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 الملخص التنفيذي

 المعلومات األساسية  1

خدمات الصرف    توفر   صرف صحي    شبكة فلسطين    / في الجزء الجنوبي الشرقي من الضفة الغربية  التي تقع  مدينة الخليل  خدم  ت 

، وبالتالي،  الشبكةفي نهاية للمدينة ال توجد حاليًا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و المدينة سكان٪ من 77الصحي لحوالي 

دون معالجة بمحاذاة وادي السمن  ب تجري  عفن  الت   غرف   من  الناتجة   الصرف   مياه  ا به  تختلط   والتيفإن معظم مياه الصرف الصحي  

 . جانب اإلسرائيليينهناك من قبل ال حيث يجري معالجتها االسرائيلية  شوكت محطة حتى تصل إلى الخط األخضر المؤدي إلى 

في الحوض  كيلومتًرا على طول الوادي، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمياه الجوفية    40غير المعالجة لحوالي  مياه  التتدفق هذه  

حوض  التي تصب في    التصريف نظًرا لموقع الوادي في منطقة    أيًضا،.  الشرقي والمجتمعات التي تحد الوادي على طول الطريق 

، فإن المياه الجوفية معرضة باستمرار لخطر  (فيةالوارد وصف لها في التأثيرات على جودة المياه الجو)  الغربي المياه الجوفية  

   .التلوث 

المسألة في محافظة الخليل،  هذه  من أجل معالجة  و  هذه المسألة باعتبارها مشكلة خطيرة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي  ُصنفت

ي في الخليل، والذي من المقرر  مشروع اإلقليمي إلدارة مياه الصرف الصحللطلبت السلطة الفلسطينية الدعم من مجتمع المانحين  

 . بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية، واالتحاد األوروبي والبنك الدوليمانحين أن تموله مجموعة من ال

 والتراثي  أهداف تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي 2

وفحصها  مشروع على هذه المكونات أثار الهو  تحديد والتراثي للمشروع الغرض من تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي 

ومكوناتها بحيث   محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيتصميم لاحل بشكل صحيح في مر( أو ترتيبها)وتصنيفها 

دارة االجتماعية والبيئية بشكل جيد لتجنب اآلثار السلبية الخطيرة التي ال يمكن إصالحها  يمكن تطوير تدابير التخفيف وخطط اإل

 . والتي يمكن أن تؤثر على كل من السكان والبيئة أو تقليلها إلى مستويات يمكن التحكم فيها

المحددة لهذه المهمة االستشارية  ة، فإن األهداف ياه الفلسطينية وسلطة جودة البيئ وفقًا للشروط المرجعية الصادرة عن سلطة الم

 : تشمل ما يلي 

إجراء تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي وإعداده وتقديمه من أجل االمتثال الكامل لقانون البيئة الفلسطيني، وذلك   ▪

 لدعم استدامة مخرجات المشروع المتوقعة والحصول على موافقة سلطة جودة البيئة؛  

 مكون البنية التحتية للمشروع؛  من المحتملة الجتماعية والثقافية والتراثية البيئية واثار األتحديد  ▪

 تحديد أي متطلبات تتعلق بالحيازة المؤقتة أو الدائمة المحتملة المرتبطة باألعمال المدنية؛   ▪

أثناء مرحلتي  إلدارة أي آثار سلبية محتملة  الثقافي وإعدادهاتصميم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث  ▪

 اإلنشاء والتشغيل للمشروع، وتخفيفها ومتابعتها؛ 

إجراء تقييم لقدرات الجهة المنفذة لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي وتقديم توصيات بشأن أي   ▪

 . احتياجات لبناء القدرات

 وصف المشروع 3

 وأحمال ملوثات مياه الصرف الصحيالتصميمي التدفق  3.1

الصرف  ، حيث سيستمر خط  على الحد االقصى للتدفق  محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيع تصميم سيتب 

المتدفقة من   الصرف الصحيمياه تصميمه على كمية عتمد محطة، وسي بمحاذاة مجرى الوادي حتى الموقع المقترح للالصحي 

االعتبار مياه األمطار والتي تصب مباشرة في شبكة الصرف الصحي  شبكة الصرف الصحي لمدينة الخليل مع األخذ بعين 

 .  للمدينة
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ً  الصرف الصحيمياه ة محط ستُصمم التجمعات   سكان مدينة الخليل حسب التوقعات السكانية، لتخدم مستقبالً  لتخدم مبدئيا

أن األنشطة الصناعية في المنطقة  . يةبني نعيم، والريحوحلحول،  و حدب الفوار، و مخيم الفوار، والسكانية المجاورة مثل يطا،  

 . بمحطة المعالجة المقترحة  تُوصل الجنوبية من مدينة الخليل مثل مناشير الحجر، المسالخ والمصابغ لن 

  تدفق المياه الصناعية 3.2

ب 3.2.1  عن قص الحجر  ةالناتج الرًّ

ب يولد نشاط قص الحجر كمية كبيرة من  ب  سوف ينتج عن تصريف  . الصلبة العالقةمزيج من الماء والمواد  هيو   الرًّ   الرًّ
. محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيعلى  زيادة فى احمال التلوثمتقطع في نظام الصرف الصحي بشكل   

 . مواد الصلبة تأثير ضار على العملية وتأثير مباشر على استقرار المعالجةلللحمل الكبير سيكون ل

 المدابغ  3.2.2

يُفصل التدفق الناتج من مرحلة  . المدابغ الواقعة في تجمع المنطقة الصناعية في الخليل مياهها العادمة في شبكة البلدية تصب 

تتكون الُمعالجة األولية من  . إلى خزان إلجراء الُمعالجة األولية  نقلالكروم عن باقي التدفق ويُ  الدباغة في العملية المحتوية على 

الكروم القابل للذوبان في صورة صلبة لجعله في حالة مستقرة ثم تجميعه مع الحمأة قبل نقله إلى موقع  ترسيب كيميائي لتحويل 

 . المناسبالصلبة إلقاء النفايات 

  200إلى  180أن الكمية اإلجمالية للكروم المعالج شهريًا في موقع مرفق المعالجة األولية هي الميداني نتيجة المسح تبين من 

الصناعية  دمة المياه العامتر مكعب من  7في األسبوع؛ مراحل  4)الجة األولية إلزالة الكروم على دفعات تُجرى المع. كجم

في   مرحلة  16لكل مرحلة بمعدل شهر  / كجم  200)كجم من الكروم  12.5قدرها  كمية يجري معالجة(. مرحلةالمعالجة لكل 

ساعات في شبكة البلدية، لن تمثل خطًرا بسبب التخفيف    3خالل ا  تصريفهيتم هذه الكمية، حتى لو لم يجري معالجتها و(. الشهر

محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه  متوسط التدفق اليومي ل)الكبير للمياه العادمة الصناعية الناتجة من المدابغ مع التدفق الرئيسي  

 (. يوم / متر مكعب  22500 هو   الصرف الصحي

لمدابغ وال يقدم أي ضمان للمستقبل، حتى مع ذكر أصحاب المصنع تباطؤ  لإلى النشاط الفعلي  ومع ذلك، فإن تقييم المخاطر يستند  

برنامج متابعة لتحديد أي تغييرات في تصريفات الكروم في نظام الصرف الصحي  يجب عمل . نشاطهم خالل السنوات الماضية 

 . البلدي

 صناعات األلبان 3.2.3

وفقًا لـدراسة الجدوى وتصميم مخطط إدارة التدفق الصناعي، فإن المعلومات التي ُجمعت خالل زيارة الموقع في مصنعي األلبان  

تشير إلى أن بروتينات مصل اللبن، وهي منتج ثانوي من الحليب المعالج إلنتاج الجبن واللبن الرايب،  ( الجبريني والجنيدي )

يعتبر بروتين مصل اللبن مادة قابلة للتحلل الحيوي بدرجة كبيرة ويمكن أن  . لصحي للمدينة شبكة الصرف ا يجري تصريفها في 

(.  BOD5) حيوي الممتص  تكون الكميات التي يجري تصريفها في مياه الصرف بمثابة تفسير للزيادة في تركيز كمية االكسجين ال

، فإن إجمالي الحمل  ليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيمحطة الخليل اإلقومع ذلك، عند مقارنتها بمعايير التصميم النظري ل

الممتص   األكسجين الكيميائيالمحطة لمعالجة كمية  ٪ من قدرة  10اليومي الذي يجري تصريفه من جانب مصنعي األلبان أقل من  

 (. طنًا  340,7أطنان مقابل  3)

 صناعات أخرى  3.2.4

الطحينة والصناعات  مصانع الزيتون وعصرة المذبح وم" ا مثلهالتي يجري تصريفها وأحمال الملوثات الناتجة من  كمياتإن ال

(  ٪2أقل من  )التي حددها المقاول    محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحي عند مقارنتها بقدرة  تعتبر قليلة  "  األخرى 

 . المعالجةالصناعية دون التأثير على قدرتها على مياه العادمة ويمكن للمحطة أن تعالج كل هذه ال

 محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيمعالجة مياه الصرف الصحي في  3.3

 .  في وادي السمنتي يجري تصريفها ال عادمةمياه اللتدفقاال محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحي ُستنشأ
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تم تحليل معالجة مياه الصرف الصحي وبديلة لخيارات    تم تقيم عدة،  (خالل مرحلة دراسة الجدوى)في مرحلة التحضير للمشروع  

الحمأة المنشطة،  طريقة تعتمد عملية المعالجة البيولوجية المختارة على  . المعايير متعدد تحليلالباستخدام طريقة تصميمين 

 . وهي تقنية مجربة وراسخة

، مع مرحلة معالجة واحدة مع تهوية ممتدة، مع المنشطة الحمأةباستخدام طريقة ستكون عملية معالجة مياه الصرف الصحي 

 . الحمأة هضميتم الوصول إلى استقرار الحمأة عن طريق كما س.  كيميائيًا /النترجة ونزع النتروجين وإزالة الفوسفور بيولوجيًا  

متر  22,500 متوسط سنوي أومكافئ  شخص 225,580) ، للمشروع رافق المرحلة األولىُصمم هذا المشروع بشكل أساسي لم

  455,500)القدرة الكلية للمرحلة الثانية الستيعاب بالتوسع المحتمل للمحطة في المستقبل مع توفر مكان يسمح و( يوم  / مكعب 

 (. يوم  /متر مكعب  43,500شخص مكافئ أو 

حيث تُجرى قياسات  الخشنة  وتوماتيكيةالمصافي األ مياه الصرف الصحي إلى حجرة الدخول الموجودة عند مدخل وحدات تتدفق 

.   تلقائيًا في حاوية على مستوى األرضجمع المواد المتراكمة على المصافي الخشنة تُ . بأجهزة قياس مركبة على الخطجودة المياه 

لسماح بالتدفق الحر عن ليتم امياه الصرف الصحي إلى محطة ضخ حيث تُرفع ، تتدفق مصافي الخشنةوحدات ال بعد المرور عبر

 . طريق الجاذبية عبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي

وغسلها  المواد المتراكمة على المصافي حيث يجري إزالة مصافي صغيرة الفتحات ثم تُنقل مياه الصرف الصحي إلى وحدات 

 . وتجفيفها ونقلها إلى حاويات

يُزال  .   ، إلى خزانات إزالة الشحوم والحصى الهوائية المدمجةمصافي صغيرة الفتحات  تتدفق مياه الصرف الصحي، من وحدات  

الشحوم لتجنب الظروف غير المناسبة التي تسببها تزال الميكانيكية في وحدات المعالجة ومعدات الحصى لتقليل مخاطر تلف ال

 . يهةالحمأة العائمة ذات الرائحة الكر

ستُكشط الشحوم المحتجزة في مجمع الشحوم ثم تُصرف في  .  ستُعالج الحبيبات المستقرة في حوض الترسيب وتُنقل إلى الحاويات

 .شاحنة للتخلص منها نهائيًا

غرفة التوزيع حيث تُمرر تلقائيًا أو تُرسل إلى   والشحوم، إلىتتدفق مياه الصرف الصحي، بعد اجتياز خزانات إزالة الحبيبات 

 .مرحلة المعالجة البيولوجية وفقًا لإلشارة الواردة من نظام اإلنذار المبكر

تُسحب مياه الصرف الصحي المنقاة  . والمواد العضوية، يُزال جزء كبير من المواد الصلبة العالقة ةاألولي  ات في خزانات الترسيب 

مخروطي  من المواد الصلبة العالقة والمواد العضوية من َهدّارات الفائض على السطح وتتركز الحمأة األولية المستقرة في الوعاء ال

ألولية إلى خزان التثخين األولي  ستُجمع الحمأة األولية المستقرة في مخروط الحمأة وستنقلها مضخات الحمأة ا.  السفلي قبل السحب

 .بالجاذبية

 . مواد الطافيةعلى سطح الترسبات األولية في أحواض الترسيب وكشطها إلى محطة ضخ ال ةالمتكون مواد الطافية سيُحتفظ بال

الحمأة الالهوائية  ، إلى قناة حيث يجري توزيعها بالتساوي على خزانات  ةالترسيب األولي أحواض  تتدفق مياه الصرف الصحي، من  

كما يجب تحديد جرعات كلوريد الحديديك من أجل معالجة  . يُزال الفسفور البيولوجي في خزانات الخلط الالهوائية حيث المنشطة

يحدث التحلل البيولوجي للمواد العضوية في خزانات  .  مياه الصرف إلى خزانات الحمأة المنشطةذلك تتدفق  بعد  .  الفسفور الكيميائي

تتطلب العمليات البيولوجية لتحلل المادة  . العالقة في مياه الصرف الصحي ( الحمأة المنشطة )ة عن طريق الكائنات الدقيقة التهوي 

من أجل الحصول على أقصى قدر من االستقرار التشغيلي والحفاظ على انخفاض استهالك  . العضوية إمدادًا مستمًرا باألكسجين

يجري  االحواض كما  يجري اإلمداد باألكسجين من نافخات الهواء المركبة في األسفلس. الطاقة، يجب فصل الخلط والتهوية

  اوح توفر مركما . التحكم فيما يخرج من نافخات الهواء تلقائيًا بالتوافق مع تركيز األكسجين الفعلي في خزانات الحمأة المنشطة

 . في االحواض تعليق الحمأة المنشطةضمان تدور ببطء 

 ات معادلة من الحمأة من خزان العملي يجب إزالة كمية    (الحمأة المنشطة )ات البيولوجية باستمرار كائنات دقيقة جديدة  ينشأ عن العملي 

 . زائدةبيولوجية باعتبارها حمأة 

في أحواض الترسيب، سيجري  . سيُجمع سائل الحمأة النشط من خزانات الحمأة المنشطة ويُوزع في أحواض الترسيب الثانوية

تُسحب مياه الصرف الصحي المعالجة من السطح عن  . الحمأة العالقة ومياه الصرف الصحي المعالجة عن طريق الترسيبفصل 

يجب إعادة الحمأة المركزة إلى خزانات الحمأة  . السفليةمخوطية طريق َهدّارات الفائض وتتركز الحمأة المترسبة في الوعاءات ال
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  متناسبًا مع التدفق الداخل  راجعة سيكون ضخ الحمأة ال. حمأة المنشطة في الخزاناتالمنشطة لضمان وجود كميات كافية من ال

