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خلفیة عن المشروع ١
على توافر الخدمات األســـاســـیة، ال ســـیما كبیریعاني قطاع غزة من نقص حاد في الطاقة والكھرباء، األمر الذي أثر بدوره بشـــكل  

خدمات الـصحة والمیاه والـصرف الـصحي. ان المـصدر الرئیـسي للطاقة الالزمة لتـشغیل البنیة التحتیة القائمة إلمدادات المیاه والتخلص  
من میاه الصرف الصحي ھو مولدات الدیزل.

أكثر موثوقیة وكفاءة في اســتخدام الطاقة  التحتیة للمیاه والصــرف الصــحيللبنیة یھدف ھذا المشــروع إلى توفیر مصــدر طاقةبالتالي
وصدیقًا للمناخ. یتكون المشروع من مرحلتین:

  تركز بـشكل أـساـسي على الحد من انبعاثات الكربون وتكالیف التـشغیل لمحطات الـضخ من خالل مجموعة  والمرحلة األولى
.)اقة الشمسیة الكھروضوئیة / الكھروضوئیةالط(من تدابیر كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 

  المرحلة الثانیة وتـشمل إعادة ھیكلة منطقة رئیـسیة من ـشبكة الـصرف الـصحي في مدینة غزة لتجنب ـضخ الطاقة إلى محطة
معالجة میاه الصرف الصحي في الشیخ عجلین عن طریق نقل التدفقات إلى مجمع مدینة غزة الجدید.

مرافق الضـــخ إلى معاییر لرفع مســـتوى  اءة الطاقة في مختلف المرافق حیث تھدف عملیات إعادة التأھیل  إعادة التأھیل تحســـن كفإن
و/أو تقلیل تكالیف دورة الحیاة اإلجمالیة.التصمیم الحالیة لتحسین الكفاءة

مل فقط إعادة تأھیل اآلبار ھذا المشـــروع أي تغییر في كمیة المیاه الجوفیة المســـتخرجة حالًیا في قطاع غزة ، بل یشـــال یترتب غلى
ومحطات الضخ.

ــروع إلى ھیئة جودة البیئة وفقًا لما ینص علیھ "قانون البیئة رقم ( ــع عملیة الموافقة البیئیة للمش ــلطة  ١٩٩٩) لعام ٧تخض ". تتطلب س
مصــلحة میاه بلدیات قت  تل.)جودة البیئة في غزة مشــروًعا بھذا الحجم إلجراء تقییم أولي لألثر البیئي (للحصــول على تصــریح بیئي

ــ،لتمویل من بنك التنمیة األلمانياالساحل   بنك التنمیة لذلك سیتم تنفیذ ھذا المشروع وھذا التقریر وفقًا إلرشادات االستدامة الخاصة بـــ
للمرحلة األولى من ھذا تقییم االثر البیئي الذي یعرض النتائج الرئیســیة لدراســة  ھذه الوثیقة الملخص غیر الفنيرتوف.ایضــااأللماني

المشروع.

وصف المشروع ٢
المشروع موقع٢٫١

ت مـصلحة میاه قامعلى الـساحل الـشرقي للبحر األبیض المتوـسط. في الـسابق لھذا المـشروع،فلـسطین،غزة،یقع المـشروع في قطاع  
احل   آت تـشمل علىالختیاقائمة  بإعداد بلدیات الـس یق ٥٤٠إجمالي  ر المنـش آت المختارة بناًء على التنـس أة. كان العدد النھائي للمنـش منـش

منشـأة ٦٩من مشـروع ھو  ١٫١المكون للمرحلة األولى للمشـروعمع مصـلحة میاه بلدیات السـاحل واسـتناداً إلى المسـوحات المیدانیة 
تركیب األلواح الشمسیة الكھروضوئیة.من ھذه المرافق، سیتم ٢٨بلدیة مختلفة. في ١٢ضخ في 

البلدیةالرقم
ــرف   ــعــــ مــــ

المنشأة
نوع المنشأةإسم المنشأة

بئر ماءالیمن41لبریجا1

محطة التعزیز(1) خزان الكوثر47المغراقة2

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS المغاربة70المغراقة3

میاه الصرف الصحيمحطة ضخ PS النصیرات الرئیسي68النصیرات4

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS الحصینة69النصیرات5

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS الصوارحة67الزوایدة6

بئر ماء8EV2بني سھیلة7

محطة التعزیزخزان جدید50بني سھیلة8

محطة تحلیةموانئ دبي الرئیسیة52بني سھیلة9

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS سھیلة الرئیسيبني 64بني سھیلة10

11
بیت حانون

24
بئر ماءخدیجة

12
بیت حانون

25
بئر ماءعزبة

13
بیت حانون

26
بئر ماءالندى
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14
بیت حانون

