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 المعلومات األساسية
 

 أ. البيانات األساسية للمشروع 
 اسم المشروع األم )إن وجد(: اسم المشروع  الرقم التعريفي  الُقطر 

الضففففففففففففففففففففففة الف فربفيفففففففة 
 وقطاع غزة 

P168739  :برنفففامح تحليفففة الميفففاة المركزيفففة  ي غزة
 المرحلة األولى لألعمال التعاونية

 

التاريخي التقديري للنظر  ي المشروع من  التاريخ التقديري للتقيم  المنطقة
 قبل مجلس اإلدارة 

 )الرئيس( مجال الممارسة

الشففففففففففففففر  األوسفففففففففففففف  
 وشمال إ ريقيا 

أكتوبر/ تشففففففففففففففرين   20
 2019األول 

 المياة  2019ديسمبر/ كانون األول  17

  الجهة المنفذة  جهة االقتراض  أداة التمويل 
تمويل المشففففففاري  أداة 

 االستثمارية
مففففنففففظففففمفففففففة الففففتففففحففففريففففر 
الفلسففففففففففففطينية ل ففففففففففففال  

 السلطة الفلسطينية 

  سلطة المياة الفلسطينية 

 
 المقترحة  يةو التنمهداف األ

المياة تعزيز قدرة سففلطة ، و ي منطقة المشففروع ي المقدمة للبلديات التي خدمت   الجملةمياة ذة األهداف  ي تحسففين جودة وكمية تتجسففد ه
 الفلسطينية.
المشروع،  طورها ي غزة لتش يل البنية التحتية التي    تزويد المياة بالجملة( إنشاء وحدة 1قدرة سلطة المياة الفلسطينية من خالل: ) ستتعزز

د ح تحسفففين مزو  برنام وتجريب( ت فففميم 3)ضففففة ال ربية،  ي ال بالجملةاألولوية لتزويد المياة  حق سفففتثمارات ذاتتطوير التخطي  لال(  2)
عزيز ، و ي تتحسففففففين جودة وكفاءة خدمات توزي  المياة ال ففففففالحة للشففففففربة  ي  يسففففففاعد مقدمي الخدممن شفففففف ن  أن   الخدمة الوطني الذي

 .تسديد تكاليف خدمات تزويد المياة بالجملةقدرتهم على 
تسففتو ي شففروظ منظمة  بالجملة( تو ير مياة 1يلي: )لمحا ظات الوسففطى والجنوبية  ي غزة ما لالبنية التحتية التي وضففعها المشففروع  تتي 

 ليوم  ي منطقة المشروع.للترًا للفرد  90 هاكمية متوسط بحيث يكون التزويد، أعدل لمياة الجملة( توزي  2، )ال حة العامة لشرب المياة
 

 المكونات
 غزة   يالوسطى الجنوبية و للمحا ظات  تزويد مياة الجملةتحسين 

 القدرات بناء
 إدارة المشروع ودعم التنفيذ
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 بماليين الدوالرات األمريكية( القيم الواردة أدناهعن  رُيعب  بيانات تمويل المشروع )

 ص الملخ  
 117.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع

 109.00 إجمالي التمويل
 0.00 للتنميةمنها مقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية 

 8.00 الفجوة التمويلية
 

 التفاصيل  
  تمويل من خارج مجموعة البنك الدولي

 60.00 تمويل من نظراء البنك الدولي لدى الجهة المقترضة
 60.00 الحكومة الوطنية
 49.00  ناديق استئمانية

 34.00 المانحين( ندو  الشراكة لتطوير البنى التحتية ) ندو  ائتماني متعدد 

 15.00 تمويل خاص
 

  ئة التقييم البيئي
 تقييم شامل -الفئة )أ(

 
 القرار 
 لمضي قدمًا بالتقييم والتفاوضالفريق ل المراجعة  وضت

 

 قرار آخر )حسب الحاجة( 

 ب. المقدمة والسياق

  القطري  سيا ال

عانت المناطق  لقد  .ةاعلالف  الخدمات العامةالمعقد والعالق في الضييييفة الةروية وإية إيصييييا   السييييياق السييييياسييييي  ض  يقو   .1
تؤثر القيود  و على مدار السفففنين.  المتتاليةو العنيفة ال فففراعات  السفففياسفففي )إقليميا ومحليا( ومن   راالسفففتقراالفلسفففطينية من عدم 

البنية   تو يرعلى القدرة على "مزدوجة االسففففتخدام"،   ل زة، بالتحديد تلك التي تعتبر اإلسففففرائيلية على مدخالت اإلنتار الرئيسففففة



 
 البنك الدولي   

 (P168739برنامج تحلية المياه المركزية في غزة: المرحلة األولى لألعمال التعاونية ) 
 

 

صفحة  427من    
2019حزيران،  3  

الخدمات. يتطلب نظام االسففتخدام المزدور  ي غزة موا قات إسففرائيلية منف ففلة ألنواع مختلفة من السففل    وتقديمالتحتية العامة 
-2007 الذي جرى بين   فففففففففففففراعالبعد  داخليا، أما   وتجاوز التكاليف، وغالبا ر ض الدخول. ،المقيدة، مما يسفففففففففففففبب الت خير

ل قد و   ، ي غزة م  حركة حماسسفففففففلطة األمر الواق  ما تزال الضففففففففة ال ربية، بينما  على ، تسفففففففيطر حركة  ت 2008  تشفففففففك 
حكومة سففلطة ، وتشففكيل يةسففرائيلاإلاالنتخابات  تضففم التي  التطورات هذة،  ا لمحادثات أ ضففلحا زً  التطورات السففياسففية األخيرة

مكانية تقديم خطة سالم.   لسطينية جديدة، وا 
مد االقت ففاد الفلسففطيني بشففكل لقد اعت .  2021و    2020  عامي   من المتوقع أن ينيلق االقتصيياد الفلسيي يني في الركود في .2

على    د قادرةولم تع ، ي السفففففففنوات األخيرةالضفففففففخمة، والتي انخفضفففففففت بشفففففففكل ملحو    المالية على تد قات التحويالت رئيس
،  20191عام  لجنة االت ففال المخ فف ففة التابعة للبنك الدولي  ي أيلول تقرير  بحسففبو عمال الضففعيفة. بيئة األ أثرتعويض 

يزانية السفففلطة عائدات المقا فففة بشفففدة م  بخ فففوصالمواجهة   قرار دالعقد األخير، قي    ي الوضففف  المالي تحسفففن اسفففتقراربعد  
بناء  بدأت حكومة إسففففرائيل ، 2018قانون  ي ن سفففف    عقب ت هذة المواجهةبدأو التسففففاع مت خرات اإلنفا .  االفلسففففطينية، مؤدي 

مليون دوالر أمريكي شفففففهريا من عائدات المقا فففففة التي تجمعها بالنيابة عن   12باقتطاع ما يقرب من  2019 ي آذار  علي  
ب ن عائدات المقا ففة  ، علماعلى هذا اإلجراء ردا ر ضففت السففلطة الفلسففطينية قبول التحويالت بمجملهاالسففلطة الفلسففطينية. 

