشروع
وسلطة جودة البيئة يتعلم من عمل الآخر في هذا المجال.
وكل ستة أشهر ،ستقوم وحدة تنسيق المشروع وسلطة جودة البيئة بتصميم وقيادة ورشة عمل
واحدة أو أكثر ،لتغطية جميع المشاريع التي تقع تحت مسؤوليتها ،بشأن موضوع الإشراف على
المواقع خلال مرحلة البناء ،إضافة إلى الرصد والتسجيل .وستعقد وحدة تنسيق المشروع ورشة
العمل الأولى التي سيحضرها موظفو سلطة جودة البيئة ،بحيث يمكن لسلطة جودة البيئة
التعلم من مخرجات ورشة وحدة تنسيق المشروع .وبعد ذلك ،ستقوم سلطة جودة البيئة
بتصميم واستضافة ورشات العمل الخاصة بها ،والتي سوف يمولها برنامج تطوير الأمن المائي،
وستشارك وحدة تنسيق المشروع في هذه الورشات.
وينبغي أن يستند محتوى ورشات العمل هذه إلى "قصص المشاريع" المشابهة ،أي المشاريع
ذات الخصائص القطاعية المماثلة ،التي لها أيضا قضايا وقائية بيئية واجتماعية مثيرة للاهتمام
لكي يتم مشاركتها والتعلم منها.
وبمجرد الانتهاء من أعمال البناء بشكل كامل ،يقترح أن يطلب من مهندسي مواقع المشاريع
تقديم "قصص المشروع" الخاصة بهم من حيث الحديث عن المشروع ،والقضايا الوقائية ذات
الصلة ،وكيف تم حلها ،والدروس للآخرين ،بحيث يكون هناك "التعليم والتعلم من الند للند"،
مسترشدة بذلك وحدة تنسيق المشروع وسلطة جودة البيئة .وينبغي أن تكون مناقشة هذه
القصص جوهر ورشات العمل هذه.
عند إجراء زيارات ميدانية مع مهندس موقع الهيئة المحلية المسؤول عن الضمانات البيئية
والاجتماعية ،يجب على الأخصائي البيئي والاجتماعي أو سلطة جودة البيئة أن تطلب من
مهندس موقع المشروع أن يقود المحادثات مع عمال البناء في الموقع و /أو الجيران المتضررين.
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وهذا يعزز ثقة ،قدرة ،وسلطة مهندس الموقع .كما ینبغي إجراء مناقشة حول کیفیة تحسین ھذه
المحادثات مباشرة بعد ز یارات الموقع ھذه.

 8.3اآلثار المالية
سيتم تسجيل أي آثار مالية (تكاليف) تتعلق بالأعمال التنموية /التدريب وستمول من ميزانية
البرنامج .وستصبح الإجراءات التخفيفية والتكاليف المرتبطة بها جزءا من خطة الإدارة البيئية
والاجتماعية للمشروع ،والتي سيتم رصدها أثناء التنفيذ.
وتحسب التكاليف على أساس التقديرات المقدمة من قبل المقاولين عن أي إجراءات تخفيفية
مطلوبة أثناء الأعمال المدنية .فمثلا:


يجب حساب تكاليف تأمين آليات الحد من الغبار المناسبة أثناء أعمال الحفر وإدراجها في
وثائق العطاء؛



تقدر تكاليف تركيب تدابير مكافحة انجراف التربة كجزء من التكاليف الهندسية؛



ينبغي توضيح تفاصيل تدريب الموظفين على القضايا البيئية وقضايا الصحة والسلامة
المهنية؛



تحسب تكاليف رصد الضوضاء أثناء أعمال البناء؛ استنادا إلى دورية الرصد وتكلفة
المعدات.

ويعرض الجدول  71التدريب المقترح الذي من المقرر أن يعقد لمختلف المستويات خلال مراحل
تنفيذ المشروع.
جدول ( :)71الدورات التدريبية المقترحة للبرنامج
ورشات العمل /الدورات التدريبية
الفئات المستهدفة
 دورة تدريبية حول نماذج الفحصالمنسقون وموظفو
البيئي والاجتماعي؛
المشروع (وحدة تنسيق
 دورة تدریبیة حول تخطیط وتصميمالمشروع ،الأخصائي
تقییم الأثر البیئي والاجتماعي /خطط
البيئي والاجتماعي،
الإدارة البیئیة والاجتماعیة.
إلخ)
المستفيدون وأصحاب  -جلسات تشاورية بشأن الآثار البيئية
والاجتماعية المحتملة للمشاريع.
المصلحة
 دورة تدريبية حول نماذج الفحصمقدمو المشاريع
البيئي والاجتماعي؛
 دورة تدریبیة حول تخطیط وتصميمتقییم الأثر البیئي والاجتماعي /خطط
الإدارة البیئیة والاجتماعیة؛
 تصميم وتنفيذ الإجراءات التخفيفية؛ إرشادات الصحة والسلامة المهنية.المجموع )(US $

التكلفة بالدوالر

12,000

15,000

15,000

42,000
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الرواتب السنوية للأخصائي البيئي والاجتماعي لمدة  01سنوات
المجموع الكلي )(US $

360,000
402,000

بالإضافة إلى مبلغ  47 111دولار المخصصة للتدريب ،سيتاح مبلغ  00 111دولار سنويا بواقع
 0 111دولار شهريا للأخصائي البيئي والاجتماعي ،بما في ذلك الرسوم والضرائب الاجتماعية.
وستغطي الميزانية ،التي سيتم تخصيصها لتنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية ،التكاليف
المتعلقة بتدريب أصحاب المصلحة وجلسات التشاور بشأن الإطار البيئي والاجتماعي؛ إعداد،
تنفيذ ،رصد وتقييم الأدوات الفردية (التقييم البيئي /خطة الإدارة البيئية والاجتماعية) وتعيين
موظفين /استشاريين في مجال الضمانات لدعم سلطة المياه الفلسطينية في تنفيذ إطار
الإدارة البيئية والاجتماعية.
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 .9الملاحق
 9.3سياسات الحماية للبنك الدولي
التقييم البيئي ) )EA( (OP/BP 4.01يعتبر نظام الحماية للبنك الدولي بما في ذلك التقييم البيئي
اداة اساسية في دمج المخاوف البيئية والاجتماعية في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية
والتطوير من خلال توفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب ان تلبيها كافة العمليات التي
يدعمها البنك .تعمل سياسات الحماية لدى البنك الى تفعيل اسلوب (عدم الحاق الأذى والضرر)
ويعتبر أساسيا في تلبية الأركان الثلاثة للاستراتيجية البيئية للبنك الدولي:
 تحسين نوعية الحياة
 تحسين نوعية النمو
 حماية جودة الأشياء المشتركة على الصعيد الإقليمي والدولي.
من بين سياسات الحماية العشرة للبنك الدولي ،كان التقييم البيئي أول سياسة يطبقها البنك
منذ عام  0929تلزم المشاريع التي يمولها البنك بفحص الآثار البيئية والى حد ما الآثار
الاجتماعية.
الموطن الطبيعي ( BP/0P (4.14الموطن الطبيعي هو الأرض والمناطق المائية حيث ()0
يتشكل النظام الأيكولوجي البيولوجي بشكل كبير بواسطة النباتات والحيوانات المحلية ،و ()7
النشاط الإنساني لم يعدل الوظائف الإيكولوجية الأولية للمنطقة.
تتضمن كافة المواطن الطبيعية على قيمة بيولوجية واجتماعية واقتصادية ووجودية مهمة .قد
تكون المواطن الطبيعية المهمة في المناطق المدارية الرطبة ،او في المناطق الجافة او الغابات
السحابية والغابات المعتدلة والشمالية ،والشجيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
والمناطق الطبيعية الجافة والمناطق شبه الجافة ،والمستنقعات السبخية ،والمستنقعات
الساحلية ،والأراضي الرطبة الأخرى ،مصبات الأنهار ،المهاد العشبية البحرية ،الشعب المرجانية،
بحيرات المياه العذبة ،والأنهار ،ومناطق الألب ،بما في ذلك حقول الأعشاب البرية ،الأراضي
العشبية ،والأراضي العشبية المدارية والمعتدلة.
يعتبر المحافظة على المواطن الطبيعية مثل الإجراءات الأخرى التي تحمي وتعزز البيئة أمرا
أساسيا ومهما للتنمية المستدامة الطويلة الأجل .لذا ،من الضروري دعم حماية وصيانة واعادة
تأهيل المواطن الطبيعية ووظائفها في قطاعات العمل وتمويل المشروع وحوار السياسات .من
الضروري تطبيق اسلوب وقائي في ادارة المصادر الطبيعية لضمان فرص التنمية البيئية
المستدامة.
الغابات ( BP/OP (4.00الغابات هي مساحة من الأرض لا تقل عن هيكتار واحد بغطاء تاجي من
الأشجار (او مستوى مخزون مساو لذلك) بما يزيد عن  01بالمائة بها اشجار من المحتمل ان يصل
علوها الى  7متر عند نضجها في الموقع .من الممكن ان تتشكل الغابة من تشكيلات الغابة
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المغلقة حيث تغطي الأشجار المتعددة الطبقات والتي لا زالت تنمو نسبة عالية من الأرض او
من الغابة المفتوحة .تشمل الغابات الأشجار الصغيرة المنتصبة وكافة المزروعات التي ستبلغ
كثافة تاجها  %01او ارتفاع  7متر للأشجار ،حيث تشكل المساحات عادة جزءا من غابات اخرى
تضاءلت مؤقتا بسبب تدخل الإنسان مثل الحصاد أو لأسباب طبيعية تعود الى الغابات .يشمل
التعريف الغابات المخصصة لإنتاج الغابات والحماية والاستعمالات المتعددة ،او المحافظة
عليها ،سواء كان معترف بها او غير معترف بها بشكل رسمي .يستثني التعريف المساحات التي
لا يعتمد فيها استخدام الأراضي الأخرى على هيمنة الغطاء الشجري ،مثل الزراعة والرعي أو
الاستيطان.
تعتبر الإدارة والمحافظة والتنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية للغابات والمصادر المتعلقة
بها ضرورية بالنسبة ل خفض الفقر بشكل دائم وللتنمية المستدامة سواء كانت موجودة في بلاد
تتميز بوفرة في الغابات أو في بلاد تحتوي على موارد محدودة من الغابات .الهدف من هذه
السياسة هو مساعدة المقترضين على استغلال امكانيات الغابات في تخفيض الفقر بطريقة
مستدامة ،ودمج الغابات بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة ،وحماية الخدمات
البيئية الحيوية على الصعيد المحلي والعالمي وتعزيز قيمة الغابات واهميتها.
مكافحة الحشرات ( )PM( )OP 4.09مساعدة المقترضين في مكافحة الحشرات التي تؤثر إما
على زراعتهم او صحتهم العامة ،يدعم البنك الدولي الاستراتيجية التي تعزز استخدام الطرق
البيولوجية او البيئية وتخفض الاعتماد على المبيدات الحشرية المصنعة بشكل كيميائي.
عند تقييم مشروع يتضمن مكافحة الحشرات ،فإن من الضروري تقييم قدرة الإطار القانوني
والمؤسسات في البلاد على تعزيز ودعم مكافحة الحشرات بشكل سليم وفعال وجيد من الناحية
البيئية.
الموارد الثقافية المادية ( )OP 4.11يشمل مصطلح الأمم المتحدة "الملكية الثقافية" المواقع
التي تحتوي على خصائص اثرية (ما قبل التاريخ) والدينية وذات القيمة الطبيعية الفريدة .بناء
عليه ،تتضمن الملكية الثقافية ما تركه البشر السابقون (مثل المعابد ،والأماكن التي دارت عليها
المعارك) والخصائص البيئية الطبيعية مثل الشلالات والوديان .يعتبر الفقدان والخسارة السريعة
للملكية الثقافية في الكثير من الدول أمر لا يمكن إصلاحه وغالبا ما يكون غير ضروريا .
السكان الأصليون ( )OP 4.02تساهم السياسة في رسالة ومهمة البنك الدولي في الحد من
الفقر والتنمية المستدامة من خلال التأكد ان عملية التنمية تحترم بشكل تام الكرامة وحقوق
الإنسان والاقتصاد والثقافة للسكان الأصليين .بالنسبة لكافة المشاريع التي تؤثر على السكان
الأصليين ،من الضروري الدخول في مشاورات مسبقة وحرة ومدروسة ينتج عنها دعم واسع من
المجتمع المحلي للمشروع من قبل السكان الأصليين المتأثرين .تشمل الإجراءات( :أ) تجنب الأثار
السلبية المحتملة على المجتمعات المحلية للسكان الأصليين ،أو (ب) او عندما لا يكون التجنب
مجديا ،الحد او التخفيف أو التعويض عن هذه الأثار .يجب تصميم المشاريع بشكل يضمن
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حصول السكان الأصليين على الفوائد والمزايا الاجتماعية والاقتصادية المناسبة من الناحية
الثقافية لهم وبشكل يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والأجيال.
ترتبط هوية وثقافة السكان الأصليين بروابط متينة بالأرض التي يعيشون عليها والموارد
الطبيعية التي يعتمدون عليها .تعمل هذه الظروف الاستثنائية على تعرض السكان الأصليين
الى مختلف أنواع المخاطر ومستويات التأثير من مشاريع التنمية بما في ذلك فقدان الهوية
والثقافة والعادات والأعراف ،بالإضافة الى تعريضهم للأمراض .كما يعتبر النوع الاجتماعي
"الجندر" والقضايا بين الأجيال من السكان الأصليين معقــــدة أيضا .وغالبا ما يكون السكان
الأصليين كمجموعات اجتماعية ذات هوية مختلفة عن غالبية المجموعات في مجتمعاتهم
الوطنية ،من أكثر الشرائح تهميشا والمهددة في مجتمعاتهم .نتيجة لذلك ،تؤدي اوضاعهم
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الى الحد من قدرتهم الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في
الأراضي والمناطق وفي الموارد المنتجة الأخرى و/أو تحد من قدرتهم على المشاركة والاستفادة
من التنمية .في نفس الوقت ،يلعب السكان الأصليين دورا حيويا في التنمية المستدامة ،وجرى
تناول حقوقهم بشكل متزايد في القوانين المحلية والدولية.
إعادة التوطين القسري ( )OP/BP 4.12تشير التجربة انه ما لم يتم التخفيف من اعادة التوطين
القسري في مشاريع التنمية ،فإنها تؤدي في اغلب الأحيان الى نشوء مخاطر اقتصادية
واجتماعية وبيئية شديدة :حيث تتفكك نظم الإنتاج ،ويواجه الناس الفاقة عند فقدان موجوداتهم
الإنتاجية ومصادر دخلهم ،وعند انتقالهم الى بيئات لا يستطيعون فيها استخدام مهاراتهم
الإنتاجية ويكون فيها المنافسة على الموارد شديدة ،بالإضافة الى ضعف مؤسسات المجتمع
المحلي والشبكات الاجتماعية ،وتبعثر جماعات القرابة ،وفقدان الهوية الثقافية والسلطة
التقليدية ،وامكانيات الحصول على المساعدات المتبادلة.
سلامة السدود ( )OP/BP 4.37يتحمل المالك المسئولية طيلة عمر السد فيما يخص اتخاذ
الإجراءات الملائمة وتوفير الموارد الكافية لسلامة السد ،بغض النظر عن مصادر التمويل أو
وضع وحالة البناء.
المشاريع في الممرات المائية الدولية ( )OP/BP 7.50تنطبق هذه السياسة على الأنواع التالية
من الممرات المائية.


أي نهر ،قناة ،بحيرة ،أو أي شيء مشابه من المياه يشكل حدود بين ،او أي نهر أو سطح
من الماء يتدفق خلال دولتين أو أكثر.



أي سطح مائي يشكل مكونا في أي ممر مائي موضح أعلاه ،و



أي خليج ،ارخبيل ،مضيق او قناة يحدها دولتين او اكثر ،واذا كانت داخل الدولة ،فتكون
معترف بها كقناه ضرورية للاتصال بين البحر المفتوح والدول الأخرى ،وأي نهر يصب في
مثل هذه المياه.
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كما تنطبق هذه السياسة على الأنواع التالية من المشاريع:
 مشاريع الهيدروليك ،الري ،السيطرة على الفيضانات ،الملاحة ،تصريف المياه ،المياه
والمجاري ،الصناعة ،او أية مشاريع اخرى تتضمن استخدام او تلويث الممرات المائية
الدولية ،و
 التصميم التفصيلي والدراسات الهندسية للمشاريع ،يشمل ذلك المشاريع التي سيقوم
بها البنك الدولي على اعتبار انه الهيئة التنفيذية او بأي صفة أخرى
المشاريع في المناطق المتنازع عليها ( )OP/BP 7.60قد تثير المشاريع في المناطق المتنازع
عليها عدد من المشاكل المعقدة تؤثر على العلاقة ليس فقط بين البنك الدولي والدول
الأعضاء فيه ،بل ايضا بين الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع وواحدة او اكثر من الدول
المجاورة .وحتى لا يتم المساس بالوضع سواء للبنك الدولي او الدول الأخرى ذات العلاقة ،فإنه
يجب التعامل مع اي نزاع حول المنطقة التي يقع فيها المشروع المقترح في مرحلة مبكرة جدا
كلما أمكن.
جدول ( :)70سياسات الحماية لدى البنك الدولي والمتطلبات والشروط الأساسية لكل سياسة
السياسة

ملخص المتطلبات والشروط التشاور مع الجمهور
الأساسية

التقييم البيئي ()OP/BP 4.01

الفحص المبكر للآثار المحتملة التشاور
واختيار

الأدوات

مع

المجموعات

المناسبة والمؤسسات الأهلية المتأثرة

للتقييم والحد من وتخفيف بشكل مبكر كلما أمكن.
الآثار السلبية المحتملة
الموطن الطبيعي ( OP/BPلا تمول مشاريع تحط أو تحول التشاور مع الناس المحليين
)4.04

المناطق

الحيوية.

تدعم في تخطيط وتصميم ومراقبة

المشاريع التي تؤثر على المشروع.
المناطق غير الحيوية ،فقط إذا
لم يتوفر أي بديل ،وإذا كان
هناك إجراءات تخفيف مقبولة.
مكافحة الحشرات (  OP/BPدعم الأساليب المتكاملة في التشاور مع الناس المحليين
)4.09

مكافحة

الحشرات.

تحديد في تخطيط وتصميم ومراقبة

المبيدات الحشرية التي يمكن المشروع.
تمويلها من قبل المشروع
وإعداد

الخطط

المناسبة

لمكافحة الحشرات من أجل
مواجهة المخاطر.
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السكان الأصليون (  OP/BPفحص للتأكد من وجود الناس إجراء
)4.10

في

الأصليون

مشاورات

منطقة ومدروسة

مسبقة
حر

وبشكل

المشروع .تطبق السياسة إذا والحصول على دعم واسع
كانت الآثار سلبية أو إيجابية .من المجتمع المحلي.
تصميم

إجراءات

التخفيف

والفوائد

التي

تعكس

الأفضليات الثقافية للسكان
الأصليين.
المصادر

الثقافية

المادية الجرد والتحقق من المصادر التشاور

()OP/BP 4.11

الهيئات

مع

الثقافية التي من المحتمل أن والمؤسسات الأهلية المناسبة
تتأثر ،بما في ذلك إجراءات والجامعات.
التخفيف عندما يكون هناك
آثار سلبية على المصادر
الثقافية.

إعادة

التوطين

القسري مساعدة الأشخاص النازحين التشاور

())OP/BP 4.12

مع

في جهودهم لتحسين أو على توطينهم
استعادة

الأقل

معيشتهم.

الذين

أعيد

والمجتمعات

مستوى المضيفة ،ودمج وجهات النظر

تجنب

إعادة التي جرى التعبير عنها في

التوطين كلما أمكن أو الحد خطط إعادة التوطين.
منه.

يجب

يستفيد

أن

الأشخاص النازحين من فوائد
المشروع.
الغابات )(OP/BP 4.36

دعم المحافظة على الغابات التشاور مع الناس المحليين
عدم

واستدامتها.
المشاريع
التحويل
جوهري

التي
أو

تتضمن المهتمة ذات المصلحة في

الحط

وكبير

تمويل والقطاع الخاص والمجموعات
بشكل منطقة الغابات.
لمناطق

الغابات.
سلامة السدود ()OP/BP 4.37

بالنسبة

للسدود

مراجعة

فنية

الكبيرة ،لا مشاورات مع الجمهور.
وتفتيشات

سلامة دورية من قبل مهنيين
مستقلين مختصين بسلامة
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السدود.
المشاريع في الممرات المائية التأكد من وجود اتفاقيات لا مشاورات مع الجمهور،
الدولية ()OP/BP 7.50

مشاطئة ،والتأكد أن الدول تبليغ الدول الموقعة على
الموقعة على الاتفاقية على اتفاقية

مشاطئة

مطلوب

اطلاع وأنها لا تعترض على وضروري.
المشروع.
المشاريع

في

المناطق التأكد أن أصحاب الشكاوى لا مشاورات مع الجمهور.

المتنازع عليها ()OP/BP 7.60

بخصوص المناطق المتنازع
عليها ليس لديهم اعتراض

إبلاغ أصحاب الشكاوى.

على المشاريع المقترحة.
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 9.7الخصائص البيئية لمنطقة المشروع
 9.7.0طولكرم

 9.7.0.0فكرة عامة
تقع طولكرم على المنحدرات الغربية للضفة الغربية ،بمساحات سهلية من الناحية الغربية
وتضاريس جبلية من الناحية الشرقية .المدينة تغطي مساحة  750,451دونم من المساحة الكلية
لمحافظة طولكرم; التي تساوي  004,501دونم .التعداد السكاني الكلي من محافظة طولكرم
وصل تقريبا في عام  7100ل  01,020نسمة ب معامل الجنس ب  017.0ذكر \  011انثى.
تنتمي طولكرم الى المنطقة الشبه استوائية التي تعتبر مصنفة بمناخ البحر المتوسط .متوسط
درجات الحرارة تتراوح ما بين  01.9و 70.0سيلسيوس في يناير واغسطس على التوالي .معدل
الرطوبة النسبية تصل الى حد ال  .69%معدل الهطول السنوي يصل الى  010مم ،بينما اقصى
حد مسجل شهريا في ديسمبر يصل الى  400مم.
مدينة طولكرم هي مدينة زراعية .تصل اراضيها الصالحة للزراعة الى  719,104دونم ،ولكن
الاراضي المزروعة حقيقيا هي بمساحة  002,002دونم .هذه المساحات مزروعة بشكل اساسي
بأشجار الفواكه ،خضروات والمحاصيل الحقلية.

