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ام البيئ  ز   (ESCP)واالجتماع   خطة االلت 

 

  منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح السلطة الفلسطينية( ) تخطط . 1
وع( للمنحة المتلق  مياه العادمة اإلدارة المستدامة لل مشر

ي غزة
 
وعبفيما بعد  ا إليهيشار  (ف ي  المشاري    عوحدة إدارة  تم تأسيسياه الفلسطينية. ( بمشاركة سلطة المالمشر

 
سلطة المياه  ف

وع،الفلسطينية لتنفيذ   بعد فيما اليها  يشار )المؤسسة الدولية للتنمية /والتعمت   لإلنشاء الدولي  البنكدرس يو  المشر

وعلهذا تمويل عىل تقديم ( المؤسسةب)  .المشر

1 .  
 
ا للمعايت  البيئية فيذ لكي ينالمادية  واإلجراءات تدابت  المنظمة التحرير الفلسطينية  ستنِفذ

ً
وع وفق للبنك االجتماعية و المشر

. وتحدد  .باإلضافة إل توقيت كل منها المادیة واإلجراءات للتدابیر ملخصا ً ھذه واالجتماعي البیئي االلتزام خطة الدولي

مت . 2 ا بأحكام أي منظمة التحرير الفلسطينية  لت  
ً
ي واالجتماعي اطار اإل مطلوبة بموجب  أخرىبيئية واجتماعية  وثائقأيض

 البيئ 

 ، ي واالجتماعي
، مثل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، والتدقيق البيئ  ي واالجتماعي

ام البيئ  ي خطة االلت  
 
خطة و والمشار إليها ف

، و أصحاب المصلحة،  مشاركة وعالدليل التشغيىلي و خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاولي   الة رة العمإجراءات إداو ،  للمشر

ي 
ي جنستتضمن المبادئ التوجيهية وتدابت  التخفيف من العنف القائم عىل ال الئ 

 
البيئية و  وثائقلاوالجداول الزمنية المحددة ف

 االجتماعية . 

ي واالجتماعي  ةمسؤولمنظمة التحرير الفلسطينية  . 3
ام البيئ  حئ  عندما يتم تنفيذ  عن االمتثال لجميع متطلبات خطة االلت  

 .محددة بواسطة سلطة المياه الفلسطينيةالجراءات اإل تدابت  و ال

ي الم قومسي . 4
ي واالجتماعي واردة المادية الواإلجراءات تنفيذ التدابت  رصد بللمنحة  تلق 

ام البيئ  ي خطة االلت  
 
تقديم تقارير بشأن و  ف

م وتقییم المؤسسة برصد قومتوس القانونیة، االتفاقیة أحكام وكذلك الخطة ھذه هتقتضی لما ذلك ال المؤسسة وفقا
ُّ
 التقد

وع تنفیذ اطوال المادیة واإلجراءات التدابت   وإنجاز ھذه المحرز  .المشر

ي للمنحة يجوز تعديل والم المؤسسةبي    كما هو متفق عليه . 5
ي واالجتماعي تلق 

ام البيئ  خر أثناء تنفيذ آحي   ال من  خطة االلت  

وع لتعكس  فیةالمشر ات التكیُّ ي  للتغیت 
 
وع والظروف غت  المتوقعة أو  ف وع الذي يتم كاالمشر لقيام به استجابة لتقييم أداء المشر

ي ااطار الخطة ذاتها. و
 
ي مثل هذه الظروف سيوافق المف

 
ي ف

ات مع هذه عىل للمنحة  تلق  ام  سیحد ِّث كما المؤسسةالتغيت  خطة االلت  

ي واالجتماعي 
ات.  تلكلتعكس  البيئ  اتسيتم توثيق اتفاقية او التغيت  ي واالجتماعي  لتغيت 

ام البيئ  ي خطة االلت  
 
من خالل تبادل   ف

ي والممؤسسة الرسائل الموقعة بي   ال
ي المفصح يللمنحة. وستلق 

ي واالجع للمنحةتلق 
ام البيئ   تماعي ىل الفور عن خطة االلت  

ي واالجتماعي 
ام البيئ  ا التمويل الالزم إل  المحدثة. قد تحدد خطة االلت  

ً
 . ما  اتأوإجراءتدابت  نجاز المحدثة أيض

ات الما تؤدي عند   . 6 ي تغيت 
 
وع أو ف وع إل وقوع المشر ي المخااطر واآلثار حدوث ظروف غت  متوقعة أو أداء المشر

 
ات ف أثناء  تغيت 

وع، يجب عىل تنفيذ  ي المشر
خااطر لتنفيذ إجراءات وتدابت  لمعالجة هذه الم األمر،إذا لزم  إضافية،أموال للمنحة توفت  المتلق 