ي المائة من مجمل الناتح المحلي، ونتح عن  قدانها    15و ي المائة من مجمل عائدات السففففففففلطة الفلسففففففففطينية  65تشففففففففكل  
السففففلطة الفلسففففطينية على تبني خطة إدارة مالية طارئة تضففففمنت د   رواتب مجتزئة   أجبر المالية  سففففيولةشففففديد على الضفففف    

 وتخفيضا  ي اإلنفا  على السل  والخدمات.
دوالر  5.5لغ البا ، ي المائة من الفلسفففطينيين تحت خ  الفقر 24 يقارب وق  ما .أثر مباشييرهشيياشيية اقتصيياد إية كان ل    .3

  2.9بمقدار أسففففوأ   كان مسففففتوى الفقرأن  أي –أحدث البيانات المتاحة( حسففففب  ) 2016/2017للفرد يوميا  ي الفترة ما بين 
،  2016/2017مي عفا  ي ازدادت الفجوة بين الضففففففففففففففففة ال ربيفة وغزة  عليفا ، وقفد2011ممفا كفان عليف   ي عفام نقطفة مئويفة 
إن   ي المائة.  9نسفففبت  كانت   حيثالضففففة ال ربية ب   ي المائة من السفففكان  ي غزة تحت خ  الفقر، مقارنة 46 حيث يعيش

وضفف  الفقر  ي الضفففة ال ربية حسففاس حتى لل ففدمات ال فف يرة  ي اإلنفا  المنزلي،  ي حين أن بغمكان أي ت ير  ي تد ق 
ر اهية السفففففففكان. عالوة على ذلك، اسفففففففتمر االرتفاع  ي معدل يؤثر بشفففففففكل ملحو   ي المسفففففففاعدات االجتماعية  ي غزة أن 
نقطة مئوية.   2.4 بمقدار 2017أعلى من معدل  ، وكان2018 ي المائة  ي   30.8البطالة  ي الضففففففففففة ال ربية وغزة وبلغ 

، مقارنة  2018 ي المائة من القوة العاملة عاطلين عن العمل  ي  52سففففففففففبب االرتفاع لقفزة قوية  ي غزة، حيث كان يرج  و 
بين اإلناث  ي المائة، بينما كانت النسففففبة أعلى  67.4 يينبل ت البطالة بين الشففففباب ال ز و . 2017 ي المائة  ي  44.4ب  
 ة لسفففو  العمل ي جاهز الو  الالزمة،  هاراتموال ،الحا فففالت على تعليم عالالعديد من النسفففاء  تبقي  حيث، 2( ي المائة 70.6)

 .3دون عمل

 
 .2019مراقبة اقت ادي من لجنة االت ال المخ  ة  تقرير 1
  الم در نفس . 2
 الدولي.  البنك  الماهرات،. مساعدة تقنية تعزيز  رص العمل للنساء الفلسطينيات 2018سميرة وآخرين  حلس،  3
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 نظرة عامة على ق اع الماء

 اسفففففففففي ي السفففففففففيا  السففففففففف   يالتحدي األكبر  يكمن يواج  ق اع الماء في الضييييييفة الةروية وإية تمديات منهجية تعيق ت وره. .4
التحديان المنهجيان اآلخران  ويتمثلالنوعية المقبولة. ب كميات كا ية من المياة و فففففففففففففول  من تو ر و  واالقت فففففففففففففادي الذي يحد  
طورت  لمواجهة هذة التحديات الممنهجة،و مقدمي الخدمة.   وتشفرذم ،ضفعف قدرة مؤسفسفات القطاع   ياللذان ي تيان  ي القمة 

بدعم من مجتم    ،2022-2017اسففففتراتيجية متوسففففطة المدى ( وخطة تنموية 2014قانون المياة )سففففلطة المياة الفلسففففطينية 
المانحين قانونين رئيسفففففففين تكميليين ناظمين للسفففففففياسفففففففة العامة لتحقيق تحول انتقالي مسفففففففتدام  ي القطاع. لقد دعم البنك هذة  

 .(P117443)رقم تعريف المشروع:  ااإل الحات تحت مشروع بناء قدرات قطاع المياة المنجز مؤخرً 
 

 بخصييوصالفلسيي يني المؤقت  –من االتفاق اإلسييرائيلي  40ير الموارد المائية في األراضييي الفلسيي ينية للمادة  ت و يخضييع  .5
ضففمنها ( تحت  رضففيات محددة، ومن 1995) 40ة لقد تمت  ففياغة الماد.  4الضييفة الةروية وق اع إية )اتفاقيات أوسييلو(

خالل مفاوضات قضايا المياة بتوس  وستحدد    ،إسرائيلية– لسطينيةتعاونية القضايا المتعلقة بتنمية المياة خالل عملية   معالجة
القيود  و توقف المفاوضففففففات السففففففياسففففففية أو آليات التعاون الفعال المتفق عليها، حد  كل من الوضفففففف  النهائي. بالرغم من ذلك، 
ومن تناقص  ،السففكاني النمو، بالرغم من 5 ة الفلسففطينية على تطوير م ففادر المياةمن القدر  المسففتمرة على الحركة والو ففول
 جودة م ادر المياة الحالية.

 
لقانون وزارة الحكم   تخضففففف   تزال ماوالتي ضفففففمن الهيكل البلدي  االخدمة دوائرً  يمزودمعظم  يعتبر .  الخدمة ديشييير مة ميو   .6

م وحفدات الحكم حج  كمرا ق ميفاة حفديثفة مسففففففففففففففتقلفة بفذاتهفا. عالوة على ذلفك، تُ الفذي يقيفد قفدرتهم على العمفل  1997المحلي 
 التي تشفتريها السفلطة الفلسفطينية مجمل المياة  المياة، مما يؤدي ل ياب اسفترداد تكلفةتد قات عائدات  عن المحلي عن التخلي

ضفففففة ال ربية وغزة عائدات كا ية لت طية  ي جمي  أنحاء ال 300الخدمة البالغ عددهم  غالبية مزودووال ينتح . 6من إسففففرائيل
 ي المائة من   30أقل من وتنطبق المقاييس المعيارية السففففترداد تكاليف التشفففف يل وال ففففيانة على تكلفة التشفففف يل وال ففففيانة. 

مزودي  ى تشففففرذم ل(. باإلضففففا ة إ1.2 تكلفة تشفففف يل نسففففبة تتجاوزأي من جمي  أنحاء الضفففففة ال ربية وغزة )مزودي الخدمة  
 يتراوح عدد المسفففففففففتفيدين من مزودو الخدمات ما  ( 1: )وال فففففففففالحيات الموكلة إليهم  وحجمهم، يما يتعلق بهيكليتهم، الخدمة  
ن آبارهم على مجمل الماء م ( تختلف م فففادر ح فففولهم على المياة،  بينما يح فففل منهم2، ) رد 600000إلى  200بين 

تنظيمهم المؤسفففسفففي بين إدارة ( ويراوح 3 ي المائة، ) 100 بنسفففبة  ء بالجملةعبر الشفففرا اعليه ، يح فففل آخرون منهمالخا فففة
 هيكلية الشركة. لوحيدة التي لديها. م لحة مياة القدس هي امجلس قروي، إدارة بلدية، ومجالس خدمات مشتركة

 
 

4strip-gaza-and-bank-west-agreement-interim-palestinian-resources/agreements/israeli-ationhttps://www.nad.ps/en/public  
5er.un.org/files/IsraelOPt_AgreedDocumentsOnMovementAccessGaza2005.pdfhttp://peacemaker.un.org/sites/peacemak  
 (السائبة)المزود اإلسرائيلي للمياة  ميكوروتتم شراؤها من  6

https://www.nad.ps/en/publication-resources/agreements/israeli-palestinian-interim-agreement-west-bank-and-gaza-strip
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IsraelOPt_AgreedDocumentsOnMovementAccessGaza2005.pdf
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السيييييياج الملقي على  دمة المياه في جميع أنماء الضيييييفة الةروية وإية سيييييي لتوفير خال يشيييييجع وال يعيي اإلعداد المؤسييييي  .7
  70لما نسبت  دوائر المياة( مسؤولية تو ير المياة وخدمات النظا ة   إجماالالخدمة  ي البلديات ) ومزود يتولىلعائدات المياه.  