46
محطة التعزیزخزان الندى

15
بیت حانون

62
محطة ضخ میاه الصرف الصحيمحطة الضخ الرئیسیة

16
بیت حانون

63
محطة ضـخ السـلطان عابد الحمید للصـرف  

الصحي
محطة ضخ میاه الصرف الصحي

بئر ماءالمنتزه27بیت الھیا17

بئر ماءالشوا28بیت الھیا18

بئر ماءمشروع29بیت الھیا19

بئر ماءغبن30بیت الھیا20

بئر ماءشیخ زاید32بیت الھیا21

میاه الصرف الصحيمحطة ضخ عامر78بیت الھیا22

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS الحطبیة80بیت الھیا23

محطة ضخ میاه الصرف الصحيالمشروع81بیت الھیا24

25
بیت الھیا

82
محطة ضـخ میاه الصـرف الصـحي أصـالن 

(العطاطرة)٤
محطة ضخ میاه الصرف الصحي

الصرف الصحيمحطة ضخ میاه محطة ضخ المنشیة83بیت الھیا26

محطة التعزیزاألقصى49دیر البلح27

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS البصة65دیر البلح28

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS البركة66دیر البلح29

بئر ماءمروة33جبالیا30

بئر ماءحراء34جبالیا31

بئر ماءفتح35جبالیا32

بئر ماءیافا36جبالیا33

بئر ماءأریجوني37جبالیا34

بئر ماءأبو شرخ (الشرقي)38جبالیا35

بئر ماءابو طالل39جبالیا36

بئر ماءابو حصیرة40جبالیا37

محطة ضخ میاه الصرف الصحيWW PS ابو راشد73جبالیا38

محطة ضخ میاه الصرف الصحيمھادر ب74جبالیا39

محطة ضخ میاه الصرف الصحيھوابر ب75جبالیا40

محطة ضخ میاه الصرف الصحيتل الزعتر ب76جبالیا41

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS العلمي77جبالیا42

محطة ضخ میاه الصرف الصحيسرداح ب79جبالیا43

بئر ماءاالمل4خان یونس44

بئر ماءالستار (أ)5خان یونس45

بئر ماءالستار (ب)6خان یونس46

بئر ماءالقدیمة الجنوبیة7خان یونس47

محطة تحلیةالساتر51خان یونس48

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS الوافیة60خان یونس49

محطة تحلیة56S80المغازي50

بئر ماء١٢٤ص 11رفح51
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مكونات المشروع ٢٫٢

منـشأة ـضخ  ٦٩تركز المرحلة األولى من إعادة تأھیل مرافق الـضخ على تقلیل انبعاثات ثاني أكـسید الكربون وتكالیف التـشغیل لحوالي  
.تدابیر كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة / الكھروضوئیة)من خالل مجموعة من 

المشروع التالیة:مكوناتویستتبع ذلك 

تحسینات كفاءة المعدات المیكانیكیة مثل استبدال المضخات وإصالحھم وإعادة تأھیلھم.
 عوامل القوةتغییرات وتعدیالت على المعدات الكھربائیة: مكثفات تصحیح (pF) ومحركات الترددات المتغیرة (VFD).
تركیب الواح الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة

مراحل المشروع ٢٫٣

:تشمل األنشطة المحتملة التي سیتم إجراؤھا أثناء تطویر المشروع أربع مراحل متمیزة

 :إجراء  ومراجعة وتحدیث الرســومات التخطیطیة لكل محطة ضــختتضــمن بشــكل أســاســيومرحلة التصــمیم التفصــیلي
المتاحة والتحقق من إمكانیة تركیبالھیاكل والمبانيوالحســابات الھیكلیة؛ التحقق من االندفاع (المطرقة المائیة)حســابات  

ــطح المبانياأللواح ــوئیة على أسـ ــخة ومنحنیات النظامو؛الكھروضـ التحقق من كفاءة النظام بعد وتحدیث منحنیات المضـ
.تركیب وتشغیل المضخات الجدیدة

المواقع ومنطقة الخدمة وإعداد األرض (التســـویة)  وتحضـــیرمضـــخات جدیدة  التركیب مرحلة الشـــراء والبناء: وتشـــمل
؛تأریضتركیب الوحدات الكھروضوئیة والمحوالت وأنظمة ال؛والسیاج وأعمال األساسات وحفر الخنادق وأنبوب الكابالت

.الشبكة؛ واختبار المحطة الكھروضوئیةوالوصل الكامل ب تركیب لوحات الكھرباء والتحكم 
 والصیانة: بما في ذلك مراقبة اإلنتاج والصیانة الوقائیة والصیانة التصحیحیةمرحلة التشغیل.
وإعادة األرضھاإعادة تدویرھا او والتخلص من مكونات المنشأةتشمل تفكیك مرحلة التفكیك: و.