  . ثار واآل 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

  وإعداد التقارير المراقبة 

 سلطة المياه الفلسطينية
انية  وعالتمويل من مت   المشر  

  :الدوریة التقاریر رفع كل ثالثة شهور
م ي  يلت  

 عنمنتظم شكل بجتماعية اال بيئية و المراقبة الإعداد وتقديم تقارير للمنحة المتلق 
ا لالتفاقية  االمتثال لتنفيذ 

ً
وع وفق ي ذلك متطلبات خطة اال القانونية،المشر

 
ي بما ف

ام البيئ  لت  
 . واالجتماعيةوالمعايت  البيئية   واالجتماعي 

 
 لل
ً
ي أدو  وإعداد التقارير مراقبة تقديم جوانب أكتر تفصيال

 
ي و اال اات ف

جتماعي الاطار البيئ 
،  مثل) عليها المتفق) ي واالجتماعي

خطة و خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، والتدقيق البيئ 
ارة إجراءات إدو  خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاولي   و أصحاب المصلحة،  مشاركة

هر والمراقبة خالل األشنجاز اإل تقرير حتويات معىل نطاق و  مؤسسةاالتفاق مع الالة. العم
ي دليل البدء الفعىلي لالثالثة األول بعد 

 
وع وسيتم إدراجه ف  التشغيل. لمشر

A 

 سلطة المياه الفلسطينية
وع انية المشر  التمويل من مت  

  وادثحالأو حداثباأل االخطار عىل الفور بعد 
ة زمنية و  المقاولي    من ن ال تزيد عخالل فت 
 . حادثالوقوع  ويمي منتق واحد  يوم

  ي
 
يجب إخطار األاطراف المعنية ف

فور وقوع أي حدث أو حادث بعد مؤسسةال
ي غضون 

 
 24وقوعه.  اإلبالغ عن الوفيات ف

 .ساعة بعد وقوعها

  تقديم التفاصيل المتعلقة بالحدث أو
ي موعد ال يتجاوز 

 
ساعة بعد  48 الحادث ف

  . اإلخطار األولي 

 ي  تحليل السبب الرئيسي للمشكلة تقديم
 
 ف

 . أيام بعد اإلخطار األولي  10 أقصاهموعد 

بأي حدث أو حادث ناتج عن أو يؤثر عىل  مؤسسةإبالغ ال:اإلخطار باألحداث والحوادث
ي كبت  عىل العمال أو  وع كان له أو من المحتمل أن يكون له تأثت  سلئ 

تنفيذ المشر
 :التاليةي لالمور  منح األولويةتالمجتمعات أو الجمهور أو البيئة الطبيعية. 

وع أو كان له أو  عنساعة  24 خالل مؤسسةإخطار ال • أي حدث أو حادث يتعلق بالمشر
رة  أو الجمهور  أو العمال  ي كبت  عىل البيئة أو المجتمعات المتض  يمكن أن يكون له تأثت  سلئ 

وع المشمولي    ي المشر
 
ي يمكن أن تؤدي إل ف

، عىل سبيل المثال ، الحوادث المهنية الئ 
ة أو حاالت العنف ال  اطفالاأل أو العنف ضد جنسعىل المقائالوفاة أو اإلصابة الخطت 

ي ومشاكل  تواإلصابا
ود والسقوط وحوادث المركبات  والصعق الكهربائ  هرباء الكب الت  

 ؛خارج عن التحكمال
تقديم تفاصيل كافية بشأن الحدث أو الحادث ، وبيان التدابت  الفورية المتخذة  •

 لمعالجته؛
زة ل النتائج الموجمع تفصي  سةمؤسإعداد تقرير عن أسباب الحادث وتقديمه إل ال •

 ؛ السبب الرئيسي للمشكلةلتحليل 
ي جميع مواقع البناء اطوال مدة • 

 
وعسيتم االحتفاظ بسجل الحوادث ف  . تنفيذ المشر

B 



 
 