مواد  الإلى محطة ضخ  كشطيُ المتكون على سطح أحواض الترسيب في أحواض الترسيب و مواد الطافيةسيُحتفظ بال. لألحواض

 . الطافية

 . لى خزان الكلور من أجل التطهير النهائيالمنقاة من المواد الصلبة العالقة والمواد العضوية إ مياه تُنقل ال

ستؤدي هذه العملية إلى زيادة محتوى المواد  .  ستُنقل الحمأة األولية إلى مثخن الجاذبية التقليدي لزيادة محتوى المواد الصلبة الجافة

األولية المثخنة مباشرة إلى جهاز  ستُضخ الحمأة  .  ٪ من المواد الصلبة الجافة 6  -  5الصلبة الجافة في الحمأة األولية بنسبة تصل إلى  

 .الهضم عن طريق مضخات الحمأة المثخنة مسبقًا

يحدث التخثر بإضافة   الحمأة.ستُضخ الحمأة البيولوجية الزائدة عن طريق مضخات الحمأة الزائدة إلى الوحدة الميكانيكية لتثخين 

ستُنقل الحمأة الزائدة المثخنة عن طريق مضخات الحمأة الزائدة المثخنة ميكانيكًيا إلى جهاز هضم الحمأة من . البوليمر إلى الحمأة

 . قرارأجل الوصول لالست 

إن أكثر العمليات الالهوائية شيوًعا والمستخدمة في معالجة الحمأة هي جهاز هضم مختلط تماًما من الوسط المحبب حيث تُسخن  

سيُستخدم الغاز المنتج في أجهزة الهضم في وحدة تدفئة وتوليد مشتركة وسيتم حرق الغاز  . درجة مئوية  35فيه الحمأة إلى حوالي 

 . ازالزائد في مشعلة الغ

في أجهزة الهضم وفي العمليات الالحقة واألنابيب، سيجري حقن كلوريد  (  فوسفات المغنيسيوم األمونيوم)لمنع ترسب الستروفيت  

يتفاعل كلوريد الحديديك مع الفوسفات غير العضوي لمنع الفوسفات من تكوين . الحديديك في حمأة التغذية في أجهزة الهضم

 . الستروفيت

 النهائي  للتجفيفة المهضومة في محطة ضخ الحمأة المهضومة وبعد ذلك يجري تغذيتها إلى مكبس الترشيح  سيجري تخزين الحمأ

 . عبر ناقل لولبي إلى حاويات الحمأة المجففةستُنقل الحمأة . سيحدث التخثر بإضافة البوليمر إلى الحمأة كما

على العناصر    خليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيمحطة ال تشتمل محطة معالجة الحمأة المنشطة التقليدية الموجودة في  

 :  الرئيسية التالية

 المدخل عند محطة ضخ  ▪

 وإزالة الحبيباتمصافي المعالجة األولية بما في ذلك وحدات ال ▪

 ةالترسيب األوليات خزان ▪

 محطة ضخ الحمأة األولية  ▪

 خزانات الموازنة ▪

 أحواض التهوية ▪

 نافخات الهواء مبنى ▪

 الترسيب النهائيةخزانات  ▪

 زائدةمحطة ضخ الحمأة المنشطة وال ▪

 الكلور المعالجة بخزان  ▪

 هيبوكلوريت الصوديوماضافة وحدة  ▪

 مثخن الجاذبية ▪

 مبنى التثخين الميكانيكي ونزح المياه من الحمأة ▪

 محطة ضخ الحمأة  ▪

 محطة ضخ لترشيح الحمأة المثخنة ▪

 الحمأة جهاز هضم ▪

 وحدة إزالة الكبريت ▪

  الحمأة المهضومةحوض تخزين  ▪
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 تقييم التأثيرات البيئية خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل  4

   :ما يلي االستشاريدرسها تشمل المستقبالت الرئيسية التي 

 ؛   (جودة الهواء والضوضاء المحيطة )الهواء   .1

 ؛   (جودة التربة، التعرية، المناظر الطبيعية) التربة  .2

 ؛  (المواردجودة المياه واستهالك )المياه  .3

 ؛  (النباتات والحيوانات)البيئة البيولوجية   .4

التراث الثقافي واآلثار،    على  ثار اآلوالصحة المهنية والسالمة، وسالمة المجتمع، والتأثيرات البصرية،  )البيئة البشرية   .5

 (  لمرور، واآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحيةعلى تأثيرات االو

 خالل مرحلة اإلنشاء 4.1

 والتخلص منها  النفايات 4.1.1

 :نوعين يمكن تصنيف النفايات المتولدة إلى  

يجب التعامل مع التربة بعناية لتخفيف  ولكن  ضئيلة،    ثقيلةالمعادن ال  نسب  إذ أثبتت نتائج عينات التربة أن  : نفايات الحفر ▪

شديدة التركيز من مياه الصرف الصحي مكانا تتجمع فيها ، خاصةً ألنها كانت هالتخلص من من سوء االمخاطر البيئية 

لمنع تنخيل إجراءات التخفيف ومعايير ال بالتفصيل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  توضحكما . الناحية البيولوجية 

 . مثل هذه اآلثار 

أعمال اإلنشاءات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي والقمامة التي يجري جمعها   في موقعالناتجة  النفايات البشرية ▪

سيكون التخلص من مياه الصرف  . محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيالعمل في موقع كاتب من 

لوضع الصرف الصحي  أعمال اإلنشاءات، إن لم تُنقل إلى مواقع مناسبة، استمراًرا  في مواقع  الصحي والقمامة الناتجة  

إلدارة   لذلك من الضروري صياغة خطة . الحالي وسيساهم، على الرغم من انخفاضه نسبيًا، في تدهور جودة المياه

 .أوصت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بإجراءات لإلدارة السليمة لهذه النفايات. هذه الخطة النفايات الصلبة وتنفيذ

أهمية  ذات    محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيالنفايات أثناء إنشاء    امل  معالتعتأثيرات    تعتبربشكل عام،  

تخفيفها وستخضع للتحكم من خالل تطبيق تدابير التخفيف المتعلقة بإدارة النفايات المدرجة في خطة   في حال  منخفضة

 .  اإلدارة

 الضوضاء   4.1.2

الناتج عن نقل المركبات الثقيلة لكميات هائلة من المواد والتربة التي   االهتزازات /ُسيراعى االزدحام المروري والضوضاء 

 . وتقييد وقت النقل  يمكن تجنب هذه المشكالت من خالل االختيار الصحيح للطرق الموصلة. التخلص منها بيج

، مثل استخدام الرافعات  المرتبطة باستخدام اآلالت الثقيلةنشطة األالضوضاء أيًضا أثناء أنشطة اإلنشاءات، خاصة تلك حدث ست 

مصادر مستمرة للضوضاء، مثل  معدات ذات تختلف المعدات التي تتسبب في الضوضاء من . والشاحنات الثقيلة والمولدات

 .  الحفرمعدات مثل تأثيرات متقطعة، معدات ذات الرافعات والشاحنات، إلى 

 : الفئات الضعيفة المعرضة لتأثيرات ضوضاء اإلنشاءات هي 

 اإلنشاءات عمال  ▪

 المناطق السكنية المجاورة  ▪

 . 1-7في القسم " عمل الخليل والمجتمعات المحيطةمكان موقع "المسافة بين المحطة وأقرب مجتمع مجاور موضحة في 

األدوات والمعدات التي من المقرر استخدامها خالل مرحلة اإلنشاء غير معروفة حتى اآلن؛ ولكن ُحددت بناًء على خبرة  

 .  البيانات التي جمعها االستشاري من مشاريع أخرى مماثلةاالستشاري و
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الضوضاء ومدة التعرض لبيئة العمل المدرجة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة   جب احترام المعايير المحددة لشدةي 

 .  اإلنشاء  خالل مرحلة الثقافي  التراث

عالية عند االقتراب من المصدر   ليمية لمعالجة مياه الصرف الصحي محطة الخليل اإلقستكون الضوضاء المنبعثة أثناء إنشاء 

.  زمنيةفترة في كل  ات المصدر هو نقطة متحركة تنشأ في موقع أنشطة اإلنشاء. وستنخفض كلما ابتعدت المعدات عن المصدر 

الخليل اإلقليمية لمعالجة   محطة متًرا من الحد الداخلي للطريق المحيط بموقع عمل  95تقع أقرب منطقة سكنية على بعد حوالي 

.  محطة المتًرا من الحد الداخلي للطريق المحيط بموقع عمل    85، ويقع منزل واحد فقط على مسافة حوالي  مياه الصرف الصحي

من  و. ، فإن آثار ضوضاء اإلنشاءات على المجتمعات المحيطة ستكون مؤقتة فقط متر 200أن هذه المسافات أقل من  ونظراً 

كما هو مفصل في اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة  )المتوقع أن يتأثر العمال أكثر من غيرهم بالضوضاء المحتملة المتولدة 

خطة    توضح.  إذا خضع للتخفيف  أهمية منخفضة ولكن يمكن تخفيضه إلى    أهمية متوسطة يكون التأثير مؤقت وذو  (.  المهنية أدناه

 . إدارة اإلرث الثقافي بالتفصيل إلى إجراءات الصحة والسالمة اإلدارة البيئية واالجتماعية و

 جودة الهواء   4.1.3

غبار والتي ستختلف وفقًا لنوع التربة في المنطقة  السيؤدي الحفر في الطبقة العليا من التربة في مواقع اإلنشاءات إلى انبعاثات 

مؤقتة في الجسيمات في الهواء المحيط بالقرب من مواقع   ينتج عن انبعاثات الغبار زيادة. المحددة والتقنية المستخدمة في الحفر

 . هناك أيًضا مصادر أخرى ثانوية نسبيًا النبعاثات الهواء، مثل الشاحنات الخاصة باإلنشاءات ومولدات الطاقة . اإلنشاءات

 .  لغبار من المصادر المنتشرة القانون الفلسطيني معايير محددة لجودة الهواء، ومع ذلك، ال توجد معايير محددة النبعاثات ايتضمن  

للتحكم في انبعاثات الغبار من أنشطة الحفر، يجب تنفيذ بعض التدابير أثناء الحفر وتخزين التربة ونقل التربة والتحكم في العوادم  

 . المنبعثة من آالت احتراق الوقود 

 : يُتوقع وجود ملوثات الهواء التالية في معظم أعمال اإلنشاءات 

 (ميكرون 2.5الجسيمات الدقيقة التي يبلغ قطرها )انبعاثات الغبار المتسربة  -

 أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت -

 غاز أول أكسيد الكربون في حالة المحركات القديمة -

 .  ستقتصر أنشطة الحفر بشكل أساسي على موقع العمل 

، ستنتقل الشاحنات التي تنقل المواد الخام وتلك الشاحنات التي  يمحطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحأثناء إنشاء 

المؤدية إلى موقع   الطرق على  الهواء جودة تنقل القمامة ومخلفات البناء إلى موقع العمل وخارجه بشكل منتظم، مما يؤثر على 

محطة  الهواء الناتجة عن إنشاء    جودة تعتبر تأثيرات  .  ومع ذلك، سيكون هذا التأثير ذا طبيعة مؤقتة ومتقطعة.   محطةالالعمل في  

 أهمية منخفضة ذات الخليل اإلقليمية 

 تأثيرات التربة والمياه الجوفية  4.1.4

 : قد تؤدي أنشطة اإلنشاءات النمطية إلى تلوث التربة والمياه الجوفية بسبب ما يلي

إضافات أخرى   / أو أي مواد كيميائية  التخلص العشوائي من السوائل الخطرة مثل الزيوت المستهلكة أو الدهانات ▪

 .  مستخدمة في أعمال تصنيع الخرسانة وأعمال التشطيبات

 .  النفايات الصلبة التي يجري التخلص منها بشكل عشوائيعصارة  ▪

 : تشمل التأثيرات المحتملة على التربة بخالف التلوث ما يلي

 تعرية التربة  ▪

للتحكم من خالل تطبيق    وستخضع  منخفضة أهمية    ذات محطة  الالنفايات أثناء إنشاء    التعامل معبشكل عام، يجب اعتبار تأثيرات  

 .  إعادة استخدام التربة المحفورة ألقصى درجةعملية تدابير التخفيف المتعلقة بإدارة النفايات ومن خالل زيادة 
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 اضطراب حركة المرور وصعوبة الوصول 4.1.5

التأثير الرئيسي على حركة المرور سينتج عن نقل المركبات الثقيلة لكميات هائلة من المواد والتربة التي يجري التخلص منها  

 .  والتي قد تسبب إغالقًا مؤقتًا للطريق، ولكن لفترة قصيرة نسبيًا، وربما ساعات قليلة

  

مشكلة عابرة يمكن تخفيفها عن ألنها    ذات أهمية منخفضةلخليل  محطة ايجب اعتبار تأثيرات االضطرابات المرورية أثناء إنشاء  

 .  طريق اختيار الطرق الموصلة المناسبة وتقييد وقت النقل 

 مواقع ذات القيمة الثقافيةلعلى ااإلدارة سوء مخاطر  4.1.6

منظمة اليونسكو  رشحتها  على الرغم من عدم وجود مواقع أثرية محددة في منطقة المشروع، إال أن المشروع موجود في منطقة  

أثناء أعمال  على قطع أثرية ، وبالتالي يجب األخذ في االعتبار احتماالت وجود حاالت عثور بالصدفة أثريموقع  على أنها

في   تعامل مهعهاقد يؤدي العثور على مثل هذه األشياء، إن لم تُدار بشكل صحيح، إلى المخاطرة بفقدانها أو تلفها أثناء ال. الحفر

 . ءاتموقع اإلنشا

تناولت خطة اإلدارة  .  تعاون بين وزارة السياحة واآلثار والمقاولال، ينبغي إ  على قطع أثرية  في حالة وجود حاالت عثور بالصدفة

البيئية واالجتماعية هذه المعايير والمتطلبات، والتي حددت إجراءات العثور بالصدفة على القطع األثرية، وتدابير حماية المواقع  

 . أنشطة اإلنشاءات  األثرية أثناء

 .  يعتبر هذا التأثير ذو أهمية متوسطة ولكن يمكن تخفيفه إلى منخفض

 اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية 4.1.7

إن التعرض المفرط لمخاطر موقع اإلنشاءات  .  األكثر خطورة وتعرًضا للحوادث في أي بيئة عملماكن  تعتبر مواقع اإلنشاءات األ

وتجنباً لذلك، ينبغي أن يكون المقاولون على دراية بجميع المخاطر المحتملة التي  . لإلصابة وربما الموت هذه يعرض العمال 

وفقًا لمعايير السالمة والصحة، ينبغي أن يكون لدى كل موظف معرفة جيدة بمدى تعرضه لألذى  . يمكن مواجهتها أثناء العمل 

 .  أو اإلصابة في مكان العمل

ة وقوع الحوادث والمخاطر العالية التي ينطوي عليها ذلك، ينبغي اعتبار اآلثار المتعلقة بالسالمة والصحة  نظًرا الرتفاع احتمالي 