المشروع والمسؤولیات ھیكلة٢٫٤

في الجدول أدناه:جھة مبینةمختلفة في تخطیط وتنفیذ المشروع. مسؤولیات كل جھاتتشارك 

بئر ماء13P148رفح52

بئر ماء١٥٣ص 14رفح53

بئر ماء١٦٤ص 15رفح54

بئر ماء18TRC1 (P172)رفح55

بئر ماء19TRC2 (P173)رفح56

بئر ماء20TRC3 (P174)رفح57

بئر ماءتیكا21رفح58

بئر ماءالشعث22رفح59

بئر ماءالبرازیل23رفح60

محطة التعزیزخزان میرغ43رفح61

محطة التعزیزخزان أرضي44رفح62

محطة التعزیزالخزان السعودي45رفح63

محطة تحلیةالشعت53رفح64

محطة تحلیةالسالم54رفح65

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS جمیزة السبیل57رفح66

محطة ضخ میاه الصرف الصحيPS الجنینة58رفح67

میاه الصرف الصحيمحطة ضخ PS تل السلطان59رفح68

69
رفح

84
ــحي في  ــرف الصـ محطة معالجة میاه الصـ

رفح
محطة معالجة میاه الصرف الصحي
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األدوار الرئیسیة المساھم الرئیسي 

مصلحة میاه بلدیات  
الساحل 

ــارك في جمیع الجوانب الیومیة  الجھة ــروع والتي تش ــروع،المنفذة للمش بما في ذلك الموافقة على للمش
جمیع الوثائق المتعلقة بالمشروع

المشروعمؤسسة التمویل الدولیة بصفتھا مقرضاالنماء األلماني  بنك 
المشروعمناقشات حلول ب ھمسیتم إشراكوالمستفیدین المباشرین من المشروع البلدیات 

عن الموافقة على تقییم التأثیر البیئي وضمان تنفیذ متطلباتھةومسؤولةبیئی الالھیئة التنظیمیةھیئة جودة البیئة 
الجھة المكلفة بإعداد الدراسات والخطط والمشتریات والعطاءات واإلشراف على البناءالمستشار 

شركة غزة لتوزیع  
الكھرباء 

الطاقة والموضوعات المتعلقة بالطاقة الكھروضوئیة.تشارك في إمداد 

المشروع وإثارةواالجتماعیةاألساس البیئیظروف تقییم ٣
تم تحدید تدابیر التخفیف، التي تم تـضمینھا في  األثار المتوقعة.واجتماعیة وتقییم  بیئیةتقییم ظروف خط األـساس التتكون الدراـسة من 

, للتأثیرات البیئیة واالجتماعیة الكبیرة وتم خـطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة (للتأثیرات الھامة المحتملة وتم تحدید أھمیة اآلثار المتبقیة)
أفضل الممارسات الحالیة، . اتَبع تقییم األثر منھجیة تقییم تم تطویرھا لتعكستجدید اھمیة األثار المتبقیة

ســینتج عن المشــروع آثار بیئیة واقتصــادیة إیجابیة حاســمة على المســتویین االســتراتیجي والوطني بالنظر إلى التحدیات الحالیة التي 
االعتبار وتشمل ما یلي:اخذھا بعینیواجھھا قطاع الطاقة في غزة، وھذه اآلثار اإلیجابیة مھم

ازات الدفیئة. خفض انبعاثات الكربون وغ
.انخفاض استھالك الكھرباء
.المساھمة في زیادة أمن الطاقة من خالل تنمیة مصادر الطاقة المحلیة وتقلیل االعتماد على مصادر الطاقة الخارجیة
لید فرص العمل.تو

ــلبیة، ومع ذلك، یخلص تقییم التأثیر البی  ــروع بعض اآلثار البیئیة السـ ــینتج عن المشـ ئي إلى أن مثل ھذه اآلثار ال من ناحیة أخرى، سـ
غیر مھمة.التخفیف والمراقبة المناسبة فإنھا تعتبرتدابیرتنفیذ وحینتشكل قضایا ذات أھمیة، 

ســینتج عن المشــروع تأثیرات على المســتقبالت البیئیة التالیة والتي تتم مناقشــة كل منھا بالتفصــیل خالل الدراســة: المناظر الطبیعیة 
ة ات والطیور,والمرئـی ا  الحیواـن ة؛ الجیولوجـی ة المھنـی ة والســــالـم ة والمرافق، الصـــــح ة التحتـی ــاء، البنـی ، جودة الھواء والضــــوضـــ

، وعلم اآلثار والتراث الثقافي.الھیدروجیولوجیا و

ملخص الشروط البیئیة واالجتماعیة األساسیة ٣٫١

وصف شروط خط األساسالسمة البیئیة 

ال توجد مسـتقبالت بصـریة رئیسـیة أو ھیاكل طبیعیة أخرى تعتبر ذات قیمة داخل  والبصریةالمناظر الطبیعیة 
مواقع المشــــروع أو حولـھا. ھـناك الـعدـید من المـباني المـجاورة لبعض المواقع بـما 

والعیادات الترشــیحفي ذلك المالعب وأحواض تصــریف میاه األمطار وأحواض  
والمخیمات وما إلى ذلك.

یتم تنفیذ المشروع داخل مرافق المیاه والصرف الصحي الموجودة.استخدام األراضي

الھیدرولوجیا و

الھیدروجیولوجیا

  ھناك ثالثة أودیة تعبر قطاع غزة من الشــــرق إلى الغرب في مواقع مختلفة األول
ة غزة والمحـافظـة الوســــطى (وادي غ دیـن اني یقع في الجزء یقع بین ـم زة)، والـث

الجنوبي من قطاع غزة (وادي ســــلقا) وآخرھا یقع في الجزء الشــــمالي من قطاع  
غزة (وادي بیت حانون).

