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 معلومات أساسية

 

OPS_TABLE_BASIC_DATA 
 أ. البيانات األساسية للمشروع 

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
للمشروع األصلي الرقم التعريفي 

 )إن وجد(:

الكهرباء قطاع أداء تحسين مشروع P167914 الضفة الغربية وقطاع غزة  
إضافي تمويل ــ  

P148600 

 التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة اسم المشروع األصلي
التاريخ التقديري للعرض على 

 مجلس المديرين التنفيذيين

مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء في الضفة 

 غزةقطاع الغربية و

 2018ديسمبر/كانون األول  19 2018أكتوبر/تشرين األول  08 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض/المقترضون أداة التمويل )الرئيسي(مجال الممارسة 

منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح  تمويل مشروعات استثمارية الطاقة والصناعات االستخراجية

 السلطة الفلسطينية(

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

 الفلسطينية

 

 األصليالهدف اإلنمائي للمشروع 

 

نموذج عمل جديد  يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في النهوض بالقدرات المؤسسية لقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتجربة

 لتقديم خدمات الطاقة الشمسية في غزة.

 

 التمويل اإلضافي: –الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح 

 

 الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في تحسين األداء التشغيلي لمؤسستي قطاع الطاقة، وتجربة نموذج عمل جديد للطاقة الشمسية في غزة.يتمثل 

 

 المكّونات

 الكهرباءــ النهوض بقدرات مؤسستي قطاع الكهرباء الفلسطيني، وهما: شركة النقل الوطنية للكهرباء ومجلس تنظيم قطاع  1المكون 

 تحسين األداء التشغيلي لشركات توزيع الكهرباء الفلسطينية – 2المكون 

 تحسين أمن الطاقة في غزة باستخدام الطاقة الشمسيةــ  3المكون 

 ــ المساعدة الفنية وبناء القدرات وإدارة المشروع 4المكون 

 

 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات األمريكية(
  

 NewFin1-الموجز المختصر

 

 12.00 إجمالي تكلفة المشروع

 12.00 مجموع التمويل

 0.00 منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

 0.00 الفجوة التمويلية
  

 NewFinEnh1-التفاصيل

 التمويل خارج مجموعة البنك الدولي
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 12.00 الصناديق االستئمانية

 7.00 الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية

 5.00 تمويل خاص

    

 فئة تقييم التصنيف البيئي

 "تقييم جزئي" اءب

   
 القرار

    أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض
 

 قرارات أخرى )حسب الحاجة( 

 

 ب. المقدمة والسياق

 

 السياق القطري

 

بسبب تراجع النشاط في غزة. وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء  2018عام  كبيًرا فيتدهورت األوضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية تدهوًرا  .1

وهو نصف المعدل في السنوات الثالث السابقة.  - 2018% في الربع األول من عام 2الفلسطيني، انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 

المفروضة على الحركة، والوصول إلى الخدمات، والتجارة التي  شهد النشاط االقتصادي قيودًا ومعوقات ألكثر من عقدين من الزمان بسبب القيودو

التي تتم في الغالب على شكل معونات من المجتمع  ساعدت عمليات النقل الكبيرةوأدت إلى تراجع التصنيع. و أبقت معدالت االستثمار منخفضة للغاية

فإن عمليات النقل آخذة في التراجع وشهدت انخفاضا كبيرا  ذلك،ك. ومع القيود من خالل دعم النمو المدفوع باالستهال على تخفيف أثر هذه الدولي

 ، ال سيما في غزة، مما أدى إلى تراجع مسار عجلة نمو النشاط االقتصادي بوجه عام. 2018-2017للغاية في 

 

هذه الزيادة في معدالت البطالة إلى القفزة الكبيرة التي يتمثل التحدي األكبر الذي يواجه الضفة الغربية وقطاع غزة في ارتفاع معدالت البطالة. وترجع  .2

. ويعد نقص إمدادات الكهرباء أحد 2018٪ من القوى العاملة في غزة كانوا عاطلين عن العمل في الربع الثاني من عام 53.7ن إ حيث ،شهدتها غزة

الحياة. ويتطلب الموقف الحالي الذي يتسم بالحساسية بذل جهود مجددًا من جانب ن جودة العوامل العديدة التي تقيد بشدة الفرص االقتصادية وتحس  

ناته الكامنة، المانحين والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل. وريثما يتم التوصل إلى اتفاق سالم دائم، سيكون أداء االقتصاد الفلسطيني أدنى من إمكا

ة العامة. وأيًا ما كان األمر، وحتى من دون اتفاق سالم نهائي، سيكون هناك مجال لبذل المزيد من وسيؤثر ذلك على األداء االقتصادي وأداء المالي

تي تقودها الجهود لتعزيز أداء االقتصاد الفلسطيني وتحسين موقف المالية العامة. وهناك حاجة إلى زيادة مساندة المانحين واإلصالحات المستمرة ال

 القدرة على المنافسة واستدامة المالية العامة لالقتصاد الفلسطيني بمرور الوقت.السلطة الفلسطينية لضمان تحسين 

 

 السياق القطاعي والمؤسسي

 

كمشتر ومشغل منفرد للشبكة لضمان  2013تم إنشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء في عام قد فيُعد قطاع الكهرباء في فلسطين حديث العهد نسبيًا.  .3

٪ من إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية وأكثر من 99مع شركة كهرباء إسرائيل. وتمثل الواردات اإلسرائيلية أكثر من  منضبط التعامل على نحو

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في تحقيق قدر أكبر من االستقاللية من خالل بنية تحتية متقدمة للنقل  ستراتيجيةإنصفها في غزة. وتتمثل 

االستدامة المالية والتشغيلية طويلة األجل. وتتشابك مشكالت قطاع الطاقة في فلسطين بعمق مع إسرائيل. وتحقيق ؛ ؛ وتوليد الكهرباء محليًالتوزيعوا

 وال تقوم فلسطين باستيراد معظم طاقتها الكهربائية من إسرائيل فحسب، وإنما تتقاسم معها أيًضا البنية التحتية اإلجمالية للنقل.