من    ي المائة 15لما نسفبت  وتقدم م فلحة مياة القدس الخدمة   ،مليون(  ي الضففة ال ربية وغزة 3.7من الشفعب )  ي المائة
المتبقية. وبما أن عائدات   ي المائة 15نسففففففففبة السففففففففكان. ت طي المجالس القروية، مجالس الخدمات المشففففففففتركة والتعاونيات 

 ي المائة(،  هي غالبا ما تسففففففتخدم لتمويل خدمات بلدية أخرى )مثل   50أكثر من المياة وخدمات النظا ة من ح ففففففة كبيرة )
العديد من مزودي الخدمة مجمل  واتير المياة مما يفاقم  يسففففففددال و  ،.( ففففففيانة الطر ، إلخو جم  النفايات، و إضففففففاءة الطر ، 

 النقص/الق ور  ي استرداد التكاليف  ي قطاع المياة.
 

 ، ( سففلطة المياة الفلسففطينية1الوطني مؤسففسففتان: )توجد على المسففتوى ات في الق اع.  يمدد قانون المياه األدوار والمسيؤولي .8
الذي ينظم    لس تنظيم قطاع المياة المسففففتقلمج( 2، و )ةوتطوير للقطاع    تخطي ال و ،وهي المسففففؤولة عن إدارة م ففففادر المياة

المياة بالجملة لمزودي   تزويد مسففؤول عن ثالثكيان وسففتنشفف  الحقا شففركة المياة الوطنية كويراقب عمل مزودي خدمة المياة. 
على المسفتوى الوطني عبر عدد محدود من مرا ق المياة اإلقليمية والتي سفتتشفكل من    الخدمة. ي فور القانون إي فال الخدمة

 )دوائر المياة  ي وحدات الحكم المحلي(. تجم  مزودي الخدمة الحاليين
 

( تحسفففففين اإلدارة التكاملية والتنمية المسفففففتدامة لم فففففادر قطاع 1)  سييية الخمسييية أهداف الخ ة التنموية االسيييتراتيجية الرئي .9
( تحسففففين خدمات 3ل للمياة، )عادالتوزي  الضففففمان و وموثوقية خدمات تزويد المياة،  ،اسففففتمراريةو ( تحسففففين جودة، 2المياة، )
( تطوير مؤسففففسففففات قطاع المياة لتعزيز  4وا عادة االسففففتخدام، ) ،، بما  ي ذلك التجمي ، والمعالجةال ففففحي  ال ففففرفوهيكلية 

 ( تحسين االستدامة المالية لمزودي الخدمة.5الحكم الرشيد ضمن إطار قانوني ومؤسسي متكامل، )
 

. التنموية االسيييتراتيجية خ ة  الوالمقائق السيييياسيييية من الت بيق الكامل لقانون المياه و نقص القدرات    فقد مد    خالفا ل لك، .10
قد تمت إعاقة  اعلية سلطة المياة الفلسطينية، بشكل خاص  ي غزة، بسبب االنقسام السياسي بين حركتي  ت  وحماس، وما ل

إلنشاء شركة  2017آذار لعام دة خارطة طريق  ي   ي غزة. وضعت سلطة المياة الفلسطينة مسو    تبع  من إنشاء هيكل مواز  
 ي ضفففففففوء هذة المعيقات،   خذ قرار حتى اآلن حيال تطبيقها.ت  ال ربية الحالية، ولكن لم يُ المياة الوطنية من دائرة مياة الضففففففففة  

ة لمالية  ي القطاع هشففففف  سفففففتبقى التد قات او   هداف الطموحة لخطة تطوير القطاع،تحقق تقدم محدود حتى اآلن  ي تحقيق األ
 .ل كاملتفعيل قانون المياة والخطة التنموية االستراتيجية بشكدون وغير مجدية 

 
مليون   70عبئا سيينويا يبل     في التسييييا الملقي لعائدات المياه  قصييورالاسييترداد التكاليا المتدني و تسييبب    إضييافة ل لك، .11

ب بد عات غير م طاة من قبل ت طي السففففلطة الفلسففففطينية هذا العجز المرك  على مالية السيييل ة الفلسييي ينية.  دوالر أمريكي 
التشفففففففف يلية  ( التكاليف3( الكهرباء المسففففففففتهلكة، )2( مشففففففففتريات المياة بالجملة من إسففففففففرائيل، )1: )لكل منمزودي الخدمات  
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  20187مليون دوالر أمريكي  ي   55. بل ت هذة اإلعانات المالية  ي الضفة ال ربية لمحطات معالجة مياة ال رف ال حي
دوالر أمريكي   7.7مليون دوالر أمريكي  ي غزة )مفا يعفادل  15والرا أمريكفا للفرد(، بينمفا و ففففففففففففففلفت إلى د 18.3)مفا يعفادل 

 للفرد(.
 

 ق اع المياه في إية

مالة المياه في إية أكثر تمديا، ميث يتم تيويد مياه إير صيييييييالمة للشيييييييرب عبر الشيييييييبكات البلدية وعلى األإلب يعتمد  .12
المياة الجو ية من   خاضيييعين للتنظيم على ن اق صيييةير.الالخدمات الخاصييية المكلفين وإير   من ميودي  الجميع على مياه

. انخفض معدل 8إعادة التعبئة ي  الذي يعتمد على مياة األمطار   ،م در المياة الرئيس  ي غزةهي الخزان الجو ي الساحلي 
نسففففففبة ومعدل حجم إعادة التعبئة ب انخفض و  ي المائة،  30-20خيرة  ي غزة بين األمطار السففففففنوي  ي السففففففنوات الخمس األ

مليون متر   180ر )بما يقدلزيادة ملوحة الخزان الجو ي أدى الطلب المتزايد و رظ ضففففخ المياة الجو ية  و   ي المائة، 10-20
،  260 بار البلدية والتي يبلغ عددهامسفففففففففتويات الملوحة والنترات  ي معظم اآل كانت كارثة بيئية.جاعال من  مكعب سفففففففففنويا( 

ب ن ملوحة المياة الجو ية المسففتخدمة للتوزي    2018أعلى من معايير منظمة ال ففحة العالمية. بينت معايير جودة المياة  ي  
ذبة المياة العوتمتزر  .9مل م للتر )مل م/ل( من مجمل المواد ال فلبة الذائبة 3000-880 ما بينعبر الشفبكات البلدية كانت 

حة. المياة و لمرتفعة الم بشفففففففكل غير مالئم م  المياة الجو ية 10مليون متر مكعب سفففففففنويا( 10)حاليا المشفففففففتراة من إسفففففففرائيل 
من السففكان مرتبطين   ي المائة  95الممزوجة غير  ففالحة لالسففتخدام اآلدمي وال توزع بعدالة. كنتيجة لذلك، وبالرغم من أن 

 ي المائة، مقارنة بمعدل إمكانية الو ففففففففول  1بشففففففففبكة األنابيب،  غن إمكانية الو ففففففففول لمياة الشففففففففرب ذات الجودة هي  ق   
 ي المائة من مياة الشففففرب المسففففتهلكة  ي غزة بالناقالت عن   97   يتم تزويد ما نسففففبت هي أن عام. النتيجة  20العالمي قبل 

عين لتنظيم ممنهح  خاضفف ق مزودي الخدمات الخا ففين على نطا   فف ير أو من قبل منظمات غير حكومية. إنهم غير ي طر 
 بينما ت تي االحتياجات العاجلة ل زة 11.ة(ضفففففعاف تكلفة التزويد الحكومي أعة  والتكلفة )غالبا سفففففب   ، يما يتعلق بالضفففففخ، الجودة

 غن التحديات  ي الضففففففة ال ربية  يما يتعلق بنقص المياة وتزويد المياة بالجملة لها نفس  ي مركز اهتمام المشفففففروع المقترح، 
 األهمية.

