
 البيئية واالجتماعية الجراءات الحمايةالمتكاملة ورقة البيانات 

 مرحلة التقييم

I. :معلومات عامة عن المشروع 

 23/2/2014تاريخ االعداد/التحديث:  رقم التقرير:

 معلومات أساسية عن المشروع: (1

 غربية وقطاع غزةالضفة الالبلد:  P146065هوية المشروع: 

 3تموٌل إضافً رقم  الطارئشمال غزة  مجاريمحطة معالجة  مشروعاسم المشروع: 

 مسئول فريق العمل: السيد/ ريتشارد بوالرد

 2014-22فبراير  -تاريخ التقييم المتوقع 2014 10تاريخ أجتماع مجلس إدارة البنك المتوقع: أبريل 

 MNSSDوحدة اإلدارة :   ارئأداة اإلقراض: قرض إنعاش ط

 %(50%( مجاري )50القطاع: صرف صحي )

 %(25%( تنمية بشرية )25%( إدارة مصادر المياه )50الموضوع: إدارة التلوث والصحة البيئية )
 00. (: البنك الدولً للتطوٌر وإعادة اإلعمار المبلغ)دوالر أمرٌكً

 0.00  (: ًكالمبلغ)دوالر أمرٌ المؤسسة الدولٌة للتنمٌة
GEF ً0.00    (: المبلغ)دوالر أمرٌك 
PCF ً0.00    (:المبلغ)دوالر أمرٌك 

 مصادر تموٌل أخرى:
 المدٌن 

 ملٌون دوالر 2.50 بلجٌكا                          
 ملٌون دوالر 5.00               مانحٌن متعددٌن

 ملٌون دوالر 3.00 تموٌل خاص                  
 ملٌون دوالر 10.50  المجموع : 

 الفئة البٌئٌة :  أ. تقٌٌم كامل

 اإلجراء البسٌط:              بسٌط )   (                              تكرار )     (

)أستجابة سرٌعه لؤلزمات والطوارئ(         OP. 8.50ش طارئ(  أو )إنعا OP. 8.50هل ٌندرج هذا المشروع تحت بند  
 (                 ال)     (X)نعم 

 

 المشروع: هدف (2

 : هو( NGEST) فً شمال قطاع غزة مٌاه الصرف الصحً الطارئ معالجةمحطة  إن الهدف اإلنمائً لمشروع

النفاٌات  بحٌرةالمحٌطة ب المحلٌة المجتمعاتالبٌئٌة المباشرة على و الصحٌة السالمة تهدٌدات تخفٌف .1

 (.BLWWTP) الهٌا بٌت محطة معالجة مٌاه فً السائلة

 التموٌل اإلضافً إن. قطاع غزة  شمالمحافظة لمعالجة المٌاه العادمة األمد ل طوٌلو مرضًحل تقدٌم   .2

 ًحل مرض وفرسٌ، والذي NGEST من مشروعالثانً جزء لل األهداف األصلٌة دعمسٌ المقترح

 . غزة شمالمحافظة لمعالجة المٌاه العادمة ل

نفس  ضافً باستخداماإل تموٌلبنود اتفاقٌة ال وسٌتم تنفٌذ دون تغٌٌر. ه ستبقىمكوناتو المشروع ككل تصمٌم ان

مظلة تحت حالٌا بها التً ٌجري العمل و صرفالترتٌبات والمشترٌات، نفس اجراءات ، واإلطارالمؤسسً

NGEST  ٌل اإلضافً.والتمولدٌها القدرة على استٌعاب حٌث أن هذه النظم تسٌر بشكل جٌد وتظل مناسبة 



 

 وصف المشروع: (3

 معالجة مٌاه الصرف الصحً محطةستكمال بناء المتكبدة ال سٌمول التكالٌف المتجاوزة تموٌل التموٌل اإلضافً إن

فً  للتشغٌل والصٌانةتقدٌم المساعدة التقنٌة و لمخاطر،تخفٌف ا(، ودعم برنامج NGWWTP) شمال غزة

استمرارالقٌود ، ال سٌما من العوامل نتجت بسبب عدد التكالٌففً  اتالزٌاد المشروع.هذه إطارالجزء الثانً من

والتضخم  ، إسرائٌل معفً فترات مختلفه  المستمر، والصراع إلى غزة والخدمات دخول البضائع المفروضة على

 .NGWWTPمر فً األسعار والحاجة إلعادة تصمٌم بعض أجزاء المست

األولى  ضافًاإلتموٌل المنح و األصلً للمشروع التصمٌمحسب  لؤلنشطة التالٌة سٌتم استخدام التموٌل اإلضافً