  ط رقي للبحر األبیض المتوـس احل الـش احلي على طول الـس یمتد حوض الخزان الـس
إسـرائیل. من شـمال شـبھ جزیرة سـیناء في مصـر، عبر قطاع غزة الفلسـطیني إلى  

ة في  اه الجوفـی دفق المـی ام لـت اه الـع إن االتـج اه مجرى النھر، ـف ا في اتـج نظًرا لوقوعـھ
قطاع غزة یتبع تراجع الخزان الجوفي باتجاه الساحل.

 الـحد الغربي للخزان الجوفي یتبع الخط الســـــاحلي حـیث یتم مالحـظة تدفـقات المـیاه
العذبة إلى البحر وتدفقات (تسرب) میاه البحر.

ذیـة المحلیـة للخزان الجوفي في قطـاع غزة محـدودة للغـایـة وتقـدر التغـذیـة التغـ
ــادر مختلفة بحوالي   ملیون متر مكعب في ٦٠-٥٥الطبیعیة للمیاه الجوفیة من مصـ

السنة.
 یقع منســــوب المیاه الجوفیة فوق الخزان الجوفي على أعماق تتراوح بین بضــــعة

م.١١٠أمتار من السطح وحتى 
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فات بالظروف الطبوغرافیة والجیولوجیة.ترتبط ھذه االختال

تراث ثقافي داخل المواقع.مواقعلم یتم تسجیل مواقع أثریة أوعلم اآلثار والتراث الثقافي

ل أي نوع من أنواع  البیئة البیولوجیة اتلم یتم تســــجـی ددة  أو  ،الحیواـن ات المـھ اـت ادرة أو ،النـب أو الـن
المھددة باالنقراض حول الموقع.

 تقع مواقع المشروع داخل منطقة الطیور الھامة.ال
 المتوقعلم یالحظ أي موائل حساسة أو ھشة فیما یتعلق بمدى وحجم األعمال.
 لم یالحظ أي نوع من الحیوانات أو النباتات التي یمكن اـستغاللھا ألغراض تجاریة

بالقرب من األعمال المقترحة.

واالقتصــادیة  الظروف االجتماعیة  
والمالمح السكانیة

  ملیون نسمة ، ویمثل  القطاع  ٢،١٠٦،٧٤٥بلغ إجمالي عدد السكان في قطاع غزة
٪.٢٫٨أحد أعلى معدالت النمو السكاني في العالم حیث تبلغ 

بـلدـیة وأربـعة ٢٥خمس مـحافـظات تضــــم  تقســــم الىأنواع المجتمـعات في غزة
مجالس مشتركة وثمانیة مخیمات لالجئین.

  ــوق المحلي ــطین،یعتبر قطاع الخدمات أكبر جھة توظیف في الس حیث بلغت لفلس
نـسبة العاملین فیھ أكثر من ثلث العاملین في الـضفة الغربیة مقابل أكثر من النـصف  

في قطاع غزة.
 ل الم. یعـم ة في غزة من بین األدنى في الـع امـل ة المرأة في القوى الـع ــارـك د مشـــ تـع

معظمھم في األعمال الزراعیة أو یعملون بشكل غیر رسمي.
  إللـمام ـبالقراءة والكـتاـبة مرتفـعة للـغاـیة في قـطاع  ـفإن مـعدالت اـبالتعلیم،فیـما یتعلق

٪.٩٦٫٨حیث یبلغ عدد السكان المتعلمین غزة،

ملخص لآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة أثناء البناء ٣٫٢

التأثیر (التأثیرات) المحتملةمنطقة المواردالرقم

ــري والتدخل  المناظر الطبیعیة والبصریة١ ــافة إلى وجود  التدخل البصــ ــبب التولید المحتمل للنفایات باإلضــ الجمالي بســ
اآلالت.

٢

والجیولوجیــا   الھیـــدرولوجیـــا 
المائیة

ــب أثناء وبعد ھطول األمطار  ــطحیة مما یؤدي إلى التعریة والترســ زیادة جریان المیاه الســ
الغزیرة.

العرضـي / تسـرب النفط أو المواد التدھور المحلي لنوعیة المیاه السـطحیة بسـبب االنسـكاب 
الكیمیائیة أو الوقود السائل.

٣

جودة الھواء والغبار

دم.واالتدھور المحلي في جودة الھواء بسبب انبعاثات الع

التدھور المحلي في جودة الھواء بسبب تولید الغبار من أنشطة البناء.

البناء واستخدام اآللیات الثقیلة والسیارات والمعدات.التلوث الضوضائي الناتج عن أنشطة ضوضاء٤

ة تـحت األرض إن علم اآلثار والتراث الثقافي٥ دفوـن د تكون ـم ة التي ـق ا األثرـی اـی اء إلى إتالف البـق ة البـن د تؤدي أنشـــــط ـق
وجدت.