ستخضع التأثيرات للتحكم إلى حد كبير وسيجري تخفيضها إلى درجة منخفضة  .  عالية أهمية  ذات  محطة الخليل  المهنية أثناء إنشاء  

 . من خالل تطبيق تدابير التخفيف المدرجة أدناه

وفيما يلي قائمة بالمخاطر الستة الرئيسية في موقع اإلنشاءات التي حددتها إدارة السالمة والصحة المهنية، والتي ستكون جميعها 

 .   مشروع لأثناء إنشاء المكونات المختلفة لمحتملة الحدوث 

الخنادق هي أكثر عمليات مواقع  أقرت إدارة السالمة والصحة المهنية بأن عمليات الحفر وحفر  - الحفر وحفر الخنادق .1

 .  اإلنشاءات خطورة 

هو أخطر وأكثر مخاطر    ستة أمتار أو سلم ثابت يزيد ارتفاعه عن    متر  1.8السقوط من سقالة يزيد ارتفاعها عن    -   السقوط  .2

العديد من  هناك . السبب المعتاد لهذا الحادث هو االنزالق والتعثر واستخدام ساللم غير مستقرة . موقع اإلنشاءات شيوًعا

األسباب لمخاطر السقوط وللقضاء على هذه المخاطر، يجب أن يكون لدى أصحاب العمل برنامج حماية من السقوط كجزء  

 . من أي برنامج شامل للسالمة والصحة في مكان العمل 

مصادر    االدراجالساللم و وفقًا لمعايير السالمة والصحة التي تتبناها إدارة السالمة والصحة المهنية، تعد    -  االدراجالساللم و .3

 .  مهمة لإلصابات والوفيات بين عمال البناء
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مكونات السقالة؛ وتحطم السقالة بسبب تلف مكوناتها؛   حركةترجع أكثر المخاطر المحتملة للسقاالت إلى  -  السقاالت .4

عمال البناء الذين  يواجه . التركيبسوء كهربائية؛ وال؛ والصدمات معلقةوفقدان التوازن؛ والتعرض للضرب بالمواد ال

 . يقومون بتجميع وتفكيك السقاالت ومنصات العمل في مواقع البناء خطر التعرض إلصابات خطيرة بسبب السقوط

اصطدام العمال الذي يعملون على  : تشمل األسباب الرئيسية لمثل هذه الحوادث ما يلي - استخدام معدات البناء الثقيلة .5

عند  يتشغيل الميكانيكالو؛ هامشغلوانقالب المعدات التي تصيب  تغيير اتجاهها؛األرض عند رجوع السيارة للخلف أو 

عدم ضبط الفرامل بشكل صحيح؛ وسحق العمال الذي يعملون على األرض بسبب سقوط المعدات من الحفارات والدالء  

 . والمركبات المتحركة األخرى المستخدمة في اإلنشاءات 

ط  يعمل عمال خطو . تعتبر الكهرباء من أكبر المخاطر التي يتعرض لها العمال في موقع العمل  - المخاطر الكهربائية .6

الكهرباء وفنيون الكهرباء والمهندسون الكهربائيون بشكل مستمر مع الكهرباء ويمكن أن يتعرضوا لهذا الخطر بشكل  

 .يومي

نظًرا الرتفاع احتمالية وقوع الحوادث والمخاطر العالية التي ينطوي عليها ذلك، تعتبر اآلثار المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية  

ستخضع التأثيرات للتحكم إلى حد كبير . تخضع للتحكم بشكل صحيح ، إن لم عاليةذات أهمية اإلقليمية  محطة الخليلأثناء إنشاء 

 . من خالل تطبيق تدابير التخفيف المدرجة أدناه منخفضة األهميةوسيجري تخفيضها إلى درجة 

 التأثيرات المرئية 4.1.8

جماليات والمناظر الطبيعية للمناطق  ال، سيغير المشروع تدريجيًا  محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيأثناء إنشاء  

 .  ذات أهمية متوسطةمحطة التعتبر التأثيرات المرئية الناتجة عن إنشاء . محطةالالتي سيجري فيها إنشاء 

ك تقليل اآلثار البيئية بإستثناء بناء سياج مؤقت حول موقع العمل من أجل تحسين الجماليات وكذل تخفيفللال يلزم اتخاذ أي تدابير 

 . األخرى 

 مخاطر انتقال الثعابين إلى المجتمعات المجاورة 4.1.9

ا للســكان المحليــين فــي المنطقــة، فقــد لوحظــت الثعــابين فــي عــدة حــاالت فــي منطقــة المشــروع يمكــن أن تــؤدي أنشــطة . وفقــً

ــاورة ــات المج ــى المجتمع ــابين إل ــال الثع ــى انتق ــاءات إل ــذا . اإلنش ــل ه ــر حــدوث مث ــر يعتبــر خط ــة متوســطةاألم  ذا أهمي

 . باتخاذ تدابير التخفيف المناسبة من األهمية ةدرجة منخفضويمكن تخفيضه إلى 

 التراث الثقافي  التأثيرات على 4.2

   عاميةالالمنشآت  4.2.1

نفت منطقــة قلقــأ علــى أنهــا خربــة مأهولــة بالســكان، أي منطقــة آثــار قديمــة مأهولــة بالســكان مــؤخًرا عمــل موقــع يقــع . صــُ

ــل  ــة الخلي ــعمحط ــذه المواق ــن ه ــة م ــى مقرب ــة، . عل ــي المنطق ــة ف ــرية القديم ــطة البش ــحة لألنش ــار الواض ــر اآلث ــا تنتش بينم

 . تتطلب بعض المواقع مزيًدا من االهتمام ومن المرجح أن تحتوي على آثار قديمة أكثر من غيرها

ـ اليكشــف الجــزء الجنــوبي مــن الموقــع المقتــرح عــن بعــض عناصــر البنــاء  ورت هــذه العناصــر أكثــر مــن طــُ . ةعاـم

الجـــدران الحجريـــة الجافـــة ولكنهـــا تحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن التحقيقـــات وعمليـــات التنقيـــب مـــن علمـــاء اآلثـــار لتوضـــيح 

ــها ــع . خصائص ــق م ــيق الوثي ــة بالتنس ــذه الدراس ــي ه ــطحها، توص ــت س ــة تح ــه الترب ــا تخفي ــؤ بم ــة التنب ــدم إمكاني ــًرا لع نظ

 .الحفر، خاصة بعد تحديد حدود البناء بدقة بدء عمليات واآلثار عندوزارة السياحة 

التــدبير ذو األولويــة هــو التجنــب وهــو أمــر .  10بموجــب المــادة رقــم  1966المواقــع األثريــة محميــة بقــانون اآلثــار لســنة 

ــع بأكملهــا مصــنفة علــى أنهــا منطقــة أثريــة، فمــن ( قلقــأ)بمــا أن الخربــة . حاســم لتجنــب أي آثــار ســلبية علــى هــذه المواق

 . تجنب األماكن التي تظهر عليها عالمات آثار بشرية األفضل
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 الكهوف   4.2.2

عالوة على ذلك، فإن تحرك  . لمشروع المياه على الكهوف في الحفر فوق الكهوف القديمة وإزالة آثارهالتتمثل اآلثار المحتملة 

 . إتالف الكهوف من جهة أخرى اآلالت الثقيلة في مناطق الكهوف والـتجاويف يعرض حياة اإلنسان للخطر من جهة ويؤدي إلى 

 .  هناك احتمال كبير للعثور على كهوف منتشرة في المنطقة المستهدفة؛ في حال أن هذه الكهوف تعد تاريخية، فيجب الحفاظ عليها

 المدرجات   4.2.3

  المدرجات عبارة عن مجموعة من المنصات المحددة على األراضي لتحسين اإلنتاج الزراعي وتعتبر سمة تقليدية للتراث 

من المهم جداً  .  تتعرض المدرجات الموجودة في المنطقة المجاورة للهدم بسبب صعوبة الوصول إلى موقع المشروع.  الفلسطيني

تقع العديد من المدرجات في المنحدرات  . عدم تقويض هذه األصول الثقافية عند تصميم الطرق المؤدية إلى موقع المشروع

يتطلب الهيكل الهش للجدران الحجرية الجافة التي تشكل هذه المدرجات االنتباه وكذلك من  . المشروعالغربية التي تحيط بموقع 

 . على سالمتهاأجل الحفاظ 

 . تعتبر المدرجات أساسية للمشهد الفلسطيني، وبالتالي يجب الحفاظ عليها وصيانتها

 استخدام األراضي الزراعية والغطاء النباتي 4.2.4

ي األقسام السابقة، فإن األجزاء المهمة من الحياة النباتية هي بساتين الزيتون وكروم العنب واألشجار  على النحو الُمشار إليه ف

نظًرا ألن موقع المشروع المحدد ال يتضمن أنشطة زراعية منظمة، فإن التأثير المحتمل الذي قد يؤثر على هذا المكون  .  األصلية

يمكن تلخيصه في تقطيع أشجار الزيتون واألعشاب من المنطقة  " الخليل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في"أثناء تنفيذ 

 .  المحيطة أثناء إتاحة الوصول إلى الموقع

 التشغيل خالل مرحلة 4.3

 التأثيرات على موارد المياه 4.3.1

تُجمع مياه الصرف  . يمثل التخلص من مياه الصرف الصحي البلدية غير المعالجة في الضفة الغربية تحديًا بيئيًا بالغ األهمية

غالبًا ما يجري ربط  .  حفر التعفن أو الحفر االمتصاصية الصحي المنزلية إما عن طريق شبكات الصرف الصحي الرئيسية أو في  

الجزء الذي يُجمع من خالل الشبكات بمحطة معالجة أولية مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب نابلأ ومحطة  

 .  في أريحامعالجة مياه الصرف الصحي 

غير المعالجة من المناطق التي ال توجد  مياه  المعالجة جزئياً أو كلياً من هذه المحطات وكذلك المياه  ثم بعد ذلك يجري تصريف ال

حفر التعفن أو الحفر  عالوة على ذلك، فإن الجزء الُمجمع في . بها محطات معالجة مثل الخليل إلى الوادي دون معالجة 

يُلقى في األودية المفتوحة حيث يتسرب جزء منه مرة   تصريفه المياه الجوفية أو عند  مكامنسرب إلى إما أن يت االمتصاصية

 .  أخرى إلى المياه الجوفية مما يسبب مشاكل بيئية وصحية واجتماعية

المستوطنات  في منطقة الخليل، تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُنتج في مدينة الخليل ومخيم الفوار لالجئين و

اإلسرائيلية وغيرها من منتجي مياه الصرف الصحي، الذين يتخلصون من مياه الصرف الصحي في الوادي، مثل ناقالت التفريغ 

يمتد هذا الوادي من منبع مدينة الخليل ويستمر جنوباً عبر حدود الضفة الغربية في الجزء  .  وصناعات المحاجر، إلى وادي السمن

 .  ويصل إلى البحر األبيض المتوسط في وجهته النهائية عند المصب   الجنوبي الشرقي منها

األكسجين  كمية  ، وحيوي الممتصكمية االكسجين ال  من حيث  مياه الصرف الصحي لوادي السمن هي مياه صرف عالية التركيز

، كما  عادية  ًدا مقارنة بالقيم العالية ج، ومجموع المواد الصلبة ومجموع المواد الصلبة الذائبة تظهر بتركيزات  الممتص  الكيميائي

  .قد تصل هذه الملوثات في نهاية المطاف إلى المياه الجوفية، مما يتسبب في تلوث المياه الجوفية. 7-4الجدول هو موضح في 

الملوثات  ستساعد معالجة مياه الصرف الصحي من الخليل على منع تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وتقليل أحمال  

 .  في المنطقة
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 اآلثار اإليجابية على كمية المياه الجوفية  4.3.2

على النحو المذكور في وثيقة تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي األصلية، يمكن أن تقدم المياه الجوفية حالً مستداًما لنقص  

في الخليل، إلى  معالجة مياه الصرف الصحي  يمكن أن توفر (. مليون متر مكعب في السنة  40 حوالي)المياه في منطقة الخليل 

 .  مليون متر مكعب إضافي في السنة  30-20خالل أشهر الشتاء  مطار جانب مياه األ

المحتملة، أي تخزينها وإعادة استخدامها   مياه العادمةإدارة ال طريقة ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه ال يزال من غير الواضح 

بشكل  فان ذلك سيؤثر  لمقترحة  محطة الخليل اإلقليمية  مياه المعالجة من  اُستخدم ال  في حال  .  ذلك ر  أو غي زراعة أو الصناعةفي ال

 . ايجابية  على كمية المياه المتاحة في محافظة الخليل مما يؤدي إلى آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية إيجابي

 اآلثار السلبية على جودة المياه الجوفية 4.3.3

المياه الجوفية الغربي ومستوى المياه الجوفية  حوض  وث حيث أنه عبارة عن منطقة تصريف إلى  موقع وادي السمن عرضة للتل

 . ضحل نسبيًا

  توضيح بشأن اتجاهات المياه الجوفية  لقد ورد . تسمح المنطقة الصخرية عالية التصدع بسهولة تخلل التلوث إلى المياه الجوفية

 .   األثر البيئي واالجتماعي والثقافي األصلي من تقييم  1- 3-7في القسم   الغربيحوض في ال 

محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف  عند مصب الواقعة ) 12/  09- 15و 010/  09-15 رقم اُستخدم تحليل مياه اآلبار 

مياه  ر المحتمل للللملحق لوصف األث   أُجريالذي  تقييم  ال  فيفي كل من تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي األصلي و (  الصحي

في كلتا الحالتين، لوحظ وجود مستويات عالية من النترات، مما يؤكد بشكل أكبر  .  غير المعالجة على جودة المياه الجوفيةالعادمة  

 .  على تخلل المياه الملوثة إلى المياه الجوفية

لمياه الجوفية الطبيعية وبإجراء مقارنة بين لتر في الظروف العادية في ا / جم لم 20 - 15نظًرا ألن تركيز النترات يتراوح بين 

تالنترات إلى  تركيزلتر، فيمكن استنتاج أنه في المتوسط، يتسرب  / جم لم 122.7والبالغ  في آبار المصب  النترات الحالي تركيز 

النترات إلى المستوى  تركيز مستوى تحقيق لأدت المعالجة إلى  ن إ. لتر / ملجم  102 -107المياه الجوفية بكميات تتراوح بين 

  / جم لم 70لتر أو إلى المستوى المقبول بالنسبة للمعيار الفلسطيني وهو  / مجم  50المقبول بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وهو 

 .  حمل التلوث بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة المياه الجوفية فان ذلك سيؤدي الى تقليل   لتر، 

 تقنيات الري التأثيرات على  4.3.4

المعالجة بشكل أساسي على تقنية المعالجة، فإن الكفاءة العالية ألنظمة الري بالتنقيط مياه بينما تعتمد مستويات النيتروجين في ال

، وبالتالي تقليل الحمل الذي يصل إلى المياه الجوفية مقارنة بأنظمة الري   كميات مياه الري والري بالرش يمكن أن تقلل من 