 9.7.0.7موارد المياه
المياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيسي للمياه المتوفرة في منطقة طولكرم .المياه الجوفية في
المنطقة مستغلة عن طريق عدة آبار جوفية عامة وخاصة .معظم هذه الآبار تم حفرها قبل عام
ال ,0902و فقط البعض منها تم حفرها بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية .مستوى المياه
الجوفية في المنطقة تتفاوت ما بين ال  51-71متر فوق مستوى البحر.
بسبب الطبيعة الجيولوجية لحوض المياه الجوفية الغربية ،معظم الآبار مصنفة حسب قدرتها
على التفريغية الكبيرة ،والجودة الجيدة للمياه (مجموع المواد الصلبة الذائبة اقل من 0111
ملجرام\لتر)

 9.7.0.0سهولة الوصول لنظام تزويد وتمديد المياه
حالة تمديد المياه في منطقة طولكرم واجهت تحسنا بشكل ملحوظ خلال ال  05سنة الماضيين.
مجموع المياه الممدود الى جميع التجمعات وصل الى  01مليون متر مكعب \ سنة .من هذه
الكمية تقريبا  2.7مليون متر مكعب مستخدم و  7.2ضائع او يعتبر مياه غير مربحة.

 9.7.0.4سهولة الوصول لنظام الصرف الصحي
لدى مدينة طولكرم نظام صرف صحي يغطي اكثر من  %21من المنازل .تقوم البلدية بادارة
نظام الصرف الصحي ل طولكرم و شويكة ,بينما تقوم الاونروا ) (UNRWAبادارة مخيم طولكرم و
مخيم نور الشمس.
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المياه العادمة المجمعة في نظام الصرف الصحي لمدينة طولكرم ,يتم معالجتها اوليا من خلال
برك المعالجة المتواجدة على الجزء الغربي من المدينة مجاور للخط الاخضر .محطة المعالجة
تتكون من منخل واحد و ثلاث برك .بعد المرور من البرك ,يتم تفريغ المياه العادمة في مجرى
متواجد الى الجنوب من محطة المعالجة التي يتم تنتقل الى اراضي ال  0942من فلسطين
المحتلة و بعد ذلك يتم معالجتها في محطة معالجة ايميك هيفر.
 9.7.7سلفيت

 9.7.7.0فكرة عامة
مدينة سلفيت التي تشمل خربة قيس (آثار قيس) داخل حدودها ،المدينة الوحيدة داخل حدودها.
المدينة متواجدة على ارتفاع 577م فوق مستوى سطح البحر ب متوسط هطول امطار سنوي
049.5مم .معدل درجة الحرار السنوي هو  02.4سيلسيوس ,و معدل الرطوبة السنوي ما يقارب
ال  .%00حسب ال  PCBSفان عدد سكان مدينة سلفيت في عام  7100وصل  .01,020مساحة
سلفيت الكلية تقريبا هي  70,070دونم منها  00,717دونم اراضي صالحة للزراعة و 0,594دونم
مسجلة كأراضي سكنية.

 9.7.7.7مصادر المياه
لدى المدينة ينبوعين بمعدل ضخ سنوي تقريبي  20,111م .0ولكن ،المياه من هذه الينابيع
مستخدمة فقط في الزراعة بدل الاستخدام المنزلي .بالإضافة الى ذلك ،يوجد خزان بسعة 911
م 0متواجد داخل المدينة يستخدم عادة للشرب .بالإضافة الى  71خزانات منزلية لجمع مياه
الامطار.

 9.7.7.0سهولة وامكانية الوصول لنظام تزويد المياه
سلفيت مزودة بالمياه من قبل قسم مياه الضفة الغربية ) (WBWDمن خلال شبكة مياه عامة
تم انشائها في عم  .0952جميع المنازل السكنية مربوطة على هذه الشبكة .كمية المياه المزودة
الى المدينة وصلت تقريبا في عام  7101الى  507,000م\0سنة ،وهكذا تقدير كمية المياه
المزودة للفرد الواحد تقريبا  042لتر\اليوم .ولكن ،لا يوجد شخص واحد في سلفيت يقوم
باستهلاك هذه الكمية من المياه واما بسبب فاقد المياه الذي يقدر ب  %77تقريبا.

 9.7.7.4سهولة وامكانية الوصول لنظام الصرف الصحي
سلفيت موصولة بنظام صرف صحي عام منذ عام  %01 .7111من منازل سلفيت تستخدم
نظام الصرف الصحي كوسيلة للتخلص من المياه العادمة ،وما تبقى من هذه المنازل تستخدم
الحفر الصماء التي تعد غير صحية وغير سليمة بيئيا .على المستوى الشخصي ،تقدر كمية المياه
العادمة المنتجة على الشخص الواحد بمقدار  97لتر\يوم اعتمادا على معدل الاستهلاك .لا يوجد
معالجة للمياه عادمة لا في المصدر ولا في مواقع التخلص منها وذلك يشكل تهديد خطير على
البيئة والسلامة العامة.
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 9.7.0قلقيلية

 9.7.0.0فكرة عامة
تعتبر مدينة قلقيلية المدينة الفلسطينية الوحيدة التي تقع ضمن محافظة قلقيلية ،ترتفع مدينة
قلقيلية  52م عن سطح البحر وبمعدل هطول أمطار يصل الى  522.4مم .يبلغ متوسط الحرارة
 09س ،في حين أن معدل الرطوبة السنوي يقدر ب .%00.4يبلغ متوسط عدد سكان قلقيلية
 50,909شخص للعام  ،7100بنسبة ذكور  %51.9ونسبة اناث .%49.0

 9.7.0.7مصادر المياه
تحتوي المدينة على  47بئر ارتوازي؛  0منها تستخدم للشرب ،في حين أن البقية تستخدم
للأغراض الزراعية .تجدر الاشارة الى أن  9من هذه الابار تقع خارج جدار الفصل العنصري.
بالإضافة الى أنه يوجد خزان مياه ذو ملكية عامة بحجم  5,111متر مكعب يقع في المدينة.

 9.7.0.0امكانية الوصول لنظام تزويد المياه
يعتبر مجلس بلدي قلقيلية الجهة التي تعمل على تزويد مدينة قلقيلية بالمياه ،وذلك عن طريق
شبكة المياه العامة التي تم تأسيسها منذ عام  .0901وهناك وتتصل ما يقارب  %92من
الوحدات السكنية بشبكة تزويد المياه.
تم تسجيل كمية المياه التي تم تزويد مدينة قلقيلية بها للعام  ،7107وتقدر ب 7.9مليون متر
مكعب للسنة .لذلك؛ فان معدل تزويد المياه لكل فرد يقدر ب  009لتر /يوم .تجدر الاشارة الى
أنه وعلى أرض الواقع لا يوجد أي مواطن يستهلك هذه الكمية من المياه ،وهذا يرجع الى الفاقد
في المياه ،والذي يقدر ب  .%70لذلك ،فان معدل استهلاك المياه في قلقيلية  075لتر /يوم.

 9.7.0.4سهولة الوصول للصرف الصحي
تتصل مدينة قلقيلية بالشبكة العامة للصرف الصحي منذ العام  .0901هذا وتستخدم ما يقارب
 %92من الوحدات السكنية في المدينة هذه الشبكة كوسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي،
في حين تستخدم بقية الوحدات غير المتصلة بالشبكة ما يسمى بالحفر الامتصاصية .تجدر
الاشارة الى أنه لا يوجد أي معالجة لهذه المياه العادمة سواء عند المصدر أو عند أماكن التخلص
من هذه المياه وهذا من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا سواء على البيئة أو على الصحة العامة.
على المستوى الفردي ،يقدر معدل انتاج المياه العامة للفرد ب  011لتر /يوم ،بحيث يعتمد على
معدل الاستخدام
 9.7.4اريحا

 9.7.4.0فكرة عامة
تعتبر أريحا أخفض نقطة في العالم .وتتميز بانخفاض مستوى التلوث ،ودفئها في فصل الشتاء،
وتوفر المياه النقية ،اضافة الى غياب الضوضاء ،ونقاء الهواء.
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توضح طبوغرافية منطقة أريحا انخفاضا مستمرا في الارتفاعات مما يقارب 051م تحت سطح
البحر في الشرق الى 011م تحت سطح البحر في المنطقة الغربية.
تقدر مساحة أراضي أريحا بما يقارب  52,210دونم ،منها  00,420دونم تعتبر أراض قابلة للزراعة،
موزعة بشكل متكافئ (ما يقدر ب  %51لكل فرد) بين الذكور والاناث.
يصنف مناخ أريحا بأنه قاحل؛ حيث يتميز بأنه حار صيفا ودافئ شتاء ،مع احتمالية نادرة لحدوث
صقيع .يبلغ معدل درجات الحرارة في المنطقة  70.5درجة ،في حين أن أعلى متوسط سنوي
لدرجات الحرارة قد وثل الى  01.5درجة .يبلغ معدل هطول الأمطار في المنطقة  051مم،
ومعدل الرطوبة .%57

 9.7.4.7مصادر المياه
تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي لتزويد المياه في مدينة أريحا سواء عن طريق الابار أو عن
طريق الينابيع .يأخذ الاستخدام الزراعي النصيب الأكبر من حصته في المياه حيث يستهلك ما
يقدر ب  %95من المياه من أجل الأغراض الزراعية ،في حين أن المتبقي وهو  %5يذهب لصالح
استخدام المواطنين .يتم حاليا تزويد أريحا بالمياه عن طر يق ينبوع مياه عين السلطان .حيث ان
معدل سحب المياه من ينبوع ين السلطان تقدر ب  051متر مكعب /ساعة.
ان معدل تراجع جودة مياه لمعظم مصادر المياه الجوفية بدا واضحا وذلك بسبب الاستغلال
المفرط لمصادر المياه العذبة ومصادر المياه المالحة ،حيث أن تسريب النترات من السمادات
والمياه العادمة تفاقم حجم التلوث الناجم عن النيتروجين.

 9.7.4.0سهولة الوصول لنظام تزويد وتوريد المياه
تعمل بلدية أريحا كمصدر رئيسي لتزويد المواطنين بالمياه التي يتم استخرجها من عين السلطان
وذلك عن طريق شبكة المياه العامة التي تم انشائها عام  .0955في عام  7119تم تزويد شبكة
المياه العامة ب  001.2متر مكعب /ساعة من مياه عين السلطان ،والتي تقدر ب  %42من
معدل سحب المياه من الينبوع .حيث يصل معدل فاقد المياه في الشبكة الى ما يقارب .%70.2

 9.7.4.4سهولة الوصول للصرف الصحي
تفتقر أريحا لوجود شبكة صرف للمياه العادمة حيث ستخدم معظم السكان الحفر الامتصاصية
كمصدر رئيسي للتخلص من المياه العادمة .يتم تجميع المياه العادمة في الحفر الامتصاصية
والتي يتم التخلص منها عن طريق خزانات تفريغ المياه العادمة مباشرة الى المناطق المفتوحة
أو القرى المجاورة بدون أي اهتمام بالبيئة .على المستوى الفردي ،تقدر نسبة انتاج المياه العادمة
ب  090لتر /يوم.
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 9.7.5جنين

 9.7.5.0مقدمة عامة
تعتبر مدينة جنين المدينة الرئيسية في محافظة جنين ومركزها الإداري .تقع المدينة في شمال
الضفة الغربية وتتميز بمنحدراتها الخفيفة ،وتعتبر مدينة جنين ثالث أكبر مدن الضفة الغربية
مساحة بعد مدينتي الخليل ونابلس .وبلغ عدد سكان مدينة جنين  42,429نسمة في عام .7100
يتراوح ارتفاع مستوى الأرض في مدينة جنين بين  071مترا على الحدود الشمالية للمدينة إلى
 011مترا على الأطراف الجنوبية للمدينة ،بما في ذلك بعض التلال العالية التي يبلغ ارتفاعها
حوالي  075مترا فوق مستوى سطح البحر.
يصنف المناخ في مدينة جنين على أنه مناخ شبه جاف ومتوسطي/مناخ البحر الأبيض
المتوسط (جاف إلى شبه رطب) .يقدر متوسط هطول الأمطار السنوي على المدى البعيد داخل
حدود المدينة ب  402ملم .ويبلغ متوسط درجة الحرارة الشهري لمدينة جنين خلال أشهر الصيف
حوالي  72.4درجة مئوية ،بينما يبلغ متوسط درجة الحرارة الشهرية خلال أشهر الشتاء  04.0درجة
مئوية .أما متوسط الرطوبة يبلغ .%27

 9.7.5.7مصادر المياه
تمثل المياه الجوفية في مدينة جنين المصدر الرئيسي للمياه ،وتتمثل بالآبار والينابيع .وتملك
بلدية جنين ثلاث آبار للمياه الجوفية وتديرها ،وهذه الآبار هي بئر الميكانيك وبئر السعادة وبئر
البلما .وقد بلغ إجمالي الإنتاج الكلي للآبار الثلاثة  202,700م ³في عام .7107
وتشتري البلدية المياه من ثلاث آبار خاصة هي فرحتي وعلاونة ومعمر جرار .في عام ،7104
اشترت البلدية حوالي  444,751م ³من بئري فرحتي وعلاونة.

 9.7.5.0خدمات تزويد المياه
يتم تزويد المدينة بالمياه عن طريق شبكة مياه (خطوط ناقلة ،خطوط رئيسية وخطوط توزيع).
يتم تزويد المياه من ثلاث آبار بلدية ،اثنين من الآبار الخاصة (فرحتي وعلاونة) ،وثلاث نقاط
ميكروت (الجلمة ،السويطات ،وعرابة).
ووفقا للبيانات التي تم جمعها من بلدية جنين (قراءة عدادات المياه) للسنوات ،7100 ،7107
 ،7104ارتفع معدل استهلاك الفرد من المياه من  54لتر/الشخص/اليوم في عام  7107إلى 52
لتر/الشخص/اليوم في عام ( 7104ارتفاع حوالي  .)%05ويتراوح معدل الفاقد من المياه ما بين
 %40إلى .%40
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 9.7.0الخليل

 9.7.0.0مقدمة عامة
تقع مدينة الخليل ضمن جبال الخليل الممتدة من جنوب القدس إلى النقب .وتشكل جبال
الخليل الحافة الجنوبية لجبال الضفة الغربية .وفي المتوسط ،يبلغ ارتفاع جبال الخليل  251مترا
مع أعلى نقطة على ارتفاع  0171مترا فوق مستوى سطح البحر بالقرب من خربة خلان إلى
الشمال من مدينة الخليل.
مدينة الخليل هي أكبر مدن الضفة الغربية بمساحة تبلغ تقريبا  24,011دونم ،منها  01,111دونما
تغطيها الوحدات السكنية .واحتوت المدينة  705,457نسمة في عام .7100
تقع مدي نة الخليل في الجزء الجنوبي من سلسلة جبال الضفة الغربية ،والتي تقل فيها درجات
الحرارة عن باقي مناطق الضفة الغربية .ويبلغ متوسط درجة الحرارة السنوي  00درجة مئوية .أما
الرطوبة النسبية فتصل إلى  ،%07.4بينما يبلغ متوسط الهطول السنوي  021ملم.

 9.7.0.7مصادر المياه
يوجد في مدينة الخليل عشرة ينابيع وثلاثة آبار .ولكن مياه الينابيع والآبار غير مستخدمة حاليا.

 9.7.0.0خدمات تزويد المياه
تم ربط معظم منازل مدينة الخليل بشبكة تزويد المياه العامة منذ عام  .0900أكثر من  %21من
منازل المدينة تم ربطها بشبكة التزويد العامة .وتعتمد الأسر الأخرى على جمع مياه الأمطار
والينابيع أو الآبار الارتوازية (هناك ثلاثة آبار ارتوازية في المدينة) .في مدينة الخليل ،يتم توفير
المياه من قبل سلطة المياه الفلسطينية وشركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) .ويبلغ متوسط
استهلاك المياه الشهري في المدينة حوالي  01-55لترا/الفرد/اليوم.

 9.7.0.4خدمات الصرف الصحي
تمتلك مدينة الخليل شبكة صرف صحي تغطي معظم منازل المدينة .وهناك حوالي  %01من
منازل المدينة غير مربوطة مع شبكة الصرف الصحي العامة.
اما في المناطق غير المربوطة مع الشبكة ،فإن الحفر الامتصاصية هي الطريقة الشائعة
للتخلص من المياه العادمة الناتجة ،هذا وينتج عن تصريفها آثار خطيرة على الأراضي الزراعية
المجاورة وتلوث الينابيع والمياه الجوفية والبيئة بشكل عام.
 9.7.2يطا

 9.7.2.0مقدمة عامة
تقع بلدة يطا في محافظة الخليل على بعد  9كم جنوب مدينة الخليل ،في الجزء الجنوبي من
الضفة الغربية .ويبلغ مجمل مساحة البلدة  721,111دونما ،منها  04,111دونما مصنفة كمنطقة
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مبنية ،بينما هناك  005,111دونما أراضي زراعية ،و 040,111دونما غابات وأراضي غير مزروعة
وأراضي عامة .تقع بلدة يطا على المنطقة الجبلية جنوب مدينة الخليل على ارتفاع  290مترا فوق
مستوى سطح البحر ،بمتوسط هطول  010ملم ،ومتوسط درجة حرارة سنوية  02درجة مئوية،
ومعدل رطوبة سنوية  .%00ووفقا للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ،بلغ عدد سكان يطا
 04,772نسمة في عام .7100

 9.7.2.7مصادر المياه
يوجد في بلدة يطا ستة ينابيع وآبار .الينابيع الاثنان الرئيسان هما نبع الحانو ونبع الطواني .علاوة
على ذلك ،فغن مياه الينابيع والآبار غير مستخدمة.

 9.7.2.0خدمات تزويد المياه
تم ربط بلدة يطا بشبكة مياه منذ عام  .0924حوالي  ٪25من الأسر مربوطة مع الشبكة .اما
المزود الرئيسي للمياه في بلدة يطا هي شركة المياه الإسرائيلية ميكروت والتي تأتي من آبار
تقوع.

 9.7.2.4خدمات الصرف الصحي
لا توجد شبكة صرف صحي في بلدة يطا .جميع الأسر تتخلص من مياه الصرف الصحي عن
طريق الحفر الامتصاصية .وتعتبر هذه الحفر أحد المصادر الرئيسية لتلوث المياه الجوفية.
 9.7.2طوباس

 9.7.2.0مقدمة عامة
تقع مدينة طوباس في الجزء الشمالي الشرقي من الضفة الغربية ،إلى الغرب من محافظة
طوباس .تبلغ مساحة مدينة طوباس  795,070دونما ،منها  %50مصنفة كأراضي زراعية .تقع
المدينة على ارتفاع متوسط يبلغ  007مترا فوق مستوى سطح البحر .أما متوسط الهطول
السنوي للأمطار في طوباس فيبلغ  079ملم ،بينما يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوي  70درجة
مئوية ومتوسط الرطوبة السنوية  .%50وبلغ عدد سكان مدينة طوباس  70,422في عام ،7100
بنسبة  %50إناث و %49ذكور.

 9.7.2.7مصادر المياه
هناك نبع مياه واحد في مدينة طوباس ،يوفر مياه الاستعمال المنزلي .بالإضافة إلى ذلك ،فإن
المدينة تمتلك خزان مياه سعته  911م ،³يستخدم لتزويد المدينة بالمياه في فصل الصيف مرة
واحدة في الأسبوع.
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 9.7.2.0خدمات تزويد المياه
تتواجد شبكة المياه في مدينة طوباس منذ عام  .0902حوالي  %91من منازل المدينة مربوطة
مع الشبكة ،ولكن لسوء الحظ ،فإن الشبكة لا تغطي المناطق المبنية الجديدة ،وتتكون الشبكة
من أنابيب ذات سعة منخفضة وتحتاج إلى إعادة تأهيل من اجل رفع سعتها.

 9.7.2.4خدمات الصرف الصحي
لا يوجد شبكة صرف صحي تخدم مدينة طوباس .جميع المنازل تتخلص من المياه العادمة عن
طريق الحفر الامتصاصية ،والتي تعتبر من المصادر الرئيسية لتلوث المياه الجوفية.
 9.7.9مدينة غزة

 9.7.9.0مقدمة عامة
مدينة غزة هي من أقدم المدن في العالم .تقع المدينة على حافة الطرف الغربي من الحوض
الساحلي الضحل ،وتحتل مساحة  745كم .²ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي  411ألف نسمة.
تعتبر مدينة غزة من المناطق شبه الجافة التي تهطل الأمطار فيها في فصل الشتاء فقط .يبلغ
متوسط الهطول السنوي  411-051ملم .وتصل أعلى درجة حرارة في مدينة غزة إلى  07درجة
مئوية ،بينما أدني درجة حرارة تصل إلى  0درجات مئوية.
مدينة غزة كانت تشتهر بزراعة وتصدير القمح والشعير والقطن إلى العالم ،وانتشرت أيضا زراعة
الحمضيات في غزة مثل الليمون والبرتقال .بالإضافة لذلك ،كان هناك العديد من خلايا النحل
لإنتاج العسل ،وتم زراعة العديد من المزروعات مثل البطاطا والبندورة والخيار والفواكه ،بشكل
أساسي العنب والفراولة والتين والبطيخ والشمام .ويعتمد الري في مدينة غزة على المياه التي
تضخها آبار المياه الجوفية .بشكل عام ،يعتمد اقتصاد مدينة غزة إلى حد كبير الزراعة وتصدير
الزهور إلى العديد من البلدان حول العالم.

 9.7.9.7مصادر المياه
مصادر المياه في مدينة غزة محدودة .ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي هو المصدر الوحيد
للمياه الصالحة للشرب للسكان في مدينة غزة ولجميع أنواع استعمال المياه (منزلي ،زراعي أو
صناعي) .وتتراوح سماكة الطبقات المحملة بالمياه بين عدة امتار في الشرق والجنوب الشرقي
إلى  051-071مترا في المناطق الغربية وعلى طول الساحل .ويتكون الخزان الجوفي بشكل
أساسي من الرمل والحصى والحجر الرملي المخلوط بالطين والطمي .وهناك طبقة صلبة ذات
نفاذية منخفضة من الطين والحور  Sakia Formationبسماكة  0111-211م تقع تحت الخزان
الساحلي .ويتراوح حجم التغذية السنوية لهذه الطبقة الجوفية المحدودة ما بين  01-55مليون
م/³السنة.
إن الإفراط في ضخ المياه من طبقة المياه الجوفية الساحلية يترتب عليها الكثير من العواقب
المباشرة مثل تسرب مياه البحر وزيادة المياه المالحة العميقة ،ونتيجة لذلك ،تقل جودة المياه
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عن المعايير العالمية لموارد المياه الصالحة للشرب .وفي الوقت الحالي ،هناك العديد من الآبار
الزراعية التي تظهر مستويات عالية من الملوحة .بالإضافة إلى ذلك ،تعاني مدينة غزة من
مشاكل خطيرة في المياه العادمة ،بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من النترات في المياه
الجوفية.