 

طيني على مدى العشرين سنة الماضية، أدت عملية اإلصالح المستدامة المدعومة من مجتمع المانحين إلى تحسين وتعزيز منظومة قطاع الطاقة الفلس  .4

تجميع خدمات بعدما كانت تتسم بالتفتت واالرتكاز إلى البلديات لتصبح نموذج المشتري األوحد الذي يتسم بالمزيد من الكفاءة. وأدى هذا اإلصالح إلى 

لوقت الحالي، توزيع الكهرباء التي يقدمها العديد من البلديات ومجالس القرى المفتتة في شركات توزيع أكبر حجًما لالستفادة من وفورات الحجم. وفي ا

بلدية  150ها أكثر من شركات في الضفة الغربية وشركة واحدة في قطاع غزة(، بيد أنه يوجد ب 5شركات توزيع للكهرباء )بواقع  6لدى فلسطين 

فعها إلى ومجلس قرية ال يزال يتعين عليها نقل خدمات الكهرباء الخاصة بها. وقد تباطأت هذه العملية نتيجة للوضع المالي الصعب للبلديات الذي د

سبتمبر/أيلول  13ة وحكومة إسرائيل في عت السلطة الفلسطينيوقّ وقد استخدام اإليرادات المتأتية من فواتير الكهرباء لدعم الخدمات البلدية األخرى. 
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في المستقبل. ومن المتوقع أن يتم تنظيم  ةاتفاقية لتسوية ديون قطاع الكهرباء السابقة، واتفقتا على مبادئ عامة بشأن سوق الطاقة الفلسطيني 2016

لة األجل. ومن شأن هذه االتفاقية ية شراء كهرباء طوالوطنية للكهرباء من خالل اتفاقي وشركة النقلالعالقة التجارية بين شركة كهرباء إسرائيل 

محطات فرعية ذات جهد عال قام بنك االستثمار األوروبي بتمويلها وقامت شركة كهرباء إسرائيل ببنائها في  4المساعدة في التزويد بالطاقة لما يبلغ 

من الخسائر والفاقد. ومن المتوقع أن تقلل هذه االتفاقية من التكلفة  الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى زيادة إمدادات الكهرباء بصورة كبيرة والحد

 اإلجمالية للكهرباء على المستهلكين الفلسطينيين مع تحسين جودة وموثوقية إمدادات الكهرباء.

 

حسينات مستدامة، وتعزيز إصالحات على الرغم من التحسينات الكبيرة في أداء قطاع الكهرباء، ال تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق ت .5

تير الكهرباء هذا القطاع، وضمان التنفيذ الناجح التفاقية تسوية ديون الكهرباء بين الجانب اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني. وزادت معدالت تحصيل فوا

التي اتخذتها الشركات والتي ساندها في المتوسط بسبب اإلجراءات الحاسمة  2015% في 84إلى  2007% في 52من جانب شركات التوزيع من 

( من الكهرباء 2015% )25ال تزال خسائر الشبكات )الفنية وغير الفنية( مصدًرا كبيًرا للقلق نظًرا ألن مع ذلك و البنك الدولي ومانحون آخرون.

نجاح االتفاقية الجديدة بشأن ديون الكهرباء على (. ويعتمد 2007% في 19من صعودًا المشتراة يتم فقدها، وال يمكن فوترتها على المستهلك النهائي )

% من قيمة الطاقة الكهربائية المشتراة لشركة كهرباء إسرائيل. وفي المقابل، يتعين على شركات التوزيع 100قيام شركة النقل الوطنية للكهرباء بدفع 

 2018٪ في النصف األول من عام 12انخفض صافي اإلقراض بنسبة إذ  الح في األفق هناك تحسنووالمستهلكين اتخاذ هذا المسار في سلسلة القيمة. 

 )على أساس سنوي( نتيجة لجهود اإلصالح التي تبذلها السلطة الفلسطينية، ال سيما لضبط التكاليف المرتبطة بالكهرباء.

 

اد في إمدادات الكهرباء بسبب عدم القدرة على مليون نسمة من نقص ح 1.8يعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم و ال تزال غزة تعاني من قيود شديدة. .6

ا يؤدي إلى حاالت تنفيذ خيارات إمدادات الطاقة الكهربائية المستدامة. وال تكاد تفي إمدادات الطاقة الكهربائية المتاحة في غزة إال بربع الطلب، وهو م

وتعتمد محطة توليد الكهرباء في غزة بشكل شبه كامل  ساعات في اليوم. 6 - 3انقطاع التيار الكهربائي بصورة متواترة، وال تتوفر الكهرباء إال لمدة 

سنوات بشأن حلول بديلة لتقديم  10على المساعدات الطارئة من الجهات المانحة السخية لشراء زيت الديزل. وهناك مفاوضات تجري منذ أكثر من 

الديزل. زيت مثل زيادة الواردات من مصر وإسرائيل، وتحويل محطة كهرباء غزة كي تعمل بالغاز الطبيعي بداًل من  ،خيارات إمدادات أكثر استدامة

تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية على تحسين الظروف المعيشية  بسبب جمود األوضاع السياسية. وال يعمل في هذا الصددلكن لم يحدث أي تقدم 

 للوفاء باحتياجات القطاعين العام والخاص. يشية فحسب، بل من الممكن أن يكون ذلك حاًل لعدد كبير من األسر المع

 

ت ضاعف البنك جهوده في قطاع الطاقة في الضفة الغربية وغزة من خالل مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء، وذلك بالشروع في عدة تدابير تضمن .7

وفيما يتعلق بتحسين األداء التشغيلي  ظيم قطاع الكهرباء وتوفير التدريب لموظفي هاتين المؤسستين.بناء قدرات شركة النقل الوطنية للكهرباء ومجلس تن

التمويل اإلضافي،  وفي إطار هذا لشركات توزيع الكهرباء الخمس في الضفة الغربية، شمل المشروع مبادرات لحماية اإليرادات ونظم معلومات اإلدارة.

المسؤولة عن قطاع غزة. وتتمثل  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ماية اإليرادات ونظم معلومات اإلدارة عملياتستغطي هذه التدابير المعنية بح

ات المنافع الرئيسية من اشتمال غزة في أن تعمل جميع شركات توزيع الكهرباء في فلسطين على تطوير نظام موحد إلدارة اإليرادات ونظم معلوم

، سيزيد المشروع من مكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوفير المزيد من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك

لعيادات الحجم المناسب للعمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل الصندوق المتجدد، كما سيعمل على دعم إمدادات الطاقة في المستشفيات وا

التمويل اإلضافي على توسيع نطاق مكونات مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء على نحو مباشر وبالتالي تعزيز نتائج المشروع  الصحية. وسيعمل هذا

 األصلي.

 

 ج. األهداف اإلنمائية المقترحة

 

 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي 

نموذج عمل جديد  يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في النهوض بالقدرات المؤسسية لقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتجربة 

 لتقديم خدمات الطاقة الشمسية في غزة.

 

 الهدف اإلنمائي الحالي للمشروع

 داء التشغيلي لمؤسستي قطاع الطاقة، وتجربة نموذج عمل جديد للطاقة الشمسية في غزة.يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في تحسين األ 

 

 النتائج الرئيسية

وتجربة نموذج عمل خاص يستند إلى صندوق متجدد  يهدف المشروع المقترح إلى تحسين كفاءة مؤسستي قطاع الكهرباء الفلسطيني، والحد من فواقد الشبكة،

 في قطاع غزة.  قة الشمسيةلتعميم أنظمة توليد الطا
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 د. وصف المشروع 

طار سيعمل هذا التمويل اإلضافي على توسيع نطاق مكونات مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء. وفيما يلي وصف لألنشطة التي تجري مساندتها في إ  .8

 هذا التمويل اإلضافي:

 

األداء التشغيلي  سيعمل هذا التمويل اإلضافي على زيادة التركيز على النهوض بقدرات مؤسستي قطاع الكهرباء الفلسطيني. :1المكون   .1

ومشغّل منفرد لشبكة نقل  لشركة النقل الوطنية للكهرباء من خالل األنشطة اإلضافية التالية التي تعد ضرورية لـلشركة لالضطالع بمسؤولياتها كمشتر

 مع شركة الكهرباء اإلسرائيلية.  الكهرباء، وتنفيذ خطة شراء الكهرباء طويلة األجل

 قل الوطنية للكهرباء؛وضع خطة رئيسية لشركة الن  (أ)

 شركة النقل الوطنية للكهرباء؛عزيز ومساندة خدمات صيانة ت  (ب)

ستديرها شركة النقل الوطنية للكهرباء في إطار و ،نقطة توصيل كهرباء ذات أولوية 80مساندة تركيب عدادات قياس لما يبلغ   (ج)

 الخطة االنتقالية المتفق عليها بموجب اتفاقية شراء الكهرباء بين شركة النقل الوطنية للكهرباء وشركة كهرباء إسرائيل. 

 

توسيع بسيطة ومباشرة لألنشطة سيمول هذا التمويل اإلضافي عملية  : تحسين األداء التشغيلي لشركة توزيع الكهرباء الفلسطينية.2المكون   .2

بية التي يجري تنفيذها في إطار المشروع الرئيسي لتحسين أداء قطاع الكهرباء، وسيشمل ذلك جميع شركات توزيع الكهرباء الخمس في الضفة الغر

إنشاؤها في إطار الجهود الجارية لتعزيز  التي سيتم وشركة توزيع الكهرباء في غزة؛ كما سيعمل على تهيئة المساندة المناسبة لشركات التوزيع الجديدة

ومن شأن أعمال التركيبات والتخطيط المتزامنة في جميع شركات توزيع الكهرباء ضمان التوافق بين قدرات التشغيل ورفع التقارير لدى  هذا القطاع.

  شركات توزيع الكهرباء وتعزيز التخطيط والمتابعة في هذا القطاع بأسره.

استنادا إلى المراجعة الفنية التفصيلية لنظم عدادات القياس الحالية والتحديات الرئيسية، سيتم إنشاء بنية  يرادات:برنامج حماية اإل (أ)

وسيدعم هذا التمويل اإلضافي  تحتية متطورة للقياس بالعدادات في شركات توزيع الكهرباء الست في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ات الذكية في شركة توزيع الكهرباء في غزة، باإلضافة إلى تعميم هذه العدادات في شركات أعمال التوسع الخاصة بتعميم العداد

 توزيع الكهرباء في الضفة الغربية في إطار مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء. 