 .  من تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي األصلي  6-2-7بمزيد من التفصيل في القسم موضوع يرد توضيح لهذا ال. السطحي

 التأثيرات على التربة والمياه الجوفية  4.3.5

من   يمحطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحكما ستنشأ التأثيرات المحتملة على التربة والمياه الجوفية أثناء تشغيل 

 .  في حال اتباع تدابير التخفيف المناسبة   ذات أهمية منخفضةومع ذلك، ينبغي اعتبار هذه التأثيرات . التسريبات المحتملة 

يرد  )في الري  مياه المعالجة  تعود التأثيرات المحتملة على التربة والمياه الجوفية إلى توليد النفايات وإدارة الحمأة وإلى استخدام ال

 (. ثيرات أخرى في تأ شرح لها 

 الحمأةالتعامل مع ب  المخاطر المرتبطة 4.3.6

 : الحمأة المتعلقة بالتعامل مع التأثيرات البيئية الرئيسية فيما يلي 

من المتوقع أن تكون آثار الروائح والحشرات في المناطق  . الروائح والحشرات حول خزانات الحمأة يُتوقع تولد  ▪

 .  وخارجها محطة الالمحيطة بخزانات الحمأة داخل 

ستكون هذه التأثيرات متناسبة عكسياً  .  الروائح والحشرات التي قد تتولد في مواقع تخزين الحمأة ومواقع التخلص منها ▪

 . مع درجة استقرار الحمأة المحققة

عند اضافتها  الحمأة ونقلها من خزانات نزح المياه، أو ت   التعامل مع  لى العمال الذين يتعين عليهم  مخاطر نقل األمراض إ ▪

 األرض، أو مواقع التخلص منهاعلى 
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المخاطر المحتملة المرتبطة بامتصاص المعادن الثقيلة في المنتجات الزراعية الصالحة لألكل من الحمأة المستخدمة   ▪

 . في تحسين األرض 

حمأة المتولدة مع األراضي الزراعية دون استقرار كاٍف، فستكون هناك مخاطر تلوث المنتجات الزراعية بالمعادن  إن ُخلطت ال

 .  والمخاطر البيولوجية للمزارعينزعاجات الثقيلة، باإلضافة إلى نفأ مخاطر اال

لتخفيف المقترحة في خطة اإلدارة البيئية  الحمأة، إن اقترنت بإجراءات ا التعامل مع ستكون اآلثار البيئية المتوقعة المرتبطة ب 

حتى لو لم تُنفذ تدابير التخفيف، فإن المخاطر المرتبطة  . واالجتماعية، أقل بكثير من التأثيرات الحالية ، بدون معالجة المياه 

نضح  ي الحمأة ستقتصر على مواقع قليلة في منطقة المشروع، وهو أفضل بكثير من الوضع الحالي حيث يجر التعامل معب 

 . تصريف الحمأة بشكل مفتوح إلى وادي السمنو

 مياه المعالجة المخاطر المرتبطة بالتخلص من ال 4.3.7

 :  ما يلي مياه المعالجة علىتتضمن مخاطر التخلص من ال

 ( 11-3-4سنشير إليها فيما بعد في )  مياه المعالجة بالمياه العادمة من مناطق اخرىإعادة التلوث بل ▪

 . بدون معالجةعادمة تسرب يؤدي إلى تصريف المياه ال /خلل في التشغيل   ▪

عادةً ما تفي مياه الصرف الصحي المعالجة  .  مياه المعالجة متطلبات القولونية البرازية، يجب تطهير الالتحقيق  من أجل   ▪

 .  للريالمستخدمة لمياه لبالمعايير الفلسطينية  محطة الخليل ا ثانوياً والمطهرة من 

 .  ومع ذلك، قد يكون الكلور الزائد ساًما للنباتات واألشجار

 . مياه المعالجة ناولت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والثقافية تدابير تجنب اآلثار السلبية على جودة الت 

 الروائح   آثار 4.3.8

 .عادة ما يرتبط تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتوليد الروائح

ة من أكثر التأثيرات وضوًحا الناتجة عن التشغيل وكانت واحدة من أكثر المشاكل التي تثير القلق للمجتمعات  الروائح هي واحد 

 .  متر  500المجاورة، خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات التي تقع على مسافات تقل عن  / المحيطة 

 .  العضويةتنتج الروائح من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي نتيجة تحلل المواد 

باإلضافة إلى أن  . قد يؤدي التعرض للروائح إلى ضعف الشهية، وانخفاض استهالك المياه، وضعف التنفأ، والغثيان والقيء

 . هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالروائح الكريهة
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كما يختلف  . في المنطقة السائدةروائح الختلف من شخص آلخر حسب ت يمكن أن بحيث ت الروائح غير موضوعية؛ تأثيراتُعد  

فعلى سبيل المثال، يكون الموظفون العاملون في محطات معالجة مياه  . تحمل الناأ للروائح باختالف تعرضهم للروائح المماثلة 

 .  الصرف الصحي بشكل عام أكثر تحمالً للروائح من سكان المناطق السكنية المجاورة

إن جرى معالجتها والتحكم فيها بشكل صحيح في   أهمية منخفضة ولكن يمكن تقليلها إلى  أهمية متوسطة الروائح ذات   آثارتعتبر 

 . محطة المعالجة على النحو الموضح في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي 

 التأثيرات المتعلقة بنواقل األمراض 4.3.9

محطــة الخليــل ب فــي تكــاثر البعــوض، وبمــا أن تتمتــع ميــاه الصــرف الصــحي الغنيــة بالمغــذيات بالقــدرة علــى التســب 

، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى ظهــور اآلفــات (1-7علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل )قريبــة نســبيًا مــن المنــاطق الســكنية اإلقليميــة 

بشــكل عــام إال مــع عــدم كفايــة التصــميم تحصــل ومــع ذلــك، فــإن مخــاطر تكــاثر البعــوض ال . لألمــراض والبعــوض الناقــل

 . نةوالتشغيل والصيا



تنفيذي ملخصال ل الخلي  في  اإلقليمية الصحي الصرف مياه معالجة لمحطة يالتراث  و والثقافي واالجتماعي البيئياالثر  تقييم   

 

      1 4  

إن اتباع التدابير االحترازية  ف ، محطة الخليل في أهمية منخفضة  المتعلقة بنواقل األمراض والبعوض ذات  التأثيراتبينما تعتبر 

 .  غير ذات أهميةالمدرجة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والثقافية سيجعل اآلثار 

 انبعاثات الهواء والضوضاء 4.3.10

السطح،  الحمأة المنشطة، وتستخدم نظام تهوية  بطريقة  التي تعمل    محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحيسوف تولد  

رذاذ دقيقة من خزانات التهوية، ويمكن أن تتشتت هذه القطرات لمسافات طويلة، خاصة خالل فترات نشاط الرياح   قطرات 

ستحتوي هذه القطرات على مخاوف عالية نسبيًا من مسببات األمراض الموجودة في خزان التهوية، وبالتالي يمكن أن  . القوية

تتضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي تدابير  . ورةفي المناطق المجا  امنتشار االمراض تسبب مخاطر 

 . والمجتمع المجاورمحطة  ال للحد من هذه المخاطر على عمال 

 .  مصادر الضوضاء في المشروع هي محطة الرفع والمضخات ومضخات التهوية 

واقع المجاورة ألن المضخات ستكون موجودة داخل  ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التأثيرات طفيفة، أو حتى ضئيلة، على الم

عمل  ، ناتجة عن تبديل متقطعبشكل سيكون التأثير األكبر نسبيًا على طاقم العمل، والذي يتعرض لضوضاء ضخ . المبنى

 .  محطةالقد يكون هذا غير مريح لموظفي . للتحكم عن طريق التحكم في المستوى الخاضعالمضخات 

 مياه المعالجة خطر إعادة تلوث ال 4.3.11

  مرة أخرى  ها تصريف  تم ، فمن المحتمل أن ي مياه المعالجة بدون خطة إدارة مناسبة للمحطة الخليل اإلقليمية في حال بدء تشغيل 

قبل   مياه المعالجة لل لذلك من المهم جًدا وضع خطة إدارة . عادة تلوثها بالمياه العادمة إلى وادي السمن، حيث تتعرض لخطر إ

 .     تشغيل المحطة بدء عمليات 

 المواد الخطرة والنفايات الخطرة والتخلص منهاالتعامل مع التأثيرات الناتجة عن  4.3.12

ــي  ــا ف ــيجري التعامــل معه ــي س ــمل المــواد الخطــرة الت ــة تش ــل اإلقليمي ــائل مــادة محطــة الخلي ـ )الكلــور الس ت هيبوكلورـي

ــوديوم ــدات ( الص ــديزل للمول ــائي وال ــفور الكيمي ــة الفس ــي معالج ــتخدم ف ــديك المس ــد الحدي ــر، وكلوري ــي التطهي ــتخدم ف المس

 .بريةاالحتياطية وزيوت التشحيم والمواد الكيميائية المخ

.  لخليل اإلقليميةمحطة امياه المعالجة في الهيبوكلوريت الصوديوم عبارة عن سائل عديم اللون يميل لألصفر سيُستخدم لتطهير 

كما  .  وهو عبارة عن مادة يمكن أن تسبب ضرًرا خطيًرا للعين وحروقًا جلدية شديدة وضرًرا بالجهاز التنفسي في حالة استنشاقها

هيبوكلوريت الصوديوم مادة غير مستقرة وبالتالي يمكن .  أنها مادة سامة وقد تسبب في ضرر للجهاز الهضمي في حالة ابتالعها

 . يةحالة الغازال لكلور إلى أن يتبخر ا

يجــب مراعــاة احتياطــات معينــة للتخــزين اآلمــن . حــدود المســموح بهــا يجــب أال يتجــاوز تركيــز الكلــور فــي بيئــة العمــل ال

 . وقد تناولت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي هذه المسألة بشكل مستفيض. في مباني الكلور

ــة  ــادة الكمي ــا أن زي ــى جــودة الكم ــلبًا عل ــتؤثر س ــور للمعالجــة س ــن الكل ــددة م ــاه المعالجــةالمح ــإن . مي ــك، ف ــى ذل عــالوة عل

ــى صــحة منتجــات المُ  ــور تشــكل خطــًرا عل ــع الكل ــاه الصــرف م ــة لمي ــاعالت الكيميائي ــتج نتيجــة للتف ــي تُن ــالكلور الت عالجــة ب

 .اإلنسان عند تناولها

ــي الخــزان الالهــو ــديك ف ــد الحدي ــاه الصــرف يجــري وضــع جرعــات كلوري ــي محطــات معالجــة مي ــة الفوســفور ف ائي إلزال

ويمكــن أن يــؤدي مالمســتها إلــى تهــيج شــديد وحــرق تســبب التاكــل يتميــز كلوريــد الحديــديك بأنــه مــادة كيميائيــة .  الصــحي

ــين ــد والعين ــي . الجل ــيقًا ف ــبب ض ــا يس ــرئتين مم ــق وال ــف والحل ــيج األن ــى ته ــد إل ــد الحدي ــاق كلوري ــؤدي استنش ــن أن ي يمك

 .أو صعوبة في التنفأ /الصدر والرئتين و 

ــه ــديزل وإدارت ــزين ال ــرتبط بتخ ــي الرئيســي الم ــو الخطــر البيئ ــر التســرب ه ــر خطــورة إذا . يعتب ــألة أكث ــذه المس ــد ه ــا تع م

 . التربة الىالتسريبات انتشرت هذه 

ــي  ــتخدم ف ــد تُس ــي ق ــحيم الت ــوت التش ــوي زي ــد تحت ــة ق ــل اإلقليمي ــة الخلي ــرة، وخاصــة محط ــض الخصــائص الخط ــى بع عل

الســامة، ومــع ذلــك، عــادةً مــا تكــون المخــاطر ضــئيلة عنــد التعامــل مــع مثــل هــذه الزيــوت حيــث يكــون لــدى العمــال عــادةً 

ــا ــر بالتعامــل معه ــالتخلص مــن ا. وعــي كبي ــة ب ــي يجــب جمعهــا وإرســالها ســترتبط المخــاطر العالي ــات الفارغــة، والت لحاوي

 . إلى الموردين
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ا علــى مــواد خطــرة مختلفــة؛ ومــع ذلــك، فــإن المخــاطر المتوقعــة  يمكــن أن تشــتمل المــواد الكيميائيــة المخبريــة أيضــً

ــة واحتمــاالت التعــرض لهــا منخفضــة ــد تنشــأ مخــاطر أكبــر مــن و. منخفضــة نســبيًا، ألن كمياتهــا قليل ســوء مــرة أخــرى، ق

 . لتخلص من الحاويات الفارغة، والتي ينبغي جمعها وإعادتها إلى الموردينا

ولكــن  أهميــة متوســطةالمــواد الخطــرة والنفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا ذات التعامــل مــع تعتبــر التــأثيرات الناتجــة عــن 

ــى  ــة منخفضــةيمكــن تخفيضــها إل ــة تتضــمن خطــة اإلدارة ا .المناســبةتعامــل مــن خــالل إجــراءات ال أهمي ــة واالجتماعي لبيئي

 .وإدارة اإلرث الثقافي تفاصيل حول تدابير التخفيف المناسبة لتقليل هذه المخاطر

 الصحة والسالمة المهنية   4.3.13

 الحوادث واإلصابات   ▪

المناطق الملساء، أو الدخول إلى األماكن الضيقة، بما في    بسبب محطة الخليل اإلقليمية  قد تنجم مخاطر الحوادث واإلصابات في  

يمكن أن يؤدي  و. ك غرف التفتيش، والمجاري، وخطوط األنابيب، وأحواض التخزين، وأجهزة الهضم، ومحطات الضخذل

 . حرائق وانفجارات  الصحي إلىالميثان المتولد من التحلل البيولوجي الالهوائي لمياه الصرف 

 التعرض للمواد الكيميائية  ▪

التعرض لمركبات األمونيوم ومنتجات الكلور وهيدروكسيد الصوديوم والمركبات  محطة  اليمكن أن تشمل المخاطر الكيميائية في  

 .  ذات الروائح وإنزيمات التحكم في الروائح واإلنزيمات التي تتحلل حيويًا في مياه الصرف الصحي والمعادن الثقيلة

 ض  التعرض لمسببات األمراض وناقالت األمرا  ▪

مثل الفيروسات  )تنطوي المخاطر البيولوجية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي على التعرض لمسببات األمراض 

والكائنات الدقيقة المعدية األخرى التي يمكن أن تسبب أمراض  ( والبكتيريا والكائنات وحيدة الخلية والديدان الطفيلية والفطريات 

 .  دوسنتاريا والكوليرامثل التهاب الكبد وحمى التيفود وال

 الضوضاء  ▪

 . يمكن أن توجد مستويات عالية من الضوضاء بالقرب من آالت التشغيل والمياه المتدفقة في مرافق المياه والصرف الصحي

.  يمكن أن تؤدي حوادث الصحة والسالمة المهنية إلى إصابات خطيرة ولذلك تعتبر الظروف الصحية ذات أهمية كبرى