تجزئة الموائل وتدھورھا.التنوع البیولوجي٦

المھددة.فقدان أنواع الحیاة البریة 

٧

االجــتــمـــاعــیـــة   ــایـــا  الــقضـــــ
واالقتصادیة

ا على المجتمع المحلي وا األعـمال نبـعاث الغـبار من أعـمال البـناء مـما ـقد یســـــبب ضــــغوطـً
.في المنطقةالتجاریة

اإلضرار برفاھیة المرأة وحیاتھا االجتماعیة.

توظیف القوى العاملة.

ا یؤدي إلى البنیة التحتیة والمرافق٨ دة في المواقع مـم ات الخطرة وغیر الخطرة المتوـل اـی ة للنـف اإلدارة غیر الســــلیـم
.والمجتمعاتتأثیرات على التربة والمیاه والبیئة المرئیة وصحة وسالمة عمال البناء 

ســــیتم تعطیل حركة المرور وإمكانیة الوصــــول على الطرق مع احتمال حدوث ازدحام في 
الذروة.ساعات 
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التأثیر (التأثیرات) المحتملةمنطقة المواردالرقم

المخاطر على الـصحة والـسالمة المھنیة من أنـشطة البناء مثل الـصدمات الكھربائیة / الـصعق  الصحة والسالمة المھنیة٩
، والـتدعثروالحوادث والتصـــــادم ، والظروف الجوـیة الـقاســـــیة ، واالنزالق ،  الكھرـبائي،

والســقوط ، والمناولة الیدویة ، والعمل في األماكن الضــیقة ، والعمل على ارتفاعات عالیة ، 
إلخ.

التأثیر على ظروف العمل نتیجة لظروف العمل السیئة وتجاھل حقوق العمالظروف العمل١٠

ملخص التأثیرات البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة أثناء التشغیل ٣٫٣

التأثیر (التأثیرات) المحتملةالمواردمنطقة الرقم
غیر السلیمة.التنظیفاآلثار المتوقعة من عملیات األرض والتربة١

تلوث التربة من تسرب المیاه العادمة.

التدخل البصري والتدخل الجمالي بسبب وجود األلواح الكھروضوئیة.المناظر الطبیعیة والبصریة٢

قد تؤدي اإلدارة غیر الســــلیمة للنفایات الخطرة وغیر الخطرة المتولدة في مواقع المشــــروع والتخلص منھاتولید النفایات  ٣
والمرافق المحلیة إلى آثار سلبیة.

التأثیرات على الصحة والسالمة المھنیة من أنشطة الصیانةالصحة والسالمة المھنیة٤

واالقتصادیة أثناء إیقاف التشغیل ملخص التأثیرات البیئیة واالجتماعیة ٣٫٤

التأثیر (التأثیرات) المحتملةمنطقة المواردالرقم 

اآلثار المتوقعة بسبب الغبار من ھدم المباني.جودة الھواء والضوضاء١

الضوضاء الناتجة عن استخدام المعدات المیكانیكیة، والحفارات، والكسارات، وما إلى ذلك.

ا  ٢ ا والجیولوجـی درولوجـی الھـی
المائیة

الجریان السطحي یسبب تأثیرات محتملة على جودة المیاه.

والتخلص  ٣ ــایــات  النف تولیــد 
منھا

الناتجة بما في ذلك بقایا مواد البناء قد تؤدي اإلدارة غیر الســلیمة للنفایات الخطرة وغیر الخطرة  
عن إیقاف التشغیل إلى آثار ضارة.

التأثیرات الناتجة عن التخلص غیر السلیم من المضخات وملحقاتھا.

المخاطر على الصحة والسالمة المھنیة من أنشطة إیقاف التشغیل.الصحة والسالمة المھنیة٤
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المخاطر البیئیة واالجتماعیة المتوقعة في كل منشأة ٤

نوع المنشأةإسم المنشأةمعرف المنشأةالرقم

المخاطر البیئیة واالجتماعیة المتوقعة أثناء اإلنشاء والتشغیل

مخاطر الصحة  
والسالمة المھنیة 

المخاطر الناتجة  
عن التنظیف  
غیر السلیم  

وإدارة النفایات 

الفیضانات مخاطر 
التدخل البصري  

والتدخل  
الجمالي 

المجتمعات  تظلمات
المحلیة 

اتالف خطر 
البقایا األثریة 

تعطیل عمل  
المنشأة 

المخاطر على  
الطرق وحركة  
المرور (زیادة  

) المركبات تدفق

مخاطر تدھور جودة  
الھواء والضوضاء 

المخاطر الناتجة عن  
اإلدارة غیر السلیمة  
لنفایات الوحدات  

الكھروضوئیة 

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالیمن١41

نعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیز(1) خزان الكوثر٢47

٣70
محطة ضـخ میاه PS المغاربة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

٤68
محطة ضـخ میاه PS النصیرات الرئیسي

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

٥69
محطة ضـخ میاه PS الحصینة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٦67
محطة ضـخ میاه PS الصوارحة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٧8EV2نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزخزان جدید٨50