 9.7.9.0خدمات تزويد المياه والصرف الصحي
تتولى مصلحة مياه بلديات الساحل مسؤولية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لكافة
سكان غزة .ويتراوح استعمال المياه للأغراض المنزلية ما بين  25لتر/الشخص/اليوم إلى 012
لتر/الشخص/اليوم بمعدل استهلاك  90لتر/الشخص/اليوم.
هناك شبكة صرف صحي تخدم حوالي  %91من سكان مدينة غزة والباقي يخلصون من المياه
الصرف الصحي عن طريق  .cesspools, open drains and vaultsوهناك محطة معالجة للمياه
العادمة في المدينة ،تقوم بتصريف المياه العادمة مباشرة في البحر.
وقد واجهت خدمات المياه والصرف الصحي صعوبات كبيرة خلال النزاعات الفلسطينية
الإسرائيلية .وقد أثر ذلك تأثيرا شديدا على حياة الشعب وزاد من معاناتهم ،حيث تكبدت العديد
من المرافق أضرارا كبيرة وأثرت تقريبا على جميع أنواع مرافق المياه والصرف الصحي .وهذه
الأضرار شملت أنابيب المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ ،وآبار وخزانات المياه ،محطات
معالجة المياه العادمة ،لوحات التحكم الكهربائية ،إمدادات الكهرباء والمباني الإدارية والتشغيلية،
وسيارات وشاحنات الخدمة.
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 9.0أنواع المشروعات المتوقعة في برنامج تطوير الأمن المائي
بلدية طولكرم
المشروعات التي تنفذها حاليا بلدية طولكرم هي:


إنشاء بعض خطوط الصرف الصحي في جزء من منطقة العزب شرق المدينة بتمويل
من الوكالة الفرنسية للتنمية،



تجديد بعض خطوط مياه الشرب في عدد من المواقع التي يجري حاليا إعادة تأهيل
طرقها على نفقة البلدية.

المشروعات المستقبلية المقترحة من بلدية طولكرم هي:


الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقتي العزاب وثنابة،



تحسين طرق استخدام المياه في شبكات المياه،



تحسين إدارة المياه ومياه الصرف الصحي،



تنفيذ شبكة لتوزيع المياه في شرق ثانابا وعزبة الرشيد،



تنفيذ خطوط الصرف الصحي في عدد من المواقع داخل المدينة وضواحيها ،وخاصة
تلك التي لها تأثير مباشر على آبار مياه الشرب،



إنشاء مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في غرب المدينة.

بلدية سلفيت
ستكون مشروعات المياه وفقا للخطة الرئيسية للبلدية في المستقبل (الخمس سنوات القادمة)
كالتالي:


خزان مياه جديد ( 0111م )0مع خطوط أنابيب،



بئر جديد،



دعم لخزان مياه منطقة "أم العبد"،



تطوير الموارد الحالية،



خزانات المياه الجديدة للطوارئ.



إعادة تطوير الشبكة الحالية (إضافة صمامات ،الخ)



معدات لاكتشاف فقدان المياه.
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إمدادات المشروعات المتعددة( :أنابيب  7بوصة  07111م)( ،أنابيب  0بوصة  02111م)،
(أنابيب  4بوصة 5511م)( ،أنابيب  0بوصة  5511م)( ،أنابيب  2بوصة  0511م).

بلدية قلقيلية
قامت بلدية قلقيلية بتنفيذ مشروع رئيسي لخطة المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين 7104
الى  7172بتمويل من Val de Marne (Conceal general) and Seine-Saint-Denis (Le
)Departement
اقترحت الخطة الرئيسية مشروعات استثمارية قصيرة وطويلة الأجل على النحو التالي:


ستشمل المرحلة قصيرة الأجل المشروعات التي تعالج أساسا إصلاحات الطوارئ
وصيانتها ،وإصلاح شبكات المياه القائمة ،وتنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية



ستشمل المرحلة طويلة الأجل المشروعات التي تعالج تجزئة الموارد المائية المتاحة
وبناء مرافق جديدة مثل الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات  ...إلخ ،فضلا عن
توسيع الشبكات القائمة وتطوير مكونات نظام آخر ،وزيادة وتحسين مستوى ومدى
خدمات المياه.

حددت بلدية قلقيلية الأولويات والاحتياجات الإنمائية المتوقعة في المدينة على النحو التالي:


مشروعات إعادة التأهيل :الأولوية لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بتكلفة حوالي
( 211111دولار)



مشاريع التمديد :على سبيل المثال خزان مياه جديد يكلف حوالي ( 411111دولار)

بلدية أريحا
تقوم بلدية أريحا بتمويل من باريس بتنفيذ مشروع يتعلق بالأنشطة التالية :إعادة تأهيل شبكات
المياه ،وتحديث الخطة الاستراتيجية لإدارة المياه ،وحملات التوعية العامة ،ووضع خطة لجمع
إيرادات المياه.
ويجرى حاليا الدعم التقني في قطاع الصرف الصحي ،حيث يغطي المشروع الجوانب الإدارية
والتقنية والمالية ،بالإضافة إلى التوعية.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتوقعة فتشمل:


استبدال المضخات الحالية لنبع عين السلطان،



إعادة تأهيل شبكات المياه القائمة،



تركيب مضخات تخفيض الضغط في مناطق الضغط العالي،



توسيع خطوط الصرف الصحي ( 41كم)



مشروعات التوصيل للمنازل ( 7111منزل).
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بلدية جنين
قام مجلس بلدية جنين بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الصلة في بلدية جنين خلال
السنوات الماضية .وفي عام  ،7100نفذت البلدية مشروع الخطة الرئيسية للمياه والصرف
الصحي الذي يمتد فى الفترة ما بين  7145-7105الممول من فال دي مارن (المجلس العام)
وسين سان دوني .وتتضمن مخرجات مشروع الخطة النهائية معلومات عن الترتيبات
والاستراتيجيات والتدابير من أجل :


تشغيل أصول الكيان المائي المعينة لتوفير خدمات المياه في مدينة جنين



تلبية احتياجات البنية التحتية المستقبلية ،بما في ذلك بناء بنية تحتية جديدة أو زيادة
البنية التحتية القائمة؛



إدارة البنية التحتية ذات الصلة بعمليات الكيانات المعنية بأمن المياه .



إدارة الطلب على المياه.

اقترحت الخطة الرئيسية مشروع قصير وطويل الأجل مع توصيفات مختصرة وتقديرات للتكاليف
بما في ذلك مشروعات من شأنها أن تقلل من مياه الصرف الصحي ،وبناء القدرات ،وتوسيع
البنى التحتية  ...الخ.
وبناء على مشروع المخطط العام ،بدأ مشروع بناء القدرات الممول من قبل الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي (جيكا)( :تعزيز قدرات إدارة خدمات المياه في بلدية جنين) ،وسيركز المشروع
على بناء قدرات قطاع المياه والصرف الصحي من الناحية الفنية والمالية والمؤسسية ،وسيوفر
هذا الجزء الفني من المشروع المزيد من الخطط.
تعد مدينة جنين في حاجة ملحة إلى تمويل ومشروعات عاجلة ،لتعزيز الخدمات وزيادة أو تأمين
مياه الشرب المؤمنة لسكان جنين.
بلدية الخليل
وضعت بلدية الخليل الخطة الرئيسية للمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك المشروعات
التنموية التالية كأولوية للسنوات الخمس القادمة:


خزان مياه بخطوط أنابيب بتكلفة ( 251111دولار) و ( 551111دولار)؛



شبكات المياه  011كم،



مشروعات إعادة التأهيل،



تتراوح التكلفة في العديد من مشروعات الإمداد للشبكات تكلفة  2251111دولار (أنابيب
 4بوصة  72011متر)( ،أنابيب  0بوصة  77011متر)( ،أنابيب  01بوصة  05111متر).



إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المدينة القديمة ( 0111م) ومليون دولار.
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إنشاء شبكات صرف صحي متعددة في أماكن متعددة في الخليل( .مشروعات متعددة
حوالي  0مليون دولار لكل منهما).

بلدية يطا
ستكون مشروعات المياه وفقا للخطة الرئيسية للبلدية في المستقبل القادم (الخمس سنوات
القادمة) كالتالي:


خزان مياه جديد مع خطوط أنابيب ( 011111دولار)



دراسة شبكة الصرف الصحي في يطا،



شبكات مياه جديدة للقرى المجاورة،



القنوات،



عدادات مسبقة الدفع (دفع منخفض حقا بالمقارنة مع فواتير المياه)،



شراء معدات



تشغيل بئر سيد أبو دياب

بلدية طوباس
مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة ،التي اقترحتها بلدية
طوباس هي:


نظام توصيل داخلي من الفراء الى طوباس ( 4كم من محطة الفراء إلى خزان طوباس،
محطة الضخ ،دعامتين تقوية).



نظام ربط طوباس الى العقبة ( 4كم من محطة طوباس إلى خزان العقبة ،محطة الضخ،
دعامتين تقوية ،خزان سعة  011متر مكعب).

قطاع غزة
تشمل مشروعات المياه الجارية والمقترحة في مدينة غزة؛ شبكات توزيع المياه ،وخطوط النقل،
وآبار المياه ،وخزانات المياه .من ناحية أخرى ،تصنف مشروعات المياه المستعملة المتوقعة في:
تجهيز المشاريع ،وعمليات التنظيف ،وشبكات الصرف الصحي الجديدة ،وخطوط مياه الأمطار،
وإعادة تأهيل أنابيب المياه المستعملة .وقد تم توفير المزيد من التفاصيل عن غزة وغيرها من
المشروعات المقترحة في سلطة المياه الفلسطينية.
يتضح من العرض السابق للمشروعات المحتملة للبرنامج أن جميع المشروعات لا تتطلب
بالضرورة إعادة التوطين ،ويعتمد العديد من المشروعات المعتمدة على إعادة تأهيل وتطوير
البنية التحتية الحالية ،مما يقلل بدوره من التأثيرات السلبية لفقدان الأراضي والممتلكات وسبل
العيش .ومع ذلك ،فمن المرجح أن بعض المشروعات قد تتطلب إعادة التوطين ،وبالتالي فإن
المبدأ الرئيسي لاختيار الأراضي (إما للاستخدام المؤقت أو الدائم) يكون لأراضي مملوكة للبلدية
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ومع ذلك ،يجري إعداد إطار سياسة إعادة التوطين ،كإجراء وقائي لمعالجة التأثيرات غير
المتوقعة وفقا لمبادئ سياسة البنك الدولي  ،4.07وفي هذه الحالة ،سيتم إعداد خطط عمل
إعادة التوطن لمعالجة أي تأثيرات سلبية قد تنشأ( .للمزيد من التفاصيل ،انظر الفصل الرابع،
سياسات الحماية للبنك الدولي ،أهداف ومشغلات السياسة التشغيلية )4.07
يعرض جدول ( )77عدد المشروعات وفقا للبلديات المستهدفة ،وفئة المشروع ونوعه

صفحة | 88

نوع وفئة المشروعات

آبار تزويد

إنشاء آبار جديدة في قطاع غزة

نظام جديد إلمدادات المياه

إعادة تأهيل شبكة المياه

المعدات (الصمامات ،عدادات
المياه ،الخ)
محطة ضخ

خزان مياه جديد

UFW / WLR/ NRW

نظام جديد للصرف الصحي

إعادة تأهيل نظام الصرف
الصحي

محطة ضخ

)توابع ومعدات (فتحات مياه .الخ

آالت (شاحنة ،تنظيف المجاري

الهيكلة الهيدروليكية  /قنوات
أرضية للمياه
دراسة وتصميم

1

3

14

5

8

نظام جديد لمياه األمطار

7

إعادة تأهيل نظام مياه األمطار
(صيانة نظيفة

10

12

2

4

5

4

1

8

6

بناء القدرات

2

1
6

اإلدارة (نظم المعلومات
الجغرافية ،اللوائح التنفيذية)
المالية (استرداد التكاليف
والتعرفة)
معدات وأالت (حفارة ومعدات
صيانة)

2

1
1

حملة التوعية

طوباس

//

6

/

7
سلفيت

/////

4

///
طولكرم

/

/

/
/

////

//

11
//

6
/

/

تأمين مياه الشرب اآلمنة

قلقيلية

اإلجمالي

////

/

/

113
اإلجمالي

/

/
جنين

/
/

الخليل

3
/

10
/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

//
/

/
/

12
/

14
/

/////

غزة

//

////

///

///
/

/

//
/

//

/
/////

/

/////

////

/
أريحا

/////

/
/

42
///

إمدادات المياه

/
/

مياه الصرف

/
/

مياه األمطار

8
/

الترتيب المؤسسي
الموارد المائية

//
يطا

موقع المشروع وعدد المشروعات وفقا لنوع المشروع وفئته
المدينة

Wash

صفحة | 89

 9.4الإجراءات المعنية بالاكتشافات الأثرية التي يعثر عليها مصادفة
ينبغي عادة أن تتضمن عقود الأعمال المدنية المتعلقة بالحفريات إجراءات للتعامل مع الحالات
التي يتم فيها العثور مصاد فة على اكتشافات أثرية مدفونة .ويعتمد الشكل النهائي لهذه
الإجراءات على البيئة التنظيمية المحلية ،بما في ذلك أي إجراءات متعلقة بالعثور مصادفة على
قطع أثرية سبق إدراجها في تشريعات الآثار أو علم الآثار .بالنسبة إلى  ،WSDPفإن الإجراءات
المذكورة أعلاه تتضمن العناصر التالية:
 )0التعريف بالموارد الثقافية المادية (الاكتشافات الأثرية):
في بعض الحالات ،فإن هذه الإجراءات تقتصر على الاكتشافات الأثرية ،والأكثر شيوعا أنها
تغطي معظم أنواع الاكتشافات الأثرية المدفونة .وفي حال عدم توفر تعريف من السلطات
الثقافية المحلية ،يمكن ا ستعمال التعريف التالي" :هي الأشياء المنقولة أو غير المنقولة،
والمواقع ،والمنشآت أو مجموعة المنشآت التي تمتلك أهمية أثرية ،حفرية ،تاريخية ،معمارية،
دينية ،جمالية أو ثقافية".
 )7الملكية
ينبغي التحقق من هوية صاحب القطع الأثرية إذا كان ذلك ممكنا .وحسب الظروف ،فقد يكون
المالك-على سبيل المثال-الدولة أو الحكومة ،أو مؤسسة دينية أو صاحب الأرض ،وقد يترك
للتقرير لاحقا من قبل السلطات المهتمة.
 )0التعرف على القطع الأثرية
كما ذكر أعلاه ،في المناطق الحساسة لهذه الاكتشافات ،فإن التأكيد والتعرف على بعض القطع
الأثرية المعينة قد يتطلب وجود مختص مع المقاول .ينبغي إدراج بند خاص باكتشافات الصدفة
في المواصفات الخاصة بكل مقاول.
 )4الإجراءات المترتبة على الاكتشاف
تعليق العمل
إذا تم اكتشاف القطع الأثرية أثناء تنفيذ الأعمال ،يجب على المقاول تعليق العمل .وبناء على
أهمية الاكتشاف الأثري ،يجب على المقاول أن يحصل على المشورة من وزارة السياحة والآثار
فيما إذا كان ينبغي إيقاف جميع الأعمال أم فقط تلك المتعلقة بشكل مباشر بالاكتشاف الأثري،
أو ،في بعض الحالات عندما يحتمل أن يكون حجم الاكتشاف الأثري كبيرا ،فإنه يجب إيقاف جميع
الأعمال على مسافة معينة ( 51مترا على سبيل المثال) من الاكتشاف .ويجب أن تقوم الوزارة
باتخاذ القرار من قبل عالم آثار مؤهل.
بعد التوقف عن العمل ،يجب أن يقوم المقاول مباشرة بإبلاغ المهندس المقيم بخصوص
الاكتشاف .قد لا يحق للمقاول المطالبة بالتعويض عن تعليق العمل هذه الفترة .ولكن يحق
ل لمهندس المقيم أن يعلق العمل ويطلب من المقاول أن يقوم ببعض الحفريات على نفقة
المقاول إذا اعتقد أنه تم الاكتشاف ولم يقم المقاول بالإبلاغ عن ذلك.
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تحديد موقع الاكتشاف
بموافقة المهندس المقيم ،يطلب من المتعاقد بعد ذلك أن يرسم الحدود مؤقتا ويحد من إمكانية
الوصول إلى الموقع.
عدم تعليق العمل
هذا الاجراء قد يسمح للمهندس المقيم أن يقرر فيما إذا كان بالإمكان إزالة الاكتشاف والاستمرار
بالعمل ،على سبيل المثال الحالات التي يكون الاكتشاف فيها هو عملة واحدة.
تقرير اكتشاف الصدفة
يجب على المقاول أن يقوم بإعداد تقرير الاكتشاف وذلك بناء على طلب المهندس وخلال فترة
زمنية محددة ،ويجب أن يسجل في التقرير ما يلي:


تاريخ ووقت الاكتشاف



موقع الاكتشاف



وصف الاكتشاف



الوزن المقدر وأبعاد الاكتشاف



الحماية المؤقتة التي تم توفيرها

يجب أن يتم تسليم التقرير إلى المهندس والجهات المعنية على النحو المتفق عليه مع وزارة
السياحة والآثار ،ووفقا للتشريعات الوطنية الفلسطينية .وفقا لذلك ،يجب على المهندس أو أي
طرف آخر تم الاتفاق عليه ،أن يقوم بإبلاغ وزارة السياحة والآثار.
وصول وزارة السياحة والآثار وتصرفها بموقع الاكتشاف
وتتعهد وزارة السياحة والآثار بضمان حضور ممثل إلى الموقع خلال فترة زمنية متفق عليها 74
ساعة مثلا ،وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه .وقد تشمل هذه الإجراءات ،على سبيل المثال لا
الحصر ،ما يلي:


إزالة الاكتشاف/القطع الأثرية التي تعتبر ذات أهمية



القيام بالمزيد من الحفريات على بعد مسافة محددة من نقطة الاكتشاف



توسيع أو تقليص المساحة التي قام المقاول بتحديدها حول نقطة الاكتشاف

وينبغي اتخاذ هذه الإجراءات في غضون فترة محددة ،على سبيل المثال 2 ،أيام .وقد يحق
للمقاول أو لا يحق له المطالبة بالتعويض بسبب تعليق العمل خلال هذه الفترة.
في حال لم تتمكن وزارة السياحة والآثار من الوصول خلال الفترة المحددة ( 74ساعة على سبيل
المثال) ،يمكن للمهندس المقيم أن يمدد الفترة الزمنية لمدة محددة .وفي حال لم تصل وزارة
السياحة والآثار بعد فترة التمديد ،فقد يكون للمهندس المقيم صلاحية إصدار تعليمات للمقاول
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بإزالة الاكتشاف أو اتخاذ تدابير حماية أخرى واستئناف العمل .مثل هذه الأعمال الإضافية يتم
تحميل تكاليفها على العقد .مع ذلك ،لا يجوز للمقاول أن يطالب بتعويض بسبب تعليق العمل
خلال هذه الفترة.
تعليق إضافي للعمل
خلال فترة ال  2أيام ،يحق لوزارة السياحة والآثار أن تطلب التعليق المؤقت للعمل في موقع
الاكتشاف أو بالقرب منه لمدة إضافية تصل ،على سبيل المثال ،إلى  01يوما .وقد يحق أو لا
يحق للمقاول أن يطالب بتعويض بسبب تعليق العمل خلال هذه الفترة .لكن يحق للمقاول أن
يقوم بعمل عقد مستقل مع وزارة السياحة والآثار للحصول على خدمات أو موارد إضافية خلال
هذه الفترة الإضافية.
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 9.5نموذج من خطة إدارة بيئية واجتماعية
إرشادات لإعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية :هناك حاجة إلى إعداد تقييم أثر بيئي
واجتماعي /خطة إدارة بيئية واجتماعية لمشاريع الفئة "ب" من أجل تحديد الآثار المحتملة
و إجراءات التخفيف المناسبة التي يتعين إدراجها في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية .وتأخذ أي
خطة إدارة بيئية واجتماعية الشكل التالي:
 .0وصف المشروع؛
 .7وصف الآثار السلبية :تحديد الآثار المتوقعة وتلخيصها؛
 .0وصف الإجراءات التخفیفية :یتم وصف کل إجراء بالإشارة إلی الآثار التي یعتزم التعامل
معھا .وحسب الحاجة ،توصف الخطط التفصيلية ،التصاميم ،وصف المعدات وإجراءات
التشغيل؛
 .4مؤشرات التخفيف ووصف برنامج الرصد :يوفر الرصد معلومات عن حدوث الآثار .وهو
يساعد على تحديد مدى فعالية الإجراءات التخفيفية ،ومتى قد تكون هناك حاجة إلى
إجراءات تخفيفية أفضل .وينبغي أن يحدد برنامج الرصد ما هي المعلومات التي ستجمع،
وكيف ،وأين ،ومتى .وينبغي أن تشير أيضا إلى مستوى التأثير الذي ستكون عنده الحاجة
إلى مزيد من التخفيف .وترد أدناه مناقشة لكيفية رصد الآثار البيئية؛
 .5طرق الرصد :ينبغي أن تكون طرق رصد تنفيذ الإجراءات التخفيفية أو الآثار البيئية
بسيطة قدر الإمكان ،بما يتسق مع جمع المعلومات المفيدة ،حتى يتسنى لمنفذ
المشروع تطبيقها .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تكون مجرد ملاحظات منتظمة لأنشطة
المشروع أو مواقعه أثناء التشييد ومن ثم عند التشغيل .ھل یتم الحفاظ علی المعدات
وإصلاح الأضرار ،ھل یبدو مصدر المیاه أکثر تلوثا /عكورة مما ینبغي علیه ،و إذا کان
الأمر کذلك ،لماذا وما ھو المصدر المحتمل للتلوث .وينبغي أن تؤدي معظم الملاحظات
المتعلقة بالسلوك غير اللائق أو الآثار الضارة إلى حلول حسية سليمة.
 .0المسؤوليات :یتم تعریف الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي ستنفذ أنشطة
التخفیف والرصد وکذلك الجهات التي يرفعون إليها تقاريرهم ومسؤولياتهم .وقد تكون
هناك حاجة لتدريب الناس على القيام بهذه المسؤوليات ،وتزويدهم بالمعدات واللوازم.
 .2جدول التنفيذ :يحدد توقيت ،وتيرة ومدة الإجراءات التخفيفية والرصد في جدول زمني
للتنفيذ ويرتبط بالجدول الزمني العام للمشروع.
 .2تنمية القدرات والتدريب :إذا لزم الأمر ،يمكن لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية أن توصي
بتدريب محدد وموجه لموظفي المشروع والمقاولين والمجموعات المجتمعية لضمان
تنفيذ توصيات الحماية البيئية.
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 .9تقديرات التكاليف ومصدر الأموال :يتم تحديدها لأنشطة التخفيف والرصد عند تنفيذ
المشروع.
 .01التكامل :يجب أن تدرج خطة الإدارة البيئية والاجتماعية في خطة المشروع الفرعي
وخطة البرنامج ،التصميم ،الميزانية ،المواصفات ،التكاليف المقدرة ،وثائق العطاءات،
وشروط العقود /الاتفاقيات .يجب أن يتم الانتهاء من وثائق العقد فقط عند إدراج
توصيات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بالموقع بشكل مناسب في الخطة،
التصميم ،تقديرات التكلفة ،المواصفات وبنود العقد.
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جدول ( :)70نموذج خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للتخفيف من حدة المشاكل البيئية والاجتماعية المحتملة أثناء تنفيذ المشروع
فئات المشاريع ذات

الآثار البيئية والاجتماعية

الصلة بالبرنامج

المحتملة

تأهيل المرافق

 -مصادر المياه

الآثار المرتبطة بالغبار،

 -تطبيق المتطلبات البيئية على المقاولين؛

القائمة

 -إمدادات المياه

الضوضاء ،حركة المرور،

 -تنفيذ تدابير التخفيف البسيطة وفقا لنتائج الفحص؛

المؤشرات الفلسطينية

 -الصرف الصحي

إدارة مخلفات الهدم،

 -إعداد تقييم أثر بيئي واجتماعي /خطة إدارة بيئية

المقبولة للغبار والضوضاء

 -مشاريع برنامج صحة

وصحة وسلامة العمال.