 :والثانً

 من المشروع: Bالجزء 

 بسعة شمال غزة فً مٌاه الصرف الصحً الطارئ المرحلة األولى من مشروع  معالجة االنتهاء من .1

، النٌتروجٌن إزالةوتشمل  الثانوٌة معالجة البٌولوجٌةلل ثالث وحدات تضم، و متر مكعب/ٌوم 356600

تنفٌذ أ( ): بما فً ذلكالتخزٌن، ونزح المٌاه، والتجفٌف الكهرباء، و، والهضم، وتولٌد معالجة الحمأةوكذلك 

البنٌة التحتٌة محطة المعالجة وصٌانة تشغٌل و، و )ج( والمواد عداتاقتناء الم، )ب( التصحٌحٌة األعمال

 مٌاه الصرف الصحً. تشغٌل محطة معالجة بعدذات الصلة 

إعادة والمٌاه المعالجة المرشحة فً الخزان الجوفً  استعادة بما فً ذلك إدارة المخاطر إجراءاتتنفٌذ  .2

 .للتشغٌل والصٌانة والخدمات االستشارٌةواإلنشائٌة  األعمال المدنٌة تشملوها استخدام

 

عمال البناء، أل هالبٌئٌ المراقبةتنفٌذ خطة أعاله و( 2)( و 1كما هو موضح فً) أعمال البناء اإلشراف على .3

 .الالزمة بما فً ذلك توفٌرالخدمات االستشارٌة

 

 :وقائيال لتحليلل ذات الصلة زةالبارالخصائص الفيزيائية المشروع و موقع (4

 الشمالً من بٌت الهٌا وجبالٌا وبٌت حانون، وأم النصر( وتقع فً الجزء)بلدات وتضم منطقة المشروع 

 غزة. قطاع

 :البيئية و االجتماعية الضماناتيو اخصائ (5

 .(MNSSU) تنمٌة االجتماعٌة أخصائًرئٌس ، بهات نٌنا :السٌدة

 .(MNSEE) البٌئة ًأخصائٌكبٌر ، هارت ترٌسً: السٌدة

  



 

 ال نعم . حماٌة سٌاسات الحفز6

  x  (OP/BP 4.01) البٌئً التقٌٌم

 x   (OP/BP 4.04) الطبٌعٌة المواطن

 x   (OP/BP 4.36) الغابات

 x   (OP 4.09) اآلفات إدارة

 x   (OP/BP 4.11) ادٌةالم الموارد الثقافٌة

 x   (OP/BP 4.10) األصلٌة الشعوب

 OPضمن البنك  سٌاسة -نعم  OP /BP4112) إعادة التوطٌن القسرٌة

اآلثار بناء على تنطبق   4.12

 فً التً تم تحدٌدها االجتماعٌة

بٌئً األثر ال تقٌٌمدراسة 

أبرٌل فً التكمٌلٌة  واالجتماعً

2113 

 

 x   (OP/BP 4.37)السدود  سالمة

 x  (OP/BP 7.50) المجاري المائٌة الدولٌة مشارٌع

 x  (OP/BP 7.60) المناطق المتنازع علٌها مشارٌع فً

 

IIتها:: قضايا السياسات الوقائية الرئيسية و إدار 

A:ملخص لقضاٌا الضمانات الرئٌسٌة . 

بالمشروع المقترح،  تحدٌد و وصف أي تأثٌرات كبٌرة وال رجعه مرتبطة أمور أو تأثٌرات وصف أي  .1

 .على  نطاق واسعومن الممكن حدوثها محتملة فٌها 

 

، فأنه قد تم االنتهاء من تقٌٌم كامل لؤلثر البٌئً و  Aئة لمشارٌع الف OP 4.01بناء ً على متطلب رقم  

( بتقٌٌم اآلثار المحتملة من الجزء  ESMP( و البٌئٌة وخطة اإلدارة االجتماعٌة )  ESIAاالجتماعً ) 

A  والجزءB  ،األثار المقدمة فً تخفٌف خطة بناء على ومن المشروع كما كان التصمٌم فً األصل

المٌاه الخارجة من المحطة والمتراكمة فً فً ذلك الوقت ، لم ٌتم إعداد خطط محددة لمعالجة  وقتها.