نعمنعمنعمنعمنعممحطة تحلیةموانئ دبي الرئیسیة٩52

١٠64
محطة ضـخ میاه PS بني سھیلة الرئیسي

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءخدیجة١١24

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءعزبة١٢25

نعمنعمنعمنعمنعمماءبئر الندى١٣26

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزخزان الندى١٤46

١٥62
محطة ضـخ میاه محطة الضخ الرئیسیة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

١٦63
محـطة ضــــخ الســــلـطان ـعاـبد 

الحمید للصرف الصحي
محطة ضـخ میاه 
ــرف   الصـــــــــــ

الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالمنتزه١٧27

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالشوا١٨28

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءمشروع١٩29

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءغبن٢٠30

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءشیخ زاید٢١32

٢٢78
محطة ضـخ میاه عامر

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٢٣80
محطة ضـخ میاه PS الحطبیة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٢٤81
محطة ضـخ میاه المشروع

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٢٥82
اه الصــــرف   ة ضــــخ مـی محـط

(العطاطرة)٤أصالن الصحي 
محطة ضـخ میاه 
ــرف   الصـــــــــــ

الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٢٦83
محطة ضـخ میاه محطة ضخ المنشیة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزاألقصى٢٧49

٢٨65
محطة ضـخ میاه PS البصة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٢٩66
محطة ضـخ میاه PS البركة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءمروة٣٠33
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نعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءحراء٣١34

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءفتح٣٢35

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءیافا٣٣36

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءأریجوني٣٤37

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءأبو شرخ (الشرقي)٣٥38

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءابو طالل٣٦39

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءابو حصیرة٣٧40

٣٨73
محطة ضـخ میاه WW PS راشدابو 

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٣٩74
محطة ضـخ میاه مھادر ب

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

٤٠75
محطة ضـخ میاه ھوابر ب

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٤١76
محطة ضـخ میاه تل الزعتر ب

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

٤٢77
محطة ضـخ میاه PS العلمي

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم

٤٣79
محطة ضـخ میاه سرداح ب

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءاالمل٤٤4

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالستار (أ)٤٥5

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالستار (ب)٤٦6

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالقدیمة الجنوبیة٤٧7

نعمنعمنعمنعمنعممحطة تحلیةالساتر٤٨51

٤٩60
محطة ضـخ میاه PS الوافیة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٥٠56S80نعمنعمنعمنعمنعممحطة تحلیة

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء١٢٤ص ٥١11

٥٢13P148نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء١٥٣ص ٥٣14

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء١٦٤ص ٥٤15

٥٥18TRC1 (P172)نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء

٥٦19TRC2 (P173)نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء

٥٧20TRC3 (P174)نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماء

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءتیكا٥٨21

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالشعث٥٩22

نعمنعمنعمنعمنعمبئر ماءالبرازیل٦٠23

نعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزخزان میرغ٦١43

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزخزان أرضي٦٢44

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة التعزیزالخزان السعودي٦٣45

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممحطة تحلیةالشعت٦٤53

نعمنعمنعمنعمنعممحطة تحلیةالسالم٦٥54

٦٦57
محطة ضـخ میاه PS جمیزة السبیل

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٦٧58
محطة ضـخ میاه PS الجنینة

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

٦٨59
محطة ضـخ میاه PS تل السلطان

ــرف   الصـــــــــــ
الصحي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

٦٩84
اه الصــــرف   ة مـی الـج محـطة مـع

الصحي في رفح
محطــة معــالجــة 
الصــــرف   میــاه 

الصحي

نعمنعمنعمنعمنعم
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واالجتماعیة االدارة والرقابة البیئیة  ٥
تتضــمن الدراســة خطة إدارة بیئیة واجتماعیة تحدد التدابیر الالزمة لمعالجة أي آثار بیئیة واجتماعیة اقتصــادیة محتملة قد  

تحدث أثناء تنفیذ المشروع.

ــغیلیتم ــاء والتش إلى جانب  .تحدید تدابیر التخفیف التفصــیلیة وتقییمھا لتجنب أو تقلیل أو معالجة اآلثار أثناء مرحلة اإلنش
خـطة اإلدارة البیئـیة واالجتـماعـیة الـعاـمة التي تم إـعدادـھا كجزء من إـطار اإلدارة البیئـیة واالجتـماعـیة، یـجب على المـقاولین 

تطویر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بھم والتي تكون خاصة بالموقع.

یـجب تنفـیذ خـطة مراقـبة لتقییم كـفاءة ـتدابیر صـــــحیح،یتم تنفـیذـھا بشــــــكل  اـنھ للـتأـكد من أن إجراءات التخفیف ـھذه فـعاـلة و
التخفیف وتقدیم مالحظات حول اآلثار البیئیة واالجتماعیة الفعلیة ألنشطة البناء والتشغیل.