ع الكهرباء الست، استنادا إلى المراجعة الفنية التفصيلية لنظم معلومات اإلدارة الحالية في شركات توزي نظم معلومات اإلدارة: (ب)

واحتياجاتها اآلخذة في الظهور وفرص التنسيق لتحسين تدفق المعلومات داخل هذا القطاع، تم تحديد نهج شامل ومرن. وفي حين 

كان الهدف من مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء هو مساندة شركتين من شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية، لكن مع 

فإن المستهدف هو أن يكون لدى كل شركة من شركات توزيع الكهرباء الست في الضفة الغربية وقطاع غزة  التمويل اإلضافي،

رة العمالء، ونظام نظام معلومات إدارة فعال يشمل جميع النظم الفرعية األربعة التالية: نظام تخطيط موارد المؤسسة، ونظام إدا

وعالوة على ذلك، سيتضمن نظام معلومات اإلدارة في كل شركة من  ير النشاط.ونظام إعداد تقار ،(IMS) األحداث/إدارة الوقائع

شركة النقل الوطنية للكهرباء، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وسلطة الطاقة  بإعداد التقارير مع اخاصً  اشركات التوزيع رابطً 

لفلسطينية العمل على تعزيز هذا القطاع، قد يتم إنشاء والموارد الطبيعية الفلسطينية. ومع مواصلة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ا

، وسيعمل هذا التمويل اإلضافي على تعميم نظام معلومات اإلدارة 2020 - 2019شركة أو شركتين جديدتين لتوزيع الكهرباء في 

 نفسه في هاتين الشركتين. 

 

سيعمل هذا المكون بصورة مباشرة على توسيع نطاق )أ( الصندوق التجريبي  : تحسين أمن الطاقة في غزة بالطاقة الشمسية.3المكون  .3

بتركيب ألواح شمسية على  المتجدد للطاقة الشمسية الذي تم إنشاؤه في إطار المشروع األصلي لتحسين أداء قطاع الكهرباء و)ب( الحلول الخاصة

 في المنشآت الصحية والمستشفيات في قطاع غزة. األسطح

في صورة  من شأن هذا المكون تجربة نموذج عمل مستدام لتجريبي المتجدد ألنظمة الطاقة الشمسية فوق األسطح:الصندوق ا  (أ)

ولن يكون  آلية صندوق متجدد لمساعدة األسر المعيشية والشركات الصغيرة والمتوسطة على تركيب ألواح شمسية على األسطح.

من شأنه مساندة عمالء من مستحقات عليهم  ماقيام المستفيدين بسداد  نإلنموذج العمل المشار إليه تأثير مضاعف فحسب إذ 

لتصميم وتوفير وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتقديم خدمة ما بعد البيع.  ةلكنه سيساند أيًضا تطوير السوق المحلي إضافيين،

هذا األثر. ونظًرا ألن هذه العملية في طور وستجري مساندة هذه اآللية من خالل برنامج التوعية وبناء القدرات لتحسين استدامة 

وتصحيح المسار، وسيتم توثيق ذلك من  تواصلالمالتجريب، فمن المتوقع أن تجري مراجعتها على نحو مستمر لضمان التحسين 

فوق خالل تقارير الدروس المستفادة الدورية. وسيتيح هذا الصندوق المتجدد مجموعة أوسع نطاقًا من أنظمة الطاقة الشمسية 

صلي ومن شأن هذا التمويل اإلضافي استكمال الموازنة المالية للمشروع األ كيلوواط أقصى. 10إلى  2.5تتراوح ما بين األسطح 

لتحسين أداء قطاع الكهرباء بهدف المساعدة في توفير عدد أكبر من وحدات الطاقة الشمسية مع التركيز بصورة خاصة على 

ونظًرا العتبار نقص الوعي والمعرفة لدى العمالء من المعوقات الرئيسية، سيقدم هذا التمويل  الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 لقائمين على أعمال التركيبات والمستخدمين النهائيين. اإلضافي مساندة مستهدفة لتدريب ا
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أن قطاع غزة سيكون إلى إذ تشير التقديرات  ؛الشواغل البيئية والصحية الرئيسية أحدتمثل هذه النقطة  إدارة نفايات البطاريات: 

للطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيزيد معدل ومع اإلمكانات القوية  به أكثر من نصف مليون بطارية ميتة ومعاد تدويرها وجديدة.

ومما يؤسف له عدم إمكانية إخراج هذه البطاريات من غزة بسبب االعتبارات األمنية اإلسرائيلية. ومن  نمو واردات البطاريات.

وتخزينها  شأن هذا التمويل اإلضافي في إطار مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء إعداد مشروع جديد لتحسين تدوير البطاريات

وقد تم االنتهاء من مسح  وتحديد خيارات التمويل لتنفيذ هذا المشروع. غزة،وإدارة نفاياتها من خالل الورش الموجودة في قطاع 

مبدئي للورش الموجودة وتم الوقوف على بعض الفرص إلدخال التحسينات المطلوبة. وهذا لن يفي بااللتزام الوارد في إطار 

 وشركة توزيعأن يساند جهود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية  جتماعية فحسب، بل من الممكن أيًضااإلدارة البيئية واال

 والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الرامية إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية في غزة. كهرباء محافظات غزة

 

د من حلول أنظمة الطاقة الشمسية فوق األسطح. ويقوم تقريبًا يمكن أن تستفي عيادة 51ومستشفى  14يضم قطاع غزة حوالي  (ب)

ويتم تحديد  عيادات طبية. 5الصندوق االستئماني البرامجي التابع للبنك الدولي حاليًا بتمويل أعمال التقييم الخاصة بمستشفى واحد و

زارة الصحة، ومنظمة وفلسطينية، والمستشفيات ذات األولوية والمنشآت الصحية بالتشاور مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ال

ومن المتوقع أن تستفيد المنشآت الصحية بصورة مثالية من الطاقة الشمسية  الصحة العالمية، وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة.