.  لسالمة المهنيةوتتناول خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي تدابير مراقبة الصحة وا
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 الثقافي  التراثخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة  5

عة  تتمثل أهداف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي في اقتراح طرق لتنفيذ تدابير التخفيف من اآلثار السلبية المتوق

تحدد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإدارة اإلرث الثقافي بعض  .  ذات الصلة ورصد كفاءة تدابير التخفيف هذه بناًء على المؤشرات البيئية  

 . األدوار والمسؤوليات ألصحاب المصلحة المختلفين لتنفيذ األداء البيئي للمشروع واإلشراف عليه ومتابعته

 . يرد بالجداول أدناه تلخيص لخطة إدارة مرحلتي اإلنشاء والتشغيل
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 سليمة

 

أهمية  اتذ

 منخفضة

مرحلة ما قبل 

اإلنشاء ومرحلة 

 اإلنشاء  

 مقاول االنشاءات 
وحدة تنفيذ  •

 -المشروع 

سلطة المياه 

الفلسطينية 

مسؤولة 

عن 

ترتيبات ما 

 قبل اإلنشاء 

سلطة جودة  •

 ةالبيئ

وحدة تنفيذ  •

 -المشروع  

سلطة 

المياه 

الفلسطينية 

مسؤولة 

عن 

إلشراف ا

الميداني 

ومراجعة 

التوقيعات 

على قوائم 

النفايات 

أثناء 

مرحلة 

 اإلنشاء 

  المقاول سعر متضمنة في 

تجنب العمل في ساعات الليل  ▪ أهمية متوسطة اتذ الضوضاء 

 أينما أمكن ذلك

التقليل من تعرض عمال البناء  ▪

لمستويات الضوضاء المختلفة 

وآثار الضوضاء وفقًا للمعايير 

 .التي يفرضها القانون

استخدام غطاء لألذن، إذا لزم  ▪

األمر، خاصة ألولئك الذين 

يعملون بالقرب من آالت 

 .الحفر

أهمية  اتذ

 منخفضة

 المقاول مرحلة اإلنشاء
وحدة تنفيذ  •

 -المشروع 

سلطة المياه 

 الفلسطينية 

يتولى  •

استشاري 

العقود 

واالشراف 

مسؤولية 

اإلشراف 

اتباع على 

اإلشراف 

 الميداني

 سعر العطاء العادي للمقاول  -
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 التأثير المحتمل

درجة أهمية التأثير 

قبل إجراءات 

 التخفيف
 تدابير التخفيف المقترحة

درجة أهمية 

التأثير بعد 

إجراءات 

التخفيف 

التأثيرات )

 (المتبقية

 مرحلة المشروع 
 الجهه المسؤولة 

 عن التنفيذ

مسؤولي 

 المباشراإلشراف 

 

 وسائل اإلشراف
 /التكلفة التقديرية للتنفيذ 

 اإلشراف

يجب توفير معدات الحماية من  ▪
شريطة أن  ، الضوضاء للعمال

 .تكون مقاومة للضوضاء

تحدد ساعات العمل حسب مدد  ▪

التعرض للضوضاء المسموح 

 6)بها وفق قانون العمل 

 (.ساعات

المبادئ 

 التوجيهية

 أهمية متوسطة اتذ انبعاثات الهواء
يجب أن تكون انبعاثات اآلالت  ▪

في حدود المعايير الفلسطينية 

 .  المقبولة

تخزين مواد البناء في مناطق  ▪

 .التخزين المحددة مسبقًا

تغطية المواد الهشة أثناء  ▪

 .التخزين

رش شبكة الطرق غير  ▪

 . بالماءالمرصوفة في الموقع 

تنظيم السرعة إلى سرعة  ▪

لجميع ( ساعة /كم  20)مناسبة 

المركبات التي تدخل أو تمر 

 .عبر موقع المشروع

إصالح المركبات التي تحتوي  ▪

على دخان عادم مرئي على 

 .الفور

أهمية  اتذ

 منخفضة

 المقاول مرحلة اإلنشاء
وحدة تنفيذ  •

 -المشروع 

سلطة المياه 

 الفلسطينية 

يتولى  •

استشاري 

العقود 

واالشراف 

مسؤولية 

اإلشراف 

اتباع على 

المبادئ 

 التوجيهية

اإلشراف 

 الميداني

 سعر العطاء للمقاول -
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 التأثير المحتمل

درجة أهمية التأثير 

قبل إجراءات 

 التخفيف
 تدابير التخفيف المقترحة

درجة أهمية 

التأثير بعد 

إجراءات 

التخفيف 

التأثيرات )

 (المتبقية

 مرحلة المشروع 
 الجهه المسؤولة 

 عن التنفيذ

مسؤولي 

 المباشراإلشراف 

 

 وسائل اإلشراف
 /التكلفة التقديرية للتنفيذ 

 اإلشراف

اضطراب حركة 

المرور وصعوبة 

 الوصول

 ذو أهمية منخفضة
ضع العالمات التحذيرية و ▪

والتي يجب أن تكون .   المناسبة

 .بوضوح خالل الليل ةمرئيً 

تعيين عامل واحد ليكون  ▪

اليوم حاضًرا على مدار 

لمساعدة األشخاص الذين 

يواجهون صعوبة في الوصول 

 أو االستجابة لحوادث السقوط 

وحدة تنفيذ  المقاول مرحلة اإلنشاء أهمية غير ذات

سلطة  -المشروع 

 المياه الفلسطينية

اإلشراف 

 الميداني

 سعر العطاء للمقاول -

 

التربة والمياه 

 الجوفية

 أهمية منخفضة اتذ
تبطين خزانات الصرف  ▪

الصحي والمناطق التي يجري 

فيها التعامل مع النفط والوقود 

 لمنع تلوث المياه الجوفية

انشاء قاعدة وقائية غير نفاذة  ▪

تحت المناطق التي من المحتمل 

أن يتم فيها تخزين سوائل 

 .خطيرة أو استخدامها

بموقع العمل خطة إدارة  ▪

تتضمن خيارات فصل التربة 

 .المحفورة

وحدة تنفيذ  المقاول مرحلة اإلنشاء أهمية ضئيلة اتذ

سلطة  -المشروع 

 المياه الفلسطينية

اإلشراف 

 الميداني

 سعر العطاء للمقاول -
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 التأثير المحتمل

درجة أهمية التأثير 

قبل إجراءات 

 التخفيف
 تدابير التخفيف المقترحة

درجة أهمية 

التأثير بعد 

إجراءات 

التخفيف 

التأثيرات )

 (المتبقية

 مرحلة المشروع 
 الجهه المسؤولة 

 عن التنفيذ

مسؤولي 

 المباشراإلشراف 

 

 وسائل اإلشراف
 /التكلفة التقديرية للتنفيذ 

 اإلشراف

سوء مخاطر 

اإلدارة للمواقع 

 ذات القيمة الثقافية

الخاصة بالعثور تطبيق اإلجراءات  أهمية متوسطة اتذ

 بالصدفة على قطع أثرية

أهمية  اتذ

 منخفضة

المقاول يصدر  مرحلة اإلنشاء

تعليمات بوقف 

أعمال الحفر بشكل 

 فوري 

سلطة المياه 

الفلسطينية 

ووزارة السياحة 

 واآلثار

مراجعة وثائق 

إجراءات العثور 

بالصدفة على 

 قطع أثرية

حاالت التأخير   •

المحتملة في أعمال 

، بما في ذلك اإلنشاءات

التكاليف اإلضافية 

المتعلقة باستئجار 

المعدات غير 

 المستخدمة 

تكلفة إيجار المعدات  •

المقرر استردادها من 

 سلطة المياه الفلسطينية

الصحة والسالمة 

 المهنية

خطة تتعلق بالصحة المقاول  يتبنى أهمية عالية اتذ

خالل مرحلة  والسالمة المهنية

 .  اإلنشاء

أهمية  اتذ

 منخفضة

وحدة تنفيذ  المقاول مرحلة اإلنشاء

سلطة  -المشروع 

 المياه الفلسطينية

اإلشراف 

 الميداني

 سعر العطاء للمقاول -
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  مصفوفة الرصد والمتابعة البيئية أثناء مرحلة اإلنشاء   :15 - 8رقم  الجدول

 التكلفة التقديرية للمتابعة مسؤولية المتابعة  تكرار المتابعة طرق المتابعة موقع المتابعة مؤشر المتابعة  المحتمل التأثير 

مخاطر سوء التعامل مع النفايات  

 المتولدة خالل مرحلة اإلنشاء 

المراقبة الميدانية يومياً  المتابعة والتوثيق  مواقع اإلنشاء  تراكم النفايات  

 والتوثيق في تقارير شهرية 

 تكاليف إدارة المقاول المقاول 

 

المراقبة الميدانية يومياً  المتابعة والتوثيق موقع اإلنشاء  انبعاثات الغبار الضوضاء وانبعاثات الهواء 

 والتوثيق في تقارير شهرية 

 المقاول 

 

 تكاليف إدارة المقاول

 

 شكاوى السكان

 

الشكاوى الواردة من  تسجيل  موقع اإلنشاء 

 السكان وتوثيقها

.  تُسجل الشكوى بمجرد تلقيها

يكون التوثيق في تقارير 

 شهرية 

 المقاول 

 

 تكاليف إدارة المقاول

 

اضطراب حركة المرور وصعوبة 

 الوصول

الحوادث والشكاوى والمالحظات  

 من السكان

تسجيل الشكاوى الواردة من   موقع اإلنشاء 

 السكان وتوثيقها

.  الشكوى بمجرد تلقيهال يسجت

يكون التوثيق في تقارير 

 شهرية 

 المقاول 

 

 تكاليف إدارة المقاول

 

اإلدارة للمواقع ذات  سوء مخاطر 

 القيمة الثقافية 

حالة  في التاريخ والوقت والمواقع 

 العثور بالصدفة

 المقاول  في حالة العثور على شيء  توثيق إجراءات العثور بالصدفة موقع اإلنشاء 

 

 تكاليف إدارة المقاول

 

الشكاوى بمجرد  ل يتسج استقبال الشكاوى وتوثيقها مرحلة اإلنشاء  شكاوى من المجتمع المحلي  التأثيرات االجتماعية واالقتصادية

يكون التوثيق في . استالمها

 تقارير شهرية  

 المقاول 

 

 تكاليف إدارة المقاول
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 اإلدارة البيئية خالل مرحلة التشغيل  :16 - 8رقم  الجدول

 التأثير المحتمل 

درجة أهمية التأثير 

قبل إجراءات  

 التخفيف 
 تدابير التخفيف المقترحة

درجة أهمية 

التأثير بعد 

إجراءات  

التخفيف  

التأثيرات  )

 ( المتبقية

 مرحلة المشروع 
المسؤولية المؤسسية 

 عن التنفيذ

مسؤولية اإلشراف  

 المباشر 

 

 وسائل اإلشراف 
  / التكلفة التقديرية للتنفيذ 

 اإلشراف 

مخاطر سوء  

التعامل مع  

 الحمأة

يشمل تصميم المقاول الذي رسا عليه العقد جميع   أهمية متوسطة   اتذ
 :المراحل التي تضمن استقرار الحمأة بما في ذلك

 معالجة الحمأة   •

 ( مكبأ الترشيح)تقنية نزح المياه  •

 مستمر متابعة النفايات السائلة بشكل  •

أهمية   اتذ
 منخفضة

وحدة تنفيذ  المقاول  مرحلة التشغيل 
سلطة   -المشروع 

 المياه الفلسطينية

العطاء الخاص   - عملية تقييم العطاءات  -
 بالمقاول

 

وحدة تنفيذ  المقاول  مرحلة التشغيل   تزويد العمال بمعدات الوقاية وإرشادات النظافة 

سلطة   -المشروع 

 الفلسطينيةالمياه 

عمليات تفتيش ميدانية  -

 مفاجئة

 العطاء الخاص بالمقاول   -

 

تحليل الحمأة والتقرير بناًء على ذلك ما إذا كان   

يمكن استخدام الحمأة في الزراعة وكيف سيجري  

 تطبيق ذلك

وحدة تنفيذ  المقاول مرحلة التشغيل  

سلطة   -المشروع 

ياه الفلسطينية الم

ة وسلطة جودة البيئ

 ووزارة الزراعة 

مراجعة اإلجراءات في   -

 التقارير المرحلية

 العطاء الخاص بالمقاول   -

 

التخلص من الحمأة غير المستخدمة في مكب نفايات   

 المنيا الخاضع للرقابة 

 مشغل المكب   مرحلة التشغيل  

أو مقاول النفايات 

 الذي يعينه المقاول 

 بلدية الخليل  -

 

خالل  بلدية الخليل من  -

 عمليات تفتيش منتظمة 

 سلطة المياه الفلسطينية -

 تكاليف إدارة المقاول  - -

المخاطر  

المرتبطة  

بالتخلص من 

 مياه المعالجة ال

من اعادة تلوث المياه  من المتوقع حدوث خطر ناتج   أهمية متوسطة  اتذ

  يجب . إلى وادي السمن تصريفها في حالة المعالجة 

التعامل مع ذلك من خالل إعداد خطة ري مناسبة 

لمستويات الصرف الصحي المعالجة وفقًا للمعايير  

مياه ا المعالجة  الالفلسطينية المقبولة للري باستخدام 

، 2-3-3-8، و1-3-3-8األقسام  كما هو موضح في

 6-3-3-8، و5-3-3-8، و4-3-3-8، و3-3-3-8و

من هذا  8-2-4الدراسة األساسية والقسم  في

أهمية  اتذ

 منخفضة

سلطة المياه   سلطة المياه الفلسطينية مرحلة التشغيل 

 الفلسطينية

ال يمكن تحديده حتى يتم 

معرفة خيارات  

 . التصريف

يجب إجراء دراسة  

 . الجدوى لمثل هذا الخيار
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سيؤدي ذلك إلى التخلص من . الملخص التنفيذي

  .التصريف مرة أخرى في وادي السمن

سيجري معالجة مخاطر التسرب من خالل تطبيق  

 الصيانة الوقائية للهياكل والمعدات لتجنب التسرب 

مرحلة ما قبل   

التشغيل ومرحلة  

 التشغيل 

المقاول ومزود يقدم  -

الخدمة جدول زمني 

 للصيانة

وحدة تنفيذ  -

سلطة   -المشروع 

 المياه الفلسطينية  

ياه سلطة المتقوم  -

مراجعة  بالفلسطينية 

 الجدول الزمني 

 معاينة المقاول   -

 تكاليف اإلدارة للمقاول  -

 