 

 
يتم تخ يص  غزة،مليون دوالر أمريكي لدعم محطات معالجة مياة ال رف.  ي  15وأمريكي  ي الضفة ال ربية لشراء المياة بالجملة من إسرائيل  دوالرمليون  40 7

 ماليين دوالر لدعم معالجة مياة ال رف ال حي والكهرباء. 5ومن إسرائيل  السائبةماليين دوالر أمريكي للمياة  10
 .المياة على الحفا   ي ةوتشمل مالم  رئيس المجتم ،بالتعاون م  البلديات حمالت توعية منتظمة تر   حساسية  الفلسطينيةتنفذ سلطة المياة  لذلك،باإلضا ة  8
ملغ  600إلى  300بين  جيد، لتر؛ملغ /  300أقل من  ممتازة،:  يليالمبادئ التوجيهية لمنظمة ال حة العالمية  يما يتعلق بمستويات المواد ال لبة الذائبة هي كما  9

 ملغ / لتر  1200أكبر من  مقبول،وغير  لتر؛مل م /  1200و 900بين   قير،  لتر؛ملليجرام /  900و 600 عادل، لتر؛ /
 مليون متر مكعب للمحا ظات الجنوبية والوسطى  5و الشمالية؛ماليين متر مكعب لمدينة غزة والمحا ظات  5يتم حاليًا تو ير المياة المشتراة من إسرائيل بواق   10
 WASH Poverty Diagnostic، 2017ال ربية وغزة   الضفة 11
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من العوائيل في إية راضيييييييييين عن موثوقيية وجودة تيوييد الميياه، مع القلييل من الفروقيات أو  فقط في الميائية 36إجمياال،  .13
و رة المياة، بكل األحوال، تؤثر على الرجال والنسففففففاء بشففففففكل مختلف، م  أن .  12انعدامها بين أرواب العوائل ال كور واإلناث

ت الفقيرة والميفاة غير الكفا يفة هي من بين  مفاالحمفا  النسففففففففففففففاء يتف ثرن بطر  متعفددة بنفاء على موقعهن  ي دورة حيفاتهن. مرا ق
، اإلنجاب ي  ي سن أيام عمل." بالنسبة للنساء العامالت واللوات  النساء تيات من المدارس بعد البلوغ وتفويتأسباب "تسرب الف

المعاناة المنزلية   يدو ي تحقيق الت يير يز  دور القطاع  ي إسففففففماع اآلراء،محدودية و الو ففففففول لمياة نظيفة وموثوقة   غن شفففففف 
 .13على تمكينهن ومكانتهن االجتماعية  ويؤثر سلبا

 
في الضيفة وإية تصينا   اف، ومخا ر درجات المراة الشيديدةتتعرض الضيفة الةروية وإية ماليا، لمخا ر  بيعية مثل الجف .14

ير المناخي ب ن ازدياد متوسففففف  درجات يتوق  الفريق الدولي المعني بالت  .وسيييييسييييتمر وجود ه ه المخا ر مسييييتقبال  "عالية"
ما  والذي يبلغ تقريبا  -السففنوي  العالمي  االحتباسالحرارة السففنوي عبر القرن  ي الضفففة ال ربية وغزة سففيكون أكبر من متوسفف  

وزيادة خطر تكرار وشففففدة الجفاف. هناك   ،مشففففاب  لجمي  الف ففففول احتباسم  معدل   – سففففلسففففيوسدرجة   5.1إلى  2.2بين 
، لتعرض الممتد لدرجات حرارة شففففففففديدةعلى األقل  ترة زمنية واحدة من اسففففففففيمر     ي المائة ب ن  25عن  اد نسففففففففبتهتزي   خطورة

منذ  تناقص  ي الضفففففة ال ربية وغزة آخذة بال  زالت األمطار وماتؤدي لضفففف   حراري،  ي السففففنوات الخمس القادمة. والتي سفففف 
التاريخي. من المتوق  أن يسففففتمر االنخفاض  ي متوسفففف  سففففقوظ األمطار   متوسففففطهالمسففففتويات تحت   وو ففففلت مطل  القرن 

ندرة المياة بشففففففدة، وي ففففففب  الجفاف أكثر تكرارا، وتتزايد  ي المائة(.  30)وا ففففففال ارتفاعا ل اية  2050السففففففنوي حتى سففففففنة  
سفففينتح عن  المزيد  سفففيؤثر هذا التحدي على سفففكان غزة بشفففكل ملحو  و و   ،""عال  ب ن  مخاطر األمن المائي مسفففتوى  فففنف  ي و 

 الحاجة لتحقيق توزي  أكثر  اعلية للمياة. يسل  الضوء علىنادرة، وبذلك   تعتبر  ي الوقت الحالي  من الض وظ على م ادر

 

 المشروع المقترح

الييادة الملموظة في ال لب و   ،في إية  الميمنجودة المياه  تدني  المشروع المقترح هو جيء من جهد دولي منسق لمواجهة   .15
 .2030مليون متر مكعب في السييينة بملو     145يصيييل تقريبا  أن   المتوقع على المدى المتوسيييط، والمخ ط ل   المنيلي
البنك األوروبي لالسفتثمار،  و الشفراكة م  المفوضفية األوروبية، رنامح غزة المركزي لتحلية المياة ب السفلطة الفلسفطينية ب    فاغت

المياة جمي  أرجاء حلية  ي طي برنامح غزة المركزي لت . والبنك الدولي ،البنك اإلسففففففالمي للتنميةو االتحاد من أجل المتوسفففففف ، و 
نة لكل سففف ة  مليون متر مكعب من المياة المحال   55( إنشفففاء محطة تحلية بقدرة أولية إلنتار 1ن: )مركبين رئيسفففي  غزة ويشفففمل
المياة   لنقل ومزرللتخزين   تاشففففففمالي، يشففففففمل خزان  –ناقل للمياة جنوبي  ( إنشففففففاء2)ن مضففففففاعفتها  ي المسففففففتقبل، والتي يمك

 
)جمعت هذة البيانات  ي  2017 حزيرات غزة،ت ومحفزات األداء  ي الضفة ال ربية وقطاع : تقييم نتائح تقديم الخدماالفلسطينيةالحكومة المحلية   أداء 12

2016/2017.) 
 الدولي.  البنك. والجندرية المياة: نظرة على المرتف ، المور  2018. مايتري  داس، 13
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طابق معايير منظمة ال ففففففففففحة العالمية للمياة المنقولة. يشففففففففففار  ر مياة ت ي تو ل  بما يتالئم م  م ففففففففففادر المياة الجو ية ،المحالة
 ي  ريعيبي برنفامح خفض ميفاة غير د األورو كجزء من هفذا المكون، يمول االتحفاو  "14.التعفاونيفةلمكون الثفاني ب "األعمفال ل

 .استخدام المياة الممزوجة لتضخيم بلديات قطاع غزة الرئيسة
 

بماجة سييييييسيييييتةرق تيمين التمويل الم لوب لبرناما إية المركيي لتملية المياه عدة سييييينوات، تاركا أموا  المياه في إية   .16
 ي هذا السففففففيا ، دعم المجتم  الدولي بناء   .الجنووية والوسيييي ىوعلى وج  الخصييييوص في الممافظات  عاجلة للتمسييييين،  

مليون متر مكعب  ي السفففففففففنة كغجراء مرحلي لتخفيف  4.7جان تنت للتحلية على المدى الق فففففففففير    ففففففففف يرتي الحجممحطتين 
مليون متر مكعب إضففففا ية  ي السففففنة للمحا ظات  5تفاوضففففت سففففلطة المياة الفلسففففطينية على شففففراء  و الحتيار للمياة العذبة. ا