 وبناء عليه، سيساند هذا التمويل اإلضافي ما يلي:  عن طريق استبدال نظم اإلضاءة ومعدات التبريد.

 كيلوواط أقصى في مستشفى ناصر كأول مستشفى تجريبي. 650تحديد نظام مقترح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة  (1

كيلوواط أقصى(، ومن الممكن أن يحظى بمساندة إضافية من مشروع  250وتساند منظمة الصحة العالمية هذا النظام )

كيلوواط أقصى من مشروع تحسين  200كيلوواط أقصى ) 400ن أداء قطاع الكهرباء لتركيب نظام يصل إلى تحسي

 أقصى من التمويل اإلضافي(؛ كيلوواط 200وأداء قطاع الكهرباء 

 عيادات صحية؛ 5تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على األسطح فيما يصل إلى  (2

 من المنشآت الصحية والمستشفيات. التدريب وبناء القدرات لفرق العمل الهندسي  (3

 

يخصص هذا التمويل اإلضافي موازنة مالية أكبر لمساندة المساعدة الفنية بهدف توجيه  : المساعدة الفنية وبناء القدرات وإدارة المشروع:4المكون  .9

النشاط لالهتمام من جانب أصحاب المصلحة ويستجيب هذا  الموارد للتقييمات الفنية ودراسات الجدوى إلعداد سلسلة مشروعات عالية األولوية.

ية الرئيسيين في تحديد المشروعات ذات األولوية وإعداد سلسلة مشروعات جاهزة للتنفيذ من أجل الحصول على التمويل المحتمل من شركاء التنم

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  لموظفي والقطاع الخاص. وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل هذا المكون على مساندة ورش العمل والدورات التدريبية

إلى  المشروع،الكهرباء، ومساندة الموظفين األساسيين من وحدة إدارة  وشركات توزيعالوطنية للكهرباء ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء  وشركة النقل

 ثناء التنفيذ.جانب تعيين موظفين متخصصين )على سبيل المثال، في نظام معلومات اإلدارة( لمساندة المشروع أ

 

 ه. التنفيذ

 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

لـسلطة الطاقة تعتبر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن هذا المشروع. وستقدم وحدة إدارة المشروع التابعة  .10

وستتلقى  بأعمال التنسيق بوجه عام من أجل التنفيذ وستكون مسؤولة عن تنفيذ جميع المكونات األربعة.والموارد الطبيعية الفلسطينية المساندة وستقوم 

م قطاع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مساندة في التنفيذ من مؤسسات قطاع الطاقة، وهي شركة النقل الوطنية للكهرباء، ومجلس تنظي

 في الضفة الغربية وغزة. الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء،

  .   
 و. موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إن كانت معروفة( 

 

منطقة ستستهدف أنشطة المشروع شركات توزيع الكهرباء )مثل شركة توزيع كهرباء غزة، وشركة كهرباء الشمال، وشركة كهرباء الخليل( التي تغطي ال

كية وأنظمة الطاقة أي المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيتضمن هذا المشروع تعميم العدادات الذ غزة،الجغرافية بأكملها في الضفة الغربية وقطاع 

في قطاع غزة وسيتم والعيادات الصحية  ىالمستشفكون يوسوزيع الكهرباء. التي تغطيها شركات ت في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة الشمسية فوق األسطح

 بعد إجراء تقييم فني. ااختياره
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 السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل يراز. خب

 

 هيلين شهرياري، أخصائية شؤون اجتماعية

 بيئية زياد أبو حسنين، أخصائي شؤون

 

 

 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها

 SAFEGUARD_TBL 

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟ السياسات الوقائية

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -البيئي التقييم 

(OP/BP 4.01) 
 نعم

( وفق سياسة عمليات البنك اءيُصنف المشروع األصلي ضمن الفئة )ب

تمويل المشروع على إجراءات تدخلية  (. وسيشتملOP 4.01الدولي )

لتركيب ألواح الطاقة الكهروضوئية على األسطح، وعدادات ذكية، 

لتشغيل المحطات الفرعية، فضال عن تركيب عدادات أخرى وتجهيزات 

في الشبكات. وتعد اآلثار البيئية لتلك اإلجراءات التدخلية محدودة وتتسم 

بالصبغة المحلية ويسهل تخفيفها، وهي بالدرجة األولى الصحة 

 والسالمة المهنية المرتبطة بالعمال أثناء أعمال اإلنشاءات والصيانة.