النشاط

المياه والإصحاح

الفحص والنتائج ضمن

واجتماعية منفصلة باعتبارها إحدى المتطلبات
البيئية.

إنشاء مرافق

 -إمدادات المياه

 -المرتبطة بأعمال البناء

جديدة

 -الصرف الصحي

 -صحة وسلامة العمال

 -مشاريع برنامج صحة

 -التخلص من النفايات

المياه والإصحاح

الإجراءات التخفيفية

المؤشرات

 اتباع جميع تدابير السلامة خلال أعمال التركيبالشاهقة؛
 ارتداء جميع معدات الوقاية الضرورية في جميعالأوقات؛
 التخلص من مخلفات البناء بشكل صحيح فيمكبات النفايات المعتمدة ،وذلك باستخدام وسائل
النقل المرخصة؛
 وجود مرافق تخزين مؤقتة للنفايات إلى حينالتخلص منها؛
 تطبيق المبادئ التوجيهية البيئية للمقاولين؛ -معيار الأداء  7بشأن العمل وظروف العمل.

 زيارة الموقع قبل مرحلةالتشييد وأثناء البناء
لاستعراض وتفصيل
الخصائص البيئية
والاجتماعية والسلامة
الخاصة بالموقع؛
 مبادئ توجيهية للتفتيشالميداني وقائمة للتحقق
بشأن صحة العمال
وسلامتهم؛
 قائمة التحقق من إدارةالنفايات.

مسؤوليات الإشراف تعود إلى :مقدم المشروع؛ المقاول؛ مهندس الموقع.
مسؤوليات الرصد تعود إلى :مسؤول المنطقة في سلطة جودة البيئة ،أخصائيي الحماية في وحدة تنسيق المشروع.
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جدول ( :)74نموذج خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لرصد الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة خلال مرحلة البناء ومرحلة التشغيل
خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

مسؤولية الرصد

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

الضوضاء الناتجة عن أعمال

ساعات وأيام العمل وفقا لقانون

المقاول أو الجهة

 -مراجعة الخطط والمواصفات

المقاول ،هيئات الحكم

التشييد وإعادة التأهيل

العمل في فلسطين

المسؤولة عن

لضمان إدراج تدابير تخفيف

المحلي ،وحدة تنسيق

التنفيذ

الضوضاء؛

المشروع ،وزارة النقل

والتحميل والتنزيل للمواد من/

 -تحديد المقاول لمواقع

إلى الموقع.

والإنفاذ

والمواصلات ،وزارة

مستقبلات الضوضاء

الأشغال العامة

الحساسة في مشاريع

والإسكان ،والشرطة.

محطات الضخ؛
جودة الهواء

انبعاث ملوثات الهواء (خصوصا

نقل أكوام النفايات يوميا في

الغبار) بشكل مؤقت أثناء

شاحنات مغطاة .استخدام الحفر

البناء /إعادة التأهيل .ويعتبر

الميكانيكي حيثما أمكن.

الغبار الناتج عن تركيب خطوط

استخدام أفضل الممارسات في

التخفيف من الآثار على

الأنابيب في المدن مصدر

البناء ،رش الماء وتسييج منطقة

جودة الهواء.

إزعاج للسكان ،كما أن الغبار

العمل للتخفيف من انتشار

المتولد أثناء بناء خزانات المياه

الغبار.

-

ضمان إدراج تدابير التخفيف
في وثائق العطاءات؛

-

على المقاول تنفيذ تدابير

سيؤدي إلى تراكم الغبار في
الأراضي المجاورة.
تولد روائح محدودة أثناء الإنشاء ضمان استخدام معدات بناء
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

من معدات البناء والمركبات

بحالة جيدة.

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

مسؤولية الرصد
والإنفاذ

سيتم دفن خطوط الأنابيب؛

تطبيق الممارسات الهندسية

المقاول المسؤول -

تتفاوض سلطة المياه

سلطة المياه

استخدام الأراضي حيث سيتم

المناسبة أثناء مد الأنابيب.

عن التنفيذ

الفلسطينية بخصوص

الفلسطينية ،هيئة

وضع الأنابيب سوف تتأثر

عمليات التسهيلات

الحكم المحلي.

بشكل مؤقت

والاستحواذ ،إن وجدت؛

مواقع خزانات المياه

على المقاول تقديم وثائق

على سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه

والهيئات المحلية التي سيتم

الفلسطينية

مكتوبة عن الأذونات من

إنشاء الخزانات داخل حدودها

وهيئة الحكم

جميع الوكالات المتأثرة؛

تأمين حيازة الأراضي والحصول

المحلي

استخدام الأراضي

على تصاريح استخدام الأراضي،

المستهدفة

والتخطيط

إذا لزم الأمر ،أو التسهيلات من

جميع أصحاب العقارات

الوكالات التي لها سلطة قضائية

المتضررة؛

على مواقع الخزانات.

-

-

على المقاول تقديم وثائق
مكتوبة عن الأذونات من

-

تحديد جميع أصحاب

تقوم البلديات المستهدفة بشراء

سلطة المياه

الممتلكات المتضررة،

الأراضي المقترحة لبناء الخزانات

الفلسطينية

والتفاوض على شروط البيع

من أصحاب العقارات الحاليين

مع الأسر ،التأكيد في عقود

بالقيمة السوقية العادلة.

البيع ،تعويض أصحاب

ويعوض أصحاب الأراضي

الممتلكات.

تعويضا عادلا.
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

مسؤولية التنفيذ

سيعطل البناء أنماط حركة

ستكون القيود المحتملة على

المقاول

إجراءات وتدابير الرصد
يقوم المقاول بتوثيق
الاجتماعات مع المجاورين،

وحدة الحكم المحلي،

وموقتة ،ولكن المقاول سوف

المواد الإعلامية ،وغيرها من

وحدة تنسيق

يبلغ المستقبلات قبل أسبوع

الاتصالات؛

المشروع ،الشرطة.

على الأقل من الجدول الزمني

-

والخدمات العامة
نتيجة لمد أنابيب المياه ،سيتم

-

يقوم المقاول بتقديم تقارير

ومدة البناء .سيقوم المقاول

الاتصال مع الأطراف

أيضا بالتنسيق مع مقدمي

المتضررة؛

الحماية من الحرائق والشرطة

البنية التحتية

والإنفاذ
المقاول ،وزارة النقل،

المرور بشكل مؤقت بالقرب من الوصول أثناء البناء محلية
مرافق المشروع.

مسؤولية الرصد

-

ضمان إدراج الإجراءات

والمستشفيات لضمان استمرار

التخفيفية في وثائق

الوصول أثناء مرحلة البناء

العطاءات؛
-

على المقاول تنفيذ

إزالة الحفر الامتصاصية .وسيتم

الإجراءات التخفيفية

جمع مياه الصرف الصحي في

المطلوبة.

أنابيب مغلقة بدلا من التخلص
منها في الوديان وجوانب
الطرق.
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

الآثار المؤقتة على الخدمات

حسب الاقتضاء ،إجراء تفتيش

والمرافق أثناء البناء مثل قطع

للمرافق تحت الأرضية قبل

خدمة إمدادات المياه أثناء

المباشرة بأعمال البناء.

تركيب أنابيب الصرف الصحي.

وسيتم إبلاغ المواطنين

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

مسؤولية الرصد
والإنفاذ

والشركات والمرافق العامة
بالجدول الزمني لقطع إمدادات
المياه .يجب تزويد مقدمي
خدمات الطوارئ بأسماء جهات
الاتصال والمواقع.
المقاول

سوف تتضرر التربة أثناء تشييد

ستدرج في خطط ومواصفات

مرافق المشروع ،ومن المحتمل

عناصر المشروع تدابير معيارية

لضمان إدراج القوانين

أن يزيد الانجراف.

للحد من انجراف التربة أثناء

واللوائح السارية ،التفتيش

وحدة تنسيق

البناء.

أثناء التشييد لضمان تنفيذ

المشروع.

-

التربة

مراجعة وثائق العطاءات

المقاول ،وزارة الزراعة،
هيئات الحكم المحلي،

الإجراءات؛
-

على المقاول تقديم وصف
مكتوب للموقع المقترح
للتخلص من الحطام والتربة
للمراجعة والموافقة عليه.
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

مسؤولية الرصد

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

سوء إدارة وتجميع نفايات البناء

نقل مخلفات البناء غیر القابلة

المقاول

ضمان إدراج تدابير التخفيف في

المقاول ،هيئات الحكم

تكون البرك
قد يسبب ّ

للاستعمال وإزالتھا والتخلص

وثائق العطاءات.

المحلي ،وحدة تنسيق

والإنفاذ

والفيضانات ،فضلا عن التأثير

منھا في مكب معتمد بالتنسيق

المشروع ،سلطة جودة

البصري غير المرضي

مع الھیئات المحلیة المستهدفة.

البيئة.

النفايات الصلبة

تخزين أكوام النفايات القابلة
لإعادة الاستخدام الناتجة عن
الحفر ،بشكل صحيح ،لإعادة
تعبئتها بعد تركيب خطوط
الأنابيب.
مراجعة التحليل الجيوتقني

المقاول ،هيئات الحكم

الأنشطة الزلزالية تؤدي إلى
أضرار محتملة ومحلية على

للقوانين واللوائح

ومقارنته بوثائق العطاءات

المحلي ،وحدة تنسيق

خزانات المياه

الفلسطينية والدولية؛

لضمان إدراج التوصيات؛

المشروع ،سلطة جودة

مراجعة وثائق العطاءات

البيئة.

-

-

النشاط الزلزالي

تصميم وبناء الخزانات وفقا

المقاول

إصلاح الأضرار من قبل

-

-

الهيئات الإقليمية أو أي

لضمان إدراج القوانين

أطراف مسؤولة أخرى بعد

واللوائح المعمول بها.

وقوع الحدث الزلزالي
المحتمل.
النواحي

خلق عدد مؤقت من الوظائف

الاقتصادية

الجديدة في المنطقة

المقاول

-

ضمان إدراج الإجراءات

المقاول ،وحدة تنسيق

التخفيفية في وثائق

المشروع ،وزارة
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية
والاجتماعية

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

شراء مواد البناء واستئجار

ضمان شراء مواد ذات جودة

معدات البناء.

عالية ،وتحسين الاقتصاد

شراء الخدمات والسلع في

المحلي من خلال إشراك

سلطة المياه الفلسطينية

المنطقة من قبل المقاولين

المقاولين المحليين

ووزارة الصحة ووزارة العمل

العطاءات؛
-

مسؤولية الرصد
والإنفاذ
الصحة ،وزارة العمل

زيارات دورية من قبل

والعمال
تقديم التدريب والتفتيش

المقاول ،وحدة تنسيق

مستوى متوسط من المخاطر

التزام المقاول بلوائح الصحة

على عمال البناء

والسلامة .يطلب من المقاول

في مجال السلامة؛

المشروع ،وزارة العمل،

تطوير استجابات الطوارئ

-

الإبلاغ عن جميع الحوادث؛

وزارة الصحة

الصحة العامة

المناسبة مقدما .توفير معدات

-

تصحيح الظروف غير الآمنة؛

والمهنية

الإسعافات الأولية في الموقع.

-

مراجعة الدليل وخطة

المخاطر الصحية المحتملة

توفير إشارات توعية وتعليمات

على السكان أثناء البناء ،أي

من قبل المقاول.

المقاول

-

الاستجابة للطوارئ؛
-

وضع وتنفيذ برنامج تدريبي،
يشرف عليه المالك

الحوادث في مواقع الحفر
المقاول

المواقع الأثرية التي يمكن

يجب على المقاول أن يراقب

الكشف عنها خلال نشاط البناء.

باستمرار أي أدلة أثرية كشفت

المفتش فورا عن أي مادة

التراث التاريخي

أثناء البناء ،ويطلب منه إبلاغ

يتم اكتشافها .يجب على

والثقافي

وزارة السياحة والآثار على الفور

المقاول توثيق وقت وتاريخ

لإجراءات الحماية المناسبة.

اكتشاف المواد ووقت

-

على المقاول أن يبلغ

المقاول ،وحدة تنسيق
المشروع ،وزارة
السياحة والآثار.

وتاريخ اتصاله مع وزارة
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خلال مرحلة البناء
الجوانب البيئية
والاجتماعية

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

مسؤولية الرصد
والإنفاذ

السياحة والآثار؛
-

على وزارة السياحة والآثار
زيارة الموقع والموافقة على
حدود الموقع المعينة.
ويقوم مفتش المشروع
برصد الأنشطة القريبة من
الحدود المقررة.

تغيير في طبيعة المشهد من

-

موقع البناء

مراقبة تسوية الموقع
وتجهيزه .لا ينبغي تسرب أي

المقاول

-

عمليات التفتيش الدورية

سلطة جودة البيئة

من قبل سلطة جودة البيئة.

نفايات قديمة.

الناحية الجمالية

-

تحسين المشهد؛

-

الحفاظ على المنشآت،
ومراقبة إجراءات التخزين
الجيدة ،والحفاظ على
المرافق والمواقع نظيفة
معتنى بها؛ وإدراج ذلك في
دليل التشغيل والصيانة.
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مرحلة التشغيل
الجوانب البيئية

التأثير السلبي المحتمل

الإجراءات التخفيفية

في غياب نظم جمع المياه

لا يسمح بأي تسرب للمياه

العادمة ،فإن نوعية المياه

العادمة إلى المناطق المجاورة.

الجوفية يمكن أن تتدهور بشكل

إجراء فحوصات منتظمة لجودة

نظام المياه

كبير .ومن شأن تركيب مثل

المياه الجوفية.

الجوفية

هذه النظم أن يقلل أو يزيل

والاجتماعية

مسؤولية التنفيذ

إجراءات وتدابير الرصد

مسؤولية الرصد
والإنفاذ

تسرب المياه العادمة المنزلية
غير المعالجة إلى المياه
الجوفية.
البنية التحتية

تحسين خدمات المياه والصرف

والخدمات العامة

الصحي

النواحي

تحسين نوعية الحياة الحالية

الاجتماعية

والمستقبلية في المجتمعات

والاقتصادية

المحلية المستهدفة فيما يتعلق

الصحة العامة

بالصحة العامة.

والمهنية
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 9.0نموذج تقرير الرصد الشهري للحمايات
جدول ( :)75تقرير الرصد الشهري للحماية
الإجراء
تواريخ الرصد والتفتيش
الرقم
التخفيفي

حالة الامتثال

الإجراءات التصحيحية اللازمة

الشكاوى الواردة:
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جدول ( :)70تقرير رصد الجمايات
مشروع
برنامج
تطوير
الأمن
i
المائي

موقع المشروع
ومعلومات
ii
الاتصال

التاريخ

iii

الجدول )أ)
(فحص الآثار
البيئية
والاجتماعية)
المنجزة

التاريخ

iii

الجدول (ب)
(فحص إعادة
التوطين
القسري) المنجز

التاريخ

iv ،iii

استكمال نموذج رصد
الحمايات البيئية
والاجتماعية

v

عدد
الشكاوى
المقدمة

دورية زيارات
الموقع viمن
قبل الاخصائي
البيئي
والاجتماعي،
بخصوص
التقرير
المرحلي
الربعي

زيارات الموقع من
قبل سلطة جودة
البيئة  ،vii, viiiبخصوص
التقرير المرحلي
الربعي

الملاحظات/
القضايا

.i

ينبغي أن يتضمن تقرير رصد الحمايات صف لكل مشروع مقترح ومقبول؛

.ii

وينبغي أن يكون لكل مشروع من مشاريع التشييد /التأهيل صف خاص به؛

.iii

التواريخ الدقيقة التي تم فيها الانتهاء من كل نموذج (الجدول أ ،الجدول ب ،مراقبة بناء المشروع) ،لكل مشروع ،يجب أن تكون مكتوبة في
مخطط التقرير المرحلي الربعي .وينبغي نسخ هذه التواريخ من التواريخ الموجودة على النماذج؛

.iv

ينبغي تعبئة نموذج رصد الحمايات البيئية والاجتماعية بشأن التشييد /إعادة التأهيل مرة كل شهر -في الإطار الزمني من بداية البناء،
عبر مرحلة التشييد وحتى نهاية التشييد .ويتوقف تواتر الزيارات الميدانية (وشكل الإنجاز) على حجم المشروع وتعقيده؛

.v

كما لوحظ في الملاحظة  ،iiينبغي أن يكون هناك مسار للتقارير لكل مشروع حتى نعلم المشروع الذي وردت فيه الشكاوى .يتم تسجيل
" "1إذا لم يتم استلام أي شكاوى .وفي حالة تلقي أي شكاوى ،ينبغي أن تكون هناك فقرة منفصلة لكل مشروع ذي صلة .وينبغي أن
تتضمن هذه الفقرة وصفا لما يلي:
 .aما هي الشكاوى؛
 .bآلية تسجيل مقدم المشروع /المقاول الفرعي للشكاوى؛
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 .cآلية استجابة مقدم المشروع /المقاول الفرعي للشكاوى؛
 .dآلية رد مقدم المشروع /المقاول الفرعي على الشخص المشتكي (هل كان هناك متابعة مع الشخص الذي اشتكى)؛
 .eآلية تسجيل مقدم المشروع /المقاول الفرعي كل شكوى على أساس أنها مغلقة /تم حلها؛
.vi

هذا العمود هو لتسجيل وتيرة زيارات الموقع من قبل الأخصائي البيئي والاجتماعي .ويمكن أن يكون هذا إما رقما أو وصفا ("مرة واحدة
على الأقل" و "أسبوعيا أثناء مرحلة التشييد" و "يوميا أثناء مرحلة التشييد" ،وما إلى ذلك)؛

.vii

من المتوقع أن تتم زيارة كل مشروع من مشاريع التشييد /إعادة التأهيل مرة واحدة على الأقل أثناء البناء ،وإذا تجاوزت فترة البناء شهرا
واحدا ،مرة في الشهر .ومع ذلك ،قد لا يكون الحال أن كل مشروع يتم زيارته خلال فترة كل تقرير مرحلي ربعي ،حيث أن بعض المشاريع
قد لا تكون بدأت بأعمال البناء ،أو بدلا من ذلك ،قد تم الانتهاء من البناء؛