وبالرغم من مزر المشففففففففففروع  مليون متر مكعب.  10( من ما مجموع  ميكوروتالوسففففففففففطى والجنوبية  ي غزة من إسففففففففففرائيل )
المياة    غن  سففففففففيزود،  السففففففففنة من المياة الجو ية المالحة مليون متر مكعب  ي 15.3ادر المياة العذبة هذة م  المقترح لم فففففففف 

 على األقل، ميالترا للفرد يو  90م   15د( ر  870000 ي منطقة المشففففففففروع )م  عدد سففففففففكان يقدر  16لما مجموع   بالجملة 
أن هذة الفعاليات ستزيد تزويد مياة الشرب  ي منطقة المشروع،   ة ال حة العالمية لمياة الشرب. بمامعايير منظم بذلك محققا

 .لجفاف المتفاقم والحرارة الشديدةا-سير   المشروع مرونة المستفيدين للت ير المناخي
 

ليات تقوية مؤسففففسففففاتية موجهة تشففففمل العملية المقترحة  عا  في متانة اإلعداد المؤسيييسيييي للق اع.  أيضيييا سييييسيييهم المشيييروع .17
 شففركة المياة الوطنية واضففعة أسففاسففا مسففتقبليا متينا إلنشففاء  ،وحدة  فف يرة إلدارة عمليات تزويد المياة بالجملة  ي غزة إلنشففاء

حجر يضففففففا يضفففففف  المشففففففروع أ .و قا لقانون المياة  ربية وغزةغدارة وتشفففففف يل مجمل المياة  ي جمي  أنحاء الضفففففففة الب   مخولةال
 ي توجي  يسففففففاعد لبرنامح تحسففففففين خدمات وطني  وتجربةسففففففين أداء مزودي الخدمة عن طريق دعم الت ففففففميم االسففففففاس لتح

 التمويل.جمي  التدخالت المستقبلية الموجهة لتحسين إي ال خدمات المياة والنظا ة البلدية، ب ض النظر عن م در 
 

م  مت اسييييتقاءد للدروم المسييييتفادة من تنفي  المياه والنظافة السييييابقة الممولة من قبل البنك الدولي في إية عمليات .18  ، صييييُ
 القسم الثاني، تحت البند )ح( أدناة.يدمح المشروع دروسا متعددة مجدولة  ي . العملية المقترمة

 

 ية المقترمةوهداف التنماأل .ت

 
محطة غزة المركزية لتحلية مياة البحر المنفذة من خالل برنامح تزويد قطاع غزة البيئي لألعمال التعاونية تحت  وتقييم األثر  العطاءاتوثائق  الت اميم،تحضير  14

 (.P150494بالمياة الممول من البنك الدولي )رقم تعريف المشروع 
 بالمائة كانت من النساء.  49، 2017بناء على إح اء الجهاز المركزي لإلح اء الفلسطيني لعام  15
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 ية )من وثيقة تقييم المشروع(و التنماف هداأل

 الميودة للبلديات المخدومة في من قة المشروع وتعييي قدرة سل ة المياه الفلس ينية.الجملة تمسين جودة وكمية مياه . 21

التي  التحتية( إنشاء وحدة تزويد مياة بالجملة  ي غزة لتش يل البنية 1ستتحسن قدرة سلطة المياة الفلسطينية من خالل: ). 22
 وتجريب( ت ميم 3)ياة بالجملة  ي الضفة ال ربية، ( تطوير تخطي  أولويات االستثمار  ي تزويد الم2المشروع، )طورها 

الخدمة الذي سيساعد البلديات على تحسين  عالية خدمات توزي  مياة الشرب، وتعزير  يمزود  ءداأتحسين البرنامج الوطني ل
 دمات تزويد المياة بالجملة.قدراتها على الد   مقابل خ

لبي  ( تزويد مياة بالجملة ت 1التالي: )  المشففففففففففروع  ي المحا ظات الجنوبية والوسففففففففففطى ل زة  التي طورها سففففففففففتتي  البنية التحتية. 23
لترا  90 بمعدل كمية ( المزيد من التوزي  العادل للمياة بالجملة بتزويد2، )معايير منظمة ال ففحة العالمية لجودة مياة الشففرب

 للفرد  ي اليوم  ي منطقة المشروع.

 

 النتائح الرئيسة

 :من خالل قترحةية المو هداف التنماألتحقيق  تقييم سيكون . 24

 في غزه. المياة بالجملة تزويد وحدةإنجاز وتش يل  .أ
 تزويد المياة بالجملة. غزة حجم مجمل المياة المزودة للبلديات المستفيدة من قبل وحدة .ب 
 منظمة ال حة العالمية لمياة الشرب. لمعايير جودة الملوحة المحددة ل الجملة مياةالنسبة المئوية لعينات امتثال  .ت 
 مرتين  ي السنة.بمعدل الجملة  مياة تقرير وحدة غزة لتزويد مياة الجملة الخاص بجودةسلطة المياة الفلسطينية لشر ن  .ث 
 علي . ةم ادقالو الخدمة الوطني  مزودبرنامح تحسين ت ميم  .ر

 

 د. وصا المشروع

بناء البنية التحتية المائية الضففففففرورية من أجل تحقيق تزويد مياة بالجملة عن   (1: )، أهدا هاثالثة مكونات يشففففففمل المشففففففروع. 25
ين أداء مؤسففففسففففات القدرة لتحسفففف ( بناء 2طريق نقل ومزر المياة من الم ففففادر المختلفة  ي المحا ظات الجنوبية والوسففففطى، )

أكثر    على و ففففففففففف 2ويتب  أدناة و فففففففففففا للمكونات الثالثة، ويحتوي ملحق  ( تو ير إدارة مشففففففففففروع ودعم للتنفيذ. 3) مختارة،
 .تف يال
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 16 مليون دوالر أمريكي( 91)التكلفة التقديرية    تمسين تيويد المياه بالجملة لممافظات إية الجنووية والوس ىاألو مكون ال

من ثالثة م ففففادر مختلفة  المياةلتنفيذ نظام متكامل من ناقالت المياة والخزانات لنقل ومزر   أرب  باقات األولن المكو  يشففففمل . 26
بمنحفة موازيفة من   تفانممول 1.2و  1.1 الحزمتفان(. 4ق )أنظر الخفارطفة  ي ملحللو ففففففففففففففول لمسففففففففففففففتوى الملوحفة المرغوب 

 مليون دوالر أمريكي. 60يعادل بما  للتنمية االقت ادية العربية ي ندو  الكويت ال

وتزويففد ميففاة   ،تخزينو سففففففففففففففيعزز القففدرة على مزر،  مليون دوالر أمريكي( 48.00: نظففام النففاقففل الرئيس الجنوبي )1.1 الحزمففةأ. 
، من المتوق   2020 ي مطل   هاتنفيذمقدمة ومن المحتمل أن يبدأ  حزمةالشرب بالجملة لمحا ظات ر   وخان يونس. هذة ال

 .2023بحلول منت ف أن ينتهي 

د  ي سفتز  مليون دوالر أمريكي( 10.00: شفبكة تزويد مياة إضفا ية وأعمال تطوير لمحا ظات الوسفطى وخان يونس )1.2  الحزمةب. 
ي نقاظ ات ففال بني  مليون متر مكعب  ي السففنة من المياة العذبة مشففتراة من إسففرائيل   10من  القدرة على االسففتفادة الفعالة

، من المتوق  االنتهفاء من التنفيفذ  2020 ي مطل   هاتنفيفذمقفدمة ومن المحتمفل أن يبفدأ  حزمة. هذة السففففففففففففففعيفد وبني سففففففففففففففهيلفة
 .2023بحلول منت ف 