ناء التشغيل، أن تتولد نفايات بطاريات، وسيقدم ومن المتوقع، أث

المشروع المساعدة الفنية لمعالجة نفايات البطاريات الرصاص في غزة 

نفايات البطاريات  من خالل تحديث قدرات الورش الموجودة لمعالجة

تحديد المواقع الدقيقة  ،كاملبشكل  ،يتمسوإعادة تدويرها. ونظرا ألنه 

مرحلة تنفيذ المشروع، فقد تم إعداد إطار للمشرعات الفرعية خالل 

لإلدارة البيئية واالجتماعية والتشاور مع الجهة المستفيدة، ووافق عليه 

. 2017قبل التقييم المسبق في مارس/آذار  البنك، وسيتم اإلفصاح عنه

دارة اإلولغرض هذا التمويل اإلضافي، ستتم إعادة اإلفصاح عن إطار 

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  ا على موقعالبيئية واالجتماعية محليً 

 .2018الفلسطينية على شبكة اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 

وسيمول هذا التمويل اإلضافي أنشطة مماثلة في قطاع غزة لتركيب 

األلواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني السكنية والعيادات 

وسطة. وسيحدد تقييم الجدوى والمستشفيات والشركات الصغيرة والمت

الطرف المتعامل  المواقع الدقيقة للمستفيدين، وبمجرد تحديدها، سيقوم

مع البنك بإعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية المحددة وفقًا لمتطلبات 

وستحدد خطط اإلدارة البيئية  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

كما ستبين إجراءات  موقع محدد،واالجتماعية المخاطر المرتبطة بكل 

كما سيمول هذا المشروع أيًضا تحديث  التخفيف لمعالجة هذه المخاطر.

الخطط الرئيسية لشركات التوزيع في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

الشروط المرجعية )المهام واالختصاصات( أحكاًما لضمان  وستتضمن

لرئيسية على نحو إدراج االعتبارات االجتماعية والبيئية في الخطط ا

 صحيح.

منشور سياسة  - معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص

 (OP/BP 4.03) إجراءات البنك/العمليات
 .أي أنشطة للمشروع بتنفيذلن يقوم القطاع الخاص  ال

 إجراءات البنك/منشور سياسة العمليات -الموائل الطبيعية 

(OP/BP 4.04) 
 ال

التركيبات وأشغال اإلنشاءات في مناطق حضرية، وال من المتوقع تنفيذ 

 يتوقع أن تتأثر الموائل الطبيعية بأنشطة المشروع.

 إجراءات البنك/منشور سياسة العمليات -الغابات 

(OP/BP 4.36) 
 ال

من المتوقع تنفيذ التركيبات وأشغال اإلنشاءات في مناطق حضرية، وال 

 المشروع.يتوقع أن تتأثر الغابات بأنشطة 
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 ات لمكافحة اآلفات. ا المشروع شراء أي مبيدات أو معدال يمول هذ ال (OP 4.09) منشور سياسة العمليات - مكافحة اآلفات

منشور سياسة  -الموارد الحضارية المادية 

 (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )
 ال

ة من غير المتوقع أن تؤثر أنشطة المشروع على أية موارد حضاري

 مادية.

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -الشعوب األصلية 

(OP/BP 4.10) 
 .لن تؤثر أنشطة هذا المشروع على الشعوب األصلية ال

منشور سياسة العمليات/إجراءات  -إعادة التوطين القسرية 

 (OP/BP 4.12البنك )
 ال

 OPالتوطين )ال يفعّل المشروع سياسة البنك الدولي المعنية بإعادة 

وتقتصر األشغال المدنية المطلوبة على أماكن تركيب ألواح  (.4.12

الطاقة الشمسية على أسطح الوحدات السكنية الموجودة في قطاع غزة 

تجربة نموذج األعمال  3وستتم في إطار المكون  على أساس تجريبي.

ويهدف هذا  األسطح.الخاص بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على 

شرائح الدخل في  جميعج إلى خفض العوائق القائمة أمام مشاركة النموذ

وعلى الرغم من عدم تفعيل سياسة  هذا المشروع، بما في ذلك الفقراء.

 ، فقد تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية،((OP 4.12العمليات 

 المشروعاتوسيتفحص مسؤولو اإلجراءات الوقائية بوحدة التنفيذ جميع 

 ية لضمان التزامها باإلجراءات البيئية واالجتماعية.الفرع

سالمة السدود، منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

(OP/BP 4.37) 
 ليس للمشروع أي أثر على أي سدود. ال

المشروعات على مجاري المياه الدولية، منشور سياسة 

 (OP/BP 7.50العمليات/إجراءات البنك )
 وع أي أعمال على المجاري المائية الدولية. ال تتضمن أنشطة المشر ال

منشور  -المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها 

 (OP/BP 7.60) سياسة العمليات/إجراءات البنك
 ال يوجد ال

 

 

 قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها

 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 
 واإلجراءات الوقائية األساسيةأ. موجز لقضايا السياسات 

 

د واشرح أي آثار محتملة واسعة النط1 اق وكبيرة و/أو . اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية. ثم حد ِّ

 . يمكن إزالتها ناتجة عن المشروعال

لتركيب وحدات خاليا طاقة كهروضوئية على األسطح في غزة، وعدادات ذكية، وتجهيزات لتشغيل المحطات سيشتمل تمويل المشروع على إجراءات تدخلية 

خلية محدودة وتتسم الفرعية، فضال عن تركيب عدادات أخرى في الشبكات الخاصة بشركات التوزيع في الضفة الغربية. وتعد اآلثار البيئية لتلك اإلجراءات التد

تخفيفها أثناء أعمال اإلنشاءات والتشغيل، ويشمل ذلك الضوضاء والغبار وانقطاع الخدمات والمخاطر على الصحة والسالمة والتخلص بالصبغة المحلية ويسهل 

ا ، وهو م“ اءب( المعنية بالتقييم البيئي، ويُصنف المشروع ضمن الفئة "OP 4.01وسيؤدي المشروع إلى تفعيل سياسة عمليات البنك ) من نفايات البطاريات.