 
محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة يكون تصميم  ▪

 :  على النحو التالي مياه الصرف الصحي

إحدى  تعطلمن الممكن إدارة التشغيل مع  ▪

، دون أي تدهور في جودة وحدات المعالجة

 .  مياه المعالجةال

عند حدوث عطل في المكونات الرئيسية  ▪

قادرة على ازالة زال المحطة تللمحطة، ال 

٪ من الحمل األقصى الوارد بالتصميم 80

حمل الهيدروليكي الوارد ال٪ من 100و

 . بالتصميم

مع القيم  مياه المعالجةسوف تتوافق جودة ال ▪

 .  المطلوبة

لن يتجاوز الكلور المتبقي في .  توفير التطهير ▪

لتر، وذلك لتلبية  /مجم  1 مياه المعالجةال

 ( في حالة استخدامه في الري)متطلبات الري  

تم توفير خزان موازنة لحفظ المياه التي  ▪

 حولت من خزان المعالجة األولية  

سيُحدد حجم جميع وحدات المعالجة األولية  ▪

ومحطة ضخ المدخل  مصافيمثل وحدات ال 

الشحوم وفقًا لتدفق مياه  / وغرفة الحصى 

 .  مطاراأل

  مرحلة التصميم 

 ومرحلة التشغيل 

  -المقاول

استشاري يقوم 

م تصميبالتصميم 

وحدة جرعات مناسبة 

وتهوية إضافية في 

 المعالجة البيولوجية

 المقاول  -

سلطة المياه  -

 الفلسطينية

وحدة تنفيذ 

سلطة   -المشروع 

 المياه الفلسطينية

وحدة تنفيذ تتولى  -

سلطة المياه  -المشروع 

مسؤولية الفلسطينية 

 مراجعة التصميم وتقييمه

نظام الكلور ومتطلبات   -

  متضمنة فية  التهوية اإلضا

 المشروع  ميزانيةفي 

 

 تكلفة المقاول العادية -

 

 

         

الروائح غير 

 المقبولة

بما في ذلك )كفاءة عالية للمعالجة البيولوجية  أهمية متوسطة  اتذ
 .(استخدام أجهزة الهضم الالهوائية لتقليل الروائح

 . تضمن التصميم تقنيات الحد من الروائح

استقرار الحمأة بشكل كامل  سيجري الوصول إلى 
 :  من خالل المراحل التالية

مثخن الجاذبية األولي، تثخين الحمأة   •
ميكانيكياً، جهاز الهضم الالهوائي، معالجة  

الغاز وتخزينه، أحواض تخزين الحمأة  

أهمية  اتذ

 منخفضة

سلطة المياه   المقاول مرحلة التشغيل 

 الفلسطينية

مراجعة التقارير   •

الشهرية والتفتيش  

 الميداني العرضي

مراقبة الحد   •

األقصى المسموح 

به لتركيزات  

كبريتيد 

الهيدروجين على 

.  حدود الموقع

 مشمول في البنود أعاله  -

تكاليف إدارة سلطة   -

 المياه الفلسطينية
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المهضومة، وحدة تجفيف الحمأة ومعالجة  
 . الروائح

سيُجمع الهواء ذو الرائحة الكريهة من جميع  •
وائح مثل؛ قنوات المدخل،  مصادر الر
والدقيقة، خشنة ال مصافيووحدات ال 

والحاويات، وبئر مضخة المدخل، وغرفة 
الشحوم، ومثخنات الجاذبية،   /الحصى 

وحوض تخزين الحمأة، والمثخنات  
 . الميكانيكية للحمأة، ومعدات تجفيف الحمأة

سيُعالج الهواء ذو الرائحة الكريهة في وحدة  •
ي تحقيق حدود إزالة الرائحة وسيجر

الرائحة في جميع األماكن بما يتوافق مع  
لذلك، سيقدم  .  المواصفات الواردة بالعقد

مورد نظام معالجة الروائح ضمان تحقيق 
حدود للروائح، والذي يؤكد شروط العقد  

 .وسيكون ضماناً متبادالً 

وتجنب تجاوز هذه 

 .  التركيزات 

المقاول وسلطة المياه  مرحلة التشغيل   إنشاء اتصال مع المناطق المجاورة  

 الفلسطينية

وحدة تنفيذ 

سلطة   -المشروع 

المياه الفلسطينية، 

 بلدية الخليل 

 جلسات توعية - مراجعة وسائل االتصال  -

تكاليف إدارة المقاول   -

 وسلطة المياه الفلسطينية

شجار التي تحجز الرياح حول خزانات  األزراعة   

 التهوية

سلطة المياه   المقاول التشغيل مرحلة  

 الفلسطينية

متضمنة في العطاء   -  -

 الخاص بالمقاول 

السعر العادي للري   -

الخاص بسلطة المياه  

 الفلسطينية   

مخاطر نواقل  

 األمراض 

أهمية   اتذ

 منخفضة

 التأكد من التهوية المناسبة •

ُضبط حجم الخزانات بحيث تحتوي  •

 . باستمرار على مياه عميقة

الصيانة الروتينية بما في ذلك الرقابة  •

بشكل منتظم، وإزالة النفايات العائمة  

بشكل منتظم وغيرها من الحطام من 

نقاط التراكم، وإصالح التصدعات 

 واألعطال األخرى  

 مياه المعالجة تطهير ال •

مرحلة التصميم   غير ذات أهمية

 ومرحلة التشغيل 

استشاري التصميم 

 (المقاول)

سلطة المياه  

سلطة   /فلسطينيةال

 ةجودة البيئ

عمليات تفتيش منتظمة 

 ليرقات البعوض

متضمنة في العطاء  

 الخاص بالمقاول 

 

 أهمية متوسطة  اتذ
 االحتياطات الواردة بالتصميم لمبنى الكلور   •

يجب أن يتضمنها نظام إدارة الصحة  •

 والسالمة والبيئة الخاص بالمقاول 

أهمية  اتذ

 منخفضة

استشاري التصميم  مرحلة التصميم 

 (المقاول)

سلطة المياه  

 الفلسطينية

 مراجعة تقارير التصميم  -

 

متضمنة في سعر  

 التصميم
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مخاطر التعامل  

مع المواد  

 الخطرة 

تكاليف إدارة سلطة   -

 المياه الفلسطينية

حاويات الكلور الفارغة  /يجب إعادة زجاجات  

وحاويات الزيت وحاويات المواد الكيميائية 

 المخبرية إلى الموردين

سلطة المياه   المقاول مرحلة التشغيل  

 الفلسطينية

مراجعة قوائم  -

 االسطوانات 

 التكاليف العادية للمقاول   -

تكاليف إدارة سلطة   -

 المياه الفلسطينية

مخاطر سوء  

إدارة النفايات  

 الصلبة 

بشكل يومي إلى   مصافيإزالة مخلفات وحدات ال أهمية متوسطة  اتذ

 مكب المنيا

أهمية  اتذ

 منخفضة

المقاول، ومقاول  مرحلة التشغيل 

 النفايات 

سلطة المياه  

الفلسطينية، وبلدية 

 الخليل

مراجعة الوثائق  -

واإلشراف على الموقع  

 من حين آلخر 

  - رسوم مقاول النفايات 

تكاليف إدارة سلطة المياه  

 الفلسطينية

انبعاثات الهواء  

 والضوضاء

 أهمية متوسطة  اتذ
تضمنت خزانات الحمأة المنشطة ناشرات  •

هذه األنظمة أقل ضوضاء . الفقاعات الدقيقة

 . ولها انبعاثات أقل من أنظمة التهوية التقليدية

ستكون نفاخات الهواء في وحدة نفخ منفصلة  •

ستكون نفاخات . بالقرب من خزانات التهوية

 .  المركزيالهواء هذه من نوع الطرد 

المولدات االحتياطية بمعايير االنبعاثات من  •

خالل تضمين شهادات معايير االنبعاثات 

 المقدمة من مورد المولد

تتماشى تأثيرات الضوضاء المتبقية المذكورة  •

مع التوصيات الواردة في تقييم األثر البيئي 

 واالجتماعي والثقافي

سيتم توفير حاويات صوتية لمعدات معينة    •

 . نفاخات الهواء والحرارة والقوة المدمجة  مثل

اختيار المعدات معايير الضوضاء في سيراعي 

 وانبعاثات الهواء 

ذو أهمية 

 منخفضة

مراجعة تقارير   - المقاول المقاول مرحلة التشغيل 

 اإلجراءات  

مراجعة شهادة  -

معايير االنبعاثات 

من أي معمل لجودة 

 الهواء 

 السعر العادي للمقاول  -

الفقراء على  قدرة  

تحمل التكاليف 

للمشاركة في  

 تكاليف المشروع 

مرحلة ما قبل    تصنيف المجتمع حسب القدرة على تحمل التكاليف 

 اإلنشاء

إدارات الشؤون 

 االجتماعية

سلطة المياه  

الفلسطينية، وبلدية 

 الخليل

مراجعة تقارير   -

 التصنيف

 بدون تكلفة

التي ال تستطيع ترتيب اإلعانات الحكومية للفئات  

 الدفع 

مرحلة ما قبل   

 اإلنشاء

سلطة المياه   بلدية الخليل 

الفلسطينية، وبلدية 

 الخليل

 بدون تكلفة متابعة ترتيبات اإلعانات  -

مرحلة ما قبل    ترتيب تقسيط المدفوعات للفئات األخرى  

 اإلنشاء

 بدون تكلفة متابعة ترتيبات التقسيط  -  
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 مصفوفة الرصد والمتابعة البيئية أثناء مرحلة التشغيل : 17 - 8رقم  الجدول

 التكلفة التقديرية للمتابعة مسؤولية المتابعة تكرار المتابعة طرق المتابعة موقع المتابعة مؤشر المتابعة التأثير المحتمل

محطة الخليل نزح الماء في  الرقم الهيدروجيني للحمأة الخام مخاطر سوء التعامل مع الحمأة

اإلقليمية لمعالجة مياه 

  الصرف الصحي

مستمرة لمدة يومين بعد  مجسات الرقم الهيدروجيني المستمرة

وضع الحمأة الخام 

يجري توثيق متوسط )

 (يومين

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم -

الزنك، والنحاأ، والنيكل، 

والكادميوم، والرصاص، 

والزئبق، والكروم، 

والسيلينيوم، والبكتيريا 

القولونية البرازية، وبكتريا 

 السالمونيال، وبيض اإلسكارأ 

 

محطة الخليل نزح الماء في 

اإلقليمية لمعالجة مياه 

  الصرف الصحي

أخذ عينة تمثيلية وتحليلها حسب 

 حماية البيئة األمريكيةمتطلبات وكالة  

مرة كل ستة أشهر، أو 

 حينما تُباع الحمأة

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم -

مكون المواد الصلبة الجافة 

٪ على األقل قبل أن 20بنسبة 

محطة الخليل يغادر موقع 

اإلقليمية لمعالجة مياه الصرف 

 . الصحي

محطة الخليل نزح الماء في 

اإلقليمية لمعالجة مياه 

  الصرف الصحي

التأكد من أن المواد الصلبة ضمن 

النطاق المقبول لمكب نفايات المنيا 

 (. ٪16إلى  14)

سلطة  /يُشرف المقاول  كل دفعة

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم -

يجب أال يقل تخفيض المواد 

الصلبة المتطايرة للحمأة في 

 ٪ 38أجهزة الهضم عن 

في حالة الهضم الهوائي،  -

يجب أال تزيد متطلبات 

األكسجين للمواد الصلبة 

 2.0المهضومة في الحمأة عن 

ساعة لكل جرام من  /جم لم

المواد الصلبة المتطايرة عند 

قياأ مدى . )درجة مئوية 20

 ( أةاستقرار الحم
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 التكلفة التقديرية للمتابعة مسؤولية المتابعة تكرار المتابعة طرق المتابعة موقع المتابعة مؤشر المتابعة التأثير المحتمل

األمراض التي تنقلها المياه 

محطة الخليل اإلقليمية لعمال 

 لمعالجة مياه الصرف الصحي

سلطة  /يُشرف المقاول  كل ثالثة شهور الفحص الطبي والتحاليل المختبرية مركز طبي محدد

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يطا على العملية

 

المخاطر المرتبطة بالتخلص 

 المعالجةلمياه من ا

محطة الخليل اإلقليمية  لمياه المعالجةامعدل تصريف 

لمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

بشكل مستمر، من  - عدادات وهدارات التدفق الثابتة  -

المقرر تسجيل متوسط 

 التدفق يوميا

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يطا على العملية

 سعر المقاول العادي -

حيوي كمية االكسجين ال

، و (BOD5) ممتصال

، الممتص األكسجين الكيميائي

والنيتروجين الكلي، 

والقولونية  واالمونيوم، 

البرازية، والرقم الهيدروجيني 

 والكلور

 محطة المياه المتدفقة لل

 مياه المعالجةوال

النفايات السائلة من خزان 

 .مالمسة الكلور

 

أخذ العينات والتحليل في مختبر  -

محطة الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه 

 الصرف الصحي

يجري الكشف عنها عن طريق  -

 المركب على الخط محلل الكلور 

من خزان مياه المعالجة للتصرف ا

 .مالمسة الكلور

سلطة  /يُشرف المقاول  بشكل يومي -

المياه الفلسطينية وبلدية 

 يةالخليل ويطا على العمل

 ميزانية الرصد والتقييم -

جميع المعايير التي حددها 

 القانون الفلسطيني

سلطة  /يُشرف المقاول  بشكل شهري -   لمياه المعالجةا

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم -

محطة الخليل اإلقليمية  معالجة محطة الكفاءة أداء 

لمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

 المستشار البيئي - بشكل سنوي - التدقيق البيئي المفصل

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

متضمنة في ميزانية  -

 المشروع

 الروائح غير المقبولة
 شكاوى الجيران •

مستويات تركيزات  •

كبريتيد الهيدروجين على 

 حدود الموقع 

محطة الخليل اإلقليمية 

لمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

 االحتفاظ بسجالت الشكاوى

 االحتفاظ بسجالت دوريات المتابعة

بمجرد استالم  لالتسجي -

 شكوى

التحليل والتوثيق في  -

 تقارير شهرية

سلطة  /يُشرف المقاول 

الفلسطينية وبلدية المياه 

 الخليل ويطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم -
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 التكلفة التقديرية للمتابعة مسؤولية المتابعة تكرار المتابعة طرق المتابعة موقع المتابعة مؤشر المتابعة التأثير المحتمل