.viii

من المتوقع أن یتم توضیح المزید من زيارات الموقع حیث تم العثور علی القضایا في القسم المکتوب من التقرير المرحلي الربعي.
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نموذج رصد الحماية البيئية والاجتماعية لمشاريع برنامج تطوير الأمن المائي
 .Aالترتيبات المؤسسية والتوثيق
 .0هل تبين أن للمشروع آثارا بيئية واجتماعية سلبية؟ نعم ___ لا ___
إذا كانت الإجابة "نعم" ،فهل قام المقاول بتعيين أخصائي بيئي واجتماعي /مهندس
موقع؟ نعم ___ لا ___
 .7هل لدى المقاول نسخة من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؟ نعم ___ لا ___
 .0هل يتسبب المشروع في آثار بيئية أو اجتماعية سلبية أو إزعاج؟ نعم ___ لا______
إذا كانت الإجابة "نعم" ،فهل المقاول هو الذي يبذل العناية البيئية الواجبة (التخفيف)
على النحو الذي تقتضيه خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (على سبيل المثال الإجراءات
المتعلقة بالحياة البرية النباتية والحيوانية ،الغبار ،الضوضاء والنفايات)؟ نعم ___ لا______
ملاحظات:
…………………………………………...................................................................................................
……..............................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 .4ھل یتم مراقبة الامتثال البیئي والمخاطر الاجتماعية والإبلاغ عنھا في تقاریر
الإشراف؟ نعم ___ لا _____
 .5هل يشمل فريق إدارة المشروع في الهيئات المحلية موظفين مختصين بالشؤون
البيبئة والاجتماعية أو استشاريين؟ نعم ___ لا _____
إذا كانت الإجابة "نعم" ،فهل تم تدريب الفرد المذكور أعلاه على خطة الإدارة البيئية
والاجتماعية وسياسات الحماية للبنك الدولي؟ نعم ___ لا_____
 .0هل يشمل فريق إدارة مشروع في الحكم المحلي أخصائي رصد وتقييم؟ نعم ___ لا
_____
 .2هل تتضمن تقارير سير العمل في المشروع المعلومات المتعلقة بالامتثال البيئي
(مرفق منفصل أو فقرات)؟ نعم ___ لا _____
ملاحظات عامة حول الآثار الاجتماعية والبيئية:
…………………………………………...................................................................................................
.……..............................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................
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التلوث ،التدهور ،وانجراف التربة
 .2هل يتطلب المشروع كميات كبيرة من المواد الخام ومواد البناء (مثل نقلها من
محجر)؟ نعم ___ لا _____
 .9هل لدى المقاول إذن مكتوب من السلطات المختصة لاختيار موقع المحجر؟ نعم
___ لا _____
 .01هل يحصل المشروع على رمال أو حصى من قاع النهر أو مصدر بديل آخر غير
المحجر المحدد؟ نعم ___ لا_____
 .00هل ينطوي المشروع على قطع الأشجار أو النباتات الأخرى؟ نعم ___ لا _____
 .07هل يتسبب المشروع في تدهور أي من الأراضي الرطبة أو الجداول أو المناطق
الطبيعية الأخرى؟ نعم ___ لا _____
 .00هل ينتج المشروع كميات كبيرة من النفايات المتبقية (النفايات الصلبة /السائلة)؟
نعم ___ لا ____
 .04هل يتسبب المشروع في تلوث التربة أو المياه (على سبيل المثال من النفط
والشحوم والوقود والمعدات)؟ نعم ___ لا______
 .05هل يستخدم المشروع أي مواد كيميائية مما يسبب تلوث التربة والمياه؟ نعم ___
لا______
 .00هل تنطوي أو تنتج أنشطة المشروع مواد ونفايات خطرة؟ نعم ___ لا _____
إذا كانت الإجابة "نعم" ،هل يتم التعامل معها و /أو التخلص منها على النحو المحدد في
خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وفي المواقع المحددة مسبقا والموافق عليها؟ نعم ___
لا _____
 .02هل يتسبب المشروع في أي آثار بيئية سلبية تراكمية أو آثار بيئية سلبية غير متوقعة
تتجاوز نطاق المشروع؟ نعم ___ لا_____
ملاحظات:
…………………………………………...................................................................................................
.……..............................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................
 .02هل تم خلال فترة تنفيذ المشروع أي "فرص اكتشاف" (على سبيل المثال ،التحف،
المقابر ،مواقع التراث الثقافي و  /أو القطع الأثرية)؟ نعم ___ لا_____
إذا كانت الإجابة "نعم" ما الإجراء الذي تم اتباعه المشروع؟ ملاحظة:
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…………………………………………...................................................................................................
……................................................................................................................................................
......……………………………………...................................................................................................
ملاحظات عامة:
…………………………………………...................................................................................................
……................................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 .Bصحة وسلامة المجتمع
 .0هل هناك أي مخاوف /شكاوى مجتمعية تتعلق بالآثار البيئية السلبية؟
إذا كانت الإجابة "نعم" ،فهل يجري تناولها؟ نعم ___ لا _____
 .7هل يوجد عمال في الموقع مجهزين بمعدات الحماية الشخصية؟ نعم ___ لا_____
 .0هل يسبب المشروع مشكلة تتعلق بسلامة المرور أو سلامة المشاة؟ نعم ___
لا_____
 .4هل لدى المقاول إمدادات طبية طارئة كافية (مستلزمات الإسعافات الأولية) في
الموقع؟ نعم ___ لا ____
 .5هل يسبب المشروع قضايا بيئية متعلقة بالصرف الصحي (أيضا المياه الراكدة)؟
نعم ___ لا ____
إذا كانت الإجابة "نعم" ،هل يتم تطبيق الإجراءات التخفيفية؟ نعم ___ لا _____
ملاحظات عامة:
…………………………………………...................................................................................................
……................................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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راجعه وصححه

وأعده
قيّمه
ّ

الإسم:

الاسم:

المسمى الوظيفي:

الأخصائي البيئي والاجتماعي

التاريخ:

التاريخ:
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 9.2المتطلبات البيئية للمقاولين
عام
 .0تنطبق هذه المبادئ التوجيهية البيئية العامة على أي عمل يتعين القيام به في إطار
مشروع برنامج تطوير الأمن المائي .وبالنسبة لبعض مواقع العمل التي تنطوي على
قضايا بيئية و /أو اجتماعية محددة ،يتم إعداد خطة محددة للإدارة البيئية والاجتماعية
و إدراجها في عقود الأعمال .بالإضافة إلى هذه المبادئ التوجيهية ،يجب على المقاول أن
يمتثل لأي خطة إدارة بيئية واجتماعية محددة للأعمال التي يكون مسؤولا عنها .يجب أن
يقوم صاحب المشروع بإبلاغ المقاول عن خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه لمواقع
عمل معينة ،لكي يعد استراتيجية عمله ويخطط لمراعاة الأحكام ذات الصلة من خطة
الإدارة البيئية والاجتماعية .إذا فشل المقاول في تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
المعتمدة بعد تعليمات مكتوبة من قبل جهة الإشراف للوفاء بالتزامه في غضون الوقت
المطلوب ،يحتفظ صاحب المشروع بالحق في ترتيب تنفيذ الإجراء المفقود من قبل
طرف ثالث وعلى حساب المقاول.
 .7على الرغم من التزام المقاول بموجب البند أعلاه ،يجب على المقاول تنفيذ جميع
التدابير اللازمة لتجنب الآثار البيئية والاجتماعية الضارة غير المرغوب فيها حيثما أمكن،
واستعادة مواقع العمل إلى معايير مقبولة ،والالتزام بأي من متطلبات الأداء البيئي
المحددة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية حيثما تنطبق خطة الإدارة البيئية
والاجتماعية.
 .0تنطبق هذه المبادئ التوجيهية البيئية ،وكذلك أي خطة إدارة بيئية واجتماعية محددة،
على المقاول .كما أنها تنطبق على أي مقاولين فرعيين موجودين في مواقع عمل
المشروع بناء على طلب المقاول وبإذن من صاحب المشروع.
الإجراءات العامة لحماية البيئة
 .0بصفة عامة ،تشمل إجراءات حماية البيئة الواجب اتخاذها في أي موقع عمل على سبيل
المثال لا الحصر:
 .aالتقليل من تأثير الغبار على البيئة ،والناتج عن مواقع الأعمال الأرضية ،المعدات
ذات الاهتزاز ،أو حركة المرور المتصلة بأعمال البناء على الطرق المؤقتة أو
القائمة ،وما إلى ذلك؛ لضمان السلامة والصحة وحماية العمال والمجتمعات
المحلية التي تعيش بالقرب من مواقع العمل والطرق.
 .bالتأكد من أن مستويات الضوضاء المنبعثة من الآلات والمركبات وأنشطة البناء
الصاخبة (مثل الحفر والتفجير) تتماشى مع المعايير الفلسطينية ،وأن يتم الحفاظ
عليها في حدها الأدنى لسلامة وصحة وحماية العمال والمجتمعات المجاورة.
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 .cضمان الحفاظ على أنظمة تدفق المياه القائمة في الأنهار ،الجداول ،والقنوات
الطبيعية الأخرى أو قنوات الري و /أو إعادة إنشائها حيثما تعطلت بسبب
الأعمال التي يجري تنفيذها.
 .dمنع أي مادة تتولد عن أعمال البناء ،بما في ذلك البيتومين ،الزيوت ،مواد
التشحيم ،والمياه العادمة المستخدمة أو الناتجة أثناء تنفيذ الأعمال ،من العبور
إلى الأنهار ،الجداول ،وقنوات الري وغيرها من المسطحات المائية الطبيعية/
الخزانات.
 .eتجنب أو الحد من وجود المياه الراكدة في الثقوب ،والخنادق وما إلى ذلك.
 .fمنع وتقليل آثار المحاجر ،استجلاب التربة ،تراكم وبناء مخيمات البناء المؤقتة
وطرق الوصول على البيئة الفيزيائية الحيوية؛ بما في ذلك المناطق المحمية
والأراضي الصالحة للزراعة؛ والمجتمعات المحلية ،ومستوطناتها .استعادة وإعادة
تأهيل جميع المواقع.
 .gعند اكتشاف القبور والمقابر والمواقع الثقافية من أي نوع ،بما في ذلك التراث
القديم ،والآثار أو أي شيء قد يكون أو يعتقد أنه ذا أهمية أثرية أو تاريخية أثناء
تنفيذ الأعمال؛ فإنه يجب على الفور إبلاغ صاحب المشروع عن هذه الاكتشافات
(وحدة تنسيق المشروع وسلطة المياه الفلسطينية)؛ وأن يتم الاتصال بالوزارة
المسؤولة (وزارة السياحة والآثار) على وجه السرعة من أجل تنفيذ التدابير الرامية
إلى حماية هذه الموارد التاريخية أو الأثرية.
 .hمنع عمال البناء من الانخراط في استغلال الموارد الطبيعية مثل الصيد وصيد
الأسماك وجمع المنتجات الحرجية أو أي نشاط آخر قد يكون له أثر سلبي على
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.
.i

حظر نقل الأسلحة النارية في المركبات ذات الصلة بالمشروع.

.j

حظر نقل أي طرف ثالث في المركبات المتعلقة بالمشروع.

 .kتنفيذ تدابير مكافحة انجراف التربة؛ من أجل تجنب الجريان السطحي ومنع
ترسب الطمي ،وما إلى ذلك.
.l

ضمان توفير مرافق النفايات والصرف الصحي ومياه الشرب في مخيمات عمال
البناء.

 .mالتأكد من استخدام المواد المحلية ،قدر المستطاع ،لتجنب استيراد المواد
الأجنبية والنقل لمسافات طويلة.
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 .nضمان السلامة العامة ،وتلبية متطلبات السلامة المرورية الفلسطينية عند
تشغيل الأعمال لتجنب الحوادث.
 .oالتأكد من ترسيم أي خندق أو حفرة أو ثقب أو أي معالم خطرة أخرى بشكل
مناسب ووضع علامات /إشارات تحذيرية لمنع تدخل أي طرف ثالث وتشكيل
خطر على سلامته.
 .pالامتثال لحدود السرعة الفلسطينية ،وأن تتوافق أية حركة مرور متعلقة بالبناء
في مواقع المشاريع ،مع حدود السرعة التالية ما لم تكن حدود السرعة
الفلسطينية أقل:
 .iالمناطق المأهولة 51 :كم  /ساعة
 .iiالطريق المفتوح 91 :كم  /ساعة
 .qالتأكد من أنه ،حيثما تكون القوة العاملة اليومية غير المهرة ضرورية ،يتم
توظيف هؤلاء العمال من المجتمعات المجاورة.
 .rالامتثال عموما مع أي متطلبات للقانون واللوائح الفلسطينية.
 .7إلى جانب الفحص المنتظم للمواقع من قبل جهة الإشراف التي يتم تعيينها من قبل
صاحب المشروع للالتزام بشروط العقد ومواصفاته ،يجوز لصاحب المشروع تعيين
مفتش بيئي للإشراف على الامتثال لهذه الشروط البيئية وأي تدابير تخفيف مقترحة.
ويجوز لمسؤولي سلطة جودة البيئة ،إجراء مهام تفتيش مماثلة .وفي جميع الحالات،
ووفقا لتوجيهات جهة الإشراف التابعة لصاحب المشروع ،يجب على المقاول الامتثال
للتوجيهات من هؤلاء المفتشين.
أعمال الحفر
 .0سوف يتأكد المقاول من أن سوائل الحفر ،طين الحفر ،المضافات الطينية وأية مواد
كيميائية أخرى تستخدم في الحفر في أي موقع بناء تتوافق مع متطلبات الصحة
والسلامة الفلسطينية .وبصفة عامة ،لن تستخدم إلا المواد القابلة للتحلل الحيوي .قد
يطلب من المقاول تقديم وصف تفصيلي للمواد التي يعتزم استخدامها للمراجعة
والموافقة عليها من قبل صاحب المشروع .وفي الحالات التي تستخدم فيها المواد
الكيميائية ،يجب مراعاة السمات العامة لسياسة الحماية للبنك الدولي " 4.19مكافحة
الآفات".
 .7سيتم إعادة تدوير سوائل الحفر أو التخلص منها وفقا للوائح الفلسطينية في مكب
نفايات المصرح به .إذا لم يتم التخلص من سوائل الحفر بطريقة عملية ،وفي حال توفر
قطعة أرض بالقرب من موقع الحفر وخالية من أي حقوق استخدام ،يمكن أن يؤذن
للمقاول بالتخلص من سوائل الحفر بالقرب من موقع الحفر .في هذه الحالة ،سوف
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يطلب من المقاول أن يقدم إلى صاحب المشروع أدلة مستحقة على الغياب التام للآثار
البيئية المحتملة ،مثل اختبارات العصارة المعتمدة من قبل مختبر متفق عليه .في هذه
الحالة ،سيتم تجفيف سوائل الحفر في الموقع ،خلطها مع التربة ونشرها (فردها) في
الموقع.
 .0سيتم استعادة أي موقع ،يتأثر بأعمال الحفر ،إلى حالته الأولى .وينطبق ذلك على
منصات الحفر ،وطرق الوصول ،ومناطق التدريج ،وما إلى ذلك .وسيتم نزع التربة
السطحية قبل أي ردم ،وتخزينها بالقرب من موقع البناء ،والاستعاضة عنها في موقعها
الأصلي عند إعادة تأهيل المنطقة المتضررة من الأعمال.
 .4عندما تتقاطع طبقات المياه الجوفية المتعاقبة مع أعمال الحفر ،وبناء على أمر من جهة
الإشراف على العمل ،قد يطلب من المقاول اتخاذ تدابير لعزل طبقات المياه الجوفية
عن التلوث من بعضها البعض.
 .5سوف يتخذ المقاول جميع التدابير لتجنب التلوث البكتيري أو الكيميائي للطبقات
الجوفية المتقاطعة من قبل معدات الحفر .وبالمثل ،فإن المقاول سوف يتخذ جميع
التدابير لتجنب التلوث البكتيري أو الكيميائي لطبقات المياه الجوفية المتقاطعة من
السطح من خلال توفير غطاء محكم.
 .0عند تشحيم معدات الحفر ،فإن المقاول سوف يتجنب أي تلوث التربة .وفي حالة حدوث
انسكاب هيدروكربوني محدود ،يقوم المقاول بوضع الهيدروكربونات المسكوبة والتربة
الملوثة في براميل مختومة والتخلص منها في منشأة معتمدة لإدارة النفايات.
 .2ما لم يتم الطلب من قبل المقاول على النحو الواجب و يؤخذ الإذن من قبل جهة
الإشراف ،لا يسمح بتزويد معدات الحفر أو المركبات لموقع الحفر.
خطوط الأنابيب
 .0لا يجوز ترك الخندق مفتوحا لأكثر من  2أيام ،إلا إذا أذنت بذلك جهة الإشراف على النحو
الواجب وبناء على طلب المقاول .يجب ترسيم الخنادق وغيرها من أعمال الحفر و /أو
وضع علامات عليها لتجنب تدخل أي طرف ثالث.
 .7يتم تطبيق الشروط العامة المتعلقة بنزع التربة السطحية ،تخزينها و إرجاعها إلى مكانها
الأول.
 .0سوف يتخذ المقاول تدابير للتخلص من المياه المستخدمة لاختبارات الضغط بطريقة لا
تؤثر على المجتمعات المجاورة.
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إدارة النفايات
 .0يجب تخزين جميع البراميل ،الحاويات ،والأكياس وما إلى ذلك والتي تحتوي على النفط/
الوقود /المواد التي تغطي السطوح وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة في مواقع
البناء؛ وذلك في منطقة مغلقة و /أو منطقة حرة من أجل احتواء الانسكاب المحتمل.
يجب جمع جميع حاويات النفايات والقمامة وأية نفايات أخرى يتم توليدها أثناء البناء
والتخلص منها في مواقع التخلص المحددة ،بما يتماشى مع قوانين /أنظمة إدارة
النفايات الفلسطينية المعمول بها .وفي هذا الجانب ،لا يسمح باستخدام أي مواد تحتوي
على الاسبستوس ،والتي يجب ذكرها بوضوح في المواصفات ووثائق المناقصة والعقد.
 .7يجب أن يتم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة من مناطق
التخزين ،وورش العمل ،وأماكن السكن ،وعموما من مواقع المخيمات قبل أن يتم
تصريفها في نظام الصرف بما يتماشى مع اللوائح الحكومية المطبقة لمكافحة تلوث
المياه.
 .0يجب جمع الزيوت المستعملة في أعمال الصيانة ،وتخزينها بشكل صحيح في حاويات
محكمة الإغلاق ،وإما التخلص منها بشكل مناسب في مواقع معينة أو إعادة تدويرها.
 .4يجب أن يتم الحد من دخول الجريان السطحي إلى مواقع البناء ،والمناطق المرحلية،
ومواقع المخيمات ،عن طريق إنشاء قنوات تحويل أو إنشاء هياكل مثل السدود،
المصارف والسواتر وما إلى ذلك للحد من احتمالات انجراف التربة وتلوث المياه.
 .5لا يجوز ترك مخلفات البناء في أكوام على طول الطريق ،ولكن يتم إزالتها وإعادة
استخدامها أو التخلص منها يوميا.
 .0حيثما تكون مواقع التفريغ المؤقتة لنواتج الحفر النظيفة ضرورية ،فإنه من الضروري أن
تكون موجودة في المناطق التي توافق عليها جهة الإشراف التابعة لصاحب المشروع،
حيث لن تؤدي إلى انجراف إضافي .ويجب تسوية أي تعويض يتعلق باستخدام هذه
المواقع قبل استخدامها.
 .2يجب أن توافق جهة الإشراف والسلطات المحلية المختصة و /أو ذات الصلة على
مناطق التخزين المؤقت للمواد الخطرة مثل المواد الصلبة والسائلة الملوثة قبل بدء
العمل .ويتم التخلص من هذه النفايات في المواقع المعتمدة والموافق عليها.
المحاجر ومناطق الاستجلاب
 .0يجب على المقاول الحصول على التراخيص /التصاريح المناسبة من السلطات المختصة
لتشغيل المحاجر أو مناطق الاستجلاب .يجب أن تخضع مواقع المحاجر والاستجلاب
للمراجعة والموافقة من قبل السلطات المحلية والوطنية ذات الصلة.
 .7مواقع الاستخراج الجديدة:
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 .aيجب ألا تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من المناطق السكنية ،المناطق
الأثرية والمواقع الثقافية -بما في ذلك الكنائس والمقابر والأراضي الرطبة أو أي
عنصر بيئي آخر ذا قيمة ،أو على أرض مرتفعة أو شديدة الانحدار.
 .bألا تكون موجودة في أو مجاورة لمسطحات مائية ،ينابيع ،آبار وحقول الآبار.
 .cألا تكون موجودة في أو بالقرب من محميات ،غابات ،مواطن طبيعية أو حدائق
وطنية.
 .dيجب أن يتم تصميمها وتشغيلها في منظور إعادة تأهيل سهلة وفعالة .ويفضل
أن تكون من المناطق ذات الغطاء النباتي المتدني مثل الأراضي المسطحة أو
العارية ،أو المناطق المغطاة بالعشب فقط أو مغطاة بشجيرات أقل من  0.5متر
في الارتفاع.
 .eيجب أن يكون لها حدود واضحة ومحددة للحد من إزالة الغطاء النباتي ومخاطر
السلامة للأطراف الثالثة.
يجب أن يتوافق الترخيص /التصريح بتشغيل المحاجر ،ومناطق الاستجلاب ومواقع
الاستخراج الجديدة مع سياسة الحماية للبنك الدولي  4.07ويجب أن تتضمن الأحكام
المذكورة أعلاه .وينبغي النظر في الآثار البيئية والاجتماعية ذات الصلة لعملية
الترخيص /التصريح في فحص مشاريع البرنامج.
 .0تقتصر إزالة الغطاء النباتي على المنطقة المطلوبة للتشغيل الآمن لأعمال البناء .ولا
يجوز إجراء أي اقتصاص في الغطاء النباتي قبل أكثر من شهرين من بدء الأعمال.
 .4يجب أن تقع مناطق التخزين في المناطق التي يمكن أن تكون فيها الأشجار أو العوائق
الطبيعية الأخرى بمثابة حواجز لمنع تلوث الغبار ،وبصورة عامة على مسافة بعيدة عن
الأماكن السكنية .يجب أن تؤخذ الرياح بعين الاعتبار عند تحديد مناطق التخزين .يجب
بناء المصارف المحيطة حول مناطق التخزين.
 .5يجب على المقاول التخلص من أي مواد زائدة وفقا لمبادئ هذه الإرشادات ،وأي خطة
إدارة بيئية واجتماعية معمول بها ،في المناطق التي توافق عليها السلطات المحلية و/
أو جهة الإشراف.
إعادة تأهيل الأعمال ومواقع المخيمات
 .0يجب نزع التربة السطحية وإزالتها وتخزينها لأعمال إعادة التأهيل اللاحقة .لا يجوز نزع
التربة عندما تكون رطبة .لا يتم تخزين التربة السطحية في أكوام كبيرة أو عالية .يوصى
بالتلال المنخفضة التي لا تزيد عن  0إلى  7متر.
 .7بصفة عامة ،يجب أن تتبع إعادة تأهيل الأعمال ومواقع المخيمات المبادئ التالية:
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 .aإلى أقصى حد ممكن عمليا ،إعادة أنماط التصر يف الطبيعية حيث تم تغييرها أو
إفسادها.
 .bإزالة المواد السامة والتخلص منها في مواقع محددة .إعادة تعبئة مناطق الحفر
بالتربة أو التربة السطحية الخالية من المواد غير المحلية التي يمكن أن تلوث
المياه الجوفية والتربة.
 .cضمان إرجاع شكل الأرض على ما كان عليه؛ وذلك لكي تصبح مستقرة و يتم
تصريفها بشكل كاف ومناسبة للاستخدام المرغوب للأراضي على المدى
الطويل ،وتسمح بالتجدد الطبيعي للغطاء النباتي.
 .dتقليل الانجراف بفعل الرياح والماء سواء أثناء أو بعد عملية الاسترجاع.
إدارة المياه اللازمة لأغراض البناء
 .0يجب على المقاول أن يتجنب بأي حال من الأحوال التأثير على احتياجات المياه
للمجتمعات المحلية .وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب تقديم أي استخراج مؤقت للمياه
لاحتياجات البناء من المياه الجوفية أو السطحية إلى عملية التشاور المجتمعية التالية:
 .aتحديد استخدامات المياه التي قد تتأثر بالاستخراج المخطط للمياه،
 .bالتشاور مع جميع القطاعات المستخدمة للمياه حول استخراج المياه المخطط
لها،
 .cوفي حالة تحديد أي تعارض /تضارب محتمل ،يجب إبلاغ السلطة المشرفة.
يتم توثيق عملية التشاور هذه من قبل المقاول (محضر الاجتماع) للمراجعة والموافقة
النهائية على سحب المياه من قبل جهة الإشراف التابعة لصاحب المشروع.
 .7لا يتم استخراج المياه السطحية أو الجوفية إلا بعد التشاور مع المجتمع المحلي على
النحو المذكور وبعد الحصول على إذن من السلطة المختصة.
 .0يحظر استخراج المياه من الأراضي الرطبة.
 .4يتم تقديم طلب الموافقة على السدود المؤقتة على المجاري والأنهار إلى جهة الإشراف.
ويجب أن يتم ذلك بطريقة تتجنب تعطيل إمدادات المياه في المجتمعات المحلية
الواقعة في مصب النهر ،والحفاظ على التوازن البيئي لنظام النهر.
 .5لا يسمح بدخول مياه البناء التي تحتوي على النفايات الصلبة أو السائلة ،وخاصة
الأسمنت والنفط ،إلى ممرات تصريف المياه الطبيعية .وبالمثل ،فإنه لا يجوز تصريف
المياه الناتجة من غسل المعدات في المجاري المائية أو مصارف الطرق .يتم تحديد
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مواقع تصريف مياه الغسيل وفقا لذلك .وما لم تكن ظروف الموقع غير مواتية ،فإنه
سيتم تصريفها بشكل عام من خلال الحفر أو ما شابه ذلك.
 .0يجب أن تكون نفايات الموقع وأماكن التخزين المؤقتة بعيدة عن نظام التصر يف ،ويجب
أن يتم توجيه الجريان السطحي بعيدا عن أماكن التخزين لمنع الانجراف.
إدارة المرور وسلامة المجتمع
 .0يجب أن يتم تحديد موا قع طرق الوصول المؤقتة بالتشاور مع المجتمع المحلي واستنادا
إلى نتائج الفحص ،وخاصة في البيئات الهامة أو الحساسة .ويجب ألا تجتاز طرق
الوصول المؤقتة مناطق الأراضي الرطبة أو المناطق الحساسة بيئيا الأخرى .يجب أن يتم
عرض إنشاء أي طر يق وصول على عملية تشاور مسبقة مع المجتمعات التي يحتمل أن
تتأثر والتي يجب توثيقها (محاضر الاجتماعات) لمراجعة جهة الإشراف والموافقة عليها.
 .7عند الانتهاء من الأعمال المدنية ،يجب أن يتم إزالة جميع طرق الوصول المؤقتة وإعادة
تأهيلها.
 .0يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انبعاثات الغبار الناتجة عن الحركة المرورية في
المشروع.
 .4يجب أن تكون الحدود القصوى للسرعة لأي حركة مرورية مرتبطة بالبناء في مواقع
المشاريع ما يلي ،إلا إذا كانت حدود السرعة الفلسطينية أقل محليا:
 .aالمناطق المأهولة 51 :كم  /ساعة
 .bالطريق المفتوح 91 :كم  /ساعة.
جمع والتخلص من المكونات المتقادمة التي وجدت من قبل أعمال إعادة التأهيل
 .0يجب جمع المواد المتقادمة وعناصر البناء مثل المعدات الكهروميكانيكية ،الأنابيب،
الملحقات والهياكل المدمرة والتخلص منها بطريقة توافق عليها جهة الإشراف .يجب
على المقاول الاتفاق مع جهة الإشراف على العناصر التي سيتم تسليمها إلى مقر
صاحب المشروع  ،والتي سيتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها ،والتي سيتم التخلص
منها في مواقع المكبات المعتمدة.
 .7أي مادة من مواد الأسبستوس يتم الكشف عنها عند تنفيذ أعمال إعادة التأهيل تعتبر
مواد خطرة ويتم التخلص منها في منشأة معينة.
الأضرار بالممتلكات
 .0في حال تم إلحاق الضرر بالممتلكات من قبل المقاول ،عمدا أو عن طريق الخطأ ،فإنه
يجب عليه إصلاح الممتلكات حتى يصل إلى رضا المالك وعلى حسابه الخاص .كما يجب
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على المقاول أن يحصل من المالك /المستخدم على شهادة لكل عملية لإصلاح تفيد
بأن الضرر قد تم على نحو مرض من أجل تعويض صاحب عن الشكاوى اللاحقة.
خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمقاول
 .0في غضون  0أسابيع من توقيع العقد ،يقوم المقاول بإعداد خطة إدارة للصحة والسلامة
والبيئة لضمان الإدارة الكافية للجوانب الصحية والسلامة والبيئية والاجتماعية للأعمال،
بما في ذلك تنفيذ متطلبات هذه الشروط العامة وأي متطلبات محددة من خطة الإدارة
البيئية والاجتماعية للأعمال.
 .7يجب على خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئية للمقاول أن تتضمن ما لا يقل عن:
 .aوصف للإجراءات والأساليب اللازمة للامتثال لشروط الإدارة البيئية العامة هذه،
وأي شروط محددة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛
 .bوصف لتدابير التخفيف المحددة التي سيتم تنفيذها للحد من الآثار السلبية؛
 .cوصف لجميع أنشطة الرصد المخطط لها وإعداد التقارير؛ و
 .dالآليات التنظيمية والإدارية والتقارير الداخلية التي وضعت لهذا الغرض.
 .0سيتم مراجعة خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمقاول والموافقة عليها من قبل
صاحب المشروع قبل بدء الأعمال .يجب أن توضح هذا المراجعة ما إذا كانت الخطة
تغطي جميع الآثار المحددة ،وتحدد التدابير المناسبة لمواجهة أي آثار محتملة.
تقارير الصحة والسلامة والبيئة
 .0يجب على المقاول إعداد تقارير مرحلية نصف شهرية لصاحب المشروع عن الامتثال
لهذه الشروط العامة ،وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع إن وجدت ،خطة إدارة
الصحة والسلامة والبيئة الخاصة به .وستتضمن تقارير المقاول معلومات عن:
 .aإجراءات إدارة الصحة والسلامة والبيئة /التدابير المتخذة ،بما في ذلك الموافقات
المطلوبة من السلطات المحلية أو الوطنية؛
 .bالمشاكل التي تمت مواجهتها فيما يتعلق بجوانب الصحة والسلامة والبيئة
(الحوادث ،بما في ذلك التأخير ،وعواقب التكلفة ،وما إلى ذلك نتيجة لذلك)؛
 .cعدم الامتثال لمتطلبات العقد من جانب المقاول؛
 .dالتغيرات في الافتراضات والشروط والتدابير والتصاميم والأعمال الفعلية فيما
يتعلق بجوانب الصحة والسلامة والبيئة؛ و
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 .eالملاحظات ،المخاوف التي أثيرت و /أو القرارات المتخذة فيما يتعلق بإدارة
الصحة والسلامة والبيئة خلال اجتماعات الموقع.
 .7يجب أن يتم الإبلاغ عن أي حوادث هامة تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة في أقرب وقت
ممكن عمليا .وعليه ،يجب أن يتم الإبلاغ عن الحوادث بشكل فردي .يجب على المقاول
الاحتفاظ بسجلاته الخاصة بصحة وسلامة ورفاه الأشخاص ،والضرر بالممتلكات .ومن
المستحسن أن يتم إدراج هذه السجلات ،فضلا عن نسخ تقارير الحوادث ،كملاحق
للتقارير نصف الشهرية .وسيتم رفع التقارير المتعلقة بتفاصيل أداء الصحة والسلامة
والبيئة إلى صاحب المشروع.
تدريب موظفي المقاول
 .0يجب على المقاول توفير التدريب الكافي لموظفيه للتأكد من أنهم جميعا على بينة من
الجوانب ذات الصلة من هذه الشروط العامة ،خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع،
وخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة به ،وأنهم قادرون على الوفاء بالأدوار
والوظائف المتوقعة منهم  .وسيتم توفير تدريب محدد للموظفين الذين لديهم
مسؤوليات خاصة مرتبطة بتنفيذ خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة .وسيتم توثيق
أنشطة التدريب من أجل مراجعة محتملة من قبل صاحب المشروع.
متطلبات أخرى
تشمل المتطلبات الأخرى التي سينظر فيها المقاول ما يلي:
 .0العلاقات المجتمعية والسلوك المقبول المتوقع من موظفي المقاول والعمال؛
 .7موقع مخيمات المقاول لضمان خصوصية المساكن؛ و
 .0وجود آلية لحل النزاعات بين العمال والمجتمعات المحلية.
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 9.2طريقة خصم العقوبات المقترحة
نموذج إنذار بيئي واجتماعي رقم ( )
التاريخ