ا االمتثال للمعاییر البیئیة واالجتماعیة  خطةـستـضمن اریر  أي تغییرات وتحـسینات مطلوبة. ـستكون تقوـستیـسرالمراقبة أیضـً
فیما یلي ملخص إلجراءات التخفیف العامة التي ـسیتم المراقبة مطلوبة من المقاول والمـشغل أثناء مرحلتي البناء والتـشغیل.

.تنفیذھا خالل مراحل المشروع

)i (مرحلة البناء
تشیر إلى كیفیة امتثال المقاول (المستشار)یجب على المقاول تقدیم خطة إدارة بیئیة واجتماعیة لموافقة المھندس-

لمتطلبات العقد لتنفیذ األعمال.
. تقع على عاتق المقاول مسـؤولیة تطویر آلیة تظلم والعمالالمعنیین تظلم ألصـحاب المصـلحة  للیجب وضـع آلیة  -

العمال لیتم اعتمادھا من قبل المھندس.
ــتتم إدارة آلیة ا- ــاحل. یجب على المقاول ألصــحاب المصــلحة المعنیین  تظلم  لس من قبل مصــلحة میاه بلدیات الس

م   كاوى (اـس روع،تضـمین تفاصـیل تقدیم الـش لكل موقع من الفتةالبرید اإللكتروني) على  التظلم،رقم ھاتف المـش
المواقع.

اثات الھواء والضوضاء.یجب على المقاول إجراء صیانة دوریة لجمیع المعدات والمركبات واآلالت لمنع انبع-
.المخلفات والبقایایجب على المقاول التأكد من أن أي مركبة أو معدات تغادر منطقة المشروع قد تم تنظیفھا من -
كم / ٢٠یجب أن تمتثل مركبات البناء لحدود الســرعة. یجب أن تقتصــر حدود الســرعة للمركبات الثقیلة على  -

ساعة.
خطة المقاول لإلدارة البیئیة واالجتماعیةاالنـسكاب واالـستجابة لھ كجزء منیجب على المقاول إعداد خطة لمنع-

ــب   ــكاب (حسـ ــتجابة لالنسـ ــود. یجب تنفیذ تدابیر االسـ ــكاب غیر مقصـ ــرب أو انسـ من أجل التحكم في أي تسـ
الضرورة) الحتواء وتنظیف أي تربة ملوثة.

وممارســات  إلى الحد األدنى النفایات  ج تقلیل اســتناداً إلى نھیجب تطویر وتنفیذ خطة مخصــصــة إلدارة النفایات  -
وفترات جمع النفایات ، وتوفیر حاویات النفایات ، النفایات،عالیة الجودة. یجب أن تتضــمن الخطة فرز النظافة

وما إلى ذلك.
یحظر رمي النفایات في منطقة المشروع والمناطق المحیطة بھا.-
طة  - ؤوالً عن حمایة الصـحة العامة من أي مخاطر مرتبطة بأنـش ھل البناء،یكون المقاول مـس وعن مرور آمن وـس

للمشاة وحركة المرور في المناطق المتأثرة بأنشطتھ.
یجب على المقاول التأكد من أن جمیع العمال لدیھم إمكانیة الوصول إلى تدابیر الحمایة-
واجتماعي وصحي وسالمة مؤھل.یجب على المقاول ترشیح مشرف بیئي-
یـجب على المـقاول تـقدیم خـطة إدارة حرـكة المرور للمواقع الواقـعة في مـناطق ذات حرـكة مرور كثیـفة مع األـخذ -

ــافة  انماط حركة المرورفي االعتبار   ــبة للممرات الجانبیةالحالیة باإلضـ ومحطات الحافالت  إلى المواقع المناسـ
ونقاط االنزال وما إلى ذلك.

ا للتشـــــریـعات المحلـیة والمتطلـبات اـلدولـیة األخرى ذات یجـ - ب على المـقاول االمتـثال واحترام حقوق العـمال وفقـً
الصـلة بما في ذلك جمیع التزامات العمل المنصـوص علیھا في اإلطار التشـریعي المحلي وشـروط معاییر العمل 

الدولیة (منظمة العمل الدولیة).
الحرائق وفقًا لخطة الصحة والسالمة وفقًا للمتطلبات الوطنیة.لمكافحةاحترازیة مناسبة تدابیر وضع وتنفیذ  -

)ii (مرحلة التشغیل
داخل المواقع.انسكابیجب على المشغل التأكد من تنفیذ ممارسات إدارة النفایات المناسبة لتجنب أي -
وممارســات  إلى الحد األدنى النفایات  اســتناداً إلى نھج تقلیل یجب تطویر وتنفیذ خطة مخصــصــة إلدارة النفایات  -

.عالیة الجودةالنظافة
لتجنب أي آثار سلبیة على المظھر الجمالي للمنطقة.بانتظامیجب على المشغل صیانة مباني المواقع -
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)iii(مرحلة وقف التشغیل
المحركات عندما ال تكون قید االستخدام.دورانالحد من -
.المخلفات والبقایایجب تنظیف أي مركبة أو معدات تغادر منطقة المشروع من -
ونقلھا متى أمكن ذلك.وبقایا الھدم الجمع المباشر لمخلفات البناء -
في المواقع.مواد البناء والنفایاتتخزینتراكم ویحظر -
ــول- ــة للحصـ ــیق مع الجھات المختصـ ــاریح وموافقات للتخلص من مواد البناء وبقایا مواد البناء التنسـ على تصـ