الدراسة  فإن. وبالتالً عادة استخدام المٌاه المعالجة فً الريإلنظام البركة العشوائٌة ولم ٌوجد أٌضا 

إعادة استخدام المٌاه المعالجة فً لتشمل  تم تجهٌزها ESIA / ESMP  (ESMP/SESIA) ةالتكمٌلٌ

البركة ألراضً التً كانت تغطٌها سابقا محددة إلصالح االخطط التقٌٌم اآلثار المترتبة على ل، والري



معالجة  محطةد التشغٌل الكامل لبع محطة بٌت الهٌا بٌت الهٌا ، باإلضافة إلى وقف تشغٌل فً  العشوائٌة

 .مجاري شمال غزة

 : ما ٌلًالتً سٌتم تخفٌفها تحتوي على و حدوثها المحتملذات األهمٌة واآلثار السلبٌة 

  تلوث التربة أثناء وقف تشغٌلBLWWTP 

  عخدام الزراستلتصبح صالحة لالالتً كانت البركةالعشوائٌة تشغلها أرض جودة تحسٌن ً

 والسكن.

  تلوث الموارد المائٌة 

  فً الريوالمسترجعة استخدام المٌاه المعالجة بوالمرتبطة الصحة العامة ب ةالمتعلقالمخاوف. 

، 2013أبرٌل  فًالتكمٌلٌة تقٌٌم األثر البٌئً و االجتماعً دراسة  نتائجاستنادا إلى موافقة البنك على  

( لمعالجة بعض اآلثار االجتماعٌة RAPعادة التوطٌن )إلفإنه تقرر أن هناك حاجة إلى خطة عمل 

والتً  RAPمشروع تم إعداد مسودة .  OP 4.12بناء على التً تم تحدٌدها والمؤثرة والسلبٌة 

بناء المحددة السلبٌة الواقعة و(، و طبٌعة اآلثار ) األفراد والمجتمعات المتأثرٌن األشخاص حددت 

إجراءات التخفٌف ) التعوٌض النقدي واتخاذ تدابٌر مناسبة ومستوى الضرر؛ و؛ OP 4.12على 

، RAPوالمٌزانٌة الالزمة لتحقٌق متطلبات  ؛ةالمتضررالجهات  المشاورات معوطبٌعه أخرى( ، 

 لم . RAP تنفٌذالتقدم فً مراقبة لكٌفٌة  إلى وصف ةباإلضاف تعامل معها،والتظلم أو الشكاوى وآلٌة ال

 هذا المشروع. ضمن متوقعة مؤقتة آثار سلبٌة ٌتم تحدٌد 

التعزٌز ومحطة والخزاناتتخدام إعادة االسء اآلبار المساحة المطلوبة من األرض لتنفٌذ المشروع وبنا

من إجمالً المساحه من متر مربع  16,575حٌث تم الحصول على   ،متر مربع 17,753 هً

 خالل وزارة األوقاف. 

 :تشمل ما ٌلًالدائمة بعض اآلثار السلبٌة 

 الحصول على األراضً الالزمة ألبار االسترجاع:

o  الحصول  التً سٌتمو مملوكة للقطاع الخاص أراضًمن  مربع متر 1,178ستكون مساحة

 21 عدد األسرالمتضررة/أشخاصإجمالً بلغ  المراقبة.آبار واالسترجاع  آبار علٌها لبناء

  .)من مالك األراضً الخاصة(شخص 

o  متر  7,294 الً مساحةالحصول على إجمسٌتم  لمشروع:المكونات  لللوصو طرٌقإنشاء

إجمالً . طرق الوصول للمشروع بناء من أجل المملوكة للقطاع الخاص األراضً من مربع

خرٌن من آمالك  3سوف ٌتأثر. مالك لؤلرض 15طرق هو ال بناء من المتضررٌن عدد

 إنشاء بئرو الطرٌق.



o شخص  15بأنه هنالك  علماً  زراعٌة قائمة ومملوكة للقطاع الخاصئر ب 17ٌتم إغالق سوف

 حالٌاً ٌعملون لتشغٌل هذه األبار.