:  1.4 الحزمفةو  ،مليون دوالر أمريكي( 27.00وبيفة )تشففففففففففففففكيفل نظفام توزي  الميفاة  ي محفا ظفات غزة الجن دة ا: إعف 1.3 الحزمفةر. 
سففتعيد تشففكيل شففبكات التوزي  البلدية  مليون دوالر أمريكي 6.0نظام توزي  المياة  ي محا ظات غزة الوسففطى ) إعادة تشففكيل

على نحو  عال. وثائق  حيث تت فففففففففففل م  نظام المياة بالجملة الجديد لتمكينها من اسفففففففففففتقبال وتوزي  المياة الممزوجة بالجملة 
 شهرا. 30هي  الحزمتينبعد التقييم. مدة التنفيذ لكل من هاتين وستوا ل التقديم جاهزة  الحزمتينالعطاءات لكلتا 

 

 مليون دوالر أمريكي( 9.5الثاني  بناء القدرات )التكلفة التقديرية  المكون 

نظام الذي  حطة تحلية المياة صغييرة الحم م كا ية تضفمن تشف يل و فيانةالقدرة  ال لتحقيق ي المقام األول  المكون هذا   فم م. 27
ا ت ففميم برنامح المكون والحقًا أثناء التشفف يل وال ففيانة. وسففوف يدعم هذا  ينفذة المشففروع على المدى الق ففير تحسففين   أيضففً

 تقليفل الحفاجفة إلى الفدعم المفادي ل، و تقفديم الخفدمفات  ي الضففففففففففففففففة ال ربيفة وقطفاع غزة، وذلفك لتحسففففففففففففففين مزود الخفدمفة الوطني
 .ة ال ربيةلمياة  ي الضفلمجمل استثمارات ذات األولوية اال، باإلضا ة إلى إعداد للقطاع

 
االستثمار  ي البنى التحتية للمياة وال رف   المياة،ستزيد الباقات المدرجة تحت المكون األول المرونة لمواجهة الحرارة الشديدة والجفاف من خالل تنوي  م ادر  16

دارة م ادر المياة وال رف إدارة أ ضل و  ال حي، وتحسينات على جودة المياة وخدمات المياة. هذة اإلجراءات ستعزز مرونة المستفيدين حيال  ال حي،تش يل وا 
 الجفاف المتعاظم وارتفاع درجات الحرارة.  -المناخيالت ير  
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الت فففاميم    سفففيمولوالذي  مليون دوالر أمريكي( 1.0 ي غزة )  بالجملة: إنشفففاء وحدة تشففف يل إمدادات المياة 2.1الفرعي  مكون الأ. 
( التشفف يل وال ففيانة على المدى 1: )وسففتكون مسففؤوليات ، حدة خالل  ترة تنفيذ هذا المشففروعو الخارطة طريق إنشففاء  وسففينفذ
دارة مشفففففتريات 2) ،الق فففففير ( إدارة وتشففففف يل آبار المياة الجو ية  ي محا ظات وسففففف  3) مياة الجملة من إسفففففرائيل،( مراقبة وا 

(  5) ،( مزر م ادر المياة هذة للتوزي  والبي  بعد ذلك إلى البلديات )لمزودي الخدمة(4) ،وجنوب غزة الستخدامها  ي المزر
لفلسفففففطينية( لمبيعات المياة للبلديات. تماشفففففيًا م  خطة سفففففلطة المياة الفلسفففففطينية الفوترة والتح فففففيل )نيابة عن سفففففلطة المياة ا

ا ومسففؤولياتها لتكون مركز  إلنشففاء شففركة المياة الوطنية، سففتعمل هذة الوحدة  ي نهاية المطاف على زيادة أدواره األمدطويلة  
، سفيتم  في غزه وحدة تزويد المياة بالجملةن إنشفاء . وكجزء م2014شفركة المياة الوطنية المقترحة  ي قانون المياة لعام غزة ل

لواتي  تعزيز  رص توظيف اإلناث، وذلك لإلسففففففففتفادة من الموارد غير المسففففففففت لة والتي تمثلها النسففففففففاء ذوات التعليم العالي وال
 .الفرعي أيًضا دراسة سبل عيش بائعي المياة وتدابير التخفيف المحتملة مكون . سيمول هذا ال17المهارة الالزمة نلديه

هذا البرنامح ت فففميم    سفففيمول مليون دوالر أمريكي( 2.5) الوطني  مزود الخدمة تحسفففين: ت فففميم برنامح 2.2الفرعي  مكون الب. 
اع غزة. وسففففففيعمل البرنامح على  برنامح وطني لتحسففففففين األداء التشفففففف يلي والمالي لمقدمي الخدمة عبر الضفففففففة وال ربية وقط

خدمات المياة عن الخدمات تقديم (   فففل 2) ،( دعم مزودي الخدمة لر   سفففلم األداء1للحوا ز ووذلك لهدف: )إطار  وضففف  
لتحقيق المسففففففتوى المطلوب والعمل على إنشففففففاء المرا ق  عند االقتضففففففاء  ( دعم تجمعات مزودي الخدمة3) ،األخرى للبلديات

، إما من خالل العقود القائمة على األداء قطاعين العام والخاص قدر اإلمكانبين ال المستقبلية  )د( تعزيز الشراكات ،اإلقليمية
أو من خالل عقود إداريفة أكثر شففففففففففففففمواًل. وكجزء  ،والتجمي  ،الفوترةو ، عفدادات الميفاةقراءة  و ، خفض الميفاة التي ال تفدر عفائفدال

 ي غزة المسفففففتهد ة  أ( البلديات  كل من: لتحسفففففين اسفففففترداد التكاليف  ي التجريبيةتدابير ، سفففففيتم اختبار البرنامحمن تطوير ال
الفرعي  مكون و ب( مقدمي الخدمة المختارين  ي الضفففففة ال ربية. سففففيشففففمل هذا ال  .األول مكون بتحسففففين البنية التحتية  ي ال

تهلكين  ي كل من مناقشفات السفياسفات حول ولضفمان و فول  فوت المسف  ،دعم البلديات إلشفراك المسفتهلكين  ي هذة العملية
 ي االنخراظ م  مستهلكي المياة.   ،للبلديات التقنيةالتدريب، م  استكمال المساعدة    كيفية تطوير البرنامح، إضا ًة إلى شمول

تمكين  المجموعات النسففائية  ي ت ففميم البرنامح، وذلك إلسففتكشففاف  رص   توارتباطًا بهذة اإلجراءات، سففيتم اسففتشففارة ممثال
هناك إتفا  و م  القطاع الخاص.   خالقةإلمدادات المياة وال ففففرف ال ففففحي من خالل شففففراكات   ةالشففففابات  ي سففففلسففففة القيم

مشففففففففروع مسففففففففتقبلي مدعوم من البنك / الجهة المانحة  يمولمن المتوق  أن و  ،جماعي بين المانحين على أهمية هذا البرنامح
 .تنفيذ هذا البرنامح

سفففففيعمل الذي  ماليين دوالر( 6.0 ي الضففففففة ال ربية ) للمياة بالجملةاألولوية  و: التخطي  االسفففففتثماري ذ2.3الفرعي  مكون الت. 
لضفففففة ال ربية، والتي  لمياة الجملة  ي ا( خطة رئيسففففة متكاملة 2) ،( تحديث سففففياسففففة واسففففتراتيجية قطاع المياة1على تمويل )

( إعداد الت فففاميم التف فففيلية و تقييم  3)لمياة الجملة ونقلها للضففففة ال ربية، ظام سفففتحدد وترتب أولويات االسفففتثمارات إلقامة ن 