 

4 | P a g e  
 

   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

ز  الشهرية  اشهري سلطة المياه الفلسطينية  تقارير  المقاولي 
يقوم سو  الفلسطينيةاطلب من المقاولي   تقديم تقارير مراقبة شهرية إل سلطة المياه 

ي 
 . عند الطلبمؤسسة بتقديم هذه التقارير إل الللمنحة المتلق 

 

C 

  واالجتماع  رقم 
تبة عليها واآلثار  تقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية :1المعيار البيئ   المت 

 سلطة المياه الفلسطينية
وع انية المشر  التمويل من مت  

ي و االجتماعي  الموظف اختيار 
ي القبل  البيئ 

 
بدء ف

وع )يوليو  تنفيذ   (2020المشر
 :  الهيكل التنظيم 

   موظفي    يحتوي عىلسلطة المياه الفلسطينية وتحافظ عىل هيكل تنظيمي  تنسر

ي  ؤولياتالمستحديد مؤهلي   مع 
 
امات المنصوص عليها ف عن تنفيذ جميع االلت  

خطة مشاركة أصحاب و  إعادة التواطي   خطة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  و 

 مرضية للبنك. إجراءات إدارة العمالةو تكون و  المصلحة

  ي ومسؤول
ي بدوام جزئ 

يجب أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتعيي   مسؤول بيئ 

ي 
 . بدوام كاملمسؤول الصحة والسالمة المهنية و اجتماعي بدوام جزئ 

1.1 

 (2021مقاول )مارس القبل توقيع العقد مع   سلطة المياه الفلسطينية

 شهر واحد من توقيع العقد مع  خالل : سليمالت
 . نشاء المقاول وقبل بدء المقاول ألعمال اإل 

ي تطبيق خطة 
 
 المقاول البيئيةاالستمرار ف
ة واالجتماعية وع )مارس  اطول فت  تنفيذ المشر

2021) 

  واالجتماع  
 : تقييم البيئ 

  دقيق تحديث خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةوالبتسلطة المياه الفلسطينية تقوم

ي و االجتماعي 
ي مرحلة التصميم التفصيىلي  حسب الحاجة البيئ 

 
وع ف   . للمشر

 المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول بالتوافق مع  الطلب من

ي و االجتماعي الذي أعدته سلطةخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  و التدقيق ا
 لبيئ 

وع المياه الفلسطينية  . للمشر

 

1.2 



 
 

 

5 | P a g e  
 

   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

وع االنشائية عمال األ ب البدءقبل   سلطة المياه الفلسطينية ي المشر
 
أبريل ) ف

2021) 

  :ةاإلدار أدوات أجهزة و 

 واالجتماعيةخطة اإلدارة البيئية  إعداد خطة إدارة حركة المرور  بما يتماشر مع 

ي التدقيق و 
 . عند الحاجةواالجتماعي  البيئ 

  المقاول إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول بالتوافق مع الطلب من

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
لطة الذي أعدته سواالجتماعي  والتدقيق البيئ 

 المياه الفلسطينية. 

1.3 

مت  )نوفها إصدار  أثناء إعداد وثائق العطاء وقبل  سلطة المياه الفلسطينية
2020) 

 : ز  إدارة المقاولي 

  ي ذلك  البيئية واالجتماعية ذات متطلباتالدمج
 
لبيئة ا مواصفاتالالصلة بما ف

ي وثائق  والصحة والسالمةواالجتماعية 
 
يات ف  والعطاءات. المشت 

 ي الت
 
عقود تركيب و  نشائيةاألعمال اال عقود أكد من أن هذه المتطلبات مدرجة ف

 البيئية واالجتماعية والصحة والسالمةلمواصفات باوأن المقاول يمتثل  المعدات

ي عقودهمال
 
 . واردة ف

 

1.4 

اء المعدات أو تقديم العطاءات ألعمال   سلطة المياه الفلسطينية قبل شر
ي تتطلب تصاري    ح وموافقات نشاء اإل 

الئ 
 (2021)مارس  راخيصوت

اخيصو موافقات الي    ح و ار تصال  : الت 

  ي
 
عىل التصاري    ح والموافقات  ،حاجةالحسب  الحصول،الحصول أو المساعدة ف

ي  والتفويضات
وع من السلطات الالئ  مكتب وتصة المخفلسطينية تنطبق عىل المشر

ي المنااطق اإلشائيىلي تنسيق األنشطة الحكومية 
 
 كيميائية. ال ودخول المواد للمعدات ف

  ي الاالمتثال أو
 
ي هذه التصار  الحاجة،حسب  االمتثال،تسبب ف

 
وط المحددة ف ي    ح للشر

 والتفويضات.  والموافقات

 هم موردون مرخصونتأكد من أن جميع الموردين للمعدات والمواد الخام ال . 