مخاطر التعامل مع المواد 

 الخطرة

محطة مبنى الكلور في  تركيز الكلور في الهواء 

الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه 

 الصرف الصحي

 كشف التسرب المستمر   - كواشف الكلور

توثيق حوادث التسرب  -

 شهريةفي تقارير 

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 سعر المقاول العادي -

كمية الحاويات المسلمة 

 للموردين 

محطة الخليل اإلقليمية 

لمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

فحص شهري لوثائق  - تدقيق التواقيع في قوائم النفايات -

 النفايات

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 سعر المقاول العادي -

محطة التصريف الخاص ب مخاطر التسرب 

الخليل اإلقليمية لمعالجة مياه 

 الصرف الصحي

محطة الخليل اإلقليمية 

لمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

محطة قراءات عداد قياأ التدفق ل -

قليمية لمعالجة مياه الصرف الخليل اإل

 والهدارات وحساب الفرق الصحي

سلطة  /يُشرف المقاول  بشكل يومي -

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 سعر المقاول العادي -

مخاطر سوء إدارة النفايات 

 الصلبة

محطة الخليل اإلقليمية  قوائم تسليم النفايات

الصرف لمعالجة مياه 

 ومكب المنيا الصحي

سلطة  /يُشرف المقاول  كل ثالثة شهور تدقيق قوائم وعقود النفايات

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 تكاليف إدارة المقاول -

ثاني أكسيد الكربون وثاني  الضوضاء وانبعاثات الهواء

أكسيد الكبريت ومجموع 

الهيدروكربونات وأكاسيد 

 النيتروجين

محطة الخليل المولدات في 

اإلقليمية لمعالجة مياه 

 الصرف الصحي

 المستشار البيئي بشكل سنوي - قياأ محلل الغاز في الموقع للعادم

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم

الضوضاء وفترات شدة 

 التعرض وتأثيرات الضوضاء

قياسات عداد قياأ الضوضاء في  في حدود المحطة 

 الموقع من المواقع التمثيلية 

 المستشار البيئي بشكل سنوي -

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

 ميزانية الرصد والتقييم

تحمل قدرة الفقراء على 

التكاليف للمشاركة في تكاليف 

 المشروع

النسبة المئوية لتغطية 

التوصيالت المنزلية لمختلف 

 الفئات االجتماعية واالقتصادية

إعداد إحصائيات عن التوصيالت  سلطة المياه الفلسطينية

المنزلية المغطاة بين الفئات التي ليأ 

بإمكانها تحمل النفقات والفئات التي 

 النفقات بإمكانها تحمل 

 المستشار البيئي كل ثالثة شهور

سلطة  /يُشرف المقاول 

المياه الفلسطينية وبلدية 

 الخليل ويطا على العملية

سلطة المياه الفلسطينية،  -

 تكاليف إدارة بلدية الخليل
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ب  خطة عمل إدارة: 18 - 8رقم  الجدول  الرًّ

 اإلجراء  البند 
المخاطر البيئية  

التي يجري   واالجتماعية

 تجنبها 

 المتطلبات  
 ( أفضل الممارسات )

الموارد  

واحتياجات  

االستثمار  

 والمسؤولية 

 الجدول الزمني 
التنفيذ الناجح  

المستهدف ومعايير  

 تقييمه 

 الحالة 

على وجه  

التحديد، 

خيارات  

الموقع  

المخصص  

للتخلص من 

ب   الرًّ

يقع . تم االستحواذ على موقع خلة الشرباتي• 

كم من المنطقة   3الموقع على بعد حوالي 

 .  الصناعية
 مسح الموقع الحالي ورصده وتقييمه  • 

غير  تخلص التجنب 

القانوني للمالط الذي قد  

يؤدي إلى تأثيرات غير 

مرغوب فيها على جودة  

الهواء والماء والبيئة 

وصحة المجتمع  

 وسالمته 

أفضل الممارسات  . 1

 الدولية 

التشريعات الفلسطينية    -2

 المحلية  

 وثائق حيازة األرض  جرى تنفيذه بلدية الخليل 
جرى  

 تنفيذه

التصميم 

الهندسي 

لموقع  

التخلص من 

ب   الرًّ

بمكب ينبغي تطوير  الذي توفره بلدية الخليل   الرًّ

 .بعد دراسة تقييم األثر البيئي

بمكب ينبغي تصميم  وإنشاؤه وتشغيله  الرًّ

.  مقاول متمرس /وصيانته من خالل مصمم  

وصى بأن تكون قاعدة وجوانب الخاليا مبطنة يُ 

ببطانة من الصلصال مضغوطة ذات درجة توصيل  

يجب أن  . أي تسرب  لمنعهيدروليكي منخفضة 

بمكب يوفر  أيًضا شبكة مناسبة لتجميع المياه  الرًّ

ب في أسفل الموقع لتجميع مياه   الرًّ

وفقًا لمتطلبات التصميم  

الهندسي لوكالة حماية  

البيئة لمكبات النفايات 

 الصناعية

مقاول مأجور  

تحت إشراف  

سلطة جودة  

 البيئة 

قبل تشغيل  

محطة الخليل  

اإلقليمية 

لمعالجة مياه  

الصرف  

 الصحي 

 التنفيذقيد   

التصاريح 

 والموافقات 

 

حدث إلى  تقديم تقييم األثر البيئي واالجتماعي المُ • 

سلطة جودة البيئة للحصول على الموافقة علي تقييم 

األثر البيئي واالجتماعي قبل البدء في أي أنشطة  

 إنشاءات 
ضمان االمتثال لمتطلبات التصاريح المذكورة  • 

 ة البيئ متطلبات سلطة جودة  أعاله

 بلدية الخليل  

قبل تشغيل  

محطة الخليل  

اإلقليمية 

لمعالجة مياه  

الصرف  

 الصحي 

الحصول على  

التصاريح في الوقت  

المناسب، مثل تقييم 

األثر البيئي 

واالجتماعي وغيرها 

 من التصاريح

 قيد التنفيذ
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 اإلجراء  البند 

المخاطر البيئية  

التي يجري   واالجتماعية

 تجنبها 

 المتطلبات  
 ( أفضل الممارسات )

الموارد  

واحتياجات  

االستثمار  

 والمسؤولية 

 الجدول الزمني 

التنفيذ الناجح  

المستهدف ومعايير  

 تقييمه 
 الحالة 

تحديد 

 المخالفات 

تحديد العاملون في قص األحجار الذين يمارسون 

غير المصرح به للمالط واتخاذ  التخلصا

 اإلجراءات القانونية المناسبة حيالهم  

التأثير السلبي على . 1

 . جودة الهواء

التأثير السلبي على   -2

 . جودة المياه

التأثير السلبي على  -3

 .البيئة

التأثير السلبي على  -4

صحة المجتمع ) الصحة 

   ( وسالمته

المساعدة الفنية 

 وبلدية الخليل 

الفحوصات  

الدورية التي  

ستستمر طوال  

 تشغيل المحطة 

  

 قيد التنفيذ

صحة العاملين 

والمجتمع 

 وسالمتهم 

فيمها يتعلق بمخهاوف  بهه تبليغتبني إجراء للتظلم وال

بمكان العمل والمجتمع المتعلقة ب    الرًّ

التأكد من اسههههتخدام معدات الوقاية الشههههخصههههية  •

بخاصة في موقع التخلص من   (عند الحاجة) الرًّ
بالتأكد من التخلص السههههليم من  • وتغطيته في   الرًّ

 الموقع لتجنب نقله بفعل الرياح

 كيلو واضههههافتهها 12تجهيز طفهايهات حريق وزن  •

 .وتوزيعها بالشكل المناسب
ضهرورة االلتزام بعدم اسهتخدام األلواح الكهربائية  •

أمبير، وضهرورة إضهافة نظام  100التي تزيد عن 

 ،(FM200) إطفاء آلي من نوع

ضرورة التأكد من تدريب العاملين في موقع  

المشروع على خطط الطوارئ لإلخالء في حالة  

حدوث أي حالة طوارئ مع ضرورة توفير  

 ارات ونظام إنذار صوتي ومرئي إش

التأثير السلبي على 

 صحة العمال 
وصحة المجتمع  

 : وسالمته بما في ذلك 
توليد الغبار واإلزعاج  . أ

 الصحة  /
التأثيرات على المجتمع 

 المحلي

األمراض المصاحبة  . ب

للمستويات العالية من 

 ملوثات الهواء 
الغبار على األراضي  . ج

 الزراعية

  

 بلدية الخليل 
ناء تشغيل أث 

ب مكب   الرًّ

  

 ال ينطبق

متطلبات 

المتابعة 

 والرصد 

المتابعة الشهرية لرصد جودة الهواء المحيط،  • 

الجسيمات الدقيقة التي يبلغ )وخاصة الجسيمات 

 ساعة  24على مدار ( ميكرون 2.5قطرها 

متابعة المياه الجوفية، بشكل أساسي لتحليل األس  • 

التوصيل، والمواد الصلبة  الهيدروجيني، ودرجة 

 العالقة، والتعكر، والصالبة الكلية، والقلوية الكلية 

التأثير السلبي على . 1

 . جودة الهواء

التأثير السلبي على   -2

 . جودة المياه

التأثير السلبي على  -3
  

 بلدية الخليل 

بشكل شهري  

   أثناء التشغيل 

 ال ينطبق
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 اإلجراء  البند 

المخاطر البيئية  

التي يجري   واالجتماعية

 تجنبها 

 المتطلبات  
 ( أفضل الممارسات )

الموارد  

واحتياجات  

االستثمار  

 والمسؤولية 

 الجدول الزمني 

التنفيذ الناجح  

المستهدف ومعايير  

 تقييمه 
 الحالة 

 .البيئة

التأثير السلبي على  -4

صحة المجتمع ) الصحة 

 ( وسالمته

إجراء دراسة  

على االستفادة 

من النفايات 

الصناعية 

بلتحويل    الرًّ

من مكبات 

 النفايات

إبرام اتفاقيات متبادلة بين شركة خاصة محدودة  • 

وصناعات األسمنت ووحدات مستفيدة أخرى  

 لتقاسم تكاليف النقل  
ب يجوز أن تتحرى بلدية الخليل في استخدام •    الرًّ

 الحجري باعتباره مواد بناء للهياكل غير الحاملة  
يجوز أن تتحرى بلدية الخليل في إمكانية دمج • 

صف الطرق، وإنشاء طبقة  مالط الرخام في ر 

أرض سفلية عن طريق استبدال نسبة مئوية من  

 . التربة في الموقع

كب النفايات  ممساحة . 1

 المتاحة المحدودة  

تقليل أحجام مناولة    -2

ب  :  وبالتالي الرًّ
التأثير السلبي على . أ

 . جودة الهواء

التأثير السلبي على . ب

 . جودة المياه

التأثير السلبي على . ج

 .البيئة

التأثير السلبي على . د

صحة المجتمع ) الصحة 

   ( وسالمته

 بلدية الخليل 

قبل تشغيل  

محطة الخليل  

اإلقليمية 

لمعالجة مياه  

الصرف  

 الصحي 

  

 قيد التنفيذ
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 العام والتشاورإشراك أصحاب المصلحة  6

باإلضــافة إلى ذلك، يتناول . ونتائجها  الرئيســية وإشــراك المجتمع  التشــاورإلى تســليط الضــوء على أنشــطة    "العام  "التشــاوريهدف فصــل  

  .التشاورالفصل بإيجاز القضايا الرئيسية التي من المقرر مناقشتها عند القيام بأنشطة 

جلت فرق العمل   راك، ـس اور واإلـش طة التـش اري(  خالل مختلف أنـش تـش ردود الفعل المختلفة للمجتمع وأصـحاب المصـلحة الحكوميين )االـس

 . تجاه المشروع المقترح

 : هي كما يليالتي اجريت  اور العامأنشطة التش. أثناء إعداد الدراسات الخاصة بالموقع ة التشاور العامأُجريت أنشط

 2018أُجريت أنشطة تشاور استطالعية في أغسطأ وسبتمبر وأكتوبر  ▪

 في محافظة الخليل 2018أكتوبر  14عقدت جلسة استطالعية في  ▪

 ظة الخليلفي محاف 2018أكتوبر  16عقدت جلسة استطالعية في  ▪

 محافظة الخليل في 2019يونيو  16نهائية في  مجلسة تشاور عا ▪

 ة المتعلقة به نشط األمنهجية التشاور و 6.1

كانت عملية .  في الدراسة الحالية، ُعقدت أنشطة تشاور على جولتين تمت أثناء إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي للموقع المحدد

ــاور التي أُ  أثناء إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي ديناميكية ومتطورة، أي أنها تكيفت مع طبيعة المجتمع المضــيف جريت  التش

ا القيادة المحلية واألطراف المـشاركة في الزراعة وقطاع الـصرف الـصحي واألنـشطة الـصناعية والـصحية؛ .  وتوقعاته أـشركت العملية أيضـً

وقد انصب التركيز على أنشطة التشاور التي أجريت مع أفراد المجتمع .  فة من األشخاص المتضررينوذلك للوصول إلى مجموعات مختل

 .للتعرف على آرائهم واستفساراتهم ومخاوفهم تجاه المشروع

بتمبر وأكتوبر  تـشاري أنـشطة إـشراك أصـحاب المصـلحة من خالل مرحلتين في أغـسطأ وـس : ، من خالل الطرق التالية2018أجرى االـس

ــاء المجتمع بالت متعمقة مع المسههههؤولين الحكوميين في مختلف أصههههحاب المصههههلحةمقا ــات جماعية مركزة مع أعضــ ، ومناقشــ

 .مع جميع أصحاب المصلحة  ي المجتمع، وجلسات التشاور العاماالجتماعات الجماعية مع أصحاب المصلحة فووالمسؤولين في البلديات،  

 أنشطة التشاور االستطالعية  6.1.1

بحثي لهذه الدراســة أنشــطة تشــاور متعددة األبعاد تمكن الشــباب والنســاء المهمشــين الذين ال صــوت لهم من الحصــول على تبنى الفريق ال

ــافة إلى الحصـــول على معلومات حول دواعي خوفهم    ،معلومات حول المشـــروع بالمشـــروع خالل مراحل التنفيذ  وقلقهم المتعلقةباإلضـ

 : حتى اآلنالتي عقدت سية أنشطة التشاور الرئي فيما يلي . المختلفة

وقد ُطورت خطة إشـراك أصـحاب المصـلحة .  زار فريق الدراسـة منطقة المشـروع من أجل تحديد مختلف أصـحاب المصـلحة -1

  للمجتمعات المختلفة،

 : بناًء على تحديد أصحاب المصلحة، جرى إعداد العديد من االستبيانات والمبادئ التوجيهية من أجل إشراك -2

 منطقة المشروعسكان  ▪

o قادة المجتمع  

o  أفراد المجتمع 

o  النساء 

o الشباب وكبار السن 

 المنظمات والهيئات الحكومية ▪

o محافظ الخليل 

o رؤساء البلديات 

o مديرية الصحة 

o مديرية الزراعة في الخليل 

o مديرية اآلثار 

o المنطقة الصناعية في الخليل 

o الغرفة التجارية في الخليل 
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o  المياهمجلأ تنظيم قطاع 

 سلطة جودة البيئة الفلسطينية ▪

 المنظمات غير الحكومية ▪

 سلطة المياه الفلسطينية ؛عوأصحاب المشر ▪

 .وقد جرى توثيق جميع األنشطة التي أُجريت بالصور وقوائم المشاركين من أجل ضمان مستوى مناسب من الشفافية -3

 :التشاوروقد عرضت الموضوعات التالية وطرحت خالل فعاليات وجلسات 

 مقدمة عن المشروع ومشاريع المياه والصرف الصحي األخرى ذات الصلة التي تُجريها سلطة المياه الفلسطينية ▪

 في بلدية يطابه المشروع الجديد المقترح والمشاريع المستقبلية المرتبطة  ▪

عن جميع المعلومات من خالل   فصــاحاإلجرى  .  األنشــطة المتعلقة بهوعن المعلومات ذات الصــلة بالمشــروع    فصــاحاإل ▪

 تقديم ملخص تنفيذي غير فني، 

 نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي الُمحدث ▪

 . اآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة وتدابير التخفيف ▪

عالجها البلدية آلية التظلم التي يمكن من خاللها للجمهور العام وأصحاب المصلحة اآلخرين اإلعراب عن مخاوفهم، التي ست  ▪