 
 سيشمل ذلك دعم وحدة النوع االجتماعي  ي سلطة المياة الفلسطينية. 17
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. من المتوق  أن  ميكوروتاألثر البيئي واإلجتماعي لإلسفففففففففتثمارات ذات األولوية المحددة المتعلقة بتوزي  المياة التي ت تي من 
 هذا اإلستثمار.مشروع مستقبلي مدعوم من البنك / الجهة المانحة  يمول

 

 مليون دوالر أمريكي( 16.5الثالث  إدارة المشروع ودعم التنفي  )التكلفة التقديرية  مكون ال

لدعم التنفيذ الفعال للمشفروع وتو ير األموال لضفمان اسفتمرارية العمليات األسفاسفية للمياة وال فرف ال فحي  مكون هذا ال م م فُ . 28
( تكاليف التشفففف يل وال ففففيانة 3) ( اإلشففففراف على المشففففروع،2( إدارة المشففففروع، )1مكونات  رعية: ) ي غزة ويتضففففمن أربعة 

 .اإلضا ية لعمليات المياة  ي غزة

والتي سففففففتعمل على دعم سففففففلطة المياة الفلسففففففطينية  ي تنفيذ   مليون دوالر أمريكي(، 3.2: إدارة المشففففففروع )3.1الفرعي  مكون الأ. 
لالمشففففروع من خالل وحدة دعم إدارة المشففففروع.  ( التعويضففففات والنفقات النقدية للمشففففروع المرتبطة بتنفيذ  1ما يلي: )  وسففففتمو 

وحدة دعم إدارة ل( تكاليف التشفف يل 3؛ )اري في وحدة دعم إدارة المشفف تبات موظ( مر 2خطة العمل اإلقليمية المعتمدة للبنك ؛ )
( خدمات اسففففففففتشففففففففارية لدعم المراجعات الفنية وتنفيذ الضففففففففمانات البيئية  5( تو ير المعدات المكتبية الالزمة؛ )4؛ )المشففففففففاري 

 وا عداد التقارير. ،والتقييم ،والر د ،( اإلدارة الشاملة للمشروع6واالجتماعية؛ )

مليون دوالر أمريكي ممول من منحة  2.1مليون دوالر أمريكي، حيث أن   3.6: اإلشراف على المشروع )3.2الفرعي  ن مكو الب.  
سففلطة المياة الفلسففطينية  ي شففراء وتنفيذ عقود   مكون هذا ال سففيدعم. موازية من ال ففندو  الكويتي للتنمية االقت ففادية العربية(

وسفففيشفففرف على تنفيذ   ، ي معالجة المشفففتريات التقنيةمسفففتشفففار تنفيذي دولي مسفففتقل والذي سفففيقدم المسفففاعدة  وليمسففف ، و البناء
 18عقود البناء.

 بالجملة  لمياةتزويد ادعم وحدة  سفففففففت  مليون دوالر أمريكي( 9.7: تكاليف التشففففففف يل وال فففففففيانة اإلضفففففففا ية )3.3الفرعي  مكون الت. 
 لتزويد مياة الجملة  ي غزة، وتكاليف التشفففف يل اإلضففففا ية   ،( الرواتب1: )وتشففففمل أسففففاس متناقص،  ي غزة بناًء على الجديدة

أغشغغية وادا  رشفففففحات واسفففففتبدال ق فففففيرة األجل )تقت فففففر على المواد الكيميائية والمو  القليلة ( تكلفة المواد االسفففففتهالكية2)

 ( تكاليف ال يانة.3) ةالتحلي 

 

 ر. التنفيذ

 
وذلك   شار اإلشراف بشكل تنا سي و ًقا إلرشادات البنك الدولي للمشتريات،  ي إطار مشروع المياة المستدامة  ي غزة الذي يمول  البنك الدولي،تم اختيار مست 18

الحًقا م  المستشار لإلشراف على األعمال الممولة من ال ندو  الكويتي. تخط    الفلسطينيةالمياة  سلطة تعاقدتلت ميم األعمال المرتبطة بها واإلشراف عليها. 
 سلطة المياة الفلسطينية لتوظيف نفس المستشار بموجب عقد منف ل لإلشراف على األعمال التي يمولها البنك بموجب المشروع. 
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 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

. سفففتوق  وزارة المالية والتخطي ، والتي تمثل منظمة التحرير الفلسفففطينية، اتفاقيات المن  م  ال فففندو  االسفففتئماني لقطاع غزة 29
السففلطة   عتوق  التحتية. وقد  الخاص بالشففراكة من أجل تطوير البنى والضفففة ال ربية وال ففندو  االسففتئماني المتعدد المانحين

سفلطة المياة الفلسفطينية  وسفتنفذ ،على اتفاقية لمنحة موازية من ال فندو  الكويتي للتنمية االقت فادية العربية سفابقاالفلسفطينية  
س  ، المشروع كجزء من برنامح تحلية المياة المركزية  ي قطاع غزة هذا المشروع، وستدير لة ثالثة هياكل رئيسةل   ُأس    :ومش  

عمل السففلطة الفلسففطينية المطلوب. تت لف لجنة توجي   سففتسففه لاإلرشففاد اإلسففتراتيجي للمشففروع،   . سييتوفر لجنة توجي  المشييروعأ
وسففففففلطة الطاقة ن عن مكتب رئيس الوزراء، ، وممثلي أسففففففهم سففففففلطة المياة الفلسففففففطينيةتخاذ القرارات تر المشففففففروع من ممثلين إل

م  وجود ممثل من    ،وسففففففففففلطة جودة البيئة، ووزارة الشففففففففففؤون المدنية، ووزارة المالية والتخطي  والموارد الطبيعية الفلسففففففففففطينية،
 الجهات المانحة بمثابة مراقب.

 منتدى لتنسيق وقيادة العمل بين الشركاء الدوليين. . ستوفر لجنة التنسيق الدوليةب

دى لتسففهيل وتنسففيق جمي  النواحي بين الجانبين الفلسففطيني واإلسففرائيلي، ال سففيما بشفف ن الو ففول إلى منت   سييتوفر فرقة العملت. 
 مكتب اللجنة الرباعية،.  ريق القوة العاملة شهرًيا أو حسب الضرورة، وهو الذي ينظم جتم  ، واأل راد. سي والسل  ،المواد

المياة الفلسففففطينية، م  وجود موظفين رئيسففففين ذو خبرة  ي مشففففاري     إنشففففاء وحدة لدعم إدارة المشففففاري  داخل سففففلطة سففففابقا. تم 30
توظيف و ، والتيسفففففففيرا عداد التقارير، و المراقبة،  و  ي اإلشفففففففراف على المشفففففففروع،  المشفففففففاري البنوك. تتحد مسفففففففؤولية وحدة إدارة  

دارة العقود،  ،من  العقودو اإلسففففففتشففففففاريين،  والتنسففففففيق م  أ ففففففحاب  ،جتماعيةتنفيذ الضففففففمانات البيئية واالو اإلدارة المالية، و وا 
الم فففلحة. تم تعيين مدير مشفففروع مؤهل وذو خبرة كرئيس لوحدة إدارة المشفففاري ، وسفففيكون الشفففخص المسفففؤول عن التوا فففل 

إضفففففا ة إلى وجود خبير مؤهل  ي  ،كة  ي المشفففففروعتر وجمي  األطراف المشففففف   ،والجهات المانحة األخرى  ،والتنسفففففيق م  البنك
مسفففتشفففار دولي لتنفيذ   تعيينتم وقد  ،أخ فففائي ضفففمانات مؤهل وسفففيتم تعيينبناء القدرات، ومدير مالي، ومدير المشفففتريات. 