المجلس
اسم المشروع
موقع العمل
المقاول
الإنذار البيئي /الاجتماعي

مشرف /مهندس المجلس
ممثل المقاول في وقت الإنذار
تاريخ تسليم الانذار لممثل المقاول
تاريخ الارسال الى سلطة المياه الفلسطينية
الساعة
التاريخ

عقوبة خاصة بالامتثال بإطار الإدارة البيئية والاجتماعي
الرقم

الإنذار البيئي

العقوبة

والاجتماعي

0

0

وقف /تحذير

7

4+0+7

وقف /حسم  %1.15عن كل إجراء تخفيفي حسب المشروع وبحد

0

2+0+5

0+0

01+9+2

أدني  75دولار
وقف /حسم  %1.0عن كل إجراء تخفيف حسب المشروع وحد أدنى
 51دولار
يتم زيادة نسبة الخصم بقيمة  %1.15بعد كل  0ملاحظات بيئية
كما هو مذكور في المعادلات المطبقة للخصم
إذا وصل معدل العقوبات  %0من تكاليف العقد نوصي بوقف
العمل ،وارسال طلب رسمي الى سلطة المياه الفلسطينية بقرار
المجلس بالإجراء المقترح حسب وثائق العطاء ودليل المشتريات
والعقود
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 9.9معيار الأداء للبنك الدولي بشأن العمالة وظروف العمل
 .0يقر معيار الأداء  ٢بأن تعقب النمو الاقتصادي من خلال إنشاء فرص التوظيف وإدارة
الدخل يجب أن يتعادل مع حماية الحقوق الأساسية للعمال  .وتمثل القوى العاملة أحد
الأصول القيمة لأي نشاط عمل ،هذا بالإضافة إلى أن العلاقة الجيدة بين العامل والإدارة
تعد أحد مقومات استمرارية النشاط التجاري .ذلك أن الإخفاق في دعم وتعزيز العلاقة
الجيدة بين العامل والإدارة من شأنه أن يؤدي إلى تقويض مشاعر الالتزام لدى العامل
واستمراره في العمل ،كما قد ُيعرض المشروع للخطر  .وعلى النقيض من ذلك ،فمن
خلال العلاقة البناءة بين العامل والإدارة والإنصاف في التعامل مع العمال وتوفير
ظروف العمل الصحية والآمنة – يتمكن المتعاملون من تحقيق منافع ملموسة ،مثل
تحسين الكفاءة والإنتاجية في عمليات التشغيل.
 .7تستند المتطلبات الواردة في معيار الأداء هذا بشكل جزئي إلى عدد من الإرشادات
الخاصة بالاتفاقات الدولية والتي تم التفاوض بشأنها من قبل منظمة العمل الدولية
( )ILOوالأمم المتحدة (.)UN
-

صياغة حدود العلاقة بين العامل والإدارة والحفاظ عليها وتحسينها

-

تعزيز المعاملة المنصفة مع العمال وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين العمال
والالتزام بقوانين العمل والتوظيف الوطنية

-

حماية القوة العاملة من خلال التعامل مع عمل الأطفال والعمل الجبري

-

تعزيز ظروف العمل الآمنة والصحية وحماية العمال وتحسين مستواهم الصحي

نطاق التطبيق
 .0يتم وضع أسس تطبيق م عيار الأداء هذا أثناء عملية التقييم الاجتماعي والبيئي ،في
حين تتم إدارة عملية تنفيذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالمتطلبات الخاصة بمعيار الأداء هذا
من خلال نظام الإدارة الاجتماعية والبيئية الخاص بصاحب العمل .تم توضيح متطلبات
التقييم ونظام الإدارة في معيار الأداء .7
 .7من خلال هذا الأداء ،يتم استخدام مصطلح " العمال" للإشارة إلى الموظفين العاملين
لدى صاحب العمل بالإضافة إلى أنواع معينة من العمال غير الموظفين وفقا لما هو
موضح في الفقرة  .٧١يختلف تطبيق معيار الأداء هذا تبعا لفئة العمال على النحو التالي:
 .aالموظفون  :تنطبق كا فة متطلبات معيار الأداء هذا ،فيما عدا المتطلبات الواردة
في الفقرات  ٧١و٧١
 .bالعمال غير الموظفين :تنطبق عليهم متطلبات الفقرة ٧١
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 .cتمت معالجة قضايا سلسلة الإمداد في الفقرة .02
المتطلبات

ظروف العمل وإدارة العلاقة مع العامل
سياسة الموارد البشرية
 .0ينتهج صاحب العمل سياسة الموارد البشرية المناسبة لحجم نشاطه والقوى العاملة
لديه بما يجعل أسلوبه في إدارة الموظفين متوافقا مع متطلبات معيار الأداء هذا .كما
يلتزم صاحب العمل – بمقتضى هذه السياسة  -بتزويد الموظفين بالمعلومات المتعلقة
بحقوقهم بموجب قانون العمل والتوظيف الوطني ،بما في ذلك الحقوق المتعلقة
بالأجور والمنافع .يراعى أن تتم صياغة هذه السياسة بحيث تكون واضحة ومفهومة
للموظفين ،على أن يتم توضيحها وجعلها في متناول أي موظف عند تعيينه؛
 .7يلتزم صاحب العمل بتوثيق ظروف العمل وشروط التوظيف وتوفيرها لجميع الموظفين
والعمال الذين تعاقد معهم مباشرة ،بما في ذلك استحقاقهم للأجور وأية منافع أخرى.
ظروف العمل وشروط التوظيف
 .0إذا كان صاحب العمل طرفا في أية اتفاقية من اتفاقيات المفاوضة الجماعية مع أية
منظمة عمالية ،فيجب الالتزام بهذه الاتفاقية .إذا كانت هذه الاتفاقيات غير موجودة أو لا
تتعامل مع ظروف العمل وشروط التوظيف (مثل الأجور أو المنافع أو ساعات العمل أو
ترتيبات الأعمال الإضافية وتعويض الأعمال الإضافية أو الإجازات المرضية أو إجازات
الوضع أو العطلة أو الإجازة) ،فعلى المتعامل أن يوفر ظروف العمل وشروط التوظيف
المعقولة والتي تتوافق بحد أدنى مع القانون الوطني؛
 .7سيحدد صاحب العمل العمال المهاجرين ويكفل إشراكهم في شروط وظروف مكافئة
إلى حد كبير للعمال غير المهاجرين الذين يقومون بأعمال مماثلة؛
 .0حيثما تقدم خدمات الإقامة للعمال المشمولين بنطاق  ،PS2سيقوم صاحب العمل
بوضع وتنفيذ سياسات بشأن نوعية وإدارة السكن وتوفير الخدمات الأساسية .وستقدم
خدمات الإقامة بطريقة تتسق مع مبدأي عدم التمييز وتكافؤ الفرص .ولا ينبغي لترتيبات
سكن العمال أن تحد من حرية العمال في التنقل أو تكوين الجمعيات.
المنظمات العمالية
 .0على صاحب العمل أن يلتزم بالقانون الوطني متى كان هذا القانون يقر بحق العمال في
تشكيل منظمات عمالية والانضمام إليها مع حرية الاختيار ودون أي تدخل ،وكذلك حق
المفاوضة الجماعية .أما إذا كان القانون الوطني يقيد تشكيل المنظمات العمالية ،فعلى
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صاحب العمل أن يتيح وسائل أخرى للعمال لتوفير قناة للتعبير عن مظالمهم وحماية
الحقوق المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف.
 .7على صاحب العمل في كلتا الحالتين الموضحتين في الفقرة  ،00وفي حالة عدم ورود
نص معني بذلك في القانون الوطني ،ألا يحول دون سعي العمال لإنشاء المنظمات
العمالية أو الانضمام إليها وفقا للاختيار الحر أو منعهم من إجراء المفاوضات الجماعية،
كما لا يحق له التمييز بين العمال أو الانتقام من العمال المشاركين أو الساعين نحو
المشاركة في مثل هذه المنظمات والمفاوضة الجماعية .وعلى المتعامل أيضا أن
الممثلة للعمال .هذا ومن المتوقع أن تمثل منظمات العمال عمال
يتعاون مع الهيئات ُ
القوى العاملة بشكل عادل.
عدم التمييز وتكافؤ الفرص
 .0يتعهد صاحب العمل بعدم اتخاذ قرارات التوظيف استنادا إلى السمات الشخصية غير
المرتبطة بمتطلبات الوظيفة الجوهرية .كما يلتزم بإقامة علاقات عمل تستند إلى مبدأ
تكافؤ الفرص والمعاملة المنصفة وعدم تبني أية سياسة من شأنها التمييز فيما يتعلق
بجوانب علاقات العمل المختلفة ،بما في ذلك التوظيف والاستخدام والتعويض (بما في
ذلك الأجور والمنافع) وظروف العمل وشروط التوظيف والحق في الحصول على
التدريب والترقيات وإنهاء الخدمة أو التقاعد والنظام المعمول به.
 .7في الدول التي ينص فيها القانون الوطني على عدم التمييز في التوظيف ،يتعين على
صاحب العمل الالتزام بهذا القانون الوطني .أما إذا لم ترد نصوص في القوانين الوطنية
بشأن عدم التمييز في التوظيف ،فعلى المتعامل أن يلتزم بهذا المعيار،
 .0لا تدخل إجراءات الحماية الخاصة أو المساعدة على تصحيح أي تمييز سابق أو اختيار
لوظيفة معينة استنادا إلى المتطلبات الجوهرية لتلك الوظيفة ضمن أشكال التمييز.
تخفيض النفقات
 .0على صاحب العمل أن يطور خطة لتخفيف حدة الآثار الضارة الناجمة عن تخفيض
نفقات الموظفين ،وذلك في حالة توقعه إلغاء عدد كبير من الوظائف أو تسريح عدد كبير
من الموظفين .وترتكز هذه الخطة على مبدأ عدم التمييز وأن تعكس في الوقت نفسه
تشاور صاحب العمل مع الموظفين والمنظمات الخاصة بها والحكومة ،حيثما كان ذلك
مناسبا ،ويلتزم صاحب العمل بجميع المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإخطار
السلطات العامة ،وتقديم المعلومات والتشاور مع العمال ومنظماتهم.
 .7يجب على صاحب العمل التأكد من أن جميع العمال يتلقون إخطارات الفصل
ومدفوعات إنهاء الخدمة التي يفرضها القانون والاتفاقات الجماعية في الوقت المناسب.
( )0في أو قبل إنهاء علاقة العمل مع العمال )7( ،إذا كان ذلك مناسبا ،لصالح العمال ،أو
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( )0سيتم الدفع وفقا لجدول زمني متفق عليه من خلال اتفاق جماعي .وفي الحالات
التي تتم فيها المدفوعات لصالح العمال ،سيزود العمال بأدلة على هذه المدفوعات.
آلية التظلمات
 .0يتعهد صاحب العمل بتوفير آلية تظلمات للعمال (والمنظمات الخاصة بهم ،في حالة
وجودها) لمناقشة القضايا المعقولة المرتبطة بموقع العمل .وعليه أيضا أن ُيخطر جميع
ا لعمال بآلية التظلمات عند تعيينهم وأن يجعل تلك الآلية في متناولهم جميعا .يجب أن
تشتمل هذه الآلية على مستوى إداري مناسب وحل تلك القضايا بشكل فوري باستخدام
عملية تتسم بالوضوح والشفافية .وترجع التقييمات الاسترجاعية إلى الأطراف المعنية
دون التعرض لأية عقوبات .ويجب ألا تعوق هذه الآلية الوصول إلى الوسائل القضائية أو
الإدارية التي يجوز توفيرها بمقتضى القانون أو عبر إجراءات التحكيم الحالية أو تقوم مقام
آليات التظلمات التي يتم توفيرها بموجب الاتفاقيات الجماعية.

حماية القوى العاملة
عمل الأطفال
 .0يتعهد صاحب العمل بعدم توظيف الأطفال بطريقة استغلالية من الناحية الاقتصادية أو
بشكل يعرضهم للمخاطر أو يعوق تعليم الطفل أو يصاحبه ضرر بصحة الطفل سواء من
الناحية الجسدية أم العقلية أم الروحية أم الأخلاقية أو يضر بنموه الاجتماعي .وإذا ورد
بالقوانين الوطنية نصوص متعلقة بتوظيف القاصرين ،فعلى صاحب العمل أن يتبع
القوانين السارية الخاصة بأصحاب الأعمال .هذا ويحظر توظيف الأطفال دون  ٧١عاما
في الأعمال الخطرة.
العمل الجبري
 .0لا يحق لصاحب العمل تطبيق أي من أشكال العمل الجبري .ويشير العمل الجبري إلى أي
عمل أو خدمة لا تتم تأديتها طواعية وتنزع من الفرد كرها تحت وطأة التهديد بالقوة أو
إنزال عقوبة .ويشمل ذلك أي نوع من أنواع العمل غير التطوعي أو الإجباري ،مثل عمل
عقود التدريب الصناعي أو التعهد وما إلى ذلك من ترتيبات عقود العمل.

السلامة والصحة المهنية
يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال آخذا في الاعتبار المخاطر الكامنة
بقطاع عمل بعينه ومستويات الخطر في نطاق العمل لديه ،بما في ذلك الأخطار الجسدية
والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية .وعلى صاحب العمل كذلك أن يتخذ الخطوات اللازمة
للحيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات أو ظهور أي مرض قد ينشأ عن سير العمل أو يرتبط به أو
يحدث أثناءه  ،وذلك عن طريق الحد من أسباب المخاطر إلى المستوى المعقول .كما يلتزم
المتعامل بالتعامل مع الجوانب التالية على نح ٍو يتفق مع أعراف وتقاليد الصناعة الدولية الجيدة

صفحة | 125

بما يشمل تعريف العمال بالمخاطر المحتملة لاسيما تلك التي قد تهدد حياة الأفراد وتوفير
تدابير الوقاية والحماية منها ،بما في ذلك تغيير أو استبدال أو التخلص من الظروف أو المواد
التي تشكل خطرا على العمال ،وتدريبات العمال والتوثيق والإبلاغ عن الحوادث المهنية
والأمراض والحوادث وإجراءات الوقاية من حالات الطوارئ والاستعداد لها وترتيبات التعامل
معها.