1.5 

  واالجتماع  رقم 
   وظروف العملالة العم :2المعيار البيئ 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

ي اعمال باأل  قبل البدء  سلطة المياه الفلسطينية
 
وعلاالنشائية ف  و  مشر

ة تنفيذ  تطبيقها علئ   المحافظة  اطوال فت 
وع )مارس   . (2021المشر

 معتوقيع العقد  خالل شهرين من : تسليمال 
ةف تطبيقها اطوال علئ   المحافظةو المقاول   ت 

وع )مارس   (2021تنفيذ المشر

 : الةإجراءات إدارة العم

  م تاعتماد وتنفيذ إجراءات إدارة العمالة الذي أعدته سلطة المياه الفلسطينية والذي

ي نهاية مارس 
 
 . 2020الكشف عنه ف

  .تطوير وتنفيذ مدونة قواعد السلوك 

 نشائيةلمقاولي األعمال اال الةإدارة العم اتإجراء تقديم  ) قة للبنك للمواف)المقاولي  

ا عليها  عىل ان تكون 
ً
وع.  جراءات إدارة العمالة إل  وفق  للمشر

 

2.1 

خالل شهرين من توقيع العقد  : لتسليما  سلطة المياه الفلسطينية
ة تنف تطبيقها اطوال علئ   المحافظةو  يذ فت 

وع    (2021)مارس المشر

 

وع  : آلية التظلم لعمال المشر

    ي العاملي   هم آلية التظلم لعمال التأكد من إنشاء المقاولي
 
وع ف إجراءات  حسبالمشر

ي واالجتماعي رقمنشائية لمقاولي األعمال اال إدارة العمالة 
 وبما يتفق مع المعيار البيئ 

2 

 وع تضع سلطة المياه الفلسطينية والمقاولون ي المشر
 
  العاملون ف

ً
 لية التظلم. آلدليال

 

2.2 

  سلطة المياه الفلسطينية

  لئ  ع المحافظةو االنشائية عمال باأل  بدءالقبل 
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

 ة تنفي تطبيقها اطوال علئ   المحافظة ذ فت 
وع  المشر

 تدابت  الصحة والسالمة المهنية

  التأكد من قيام المقاولي   بإعداد واعتماد وتنفيذ دليل الصحة والسالمة المهنية

(OHS)  ي واالجتماعي
ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البيئ 

 
 . . المحدد ف

  تنفيذ المقاولالتأكد من  ) و مفصل كما ه  الصحة والسالمة المهنية تدابت  )المقاولي  

ي 
 
 إجراءات المقاول إلدارة العمالة. ف

2.3 

وع بالالبدء الفعىلي قبل  سلطة المياه الفلسطينية  علئ   المحافظةو مشر
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر  (2020و )يولي فت 

 : واالتستجابة للطوارئتستعداد اال 

عداد تدابت  االست الدليل شملالمهنية يجب ان يكجزء من دليل تدابت  الصحة والسالمة 

ي ال مع تدابت  االستجابة للطوارئالكامل التنسيق  للطوارئ وضمانواالستجابة 
 
موضح ف

 4.5بند 

2.4 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

وعفياالنشائيةعمال البدء باأل قبل  المقاول   المشر
ة تنفيذ  تطبيقها اطوال علئ   المحافظةو   فت 

وع  (2021)أبريل  المشر

وع: تدريب عمال   المشر

ي 
 
وع ف وع بتصميم وتنظيم تدريب لعمال المشر لنظافة امواضيع  سيقوم مقاولو المشر

 والعنف ال
ً
االعتداء و  الجنسعىل قائم والصحة والسالمة واألمراض المنقولة جنسيا

 . استغالل األاطفال/األاطفالاالعتداء عىل او  الجنسي 

2.5 

  واالجتماع  رقم   
  اتستخدام كفاءة ال :3المعيار البيئ 

ز
 وإدارة الموارد ومنع التلوثف

 
 