تحديد المواقع الدقيقة للمشروعات الفرعية خالل مرحلة تنفيذ المشروع، فقد تم إعداد إطار لإلدارة البيئية  كامل;سيتم بشكل  هيتطلب تقييماً جزئياً فقط. ونظرا ألن

سلطة الطاقة  البنك، وتم اإلفصاح عنه على موقع، ووافق عليه 2017واالجتماعية والتشاور بشأنه مع الجهة المستفيدة )المتعاملة مع البنك( في مارس/آذار 

هجية فحص للمشاريع والموارد الطبيعية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت. ويشتمل هذا اإلطار على تدابير مقترحة للتخفيف من المخاطر المحتملة، وكذلك على من

 تنفيذ إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. وبموجب إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، الفرعية استنادا إلى سياسات اإلجراءات الوقائية، وخطة للمتابعة وترتيبات

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على األسطح لمستشفى ناصر في  بيئية خاصة بمواقع المشروعات الفرعية، على سبيل المثال،سيتم إعداد خطط إدارة 

 والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة.مدينة غزة وغيرها من العيادات المختارة 

 

 .عة في المستقبل في منطقة المشروع. اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوق2

التخلص من من المتوقع تغيير قطع الغيار والبطاريات لوحدات الخاليا الشمسية كل ثالث سنوات. وينص إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على ضرورة 

شواغل البيئية والصحية ال أحدتمثل نفايات البطاريات والبطاريات وقطع الغيار على نحو سليم بيئيا لدى منشأة مرخصة وفقا لسلطة جودة البيئة الفلسطينية. 

أن قطاع غزة سيكون به أكثر من نصف مليون بطارية ميتة ومعاد تدويرها وجديدة. ومع اإلمكانات القوية للطاقة الشمسية  إلى إذ تشير التقديرات ؛الرئيسية

غزة بسبب االعتبارات األمنية اإلسرائيلية. ومن  الكهروضوئية، سيزيد معدل نمو واردات البطاريات. ومما يؤسف له عدم إمكانية إخراج هذه البطاريات من

ها من خالل الورش شأن هذا التمويل اإلضافي في إطار مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء إعداد مشروع جديد لتحسين تدوير البطاريات وتخزينها وإدارة نفايات

تم االنتهاء من مسح مبدئي للورش الموجودة وتم الوقوف على بعض الفرص إلدخال وتحديد خيارات التمويل لتنفيذ هذا المشروع. وقد  غزة،الموجودة في قطاع 
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أن يساند جهود سلطة الطاقة والموارد  التحسينات المطلوبة. وهذا لن يفي بااللتزام الوارد في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية فحسب، بل من الممكن أيًضا

 والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الرامية إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية في غزة. محافظات غزةكهرباء  وشركة توزيعالطبيعية الفلسطينية 

 

 . اشرح أي بدائل للمشروع )إذا كان مناسباً( تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها.3

 ال يوجد

 

م تقييماً لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصفها وتنفيذها.و. اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية. 4  قد ِّ

عن تنفيذ شروط وأحكام خطط اإلدارة المسؤولة عن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على األسطح مسؤولة  تعتبر شركات توزيع الكهرباء في غزة

وينطبق  واالجتماعية الخاصة بالمواقع والتخفيف من أي آثار سلبية أثناء أعمال اإلنشاءات والتشغيل، ويشمل ذلك مخاطر الصحة والسالمة المهنية، البيئية

كية والمعدات األخرى على الشبكات. وسلطة الطاقة والموارد الشيء نفسه على شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية التي تقوم بتركيب العدادات الذ

تم تعيين أخصائي بيئة مؤهل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية و الطبيعية الفلسطينية مسؤولة عن متابعة امتثال شركات التوزيع للشروط واألحكام ذات الصلة.

الفرعية، وتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية، والتواصل مع سلطة جودة البيئة حسب  تالمشروعاالفلسطينية/وحدة تنفيذ المشروع، وهو مسؤول عن فحص 

حكام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. وبوجه عام، فإن تصنيف ألولين المتعاقدين معها من الباطن شركات التوزيع المستفيدة والمقا امتثالاالقتضاء، ومراقبة 

 أداء اإلجراءات الوقائية واالمتثال أثناء فترة التنفيذ السابقة للمشروع األصلي مرض. 

 

د األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن 5 السياسات الوقائية، مع التركيز على السكان . حد ِّ

 المحتمل تضررهم من المشروع.

المستفيدة المباشرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية هي الجهة صاحبة المصلحة األساسية، أما شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وغزة فهي 

لطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن إطار اإلدارة وقامت وحدة إدارة المشروع/سلطة ا من المشروع.

وقبل االنتهاء من المجموعة  2019 آذار/القيام بذلك مرة أخرى خالل مارس ، وسيتم2017فبراير/شباط  البيئة، فيالبيئية واالجتماعية، وتضمن ذلك سلطة جودة 

شركات التوزيع المزيد من المشاورات بشأن أدوات المتابعة )أي خطط اإلدارة البيئية  ووفق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، ستجري األولى من المواقع.