طوٌلة المدى الناجمة عن األنشطة المستقبلٌة المتوقعة فً منطقة وو/أو وصف أي تأثٌرات غٌر مباشرة  .2

 المشروع:

دة وح مكن( الترشٌح، و أحواض ، خط الضغطاالنتهاء من المرحلة األولى من المشروع )محطة الضخ

بٌت الهٌا و  فً من إخالء بركة المٌاه العادمة العشوائٌة إدارة المشروع و مصلحة مٌاه بلدٌات الساحل 

التأخٌر فً تنفٌذ فإن ، المجاورة. ومع ذلك التجمعات السكانٌة فٌضات هذه البركة علىالقضاء على مخاطر 

( سوف ٌؤدي إلى مزٌد )أي محطة المعالجة Bال عن أي تأخٌر إضافً فً تنفٌذ المرحلة ، فضAالمرحلة 

فً الوقت المناسب  . تنفٌذ أنشطة المشروعالترشٌحالمٌاه الجوفٌة فً محٌط أحواض  فً خزانمن التلوث 

وترشٌح مٌاه معالجة حسب التصمٌم إلى الخزان محطة المعالجة من ثم تشغٌل ، ول تلك اآلثارقلسوف ٌ

آثار فإنه لن ٌكون هنالك  على المدى الطوٌل  .الجوفًفً الخزان المٌاه سوف ٌحسن جودة الجوفً 

 لدٌهم مصدر أكثر أمنا من مٌاه الري وبتكلفة أقل. سٌكون  المزارعٌن. ومباشرةلبٌة غٌر ساجتماعٌة 

 .للمساعدة فً تجنب أو تقلٌل اآلثار السلبٌة أخذت بعٌن االعتبار( ذات عالقةمشروع )للوصف أي بدائل  .3

 :النتائج التالٌةكشفت عن وجوده مع وجود نظام االسترجاع وفً حالة عدم بدائل المشروع تصمٌم ونمذجة 

 

  جودة  محطة بٌت الهٌا أو ساءتإذا لم ٌتم تحسٌن نوعٌة مٌاه الصرف الصحً التً ٌتم ضخها من

متر مكعب ٌومٌا  156000كون تالمسموح بها سالتً سٌتم ترشٌحها وكمٌة المٌاه فإن ، المٌاه المرشحة

 . 2025حتى عام 

 كمٌة و ستتحسن، فإن نوعٌة مٌاه الصرف الصحً 2014ابتداء من عام محطة المعالجة  إذا تم تشغٌل

عام ل وصوالمتر مكعب ٌومٌا  35,600إلى ٌمكن زٌادتها ترشٌحها المسموح بالمٌاه التً سٌتم 

تم والتً مٌاه الصرف الصحً  انت متاحة لمحطة معالجةالتً كالوحٌدة واألراضً مساحات . 2025

. التفكٌر فً أراٍض تحت إشراف وزارة الشؤون الدٌنٌةالتً  أراضً الوقف أو تلكهً  ستخدامها ا

الترشٌح. أحواض ٌجب أن ٌكون قرٌب من ر لن ٌتم اعتبارها نظراً ألن مكان هذه األبا آلبارلبدٌلة 

 ة.المٌاه المعالجالحصول على  لضمانً المكان األمثل وتقع اآلبار ف

 إختٌار الخٌار األمثل للمعالجة ٌعتمد على عدد من العوامل، اثنان منها لها تأثٌر كبٌر : 

  التلوث  وامتدادنوع 

 ًنٌة الخمسة هً  . كانت الخٌارات التقطبٌعة استخدام األراضً حسب المخطط المستقبل 

o  عدم القٌام بأي شًء  و تقٌٌد الوصول إلى الموقع 

o ًعالج النباتال 



o علوٌة من التربةالطبقة استبدال ال  

o استبدال ثالث طبقات من التربة 

o  لموقع اوعزل إحاطة 

، هً األقل تربة(من ال)استبدال للطبقة العلوٌة من الطٌن ووضع غطاء  ًعالج النباتالاستنادا إلى تحلٌل البدائل فإن  

 .من الوقتممكن أقل قدر وتأخذ كلفة ، 

. البٌئً واالجتماعً الضماناألمور المتعلقة بسٌاسات وصف التدابٌر المتخذة من قبل المقترض لمعالجة  .4

 تقٌٌم لقدرة المقترض على تخطٌط وتنفٌذ التدابٌر المبٌنة.تقدٌم 

التنمٌة االجتماعٌة مسؤول  توظٌفحٌث تم  بناء القدرات بشأن الضماناتبرنامج ل خضعمقترض ) سلطة المٌاه ( ال

. تم RAP إلعادة التوطٌنالالزمة عمل الخطة إجراءات ، وكذلك تنفٌذ للتركٌز على المخاطر االجتماعٌة للمشروع

المراقبة ، والتً تضمنت تدابٌر التخفٌف ، و خطة البٌئٌة زأ من الدراسة باعتبارها جزءا ال ٌتج ESMPوضع 