 المقاول
 
 

 سلطة المياه الفلسطينية
وع) انية المشر  (التمويل من مت  
 

 

  وع باقبل البدء الفعىلي  لئ  ع المحافظةو لمشر
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ليو )يو  فت 

2020) 

  وط مرجعية قبل البدء الفعىلي يتم إعداد
شر

وع وخطةل بحلول العمل تكون جاهزة  لمشر
 [2020]يوليو 

  لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال البدء باأل قبل 
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

 فاءة الموارد ومنع وإدارة التلوثك

  ي
 
ام بإدارة النفايات والمواد الخطرة وتدابت  استعادة الموارد كما هو مطلوب ف  االلت  

ي واالجتماعي 
ي ذلك إخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البيئ 

 
صالح نظام بما ف

داد الميثان وتتبع كمية ي توليد الطاقة است 
 
 .  الميثان المستخدم ف

  ي ذلك
 
 الناتجة منوالتخلص منها  التجميعإعداد وتنفيذ خطة إدارة الحمأة بما ف

وع. شغيل والحمأة المتولدة أثناء ت 7 حوض رقم تنظيف يجب ان تكون هذه المشر

 . زةخطط جاهال

 

 ي حالة
 
وع خالل حدوث إعداد خطة اطوارئ ف ي أي من مرافق المشر

 
 تشغيل عطل ف

وع  . المشر

3.1 

  واالجتماع  رقم
 يةسالمة المجتمعالو  صحةال: ESS4)) 4المعيار البيئ 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 
 
 
 
 

 سلطة المياه الفلسطينية

 

 لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال البدء باأل بل ق 
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

 

  وط مرجعية قبل البدء الفعىلي يتم إعداد
شر

وع وخطةل بحلول العمل تكون جاهزة  لمشر
 [2020]يوليو 

 

 : الطرق على والسالمة المروریة الحركة

  و مطلوب هاعتماد وتنفيذ تدابت  لتقييم وإدارة مخااطر المرور والسالمة عىل الطرق كما

ي 
 
ي واالجتماعي  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  ف

عداد خطة سيتم إ . والتدقيق البيئ 

 لخط الضغط الناقل. أعمال الصيانة اثناء  دارة حركة المرور إل 

  لمياه سلطة اوتكون مرضية ل الطريقة إلدارة حركة المرور بيان إعداد بالمقاولي   الزام

 . الفلسطينية

4.1 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 
 
 
 
 
 

 المقاول

 

 

 

 لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال باأل البدء بل ق 
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

 

 

 

 

 

   2021ديسمت 

 : يةسالمة المجتمعالصحة و ال

 نتيجة ع لمجتمعىل اإعداد واعتماد وتنفيذ تدابت  وإجراءات لتقييم وإدارة المخااطر واآلثار 

ي ذلك
 
وع بما ف  : أنشطة المشر

  عطل ي او أ وتنفيذ تدابت  وإجراءات لتقييم وإدارة معالجة الحمأة والتخلص منها اعتماد

ي واالجتماعي  
ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والتدقيق البيئ 

 
محتمل كما هو مطلوب ف

ي ذلك
 
كة  بما ف والحمأة الناتجة  7إعداد وتنفيذ خطة إدارة الحمأة إلزالة الحمأة من الت 

 . شمال غزة لمعالجة المياه العادمةمحطة أثناء تشغيل 

 ي تكون مرضية  عداد وتنفيذ خطة مراقبة المياه الجوفيةإ
مراقبة جودة  تتضمن للبنك والئ 