مع األطراف المتضررة بمجرد تحديد هؤالء األطراف، ومن بينهم النساء والرجال وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها  واالجتماعية المحددة(

ة عندما يتم تحديد المجموعة األولى من المواقع. وسيتم ضمان اإلفصاح عن خطط اإلدارة البيئي 2019رجال وإناث أثناء تنفيذ المشروع، بداية من مارس/آذار 

دارة البيئية اإل. باإلضافة إلى ذلك، ستتم إعادة اإلفصاح عن إطار 2019واالجتماعية قبل بدء أعمال اإلنشاءات التي من المتوقع أن تكون في أغسطس/آب 

 .2018سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني  واالجتماعية محليًا على موقع

 

عن المعلومات أو  وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين وآراء ومالحظات المستفيدين، يجري إنشاء آلية لمعالجة المظالم كي يتسنى للمستفيدين والمواطنين البحث

جراءات وخطوات التعبير عن عدم تقديم االستفسارات أو تقديم الشكاوى. وستتم إحاطة األفراد )ويشمل ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة( واألسر المعيشية بإ

كما ستتضمن فاتورة الكهرباء رقم هاتف  وستتضمن حمالت التوعية طباعة نشرات توعوية وتوزيعها. الرضا والقنوات المعنية في سبيل تحقيق االنتصاف.

مساواة بين الجنسين، مما يضمن تيسير سبل وصول مركز االتصال لطلب المعلومات، وتوجيه االستفسارات، ورفع الشكاوى. وستراعي آلية معالجة المظالم ال

ستكون إجراءات التظلم بسيطة وستتم إدارتها على مستوى شركات توزيع الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية والمرأة إلى نظام رفع الشكاوى. 

  الفلسطينية.

 

  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 

 ب. متطلبات اإلفصاح )تنبيه مهم: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(

 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE التقييم البيئي/المراجعة البيئية/خطة اإلدارة البيئية/وغيرها 

 التقديم لغرض اإلفصاحتاريخ  تاريخ تلقي البنك للوثيقة
، تاريخ توزيع الموجز لفبالنسبة للمشاريع من الفئة أ

 الوافي للتقييم البيئي على المديرين التنفيذيين

  2017-مارس/آذار  20 2017-مارس/آذار  19

   

   اإلفصاح داخل البلد المعني

 الضفة الغربية وقطاع غزة 

 2017-مارس/آذار  19 

وتعليقاتمالحظات   
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سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية على  دارة البيئية واالجتماعية محليًا على موقعاإللغرض هذا التمويل اإلضافي، ستتم إعادة اإلفصاح عن إطار 

.2018شبكة اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني   
 

       
OPS_PM_PCR_TABLE 

 

تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات و/أو الموارد الحضارية المادية، تتم معالجة القضايا ذات الصلة واإلفصاح إذا أدى هذا المشروع إلى 

 عنها في إطار التقييم البيئي/ المراجعة البيئية/خطة اإلدارة البيئية.

 .واردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلكفي حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق ال 

سلطة  على موقع دارة البيئية واالجتماعيةاإلوستتم إعادة اإلفصاح عن إطار  تسري جميع أحكام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على هذا التمويل اإلضافي،

. وسيتم إعداد خطط إدارة بيئية واجتماعية خاصة بالمواقع المحددة 2018والموارد الطبيعية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني الطاقة 

لمستشفيات والشركات الصغيرة بناًء على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بمجرد تحديد المواقع الدقيقة أللواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية وا

   والمتوسطة على نحو تام.
 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 

نات ج. مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي )يتم استيفاؤه عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيفة بيا

 هام: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(اإلجراءات الوقائية المتكاملة( )تنبيه 

 

OPS_EA_COMP_TABLE ( منشور سياسة العمليات/إجراءات البنكOP/BP 4.01 )- التقييم البيئي 

  
 البيئية(؟هل يتطلب هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منفصل )بما في ذلك خطة اإلدارة 

   نعم
 قة عليه؟إذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت وحدة اإلدارة البيئية أو مدير قطاع الممارسات بمكتب المنطقة باستعراض تقرير التقييم البيئي والمواف

   نعم
 هل تم إدراج التكلفة وحدود المساءلة عن خطة إدارة شؤون البيئة ضمن االئتمان/القرض؟

            نعم
OPS_PDI_COMP_TABLE 

 

 سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات

 
 

 هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟

   نعم
مفهومتين ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة 

 الحكومية المحلية الوصول إليه؟

  نعم
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OPS_ALL_COMP_TABLE 

 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية

 
 

 بالسياسات الوقائية؟هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة 

   نعم
 هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟

   نعم
 هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع متابعة اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟

   نعم
 ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل تعكس الوثائق القانونية للمشروع ذلك على نحو كاٍف ومالئم؟هل تم االتفاق مع المقترض على 

  نعم
 

 مسؤول االتصال

 

 البنك الدولي 

 

 مونالي رانادي

 أخصائي أول شؤون طاقة
  

 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/الجهة المستفيدة 

 

 السلطة الفلسطينية(منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح 

 ليلى صبيح الغريب

 دائرة العالقات الدولية والمشاريع

 
 

 الهيئات المسؤولة عن التنفيذ 

 

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية

 ظافر ملحم

 رئيس مجلس اإلدارة باإلنابة

zafer.milhem@menr.org 
 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/projects: موقع الويب

 

 

http://www.worldbank.org/projects
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 الموافقة 

 

 مونالي رانادي فريق العمل: رئيس
 

 

 تمت الموافقة:

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  15 نينا تشي المعني باإلجراءات الوقائية: المستشار

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  15 إريك ماغنوس فيرنستروم مدير قطاع الممارسات:

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  19 مارينا ويس المدير القطري:
 

   
 