وتتلخص ( ، PMUوحدة إدارة المشروع )ضمن طاقم خبٌر بٌئً مؤهل للعمل أنشطة بناء القدرات. تم التعاقد مع و

، ومناقشة أي قضٌة وذلك بالتنسٌق مع الجهات األثرتخفٌف بة وتنفٌذ برنامج المراقاإلشراف على  فًمسرولٌته 

تموٌل الإطار ترتٌب ضمن الدور نفس بالقٌام ب ستمر نفس الخبٌر البٌئً، وسوف ٌكومٌة المحلٌة ذات الصلةالح

 .ضافًاإل

 ة ، بالتعاون مع مصلحة مٌاه بلدٌاتخطة عمل طارئة لتحسٌن تشغٌل جمٌع البنى التحتٌة القائمة و الطارئتم وضع 

إجراءات الضمان البٌئٌة( برامج ذات العالقة تحدٌدا بالتجاوب مع )تتضمن خطة التعزٌز المؤسسً  حٌث الساحل.

  تدرٌبٌة مخصصة حول:

o  ( اإلدارة البٌئٌة وخطة الرصدEMMP  ) 

o وشبكات إعادة االستخدام.المسترجعة توزٌع المٌاه الجوانب البٌئٌة ل 

o   التدقٌق البٌئً و التفتٌش 

o االتصال الجماهٌري ، المسوح االجتماعٌة ، وأخذ التقٌٌم االجتماعً بما فً ذلك مهارات االتصال ،

،  للضماناتمتثال وثائق أساسٌة لالك SMMPو  EMMPالعٌنات ، وتحلٌل وإعداد التقارٌر. لتكملة 

رصد الحمأة ، خطة لمراقبة و، خطة المٌاه الجوفٌةمراقبة خطة لك توجٌهات إضافٌة، مثل لهناسٌكون 

خطة لمواجهة الطوارئ و، المعالجة المسترجعة المٌاهعادة استخدام إذات العالقة بالصحة العامة  مراقبة

 ترشٌح.من أحواض اللتشغٌل الفائض 

 

السٌاسات الوقائٌة  مع التركٌز  الكشف عنٌن ووصف آلٌات للتشاور والرئٌسٌ المستفٌدٌنتحدٌد  .5

 .األشخاص المحتمل تأثرهمعلى 



 

السلطة الفلسطٌنٌة ، سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة  و سلطة جودة  هم  الرئٌسٌٌن للمشروع المستفٌدٌن

المحلً والبلدٌات و المجالس القروٌة والمراكز الصحٌة  والمزارعٌن البٌئة ، وزارة الحكم 

برنامج شامل تم إجراء من المشروع .  تستفٌدالمجتمعات التً تعٌش فً مناطق ٌمكن أن و

تم هذا األمر .  SESIA /SESMPالدراسة البٌئٌة مشاركة الجمهور أثناء عملٌة إعداد ب

أصحاب األراضً حكومٌة وممثلً المجتمع المحلً، و وكاالت حكومٌة ومنظمات غٌربمشاركة 

من خالل غٌرها من أصحاب المصلحة فً هذه العملٌة. تم إجراء عملٌة التشاور المجاورة  و

المقابالت المباشرة، االستبٌانات ، واالجتماعات العامة . نوقشت القضاٌا البٌئٌة ذات الصلة، بما 

وضاع االقتصادٌة االجتماعٌة ، األحً والحمأة وفً ذلك إعادة استخدام مٌاه الصرف الص

 ونوعٌة المٌاه الجوفٌة ، بالتفصٌل. 

من خالل ورشة عمل علنٌة  SESIA/SESMPالبٌئٌة عرضت نتائج واستنتاجات الدراسة 

ذات  واالهتماماتجمٌع التعلٌقات  رتم األخذ بعٌن االعتبا .مختلف أصحاب المصلحة بمشاركه

 التقرٌر النهائً.  الصلة أثناء إعداد

موقع المعلومات على و 2013ماٌو  30 فً فلسطٌنفً  (EAتم اإلفصاح عن التقٌٌم البٌئً )

. وأجرٌت مشاورات محددة إلعداد خطة عمل إعادة 2013أغسطس  25التابع للبنك الدولً فً 

من ( لضمان أن تؤخذ وجهات نظر و مصالح جمٌع األشخاص المتضررٌن RAPالتوطٌن )

وتصحٌح   الدراسة اإلحصائٌةاالنتهاء من وبمجرد وذلك لضمان أنه ، بعٌن االعتبارمشروع ال

وكذلك آثار المشروع قد وصفت لهم وتحدٌد المتضررٌن، ستكون السلبٌة  تأثٌرات المشروع

بشأن جمٌع التدابٌر المتاحة لهم  ملتماس آرائهالكان ا الغرض أٌض. ومتاحة لالطالع استحقاقاتهم 

 أو التعامل مع آلٌة التظلم على مستوى المشروع.وى االتعامل مع الشكلٌة آو أٌضا لشرح 

 

 المشروعمتطلبات عن اإلعالن تاريخ ب. 