 .سلطة المياه الفلسطينية على نحو سريع ومتسق /

 عام التشاور الجلسات  6.1.2

لتقديم وصــف  ثالث جلســات تشــاور عام ،شــركة إكوكنســرف للحلول البيئية،  لفلســطينية بالتعاون مع االســتشــاريعقدت ســلطة المياه ا

صــصــت الجلســة وخُ .  لخليل بحضــور نائب محافظ الخليلقدت الجلســات في مقر محافظة اوعُ .  للمشــروع، وعرض بعض نتائج الدراســة

تضـــمنت تلك .  األولى لمســـؤولي بلدية الخليل والقرى التابعة، باإلضـــافة إلى المســـؤولين الحكوميين في القطاعات المختلفة ذات الصـــلة

ا ممثلين مجتمعيين، خاصـــة أولئك القريبين من محطة معالجة مياه الصـــرف الصـــحي   وخلة الدار وأعضـــاء   مثل قلقأ)الجلســـات أيضـــً

فتحت الجلـسة .  ركزت جلـسة التـشاور الثالثة واألخيرة على عرض نتائج الدراـسة بحـضور ممثلي البلديات وأهالي الحيلة(.  المجالأ البلدية

 . أبواب النقاش وُسمح لجميع المشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية

الرؤساء ومسؤولي البلديات، والمنظمات غير الحكومية، والمراكز اإلعالمية يئة،  جودة الب   اإلقليمية لسلطةتضمنت قائمة المدعوين الفروع  

لغ المدعوين بتاريخ ومكان التشــاور وبالتعاون مع االســتشــاري ومكتب محافظ الخليل، قد أبُ .  الحكومية، والعديد من الموظفين الحكوميون

 :جرى دعوة المشاركين من خالل. العام

 . سلطة المياه الفلسطينية ورئيأ بلديتي الخليل ويطا عبر الفاكأ والبريد اإللكترونيالدعوات المرسلة من  .1

 .االتصاالت الهاتفية من جانب سلطة المياه الفلسطينية واالستشاري .2

 الدعوات الموجهة من جانب مسؤولي ديوان محافظة الخليل ألصحاب المصلحة والبلديات في المحافظة .3

 ات لقادة المجتمع وأصحاب المصلحة في المحافظةالدعوات التي وجهتها البلدي  .4

 :العام لتالية خالل جلسات التشاوروقد عرضت الموضوعات ا

 التي تُجريها سلطة المياه الفلسطينيةبه مقدمة عن المشروع والمشاريع األخرى ذات الصلة  ▪

 المشروع الجديد المقترح والمشاريع المستقبلية المرتبطة في بلدية يطا ▪

 األنشطة المتعلقة بالمشروع  ▪

 نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي الُمحدث ▪

 اآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة وتدابير التخفيف وخطط المتابعة والرصد  ▪

 . ُعقدت جلسة تشاور ثانية لعرض نتائج الدراسة بعد الموافقة على مسودة التقرير

 .جريت لهذا المشروع هي أن قبول الجمهور والحكومة للمشروع ودعمهما قويان للغايةالتشاور التي أُ  فعالياتالرسالة الرئيسية من 

الجلسـة أنه بالرغم من مخاوف بعض الحضـور فقد جرى التأكيد على أهمية المشـروع والدور الذي يلعبه   وتبين من خالل ▪

 .هورعلى أنه مشروع وطني فهو ملك للجم الحضوراتفق . في تحقيق التنمية

 :أظهرت نتائج جلسات التشاور الثالث موافقة بعض الحضور على بعض المسائل ومنها ▪

o أكد الحضور في كال الجلستين على أهمية المشروع والحاجة الماسة لمشاريع مماثلة في البلديات األخرى . 
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o  ــاء موقع التخلص من باهمية انشــ واالنتهاء من التراخيص والموافقات الالزمة في اقرب وقت قبل البدء   بالخلية  الرًّ

 .في اعمال انشاء المحطة

o التخلص من الحمأة وقدرة مكب المنيا. 

o األخطار واألضرار التي يعاني منها المجتمع المحلي بسبب مجرى وادي السمن. 

o   وائح ومكافحة الحشرات باعتبارها واحدة من قلقهم بشأن مناقشة المسائل المتعلقة بالضوضاء والر  الحضوروقد أبدى

 . اآلثار السلبية ذات األهمية لتشغيل المحطة

o  ــتخدامها لألغراض الزراعية ــرورة اسـ أبدى أفراد المجتمع المحلي اهتمامهم بالمياه الناتجة عن عملية المعالجة وضـ

 .اإلضرار بالمحاصيلوفقًا للدراسات والخطط لتجنب  المسألة ينبغي القيام بهذه. وتربية الدواجن

o   ينبغي على . والتي ينبغي أخذها بعين االعتبار(  وقـشت في الجدول الـسابقالتي نُ )أبدى ممثلي البلديات بعض المطالب

 .المسؤولين التعاون لوضع ذلك موضع التنفيذ

o وكذلك العمل على متابعة . المعايير، مع االلتزام بجميع أعلى  هاوتشغيل  وأكد الحضور على أهمية متابعة تنفيذ المحطة

 . الحجرقص مصانع  وال سيماالمدابغ والمنشآت 

o  يحتاج أفراد المجتمع إلى برامج توعية حول أهمية مشاريع المياه والصرف الصحي وصيانتها بشكل مستمر 

o   ومع ".  ة يطاخاصــة في الجلســة الثانية الخاصــة ببلدي "وأكد الحضــور أنه ليأ لديهم أي اعتراضــات على المشــروع

ذلك، فقد أـصروا على أهمية المـشروع واالـستعداد لبذل الجهود من أجل نجاح المـشروع؛ وـشدد الحـضور على اهمية 

 .تنفيذ مطالب البلديات التي قدمت في جلسات التشاور واالجتماعات مع أفراد المجتمع

 يطا والحيلة يتحليل التشاور مع مجتمع 6.1.3

الذي جرى تحديده لهذا المشـروع هو مجتمع قرية الحيلة في   الُمسـتقبلل المقدربناًء على تقييم الظروف االجتماعية في منطقة الدراسـة، فإن  

اعتماًدا على مدى تأثره باألنشـطة األسـاسـية  الُمسـتقبلل المقدراختيار   كونوي .  بلدية يطا، حيث أنها أقرب منطقة سـكنية إلى موقع المشـروع

 (. خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل)شاملة للمشروع ال

حتى نهاية عام  2012نتيجة لذلك، أُجريت العديد من أنشــــطة التشــــاور مع مجتمع قرية الحيلة خالل فترات زمنية مختلفة، بدأت من عام  

يتناول هذا القـسم بمزيد من التوضـيح نتائج تحليل التـشاورات التي أُجريت، باإلضـافة إلى .  2018 تحليل بعض المراـسالت بين بلدية يطا ـس

 مخاوفوسـلطة جودة البيئة وسـلطة المياه الفلسـطينية والبنك الدولي، وخاصـة مذكرات التفاهم ومذكرات المحاضـر، وذلك من أجل تقييم 

   .مجتمع الحيلة وبلدية يطا، وتحديد مدى مالءمتها لتأثيرات المشروع

 منهجية التحليل 

 .للمخاوف التي تعتبر طلبات غير ذات صلة بالمشروع" ال تنطبق"ُخصصت الحالة . تخدام المقياأ أدناهأُجري تقييم المخاوف باس

ُحددت األهمية بناًء .  المـسائل المـصنفة على أنها منخفـضة أو متوـسطة أو عالية، هي مخاوف مـشروعة تتعلق بالتأثيرات المحتملة للمـشروع

 .والتراثي التخفيف الواردة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافيعلى درجة معالجة التأثيرات من خالل تدابير 

 تحليل التشاورات مع مجتمعي يطا والحيلة : خاتمة

 :كما يتضح من التحليل ▪

o تتنوع مخاوف أفراد المجتمع حول المشروع بين: 

 .الخاصة بالمشروعمن خالل تدابير التخفيف ستُعالج التي المخاوف المتعلقة بتأثيرات المشروع  -

 .المتطلبات واالحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للطرق -

o  تقدم الدراسة تدابير التخفيف لجميع المخاوف المتعلقة باآلثار المحتملة للمشروع من أجل معالجتها للوصول

 .إلى الحد األدنى منها
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o ــطينية والجهات المعنية ــلطة المياه الفلســ بعين االعتبار احتياجات المجتمع المحلي، وذلك من أجل  تأخذ ســ

 .تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والطرق

o ــين كفاءة أفراد المجتمع ــلطة المياه الفلســـطينية بتقديم البرامج التدريبية وتحسـ ــلطة المياه . تهتم سـ تعطي سـ

 .الفلسطينية األولوية لبلدية يطا

ــح تحليل   ▪ ــالت  اليوضــ ــير إلى وجود عدد من المخاوف المتعلقة باآلثار المحتملة المتبادلة مع مراســ بلدية يطا، والتي تشــ

للمشــــروع، ســــواء من رئيأ البلدية الســــابق والحالي، أن هناك اتفاقًا يأخذ في االعتبار جميع المخاوف المثارة ويحدد 

 (.  لفلسطينيةبلدية يطا، وبلدية الخليل، وسلطة المياه ا)االلتزامات ألصحاب المصلحة في المشروع 

إلى البنك الدولي، حيث وافقت بلدية يطا الموجه  (  مرةي الســـيد موســـى مخ)وهذا ما يؤكده خطاب رئيأ بلدية يطا الســـابق  

ــطينية وبلديتي الخليل ويطا  ــلطة المياه الفلسـ ــحبت االعتراض، وكذلك مذكرة التفاهم الُمبرمة بين سـ ــروع وسـ على المشـ

 (.9، و8 المرفق)

ا على مناقشــة مخاوف ومتطلبات أفراد المجتمع من خالل إجراء مجموعات النقاش المركزة مع  ▪ كان االســتشــاري حريصــً

 :أظهرت المناقشات ما يلي للمشروع. الُمستقبلل المقدرإلى ؛ حيث أن قرية الحيلة هي أقرب مجتمع يينالمجتمع نممثلي ال

o ير نتائج أنشــطة التشــاور التي أُجريت في تقييم األثر تـشـ .  تغيرت مواقف ممثلي قرية الحيلة تجاه المشــروع

 :إلى ما يلي 2014عام  والتراثي البيئي واالجتماعي والثقافي

 . أفراد المجتمع على المشروع موافقة -

ــرار وروائح معاناة  - ــيهم وما يترتب على ذلك من أضــ ــكان المجتمع من تدفق المياه على أراضــ ســ

 كريهة، 

 :د أفراد المجتمع على أهمية المشروعيأكت  -

كما أشــير إلى ذلك بشــكل عام، ســيخفف المشــروع الضــرر الذي يلحق بالمجتمعات المحلية والنشــاط الزراعي " 

ســوف يتخلص الســكان المحليين من مشــكلة مزمنة  . هام وحيوي يُعد هذا المشــروع مشــروع. والثروة الحيوانية

لبًا على جميع جوانب حياتهم يما أولئك . كبيرة تنعكأ ـس اعتبر العديد من األـشخاص الذين جرت مقابلتهم، وال ـس

 ".الذين يعيشون في مناطق مجاورة لمجرى مياه الصرف الصحي، أن المشروع هو األولوية األولى لهم 

o تقييم األثر البيئي واالجتماعي )جريت في إطار الدراســـــة الحالية نشـــــطة التشـــــاور التي أُ أظهرت نـتائج أ

ــافي ــام  والتراثي والثق بين االعتراض على المشـــــروع،   يينالمجتمع نممثليالتغيًرا في آراء ( 2018لع

كمشــروع  وأهمية المشــروع، (المعروضــة في الجداول الســابقة)والموافقة المشــروطة بعدد من الطلبات 

 .وطني للمنفعة العامة

o باإلضـافة إلى فرص العمل التي .  تعتبر خدمات المياه والصـرف الصـحي من االحتياجات األسـاسـية لسـكان بلدة يطا

 عيمكن أن يوفرها المشرو

 جلسة التشاور العام النهائية  7

التشاور هذه خمسة وستون    جلسة ، وحضر  2019يونيو    13في  (  مبنى محافظة الخليل)ُعقدت جلسة التشاور العام النهائية في محافظة الخليل  

 . ٪28٪ واإلناث 72الذكور   نسبة تراوح ت . شخًصا( 65)

 : وشملت قائمة الحضور

 ، محافظة الخليل ▪

 ، (الخليل، ويطا، ودورا، وقلقأ، وخلة الدار، والظاهرية)البلديات المعنية بالمشروع  ▪

 سلطة جودة البيئة،  ▪

  ،(الزراعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والتنمية االجتماعية، والداخلية)مديريات  ▪

 إبراهيم،الحيلة، وخربة بيت عمرة، وخلة  قرية  )وأفراد المجتمع المتواجدون بالقرب من منطقة المشــروع  وممثليه  قادة المجتمع  ▪

 ، (شيحا، الفوار وبيت
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 ، المنظمات غير الحكومية ▪

 والمراكز اإلعالمية في محافظة الخليل والبلديات،  ▪

 (.مجلأ تنظيم قطاع المياه، والغرفة التجارية، والمنطقة الصناعية)القطاعات الحكومية المختلفة  ▪

 الخاتمة 7.1

 الفلسطينية برؤية واضحة وتأخذ الحاجة إلى معالجة مياه الصرف الصحي ومياه المجاري على محمل الجدتعمل سلطة المياه  ▪

 من خطة متفائلة شاملة تهدف إلى تغطية الجزء الجنوبي من الضفة الغربية  اً صغير اً جزء هو المشروع  ▪

 ةوقد حظي المشروع بقبول عام من غالبية المجتمعات باستثناء ممثلي سكان الحيل ▪

ــروعاختلطت آراء ممثلي مجتمع الحيلة   ▪ ــبة للمش بين االعتراض والرفض والموافقة المشــروطة للتوقيع على مذكرة تفاهم   بالنس

 وتنفيذ عدد من المشاريع

 أتيحت الفرصة لممثلي المجتمع المحلي في الحيلة للتعبير عن رأيهم في المشروع وتقديم مطالبهم ▪

لى مـشروع معالجة مياه الصـرف الصـحي رـسميًا إلى ممثلي البنك الدولي في نهاية جلـسة قدم ممثلو مجتمع الحيلة اعتراضـهم ع ▪

 . التشاور العام

تقدر ســلطة المياه الفلســطينية جميع االعتراضــات المقدمة ألســباب منطقية، وتضــمن دراســة جميع المخاوف واآلثار المحتملة  ▪

 .الً عن تصميم المحطة؛ وذلك لتجنب أي آثار سلبيةللمشروع، وأخذها في االعتبار في خطة اإلدارة البيئية، فض

أي مدخالت جديدة، كما سـتراعي  دراسـة تقييم األثر البيئي واالجتماعي والثقافي   ندأ مراد في نهاية الجلسـة إلى أنوأشـار المه ▪

 .أكد أن مشروع تغطية وادي السمن سيكتمل قبل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي

 

 

 

 

 

 