والمضخات ومستلزمات المضخات ، إلخ.
یجب تنظیف أي انسكاب للنفایات والمواد أثناء النقل على الفور-
تأكد من أن جمیع العمال یمكنھم الوصــــول إلى تدابیر الحمایة بما في ذلك جمیع معدات الحمایة الشــــخصــــیة  -

ة.الضروری
یجب إطالع العمال بانتظام على لوائح الصحة والسالمة المھنیة.-
یجب تثبیت األسوار والحواجز وعالمات التحذیر / الحظر الخطرة حول منطقة البناء لحمایة العمال.-
ــبة لمكافحة الحرائق الحترازیة  االتطویر وتنفیذ اإلجراءات - ــالمة وفقًا مناسـ ــحة والسـ للمتطلبات  وفقًا لخطة الصـ

الوطنیة.

آلیة التظلم  ٦
قد والمظالم ھي انعكاس واضـــح ألي مخاوف متزایدة تعد آلیات التظلم من أھم مكونات مشـــاركة أصـــحاب المصـــلحة.

تتصاعد إذا لم تتم معالجتھا بشكل صحیح.

ت المناســب جمیع المظالم والشــكاوى والرد علیھا في الوقبصــاحب المشــروع (مصــلحة میاه بلدیات الســاحل)  ســیحقق
وبطریقة فعالة من أجل ضمان تطویر العالقات اإلیجابیة، وتحدید أي قضایا متكررة. بشكل عام، یجب أن تكون آلیة التظلم  

للطرف الذي تسبب في المشكلة أو القلق، ویجب أن تسمح أیًضا بتقدیم طلبات مجھولة المصدر. عواقببدون تكلفة وبدون 

لتي یجب أن تتخذھا مصلحة میاه بلدیات الساحل لمعالجة الشكاوى واالستجابة لھا وإغالقھا:تصف اآللیة التالیة الخطوات ا

یتم تقدیم التظلمات عبر قنوات اتصال مختلفة١
)٩٧٠٨٢٦٣٢٠٦٠خط الھاتف المباشر: یوجد رقم مجاني للجمھور یتم من خاللھ استقبال الشكاوى (+-
عنھم في مكاتب مصلحة میاه بلدیات الساحلالحضور فعلیًا لمقدم الشكوى أو من ینوب -
البرید اإللكتروني-
صنادیق التظلم-
)cmwu@cmwu.ps(الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي -
تطبیقات الھواتف الذكیة-
ــكوى،من أجل تقدیم ٢ ــخة من بطاقة الھویة أو رقم الھاتف أو أي  شـ ــمھ أو نسـ ــكوى تقدیم اسـ یجب على مقدم الشـ

صال.معلومات ات
ستتلقى وحدة التظلمات التظلم وتقوم بملء استمارة التظلم.٣
یتم بعد ذلك إعطاء التظلم رقًما تســـلســـلیًا من خالل نظام تصـــنیف التظلم بناًء على المحتوى والنوع والكیان ذي  ٤

الصلة الذي یتم توجیھھ إلیھ.
یة.تتأكد وحدة التظلم بعد ذلك من استیفاء جمیع التفاصیل الفنیة واإلجرائ٥
یمكن لوحدة التظلمات االتصـال بمقدم الشـكوى للحصـول على أي معلومات ضـروریة  أسـئلة،في حالة ظھور أي  ٦

ومزید من التفاصیل.
فســیتم إرســال رســالة نصــیة قصــیرة إلى مقدم الشــكوى في  متاًحا،إذا كان رقم االتصــال الخاص بمقدم الشــكوى ٧

غضون یوم عمل واحد إلبالغھ بقبول التظلم وأنھ قید المعالجة أو أنھ تم رفضھ بما في ذلك األسباب.
تقوم وحدة التظلمات بمتابعة البت في الشـكاوى مع األشـخاص والجھات ذات العالقة ثم یتم إرسـال رسـالة نصـیة ٨

شكوى إلبالغھ بالرد على شكواه وحلھا.قصیرة إلى مقدم ال
االتصــال،أیام من اســتالمھ. إذا لم یتم تقدیم معلومات  ٧یمكن لمقدم الشــكوى االعتراض على الرد في غضــون  ٩

فسیتم اإلعالن عن الرد والحلول من خالل اجتماعات التشاور.
یتم ملء تقریر إغالق التظلم.الشكوى،بعد إغالق ١٠
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فاصیل االتصال مزید من المعلومات وت٧
وآلیة التظلم  دراســة تقییم االثر البیئي والملخص غیر الفنيبما في ذلك  المشــروع،الوثائق الكاملة إلعداد  مشــاركةتم  ســی

)cmwu@cmwu.ps(ألصحاب المصلحة والمجتمعات المتضررة على موقع مصلحة میاه بلدیات الساحل.