  التقٌٌم البٌئً / المراجعة / خطة اإلدارة / أخرى:

ف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟تم الكش  نعم 

 2013ماٌو  15 تارٌخ استالم البنك 

" داخل البلدتارٌخ الكشف "  2013ماٌو  30 

 2013أغسطس  21 تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

 EAتارٌخ توزٌع الملخص التنفٌذي لل   A لمشارٌع الفئة 
 إلى المدٌرٌن التنفٌذٌٌن

لكشف عنها مسبقا فً عام ا -غٌر متوفر 

2006 

 خطة عمل إعادة التوطين / إطار / عملية السياسة

  تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟



  تارٌخ استالم البنك

" داخل البلدتارٌخ الكشف "   

  تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

 السكان األصليين خطة / إطار عمل التخطيط

ف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟تم الكش  غٌر متوفر 

 غٌر متوفر تارٌخ استالم البنك 
" داخل البلدتارٌخ الكشف "   غٌر متوفر 

 تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

 
 غٌر متوفر

 خطة إدارة اآلفات

 غٌر متوفر تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟

 غٌر متوفر تارٌخ استالم البنك 

" داخل البلدارٌخ الكشف " ت  

 
 غٌر متوفر

 تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

 
 غٌر متوفر

أو الموارد الحضارٌة المادٌة ، فإن القضاٌا التً ٌنبغً /إدارة اآلفات وتفعٌل المشروع  تطلب* إذا 

إن لم ٌمكن . EMP/ أو والتدقٌق / المراجعة  كجزء من التقٌٌم البٌئً ٌجب أن تكون  معالجتهاوالكشف عنها

 الكشف فً بلد أي من الوثائق المذكورة أعاله، ٌرجى توضٌح السبب :

 ال ٌنطبق

عن طرٌق متخذي القرار فً  ISDSاالنتهاء من سٌتم تعبئتها عند ) على المستوى المؤسسً رصداالمتثال مؤشراتج6 

 اجتماع المشروع.

  البيئة تقييم

 نعم ؟( EMPبما فً ذلك)تقٌٌم بٌئً قائم بحد ذاته تقرٌر  هذا المشروع هل ٌتطلب

 مراجعة واعتمادب مدٌر قطاع المٌاه  أو اإلقلٌمٌة وحدة البٌئة، هل قامت إذا كانت اإلجابة بنعم

 ؟ التقرٌرالتقٌٌم البٌئً
 نعم

 نعم فً االئتمان/القرض؟ أدرجتخطة المراقبة البٌئٌة لالمسؤولٌات التكالٌف و هل

  بشأن اإلفصاح عن المعلومات البنك الدولي سياسة

 نعم ؟ التابعة للبنك الدولً دار المعلومات ذات الصلةإلى السٌاسات الوقائٌةثائق هل تم إرسال و

مجموعات هل  تم الكشف عنالوثائق ذات الصلةفٌفلسطٌنللعامة بالشكل واللغة المفهومة والمتاحة لل

 منظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة؟الالمتأثرة بالمشروعو
 نعم

 السياسات الوقائية  

المسؤولٌات المؤسسٌة ومٌزانٌة واألجندة لهل تم وضع مقاٌٌس تتماشى مع السٌاسات الوقائٌة ل
 نعم



 خالل فترة التنفٌذ؟

 نعم المشروع؟ فً تكلفة تدابٌر السٌاسة العامة لحماٌة التكالٌف ذات الصلة هل  أدرجت

ذات العالقة بالسٌاسات مراقبة األثرالوقائً والمقاٌٌس  للمشروعالتقٌٌم م المتابعه ونظا ٌتضمنهل 

 والوقائٌة؟
 نعم

وثائق  فً بشكل كاف هل تم االتفاق على عملٌة التنفٌذ بشكل مرضً مع المقترض وهل انعكست

 نعم ؟القانونٌة المشروع
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