لخطر التلوث الناجم عن تشب المياه  المعرضة اآلبار البلدية وتحديد جميع المياه

ي جميع مواقع المشاري    ع
 
 . العادمة ف

  ي بيت الهيا لضمان
 
ي مرافق مياه الضف الصحي ف

 
إعداد وتنفيذ خطة إدارة اآلفات ف

ي الموقع  مكافحة
 
ية سلبوجود آثار  ولضمان عدمالبعوض والذباب واآلفات األخرى ف

وع.  حواضعىل السكان المجاورين لال  ي موقع المشر
 
 العشوائية ف

  ي ب  المياه العادمة القديمةمحطة معالجة رافق لملطوارئ ل جابةستخطة لال  اعداد
 
يت ف

من بي   أمور أخرى  نظام إنذار مبكر  العشوائية. ستشمل هذه الخطة  حواضالهيا واأل 

ي حالةالمعرضة للخطر و  للسماح بإخالء المجتمعات المحيطة 
 
 ذا إ خطر الفيضان أو  ف

ة اصبح  ا انهيار جوانب البحت 
ً
 . وشيك

 ي حمالت التوعية إلبالغ
 
وع.  المجتمعات المحيطة البدء ف  بمخااطر المشر

4.2 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال باأل البدء بل ق سلطة المياه الفلسطينية
ة تنفيذ تطبيقها اطوال  وع )أبري فت  ل المشر

2021) 

 واالعتداء الجنس   جنسعىل القائم مخاطر العنف ال

  ة خالل فهذه الجلسات   مراقبة و  الجنسعىل قائمالعنف الًحول توعيةجلسات عقد ت 

وع .     تنفيذ المشر

 واالستغالل  سجنعىل ال قائملتتبع الشكاوى المتعلقة بالعنف الألية التظلم  سيتم دمج

 الشيةضمان و الجنسي  واالعتداء

4.3 

 لئ  ع المحافظةو االنشائية عمال باأل البدء بل ق سلطة المياه الفلسطينية
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

وعواالعتداء الجنس  جنسعىل القائممخاطر العنف ال   : اثناء تنقيذ المشر

  ي كما )توعية جلسات المراقبة
 
 أعاله(.  4.2بند ف

  لجنسي ا واالستغالل واالعتداء الجنسعىل  قائمالعنف الشمول ألية التظلم عىل بنود

ي  الجنسعىل قائملتتبع الشكاوى المتعلقة بالعنف ال وذلك 
 
اءات إدارة إجر و المحددة ف

 . العمالة و خطة مشاركة أصحاب المصلحة

4.4 

 تدابت  االتستجابة للطوارئ:   

ي خطة اإلدارة البيئية مراقبة تدابت  اعتماد وتنفيذ و 
 
االستجابة للطوارئ المعدة ف

ي واالجتماعي واالجتماعية وال
ي ذلك نظام اإلنذار المبكر للسماح بإخال  تدقيق البيئ 

 
ء بما ف

وعالمجتمعات المحيطة   . . بمرافق المشر

4.5 

  واالجتماع  
ز االتستحواذ عىل : 5المعيار البيئ    وإعادة التوطي 

  والقيود المفروضة عىل اتستخدام األراضز
 ةالقشياألراضز
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال باأل البدء بل ق سلطة المياه الفلسطينية
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر ريل )أب فت 

2021) 

ز :   خطط إعادة التوطي 

  ي واالجتماعي
وعبا ليس ذو صلةليس  5المعيار البيئ   تتطلبال توجد مواقع حيث  لمشر

 . ي أو إعادة التواطي  
 استحواذ عىل أراض 

 

  ي حالة حدوث أي تأثت  عىل موقع
 
ي  أرضف

 
خطة إلعادة  سيتم إعداد حينها  خاص ف

 .  التواطي  

 

5.1 

 :لية التظلمآ  

وع. إذا كان هناك احتمال إل لمبا ذو صلة ليس  بسبب عداد خطة إلعادة التواطي   شر

ات   اعداد ألية للتظلم.  فستكون هناك حاجة إل موقع،الخاصة عىل الالتأثت 

 

  واالجتماع  
 المستدامة للموارد الطبيعية الحيةحفظ التنوع البيولوج   واإلدارة : (ESS6) 6المعيار البيئ 

  :مخاطر وآثار التنوع البيولوج     

وع.  ذو صلة ليس   1قم مشمول تحت معيار ر  أثت  المحتمل عىل المياه الجوفيةالتبالمشر

6.1 

  واالجتماع  ا
  األصلية/ا المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة  : الشعوب7لمعيار البيئ 

ز
 الصحراءأفريقيا جنوب ف

 :الشعوب األصليةالمعنية بخطة ال  

وع. با ذو صلة ليس   لمشر

7.1 

 :آلية التظلم  

وع  ليس له عالقة بالمشر

7.2 

  واالجتماع  
  ESS8) 8المعيار البيئ 

ز
اث الثقاف  (: الت 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 لئ  ع المحافظةو  االنشائيةعمال باأل البدء بل ق سلطة المياه الفلسطينية
ة تنفيذ تطبيقها اطوال  وعفت  ريل )أب المشر