العمال غير الموظفين
لتحقيق معيار الأداء هذا ،يشير مصطلح "العمال غير الموظفين" إلى العمال )i( :الذين تم
التعاقد معهم مباشرة بواسطة صاحب العمل أو من خلال المتعاقدين أو مؤسسات الوساطة
الأخرى؛ و(( iiالقائمين بأعمال مرتبطة بالوظائف الأساسية الخاصة بمنتجات صاحب العمل أو
خدماته وذلك لفترة زمنية رئيسية .وعندما يتعاقد صاحب العمل مع العمال غير الموظفين
بشكل مباشر ،فعليه أن يستعين بالمجهودات التجارية المعقولة لتطبيق متطلبات معيار الأداء
هذا فيما عدا الفقرات  0و 07و .02وفيما يخص المتعاقدين أو مؤسسات الوساطة الأخرى التي
توفر العمال غير الموظفين ،فيجب على صاحب العمل أن يسخر المجهودات التجارية المعقولة
للقيام بالتالي )i( :التأك د من حسن سمعة هؤلاء المتعاقدين أو المؤسسات وأنهم يمثلون شركات
شرعية و( )iiمطالبة هؤلاء المتعاقدين أو المؤسسات بتطبيق متطلبات معيار الأداء هذا فيما
عدا الفقرات  0و 07و.00

سلسلة الإمداد
تجب مراعاة الآثار السلبية الملازمة لسلاسل الإمداد متى كانت تكلفة العمالة المنخفضة أحد
العوامل المؤثرة في المنافسة الخاصة بالمنتج الذي يتم توفيره .ومن ناحيته ،يتعهد صاحب
العمل بالتحقيق في العمالة المضرة بالأطفال والعمل الجبري ضمن سلسلة الإمداد الخاصة به،
وبمقتضى ما يتفق مع الفقرة  ٧١و ٧١أعلاه.

التبرع بالأراضي
بغض النظر عن خصوصيات البلدان والمشاريع ،يوصى باتباع المبادئ التوجيهية الأساسية للتبرع
بالأراضي على النحو التالي:
 .0يجب تحديد الأراضي التي سيتم التبرع بها من قبل المجتمع من خلال نهج تشاركي وأن
يكون الشخص الذي يتبرع بالأرض هو مالك الأرض؛
 .7يجب شرح آثار الأنشطة المقترحة على الأراضي المتبرع بها بالكامل للمانح؛
 .0يدرك المانح المحتمل أن الرفض خيار ،وأن حق الرفض محدد في وثيقة التبرع التي
يوقعها المانح؛
 .4يتم التبرع دون إكراه أو تلاعب أو أي شكل من أشكال الضغط من جانب السلطات
العامة أو التقليدية؛
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 .5لا يمكن أن تتجاوز نسبة الأراضي التي يمكن التبرع بها المساحة المطلوبة للحفاظ على
معيشة المانح أو معيشة أسرته؛
 .0لا يمكن أن يتم التبرع بالأرض إذا اقتضى الأمر إعادة توطين الأسر؛
 .2بالنسبة للأراضي المجتمعية أو الجماعية ،لا يمكن التبرع بها إلا بموافقة الأفراد الذين
يستخدمون الأرض أو يحتلونها؛
 .2يجب التحقق من كل شخص يتبرع بالأرض (إما من خلال الوثائق الصحيحة أو من خلال
تأكيد من اثنين على الأقل من الشهود)؛
 .9تنص الجهة المنفذة على أن الأرض المتبرع بها خالية من الأعباء أو التعديات وتسجل
الأرض المتبرع بها في سجل رسمي للأراضي؛
 .01يتم إرجاع أي أرض متبرع بها ،لم يتم استخدامها لغرض المشروع المتفق عليه ،إلى الجهة
المانحة.
 .00لن يسمح بالتبرع الطوعي للأراضي في حالات البنية التحتية الخاصة بالموقع؛ نظرا لأن
الضغط المجتمعي قد يكون مرهقا جدا بالنسبة للشخص الذي يرفضه ،وبالتالي يزيل
سلطة الاختيار؛
 .07ينبغي ألا يكون هناك إكراه أو تلاعب أو ضغط من جانب المجتمع أو السلطات العامة أو
التقليدية للأفراد على التبرع بالأرض؛
 .00سيتم نقل ملكية الأرض المتبرع بها إلى المتلقي من خلال العملية القانونية السائدة في
البلاد.

صفحة | 127

 9.01نموذج طلب موافقة بيئية
لاستخدام سلطة جودة البيئة فقط
اسم المشروع

مقدم المشروع
نوع المشروع

[

]مشروع جديد

] [ توسيع لمشروع قائم
] [ مشروع قائم
تاريخ تقديم الطلب
رقم التسجيل لدى
الوزارة
التاريخ

القرار

التوقيع

التوصيات:
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طلب موافقة بيئية

على المتقدم بالطلب تعبئة جميع المعلومات المطلوبة أدناه .الأجزاء التي ليس للمشروع علاقة
بها يكتب إلى جانبها "غير مطلوبة" .في حال عدم كفاية الفراغات للمعلومات المطلوبة استخدم
أوراق إضافية .أضف نسخ من الدراسات والخطط والخرائط ذات العلاقة بالمشروع .يجب أن تحدد
المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة الموقع الدقيق المقترح للمشروع.
من اجل اعتبار الطلب مكتملا على مقدمه تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل سلطة
البيئة الفلسطينية للحصول على الموافقة البيئية وذلك وفقا لسياسة التقييم البيئي الموضحة
بإسهاب في الإرشادات العامة للتقييم البيئي والتي تم تعميمها من قبل السلطة.

المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب /صاحب المشروع

-0


الاسم وعنوان العمل:



اسم ووظيفة الشخص المفوض:



رقم الفاكس:

رقم الهاتف:

-7

وصف المشروع

7.0

نوع المشروع:
()

مشروع جديد

()

إضافة لمشروع قائم

()

مشروع قائم
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7.2

7.7

وصف عام للمشروع:

7.0

موقع المشروع:
أ.

الأمكنة المقترحة لإقامة المشروع عليها وأسس اختيار الموقع:

ب.

الحجم:

7.4

المنتجات وطاقة الإنتاج:

7.5

التكنولوجيا وخطوط الإنتاج:

7.0

فترات العمل في المشروع- :

أ.

مرحله التأسيس /البناء:

ب.

مرحلة التشغيل /الإنتاج:

أنواع ومصادر وكميات المواد الأولية ومتطلبات العمل والإنتاج:
أ.

مرحلة البناء /التأسيس:

صفحة | 130

ب.

7.2

مرحلة التشغيل /الإنتاج:

نوع وحجم ووسائل النقل من والى موقع المشروع خلال:
أ.

مرحلة التأسيس /البناء:

ب.

مرحلة التشغيل:

7.9

عدد وطبيعة وسعة المستودعات:

7.01

وجود مختبرات والهدف منها:

7.00

عدد العاملين- :المرحلة الأولى من المشروع
محليين

غير محليين

مرحلة التأسيس /البناء
مرحلة التشغيل /الإنتاج

7.07

نوع وحجم الخدمات والبنية التحتية المطلوبة:
أ.

التزود بالمياه:

ب.

الطاقة:

ت.

المجاري:

ث.

الطرق ووسائل المواصلات:
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7.00

7.04

7.05

كمية النفايات الناتجة عن المشروع خلال دورة حياته:
أ.

النفايات الخطرة:

ب.

النفايات الصلبة الغير خطرة:

ت.

النفايات السائلة:

أنظمة وطرق جمع ومعالجة والتخلص من النفايات:
أ.

النفايات الخطرة:

ب.

النفايات الصلبة الغير خطرة:

ت.

النفايات السائلة:

أنواع وكميات الملوثات المتوقع انتقالها إلى:
أ.

الهواء:

ب.

المياه السطحية:

ت.

المياه الجوفية:
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ث.

التربة:

7.00

المستوى المتوقع للضجيج في محيط المشروع:

7.02

الإجراءات المشمولة في المشروع للتقليل أو منع الآثار السلبية على الطبيعة
والبيئة الإنسانية:

7.02

حجم ومواقع المشاريع الأخرى المماثلة في المنطقة:

7.09

الإضافات للمشروع أو المشاريع الأخرى المرتبطة به المخطط لها أو المتوقع
تنفيذها مستقبلا:

7.71

التراخيص والموافقات المطلوبة قبل البدء في المشروع:

.0

الوضع البيئي والاهتمام المتوقع

0.0

ما هي طبيعة استخدامات الأراضي في وحول الموقع المفضل للمشروع:

هل سيعمل المشروع على قطع أو ترحيل منازل أو أعمال تجارية أو بنية تحتية عامة أو
0.7
استخدامات أخرى للأراضي؟ في مثل هذه الحالات ماذا سيحدث؟ لا

هل بناء وتشغيل المشروع متلائما ومتكيفا مع استخدامات الأراضي المجاورة من حيث
0.0
الضجيج أو حركة النقل أو الواقع الجمالي أو القبول العام؟ ولماذا؟ في حال الإجابة بلا ،أو عدم
التأكد.
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هل باستطاعة البنية التحتية العامة تحمل الزيادة الجديدة في الاستخدام لها نتيجة بناء
0.4
وتشغيل المشروع (مثال ذلك الطرق والخدمات العامة والخدمات الصحية والمدارس)؟ ولماذا؟
في حال الجواب بلا أو بعدم التأكد.

هل سيتم إقامة المشروع في أو بالقرب من مناطق بيئية حساسة (مثل المحميات
0.5
الطبيعية أو الأراضي الرطبة أو الأماكن الأثرية والتراثية الهامة أو في مواطن عيش الأصناف
الحية المهددة بالانقراض)؟ حدد هذه المناطق في حال الإجابة بنعم؟

هل سيتم استخدام أي من المصادر الطبيعية من المشروع بشكل يؤثر سلبا على
0.0
الاستخدامات الأخرى لهذا المصدر؟ في حال الإجابة بنعم أوضح ذلك؟

هل تم أخذ رأي السكان المجاورين حول المشروع؟ في حال الإجابة بنعم ما هي
0.2
اهتماماتهم وتعليقاتهم؟

.4

أي معلومات أخرى ذات علاقة بالمشروع يجدر ذكرها:

المعلومات الواردة في هذا الطلب هي كاملة ودقيقة حسب معرفتي .أصرح بتحملي كامل
المسؤولية عن النتائج المترتبة عن أي معلمات خاطئة أو مضللة وردت في هذا الطلب وبناء
على ذلك أوقع،
الاسم:
الوظيفة:
التاريخ:

الختم

اسم الموظف الذي قام بالمراجعة:
التوصيات:

التاريخ:
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 9.00البنود المرجعية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (البنك الدولي)
البنود المرجعية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لدعم خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي
 .0الهدف من المشروع
من أجل الامتثال الكامل لقانون البيئة الفلسطيني وسياسات الحماية للبنك الدولي ،فضلا عن
دعم استدامة مخرجات ونتائج المشروع المتوقعة ،سيتم تقديم ما يلي في تحت هذه الخدمات
الاستشارية:
( )iتحديد الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة لعنصر البنية التحتية للمشروع؛
( )iiتح ديد أي شروط محتملة مؤقتة أو دائمة للحصول على الأراضي المرتبطة بالأشغال
المدنية؛
( )iiiإذا تم تحديد تطبيق السياسة التشغيلية  4.07للبنك الدولي بسبب متطلبات حيازة
الأراضي ،فإن الأمر يستدعي إعداد مسودة بنود مرجعية لصياغة خطة إعادة التوطين
لإدارة وتخفيف ورصد آثار عمليات الاستحواذ.
( )ivخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لإدارة وتخفيف ورصد أي آثار سلبية محتملة خلال مراحل
البناء والتشغيل للمشروع؛
( )vتقييم قدرة الطرف الذي يتعين عليه تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية والتوصيات
المتعلقة بأي احتياجات لبناء القدرات.
 .7متطلبات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
يشير الفحص الأولي لسياسات الحماية الاجتماعية والبيئية التي وضعها البنك الدولي إلى أن
هذه السياسات قد تتم إثارتها:
السياسة التشغيلية ( 4.01التقييم البيئي) :وفقا لفحص البنك الدولي ،يصنف هذا المشروع على
أنه مشروع من الفئة "ب" ،وهو ما يتطلب تقييما بيئيا .وسيشمل نطاق التقييم تحديد أي آثار
بيئية واجتماعية متوقعة وإعداد خطة إدارة بيئية لإدارة ،تخفيف ورصد المخاطر والآثار السلبية.
السياسة التشغيلية ( 4.11الموارد الثقافية المادية) :سيبحث التقييم البيئي ما إذا كان استبدال
شبكات إمدادات المياه /الصرف الصحي سيؤثر على الموارد الثقافية وسيضع ،إذا لزم الأمر،
خطة للتخفيف والإدارة والرصد.
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السياسة التشغيلية ( 4.12إعادة التوطين القسري) :من أجل التحقق مما إذا كانت أنشطة
المشروع تستلزم حيازة الأراضي لبناء خزانات المياه و /أو لإعادة تأهيل شبكات المياه /الصرف
الصحي و /أو توسيعها ،وما إلى ذلك .وفي حين أن السياسة التشغيلية للبنك بشأن الاستيلاء
غير الطوعي على الأراضي وإعادة التوطين ( )4.07لا تنطبق في حالات استملاك الأراضي العامة
أو في حالات التبرع من قبل الأفراد ،فإن هذا التقييم سوف يأخذ في الاعتبار مجموع متطلبات
الأرض المؤقتة والدائمة لهذا المشروع للتأكد مما إذا أي أراض سيتم الحصول عليها قسرا من
خلال مبدأ الاستملاك .كما سيوضح طبيعة ملكية الأراضي لكل موقع ( أراضي وقف ،عامة ،أو
خاصة) .وستحدد مجموعة التقييمات هذه قابلية تطبيق السياسة التشغيلية  ،4.07ومن ثم
متطلبات إعداد أدوات الحماية ،إن وجدت.
الإجراء البنكي ( 17.50الإفصاح عن المعلومات التشغيلية) .يخضع المشروع المقترح لسياسة
البنك الدولي الخاصة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن معلومات المشروع بما
في ذلك تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي.
ومن المتوقع أن يدرس تقييم الأثر البيئي والاجتماعي هذه السياسات عن كثب ،وعند الاقتضاء،
يعد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وغيرها من الأدوات اللازمة للامتثال لسياسات الحماية
للبنك والقانون الفلسطيني.
 .0نطاق العمل
المهمة  .0وصف المشروع المقترح .تقديم وصف كامل للمشروع :الموقع؛ المخطط العام؛ وصف
عمل الوحدات ورسم تخطيطي لإعادة التأهيل /مكونات جديدة .السكان المخدومون ،الحاضرون
والمتوقعون؛ عدد وأنواع الأسر المخدومة؛ خصائص إمدادات المياه ،المرافق المجاورة ،المرافق
الطبيعية أو الثقافية بالقرب من موقع المشروع؛ الطرق القائمة /الجديدة أو غيرها من عناصر
البنية التحتية الداعمة.
المهمة  - 7وصف البيئة  .تجميع وتقييم وتقديم البيانات الأساسية ذات الصلة بشأن الخصائص
البيئية لمنطقة الدراسة.
 .aالبيئة المادية :الجيولوجيا (وصف عام لكامل منطقة الدراسة مع تفصيل وصف موقع
المشروع)؛ التضاريس؛ التربة (وصف عام لكامل منطقة الدراسة وتفاصيل مواقع تنفيذ
المشروع)؛ متوسط درجات الحرارة الشهرية ،هطول الأمطار ،خصائص الجريان السطحي؛
وصف المسطحات المائية (تحديد المجاري المائية والينابيع والأودية والمياه الجوفية
ونوعية المياه وعمليات التصريف أو السحب الحالية).
 .bالبيئة البيولوجية :تحديد ووصف أي مجتمعات أرضية ،نادرة أو مهددة بالانقراض؛ بما في
ذلك المتنزهات أو المحميات ،والمواطن الطبيعية الهامة ،في المناطق المتضررة من
البناء ،تحديد مواقع المرافق ،التنفيذ على الأرض أو التخلص من النفايات؛
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 .cالبيئة الاجتماعية والثقافية :السكان الحاليون والمتوقعون؛ استخدام الأراضي /الملكية؛
الأنشطة الإنمائية المخطط لها؛ هيكل المجتمع؛ الصحة العامة من حيث صلتها
باستخدام المياه؛ السياحة؛ والخصائص الثقافية.
المهمة  - 0الاعتبارات التشريعية والتنظيمية .وصف القوانين واللوائح والمعايير الفلسطينية
والبلدية والمحلية ذات الصلة التي تنظم جودة البيئة ،تصريف الملوثات في المياه السطحية
والأراضي ،التصريف الصناعي في المجاري العامة ،معالجة المياه وإعادة استخدامها،
استخدامات الحمأة ،الصحة والسلامة ،حماية المناطق الحساسة والأنواع المهددة بالانقراض،
تحديد المواقع ،الرقابة على استخدام الأراضي ،وما إلى ذلك.
المهمة  .4تحديد التأثيرات المحتملة للمشروع المقترح .في هذا التحليل ،ينبغي أن يتم التمييز
بين التأثيرات الإيجابية والسلبية الهامة ،الآثار المباشرة وغير المباشرة ،الآثار الفورية والطويلة
الأجل .تحديد الآثار التي لا يمكن تجنبها أو لا يمكن عكسها .وحيثما أمكن ،وصف الآثار كميا ،من
حيث التكاليف والمنافع البيئية و /أو الاجتماعية .وينبغي تصنيف الآثار البيئية والاجتماعية لكل
من مرحلتي التشييد والتشغيل للمشروع .وعلى الرغم من أنها ليست شاملة ،فإن الآثار الرئيسية
التي يتعين التحقيق فيها هي:
( )iالآثار على إمدادات المياه ونوعية المياه؛
( )iiالآثار على حركة المركبات ،حركة المرور على الأقدام ،والتجارة في مناطق إعادة تأهيل
الأنابيب خلال فترة البناء؛
( )iiiالآثار المرتبطة بالبناء (الضوضاء ،الغبار ،الحطام ،زيادة الحوادث) أثناء مرحلة البناء؛
( )ivالموارد الثقافية المادية؛
( )vالآثار المتعلقة بتركيب خزانات جديدة؛
( )viالفوائد الصحية العامة المرتقبة؛
()viiالآثار على ملكية الأراضي ،استخدام الأراضي ،أو الوصول إلى الممتلكات
المهمة  . 5توضيح الآثار الاجتماعية للمشروع بما في ذلك القضايا المتعلقة بإعادة التوطين
القسري.


وصف موجز للمجتمعات المتضررة؛



تلخيص الآثار الاجتماعية الإيجابية والسلبية التي سيحصل عليها أفراد المجتمع المحلي؛
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توضيح ما هي متطلبات الأرض الدائمة والمؤقتة للمشروع مع إيلاء اهتمام خاص
لملكية الأراضي ،استخدام الأراضي ،الحصول على الممتلكات ،أو سبل العيش من حيث
صلتها بالوصول إلى الممتلكات ،ولا سيما في مسار البناء وحوله؛



تلخيص التشريعات الفلسطينية بشأن حيازة الأراضي من خلال مبدأ الاستملاك؛



إجراء تقييم سريع لاستعداد المجتمع وقدرته على الدفع مقابل الخدمات ،مع إيلاء
اهتمام خاص للأسر الأكثر ضعفا (الأسر الفقيرة والأرامل والمعوقين).

المهمة - 0وضع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية .إعداد خطة مفصلة لمراقبة تنفيذ كل إجراء
تخفيفي ،بالأثر السلبي للمشروع خلال إعادة التأهيل /البناء ،فضلا عن التشغيل .تضمين الخطة
تقديرات التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ووصف المدخلات الأخرى (مثل التدريب والتعزيز
المؤسسي) اللازمة لتنفيذ الخطة .مراجعة سلطة وقدرة المؤسسات على المستويات المحلية
والإقليمية /والوطنية ،والتوصية بخطوات لتعزيزها أو توسيعها بحيث يمكن تنفيذ خطة الإدارة
البيئية والاجتماعية بفعالية.
يجب أن تتضمن خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (على سبيل المثال لا الحصر):


إدارة مخلفات البناء ،لضمان التخلص من هذه المخلفات المتولدة بطريقة صديقة للبيئة.
وبالمثل ،ينبغي إدراج توصيات "إدارة دورة الحياة" فيما يتعلق بالمواد التي يجري
استبدالها ،نظرا لأن الضفة الغربية لديها مشكلة كبيرة في إدارة النفايات الصلبة؛



إذا تم توليد مواد الأسبستوس بسبب استبدال الشبكات القديمة ،ينبغي إعداد خطة
لإدارة الأسبستوس لتسهيل استبدال مواد الأسبستوس والتخلص منها بشكل آمن؛



يجب إعداد خطة للتحكم بالغبار من أجل السيطرة على انبعاثات الغبار المتسربة أثناء
أنشطة التشييد؛



وضع خطة للتخفيف من الضوضاء من أجل التحكم في آثار الضوضاء على المجتمعات
المحلية المحيطة أثناء أنشطة التشييد؛



خطة مرورية للحد من تعطيل حركة المرور أثناء النهار على طول طرق الوصول الهامة؛



خطة للموارد الثقافية لإدارة أي آثار على المعالم الأثرية أو الثقافية قد تصادف أثناء
مرحلة التشييد؛
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وباختصار ،ينبغي أن تتضمن خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ما يلي :برنامج عمل مقترح،
تقديرات الميزانية ،الجداول الزمنية ،الاحتياجات من الموظفين والتدريب ،وغيرها من خدمات
الدعم الضرورية لتنفيذ الإجراءات التخفيفية ،فضلا عن خطة رصد مفصلة .وستتضمن خطة
الرصد هذه ،بالنسبة لكل تدبير من تدابير التخفيف ،الطرف المسؤول عن التخفيف من الأثر،
دورية تقييم تدابير التخفيف ،فضلا عن مؤشر ومعاملات الرصد .ويمكن تقسيم خطة الرصد إلى
خطتين؛ واحدة لاستخدامها أثناء إعادة التأهيل /البناء والثانية على طول فترة تشغيل المشروع
لسهولة الاستخدام.
ينبغي أن تحدد خطة الإدارة البیئیة والاجتماعية واحد أو اثنين من "المؤشرات الرئيسية" من خطة
الرصد التي یمکن استخدامھا ک "مؤشرات حماية" إجمالية في إطار النتائج علی مستوى
المشروع كمقياس للأداء العام للضمانات البیئیة والاجتماعية.
ينبغي تقديم موجز لمحتويات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي ستدرج في الدليل
التشغيلي للمشروع مع شروط الحماية البيئية /الاجتماعية للعقود والمواصفات.
المهمة  .2المساعدة في إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة .بعد تحديد أصحاب المصلحة
الرئيسيين في المشروع (المجتمعات المتضررة ،والهيئات المحلية ذات الصلة ،وغيرها) ،ستقوم
الشركة الاستشارية بمساعدة سلطة المياه الفلسطينية في تنسيق المشاورات الخاصة بتقييم
الآثار البيئية والاجتماعية مع أصحاب المصلحة المعنيين والمحتمل أن يتأثروا بالمشروع إيجابا
وسلبا .وبما أن هذا المشروع قد تم تقييمه على أنه تحت الفئة البيئية "ب" من البنك الدولي،
فإنه ينبغي استشارة أصحاب المصلحة عند إعداد مسودة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وسيتم
نشر ملخص تنفيذي عن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي قبل وبعد هذه المشاورات .كما ينبغي أن
يكون تقييم الأثر البيئي والاجتماعي متاحا في مكان عام يمكن الوصول إليه من قبل
المجموعات المتضررة وهيئات الحكم المحلي.
سيتم توفير المواد ذات الصلة للفئات المتضررة في الوقت المناسب قبل التشاور وبشكل ولغة
يمكن فهمها والوصول إليها للجماعات التي يتم التشاور معها .وينبغي أن يحتفظ الاستشاري
بسجل للمشاورات العامة وأن تبين السجلات ما يلي :الوسائل الأخرى فيما عدا المشاورات؛ مثل
الاستقصاءات المستخدمة للحصول على آراء أصحاب المصلحة المتضررين؛ تاريخ ومكان انعقاد
اجتماعات التشاور؛ قائمة الحضور ،انتمائهم المؤسسي ،عنوان الاتصال وملخص المحضر.
 .4المخرجات
يطلب من الخبير الاستشاري تقديم التقارير التالية:
 )0تقرير تحديد المجال البيئي (مسودة ونهائي)