2021) 

 :  المصادفة طریق عن األثریة المكتشفات على بالعثور الخاص اإلجراء

  الذي  المصادفة اطریق عن األثریة المكتشفات عىل بالعثور الخاصجراءاإل تطوير واعتماد

ي حالة العثور عىل ق سيوضح بالتفصيل ما يجب عىل مقاولي البناء القيام به
 
طع أثرية ف

هذه اإلجراءات يجب ان تكون جزء من كل عقود إنشاء  ذات قيمة ثقافية. قيمة أو مواد 

وع.   المشر

 وع ضمان تدريب العمال ذوي ال مال البدء بأععىل متطلبات اإلجراء قبل عالقة بالمشر

 . الحفر 

  ي تتعرض لها  عىل  أي آثار مثل الروائحمراقبة
ة الئ  ار غت  المباشر ة الشهداء واألض  مقت 

ة بسبب أعم  . ال الحفر المقت 

8.1 

  واالجتماع  
 (: الوتسطاء الماليونESS9) 9المعيار البيئ 

. ليس ذو صلة ب   وع تتعلق بالوسطاء الماليي   ي إاطار المشر
 
وع. ال توجد إجراءات ف  9.1 المشر

  
 عن المعلوماتفصا  (: مشاركة أصحاب المصلحة واالESS10) 10 واالجتماع  رقمالمعيار البيئ 

 إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة:  2020بداية من أبريل  الفلسطينيةسلطة المياه 

ي ذلك الحاجة شهور ) 6كل أصحاب المصلحة  مشاركة اعتماد وتنفيذ وتحديث خطة 
 
بما ف

انية إضافية إذا لزم  ي األمرإل تخصيص مت  
ا إعدادها تم  ( الئ 

ً
وط وفق ي و ال اإلاطار  لشر

بيئ 

ي واالجتماعي رقم  االجتماعي و المعيار 
 تقييممرحلة عنها خالل  فصاح االتم سيو  10البيئ 

وع  . المشر

10.1 

وع  سلطة المياه الفلسطينية  ئ  عل المحافظةو قبل البدء الفعىلي للمشر
وعتطبيقها اطوال  ة تنفيذ المشر  فمت  نو ) فت 

2020) 

وعباآلية التظلم   : لمشر

ي   وتنفيذها إعداد آلية التظلم واعتمادها 
 
خطة مشاركة أصحاب  كما هو موضح ف

لشكاوى المتعلقة بالعنف ايجب أن تتضمن آلية . العمالة وإجراءات إدارةالمصلحة 

ي ذلك الخصوصية والشية جنسعىل ال قائمال
 
 . وألية مراقبة ذلك بما ف

10.2 
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   الجهة المسؤولة /السلطة
 اإلطار الزمئز

 
المادية واإلجراءات التدابت    

 القدرات )تدريب( مساندة بناء

ي شهر واحد قبل البدء  استشاري 
 
باألعمال االنشائية ف

وع )أبريل   (2021المشر
 CS1 ة االجتماعي و  سياسات البنك الدولي الجديدة المتعلقة باإلاطار والمعايت  البيئية

ي شهر واحد قبل البدء  استشاري 
 
بألعمال االنشائية ف

وع )أبريل   (2021المشر
ي 
 
 CS2 خطة اإلدارة البيئية و االجتماعيةمهارات ف

ي شهر واحد قبل البدء  استشاري 
 
بألعمال االنشائية ف

وع )أبريل   (2021المشر
 CS3 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةلوإعداد التقارير مراقبة و تنفيذ 

ي شهر واحد قبل البدء  استشاري 
 
باألعمال االنشائية ف

وع )أبريل   (2021المشر
 CS4 ألعمال االنشاء إعداد خطة السالمة والصحة والبيئية

ي شهر واحد قبل البدء  استشاري 
 
باألعمال االنشائية ف

وع )أبريل   (2021المشر
واالعتداء عىل  (SEA) ، واالعتداء الجنسي (GBV) العنف القائم عىل الجنس

 (CES) األاطفال/استغالل األاطفال

CS5 

 