تحديد القضايا الهامة المتعلقة بالمشروع المقترح ومجال القضايا التي يتعين تناولها
في تقرير التقييم البيئي؛



تنظيم جلسة مشاورة عامة واحدة مع أصحاب المصلحة المعنيين
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 )7التقرير النهائي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (مسودة ونهائي)
ينبغي أن يكون تقرير التقييم البيئي موجزا ومحددا بقضايا بيئية هامة .وينبغي أن يركز
النص الرئيسي على النتائج والاستنتاجات والإجراءات الموصى بها ،مدعومة بملخصات
للبيانات التي تم جمعها والتنويه لأي مراجع تستخدم في تفسير تلك البيانات .البيانات
التفصيلية أو غير المنقطعة ليست مناسبة في النص الرئيسي وينبغي أن تقدم في
الملاحق أو مجلد منفصل .وقد لا تكون الوثائق غير المنشورة المستخدمة في التقييم
متاحة بسهولة وينبغي أيضا تجميعها في التذييل .ويكون هيكل تقرير التقييم البيئي
والاجتماعي وفقا للتالي:


ملخص تنفيذي (باللغتين العربية والإنكليزية)



الإطار السياسي ،القانوني والإداري



وصف المشروع



وصف البيئة من حيث:
 oاستخدام الأراضي (الطوبوغرافيا ،الوضع الإقليمي)
 oالسكان
 oالبيئة الفيزيائية
 oالمناخ
 oالتربة والجيولوجيا (أنواع التربة ،الصدوع ،الأنشطة الزلزالية ،التشكلات،
علم الصخور ،الخرائط ،الخ).
 oالهيدروجيولوجيا
 oالمياه السطحية (مسارات تصريف المياه ،الفيضانات ،الأودية ،الينابيع،
جمع مياه الأمطار ،ونوعية المياه السطحية)
 oالمياه الجوفية (منطقة التغذية ،الحفر الامتصاصية ،آبار المياه الجوفية
إن وجدت ،عمق المياه الجوفية ،الجودة)
 oعلم الأحياء (النباتات والحيوانات والحياة البرية) بما في ذلك المسح
الميداني
 oالموارد التاريخية /الثقافية بما في ذلك المسح الميداني
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 oالنواحي الاقتصادية /الاجتماعية والاقتصادية
 oالضوضاء
 oالنقل والمواصلات


الآثار البيئية الهامة



مناقشة الأثر البيئي المباشر وتأثير كل إجراء مقترح على كل بند من البنود
المذكورة أعلاه



تحليل البدائل لكل إجراء مقترح



خطة الإدارة البيئية؛ وما تتضمنه من الإجراءات التخفيفية ،الرصد ،تنمية
القدرات ،الجدول الزمني والتكاليف المتعلقة بالتنفيذ؛ بما في ذلك بنود
حماية البيئة لإدراجها في اتفاقات العقود.



المشاورات العامة



قائمة المراجع



الملاحق



معدي التقييم البيئي والاجتماعي؛
ّ



سجلات الاتصالات العامة؛



البيانات والوثائق المرجعية غير المنشورة.

 .5عرض متطلبات الشركات الاستشارية
الشركات الاستشارية المؤهلة( ،القطاع الخاص ،مراكز البحوث الجامعية ،والمنظمات غير
الحكومية) المتخصصة في مجال المياه والصرف الصحي ،الاجتماعية والاقتصادية،
نوعية المياه أو المجالات ذات الصلة.
يجب أن يكون للشركة سجل حافل من الخبرة السابقة في تنفيذ مهام /دراسات مماثلة
في نفس المجال أو ذا صلة بالمجال.
ويطلب من فريق الدراسة /الاستشاري أن يكون:


لديه خبرة سابقة من دراسات بيئية مماثلة /تقييم الآثار وقادر على تقديم
معرف؛
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لديه خبرة سابقة في القيام بإجراءات سلطة جودة البيئة؛



لديه معرفة بقطاع المياه الفلسطيني وقضايا التنمية في منطقة المشروع؛



فهم متعمق للفقر ،الإنصاف ،التهميش والنوع الاجتماعي وغيرها من
القضايا الاجتماعية في سياق فلسطين الريفية.

 .0تكوين الفريق الاستشاري
يمكن النظر في المجالات التالية من الخبرة للفريق الاستشاري الأساسي :هندسة إمدادات
المياه ،الهندسة المدنية؛ الهندسة البيئية ،التخطيط البيئي (أو علماء البيئة الآخرين)؛ علم
الاجتماع /العلوم الاجتماعية؛ أو أي خبير آخر ضروري لإنجاز العمل .ومن المتوقع إيلاء اهتمام
دقيق لمعايير اختيار أعضاء الفريق.
 .2جدول المهام
-

هذه المهمة تتألف من _____ أيام ،و يتوقع أن تبدأ في ________

-

ينبغي أن يقوم الاستشاري بتنظيم جلسة تحديد المجال بعد أسبوعين من تاريخ
البدء.

-

ينبغي أن يقدم الاستشاري تقرير جلسة تحديد المجال بعد أسبوعين من تاريخ
الجلسة ،وأن يقدم التقرير النهائي بعد استعراضه من قبل سلطة المياه
الفلسطينية

-

ينبغي أن يقدم الاستشاري تقرير مسودة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بعد
شهر من تاريخ البدء ،وأن يقدم إلى سلطة جودة البيئة للموافقة عليه

-

يجب على الاستشاري تقديم التقرير النهائي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بعد
مراجعته ووضع الملاحظات عليه من قبل سلطة المياه الفلسطينية وسلطة
جودة البيئة ولكن بما لا يزيد عن شهر من تاريخ البدء

 .2المتطلبات العامة
-

يقوم الاستشاري بإعداد جميع النتائج ،التقارير والتوصيات بالوحدات المترية
وباللغة الإنجليزية؛

-

يجب رسم خرائط تفصيلية توضح المعلومات المطلوبة في نطاق العمل هذا،
وفقا للإحداثيات الفلسطينية؛

-

يجب أن تشمل جميع المعلومات الاقتباسات الفنية والمراجع ،حسب الاقتضاء؛

صفحة | 142

-

يجب أن يتم تزو يد نسخ أصلية من البيانات والمعلومات في شكلها /محتواها
الأصلي؛ حيثما أمكن.
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قائمة مفصلة بالآثار

إجمالي
مساحة الأرض

حيازة دائمة للأراضي
إجمالي عدد
إجمالي عدد
الأسر /السكان
الأسر المتأثرة
النازحين

حيازة مؤقتة للأراضي (خلال مرحلة البناء)
عدد الشركات
المتضررة

إجمالي
مساحة
الأرض

إجمالي عدد
الأسر المتأثرة

إجمالي عدد
الأسر النازحة

عدد الشركات
المتضررة

الأعمال المدنية
استبدال شبكة المياه
مستودع لتجهيزات الأنابيب

الشركات
متاجر
مدارس
شركات أخرى
المحلات الخاصة
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 9.07البنود المرجعية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (سلطة جودة البيئة)
الشروط المرجعية لتقييم الأثر البيئي
المشروع:
مقدم المشروع:
رقم المشروع:
تاريخ شروط المرجعية:

 .0المتطلبات العامة:
هذه الشروط المرجعية الخاصة بتقييم الأثر البيئي تنطبق على المشروع المذكور أعلاه كما هو
موصوف في طلب مقدم المشروع للحصول على الموافقة البيئية (نموذج الطلب) المرفقة بهذه
الشروط المرجعية كما هي موضحة في الملحق "جـ"،
إن أي تغييرات مهمة قد تطرأ على المشروع كما هو موضح في الطلب ربما تتطلب تقديم
شروط مرجعية جديدة والحصول على موافقة سلطة جودة البيئة (السلطة) قبل أن يتم النظر
في الطلب.
وسيتم تنفيذ تقييم الأثر البيئي بما ينسجم مع المتطلبات التي تحددها سياسة التقييم البيئي
الفلسطيني.
وسيكون تقييم الأثر البيئي تقيما عاما واستكشافيا للآثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع
ويجب أن تتم خلال دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية .لتقييم الأثر البيئي غرضان رئيسيان
هما:
 .0مساعدة الجهة المتقدمة للمشروع على التخطيط للمشروع.
 .7تزويد سلطة جودة البيئة بالمعلومات التي تحتاج إليها للنظر في المشروع ومنحه
الموافقة البيئية.
سيركز تقييم الأثر البيئي على التعرف على الآثار المحتملة وتقييم درجة خطورتها وتوضيح تلك
الآثار الهامة.
وكذلك توضيح الفرص الكفيلة بتقليل الآثار البيئية السلبية وتعزيز المنافع البيئية المحتملة.
وبشكل مناسب سيقدم التقييم البيئي الأولي المقترحات الخاصة بالإشراف والمراقبة والتحكم
في الآثار المحتملة لاسيما تلك التي تؤثر على السكان المحليين ،ويجب أن يكون تقرير تقييم
الأثر البيئي وافيا بحيث يقدم للسلطة المعلومات اللازمة من أجل:
.I

منح الموافقة البيئية بشروط أو بدون شروط.
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 .IIتحديد التغيرات الواجب إجرائها على المشروع وكذلك الحاجة لتقييم الأثر البيئي جديد أو
تقييم الآثار البيئية بشكل أكثر تفصيلا وذلك قبل النظر في مسألة منح الموافقة البيئية.
متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي والتقرير الخاصة به حول التخطيط البيئي يمكن الرجوع إليها
في الدليل الإرشادي  ،Guidelinesويجب على صاحب المشروع أن يولي اهتماما خاصا إلى ما
يلزم من أجل:
أ -الأخذ بالاعتبار البدائل عند تخطيط المشروع وتصميمه.
ب -تطوير ووضع خطة للإدارة البيئية.
للمزيد من التوضيح سيتم في الملحق "ب" عرض مزيد من التعليمات الخاصة بدراسة البدائل
وتطوير خطة للإدارة والمراقبة البيئية.
 .0استشارة الجهات المشاركة:
يتوجب على مقدم المشروع أن يستشير السلطات المحلية والإقليمية والوطنية الحكومية ذات
الصلة لضمان تحقيق اهتماماتهم ومتطلباتهم القانونية بشكل كاف في استراتيجية وتقرير
التقييم البيئي الأولي ،وبدون حصر مجال هذه الاستشارات فقد تم إدراج قائمة أولية بأسماء
هذه السلطات في الملحق "ب" الخاص بشروط المرجعية .وهناك توجيهات عامة حول استشارة
الجهة المشاركة في الدليل الإرشادي  ،Guidelinesوتتم مناقشة المتطلبات المحددة
للاستشارات لهذا المشروع وذلك في الملحق "ب “.
 .7الحـد الأدنى لمتطلبات تقرير تقييم الأثر البيئي:
سيتم تقديم توجيهات مفصلة حول طريقة سير تقييم الأثر البيئي وعملية إعداد التقارير الخاصة
بالتقييم البيئي وذلك في الدليل الإرشادي .Guidelines
وعلى الأقل بجب أن يتضمن تقرير التقييم البيئي الآتي:
(أ)

ملخص تنفيذي.

تمهيد للمشروع وصاحب المشروع واستراتيجية تقييم الأثر البيئي والوضع البيئي القائم
(ب)
قبل البدء بالمشروع.
(ت)

موجز عن استشارات الجهات المشاركة حول المشروع.

(ث)

وصف للتخطيط البيئي للمشروع لا سيما البدائل التي تم مناقشتها أو دراستها.

(ج)

وصف للمشروع بما فيه تقديم التصميم ومظاهر الوقاية البيئية.

تقديم خرائط مناسبة تبين موقع المشروع والطرق المؤدية إليه والبدائل الأخرى
(ح)
وتوفير الخدمات والبنية التحتية للمشروع في إطار الموقع أو الطريق الأفضل.
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تقييم الآثار المحتملة والهامة للمشروع والإجراءات التخفيفية التي سيتم تطبيقها
(خ)
لتلافي أو معالجة هذه الآثار.
(د)

وضع خطة للمراقبة والإدارة البيئية.

(ذ)

تحديد أسماء ومسؤوليات الأشخاص الذين قاموا بإعداد تقييم الأثر البيئي.

يتوجب أن يشير تقرير التقييم البيئي الأولي أو الرسالة المرفقة عند التقديم بوضوح إلى أي مدى
تكون الجهة المتقدمة للمشروع:
أ -متوافقة مع محتويات التقرير
ب  -ملتزمة بتطبيق التخطيط البيئي ،والتصميم ،والتخفيف من الأضرار ،والتعويض وإجراءات
الإدارة الواردة في التقرير.
يجب على الجهة المتقدمة بالمشروع العلم أن تقييم الأثر البيئي سيتم مراجعته من قبل
السلطة مستخدمة المعايير القياسية الواردة في الدليل الإرشادي  ،Guidelinesهذه المعايير
للمراجعة التفصيلية المستخدمة في هذه الإجراءات تمثل معايير الجودة التي تتوقع الوزارة من
الجهة المقدمة للمشروع أن تستوفيها في تقريرها لتقييم الأثر البيئي.
كذلك على الجهة المتقدمة بالمشروع العلم أنه في حالة فشل مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي
في أن يستوف الحد الأدنى من المتطلبات المحددة أعلاه فلن ُيقبل للمراجعة من قبل الوزارة.
 . 0تقديم وفحـص تقرير تقييم الأثر البيئي:
يجب على الجهة المتقدمة بالمشروع أن تقدم  0نسخ من مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي إلى
مدير مكتب التقييم البيئي التابع للوزارة ،وعند اقتناع السلطة أن مسودة التقرير تستوفي الحد
الأدنى من متطلبات التقرير ،فعلى صاحب المشروع أن يقدم خمسة عشرة نسخه عن التقرير
ليتم عمل المراجعة الفنية التفصيلية وفق الأسس الواردة في سياسة التقييم البيئي
الفلسطينية.

الملحق (أ) :العناصر البيئية المقيمة
الصنف

العنصر البيئي

 .0العناصر البيوفيزيائية
والمصادر واستخدامات الأرضي

المناخ وجودة الهواء
هندسة المياه السطحية والجودة
هندسة المياه الجوفية والجودة
الأخطار الطبيعية والتضاريس
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التربة والنبات الطبيعي
موارد الحياة البرية واستخدامها
الموارد المائية واستخدامها
الموارد الترفيه والسياحة واستخدامها
موارد الغابات واستخدامها
الموارد الزراعية واستخدامها
الموارد المعدنية واستخدامها

 .7العناصر الاقتصادية

التشغيل أو العمالة المباشرة والدخل
العمالة غير المباشرة والدخل
شروط سوق العمل
مصادر الإمدادات والمواد والخدمات
متطلبات النقل
متطلبات وتكلفة تطوير البنية التحتية
إيرادات ومصاريف حكومية
فرص مباشرة وغير مستحثة للتنمية الاقتصادية

 .0العنــاصر الثقـــافـيــة والتراثية

مواقع أثرية
مواقع للاستخدام التراثي
مواقع تاريخية وسمات المناظر الطبيعية

 .4العناصر الاجتماعية

ملامح الوضع الاجتماعي والسكاني
السكان
الإسكان والمأوى
استخدام الأرض والماء
النقل والمواصلات
خدمة توصيل الخدمات والسلع للمجتمع
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إيرادات ومصاريف الحكم المحلي
خدمات الدعم الاجتماعي
استقرار المجتمع والترابط الاجتماعي
المساواة بين الجنسين
 .5العناصر الصحية

تقديم الخدمات والتسهيلات الصحية
توصيل المياه للسكان وتجميع مياه الأمطار وخلافه
معالجة النفايات والتخلص منها
جودة الهواء والماء المحيطة بالمشروع
أخطار على الصحة العامة
صحة ووقاية العامل
الضوضاء
صحة المجتمع المحلي
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الملحق (ب)
متطـلبات محـددة لتقييم الأثر البيئي
العناصر البيئية الهامة والمسائل المثيرة للاهتمام
على تقرير تقييم الأثر البيئي دراسة المسائل المثيرة للاهتمام المرتبطة بالعناصر البيئية الهامة
التي تم تحديدها في الملحق (أ) بما في التالي:
 .0جودة الهواء:
 تحديد ملوثات الهواء وتقدير لكميات هذه الملوثات الناتجة عن المحطة بما في ذلك
الرائحة.
 حدود المكان المتأثر بهذه الملوثات.
 كيفية التخفيض من آثار هذه الملوثات من خلال اعتماد إجراءات تخفيفية في
الموقع.
 إجراءات الرقابة الدائمة المقترحة.
 .7مصادر المياه واستخداماتها:
 مصادر مياه المشروع وطاقتها ،واستهلاك المشروع.
 وسائل الحفاظ على مصادر المياه والتخفيض من الاستهلاك والحد من تلوثها.
 .0المواصلات:
 حجم ونوعية حركة النقل على الطرق الناتجة عن المشروع.
 الآثار البيئية المتوقعة لهذه الحركة على الطرق.
 وصف مع مخططات تبين الطرق المستخدمة للمشروع.
 الإجراءات التخفيفية لآثار حركة النقل ومنع الحوادث.
 .4البنية التحتية:
 البنية التحتية المقترحة للمشروع.
 المظاهر البيئية للمشروع.
 قدرة هذه البنية لخدمة المشروع.
 الآثار البيئية والإجراءات التخفيفية.
 .5سمات المناظر الطبيعية للمنطقة:
أثر المشروع على التناغم الطبيعي للموقع مع المنطقة المحيطة

وجمالها.
الإجراءات التخفيفية لدمج المشروع ضمن هذا التناغم الطبيعي.

 .0خدمة العمال:
 عدد الأيدي العاملة المتوقع والخدمات المقدمة لهم.
 إجراءات السلامة العامة الخاصة بالعمال والحفاظ على سلامتهم.
 .2الصحة العامة:
 الأخطار الصحية المتوقعة نتيجة العمل في الموقع.
 مدى النظافة وتوفر متطلبات الصحة العامة في المحطة والمحيط
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 إجراءات الوقاية في الموقع بما في ذلك المحافظة على النظافة ومنع انتشار
الحشرات والروائح.
 إجراء الحماية الصحية للعاملين.

 .2مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية:
 الكميات المتوقعة لمياه الصرف الصحي والنفايات السائلة الخاصة بالمشروع.
 إجراءات جمع هذه المخلفات ومن ثم معالجتها في الموقع.

 .9المخلفات الصلبة للمشروع:
 نوعية وكمية المخلفات الصلبة المتوقعة وكيفية ادارتها والتخلص منها.
 الإجراءات التخفيفية التي سيتم اتباعها لمنع الآثار البيئية لهذه المخلفات بما في
ذلك التخفيف من انتشار الروائح الكريهة.
 .01إجراءات خاصة بالمشروع:
 يجب عمل مخططات للموقع المخصص لأجزاء المشروع المختلفة تبين علية كافة
النشاط ات والبنية التحتية البيئية للمشروع والمناطق الخضراء والطرق واستخدامات
الاراضي المحيطة وغير ذلك من اجراءات سيتم تطبيقها.
 اي آثار بيئية يتم التعرف عليها أثناء اعداد الدراسة يجب دراستها في التقرير
الحدود المكانية والزمانية للدراسة:
وكما هو مناسب لتطويق الآث ار المتوقعة على كل عنصر أو مجموعة من مجموعات العناصر
البيئية الهامة:
أ  -التعريف بواسطة الخرائط لمواقع الدراسة مشتملة على البدائل التي يجب أخذها
بالاعتبار.
ب -تحديد إطار زمني للدراسة لمرحلة الإنشاء ،ومرحلة التشغيل ومرحلة ما بعد التشغيل.
البدائل الواجب اعتبارها:
 تحديد المعايير المعتمدة في تحدد الممرات أو الطرق البديلة. دراسة معايير تحديد مواقع كل نشاط مقترح داخل الموقع المقترح. كما يجب دراسة البدائل من حيث:أ -اختيار التكنولوجيا والعمليات المناسبة.
ب -توفير العمالة ووضع جدول للإنشاءات.
ت -إدارة النفايات.
الحد الأدنى لمتطلبات خطة المراقبة والإدارة البيئية
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 من أجل مراقبة كل مرحلة من مراحل المشروع:أ -يجب مراقبة ورصد المتغيرات البيئية ودرجة تكرارها.
ب-تقديم التقارير للسلطات المختصة.
-

المسائل أو الاهتمامات التي ستكون موضوع خطة الإدارة البيئية ومتطلبات التقرير يجب
أن تقدم إلى السلطة

متطلبات استشارة الجهة المشاركة
 أثناء إعداد دراسة التقييم البيئي الأولى يجب الرجوع ال الجهات المشاركة التالية ووضعللتأكد من استيفاء متطلباتها أو عدم اعتراضها في التقرير:
 .0وزارة الزراعة
 .7وزارة الحكم المحلي
 .0وزارة الصحة
 .4سلطة الأراضي
 .5أصحاب الأراضي التي يمكن أن تتأثر بالمشروع والمجاورين.
كما يجب توضيح طرق وأساليب جمع المعلومات التي سيتم استخدامها.
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