مزيًدا من   1 ي مجال المشفففففتريات واإلشفففففراف على تنفيذ عقود البناء. يو ر الملحق   التقنيةالمشفففففروع، وذلك لتقديم المسفففففاعدة 
 وتكوين خطة وحدة إدارة المشاري  للتوظيف. ،حول الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع التفا يل

. بالنظر إلى القيود المالية التي تواج  السففلطة الفلسففطينية، تم تو ير تمويل ب ثر رجعي وذلك لتسففهيل اإلعداد الفعال للمشففروع،  31
. يمكن إيجاد التحليل المف فل لتكاليف  2019يناير  1المشفروع من قائمة محددة من التكاليف المرتبطة بغعداد  ي طيوالذي 

 النفقات المهمة  ي ملفات المشروع.

 

 َفت( عر ح. موقع المشروع والخصائص الجوهرية المادية  ات العالقة بتمليل إجراءات الوقاية )إن 
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ق  أن تجري أعمفال البنفاء على أراض  حكوميفة وطر   مروريفة   ي وسفففففففففففففف  وجنوب المحفا ظفات  ي قطفاع غزة، أي:  ُيت و 
المحفا ظفة الوسففففففففففففففطى، ومحفا ظفة خفان يونس، ومحفا ظفة ر  . وسففففففففففففففيجري تمفديفد نفاقفل المفاء الرئيس على طول الطريق 

 ، ي الوسففف  والجنوب  ميكوروتت م  شفففركة اإلقليمي  ي غزة، وهو طريق  فففالح الدين. باإلضفففا ة إلى أن التو فففيال
تحلية المياة ق ففففففيرتا األمد و فففففف يرتا الحجم بالقرب من خ   اسففففففتقط  السففففففيار األمني بين إسففففففرائيل وغزة. وتق  محطت

خرار الماء المال  من خالل منا ذ  مئة متر عن الشففففففففاطن.   تمتدا لمسففففففففا ةالسففففففففاحل بقدرة سففففففففحب من آبار الشففففففففاطن وا 
وتتضفففففففففمن الحزم أيضفففففففففًا إعادة تشفففففففففكيل للشفففففففففبكات  ي وسففففففففف  وجنوب المحا ظات وبناء خزانات مياة مختلطة  ي هذة 

وباألخذ بعين االعتبار الكثا ة السفففففففكانية العالية  ي غزة،  غن  من المتوق  أن يكون هنالك آثار للبناء على  المحا ظات.
ق  أن يحسفن المشفروع تقديم  سفالمة المجتم ، وعلى سفير حركة الموا فالت والخدمات األخرى الُمقدمة من البلدية. وُيت و 

إلى زيادة الطلب على الطاقة، ومرا ق ال رف ال حي، وزيادة تكاليف الخدمات، واآلثار المتعلقة بالتش يل والتي ترج  
 تقديم الخدمة.

 

 ن في سياسات إجراءات الوقاية  ون واالجتماعيوخ. فريق الخبراء البيئي

 االجتماعية: هيلين ز. شاهرياري،  ةالخبير 

  شعالن إيهاب ،الخبير البيئي: زياد أبو حسنين
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 سياسة إجراءات الوقاية التي يمكن أن تن بق على ه ا المشروع 
 الشرح )اختياري(   ؟  تفعيلهاتم هل  سياسة إجراءات الوقاية 

التقييم البيئي، السففففففففففففففيفففففاسففففففففففففففففففات 
 نعم 4.01لبنك ا اتإجراء/التش يلية

 و ياألول من المشففففففففففففففروع على أراض  حكوميفة للمكون  اإلنشففففففففففففففاء عمليفاتيتوق  أن تتم 
. ولكن، إذا أخفذنفا بعين االعتبفار الكثفا فة السففففففففففففففكفانيفة  ي بفالفعفل القفائمفة الطر  محرمفات 

هذة العمليات على سففففففالمة المجتم  المحلي  تؤثرمناطق تنفيذ المشففففففروع  من المتوق  أن 
 خدمات البلدية.ال حركة المرور وغيرها من وعلى
 

تشفففف ل جزءًا كبيرًا من محا ظات الوسفففف  والجنوب إال أن  اإلنشففففاءوبالرغم من أن عمليات 
 ق ، ولفترة وجيزة، ويمكن تقليلها   اإلنشففففففاءالت ثيرات خالل عملية البناء تق  ضففففففمن مواق  

دارة   الل التنسيق م  السلطات المحلية.ومن خ مركزين،بتخطي   وا 
 

ن جودة المياة ال الحة للشرب وطريقة تقديمها كخدمة. ويعود  ُيتوق  من المشروع أن ُيحس  
 السففففففففففففففلبية خالل عملية تو ففففففففففففففيل المياة إلى ازدياد الطلب على الطاقة الت ثيراتسففففففففففففففبب  
المياة إلى منشفتت   ةم المياة المتد قازدياد حجو ، التحلية  محطات لتشف يل الالزمة الكهربائية

نظرًا ألن مياة  لخدمات. وتعتبر الزيادة  ي التسففعير معتدلةتقديم االعادمة، وازدياد تكاليف 
التحلية سفففففففففوف ُتخل   م  مياة أقل كلفًة من اآلبار الجو ية قبل ضفففففففففخها عبر الشفففففففففبكات. 

خالل تنفيذ  التعر ةوسففففففففففتجري سففففففففففلطة المياة الفلسففففففففففطينية تحليل مف ففففففففففل إلعادة هيكلة 
 المشروع.

 
قييم األثر البيئي اآلثففففار المففففذكورة أعالة وغيرهففففا من خالل دراسفففففففففففففففففة ت  تحليففففل تمقففففد و  

آذار /مارس  البنك  ي  اوأقره 2017سفلطة المياة الفلسفطينية عام  اي أجرتهت واالجتماعي ال
. ومن 2019شففباظ  / برايرمن  21موقع  اإللكتروني  ي  عبرعن  البنك   أ  فف و  2018
تقييم األثر البيئي واالجتماعي   دراسفة ي   تحديدخاتم  والتياألخرى للمشفروع  الت ثيراتبين 
 المملوكة التحليةمن محطات   المياة  ففففف ار موردي  بمعيشفففففة المتعلقة التي الت ثيرات هي

على محرمات  المتجاوزينعلى  الت ثيراتو ، وقضفففففففففففايا تتعلق باألراضفففففففففففي، الخاص  للقطاع
  .الدولة المملوكةراضي األ بعض علىالطر  والمتواجدين بشكل غير رسمي 

 
نة اثنتين من محطات تحلية المياة ذات الكمية القليلة واألمد اوسففففففففففيدعم تشفففففففففف يل و ففففففففففي  

مليون متر مكعفففب من الميفففاة  4.7الق ففففففففففففففير  ي دير البل  والجنوب )بنفففاتح مجموعففف  
 قبل مشاركة البنك الدولي. مانحة جهات من بتمويل  وقد تم إنشاء المحطتين  ،(سنوياً 
 
تقنيًا وماليًا من خالل  هاتين ةمحطتي التحلي  و ففففيانةوبما أن المشففففروع سففففيدعم تشفففف يل  

. المحطتين هاتين على ، إذن تنطبق سففياسففات إجراءات الوقايةالمشففاري   وحدة إدارة إنشففاء
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ووجد أن    بالمحطتنن  الخا ففة تقييم األثر البيئي واالجتماعي  دراسففاتولذلك راج  الفريق 
جتماعي تدقيق بيئي إجراء تم كمام  سففياسففات إجراءات الوقاية الخا ففة بالبنك. توا ق ت   وا 

رى مففازالففت قيففد خواأل ،ن المحطففات كففانففت تعمففل مسففففففففففففففبقففاُ لكلتففا المحطتين ألن واحففدة م
التشفففففففففففففف يفففل. وأظهر التفففدقيق بعض الث رات التي تحتفففار إلى التعفففامفففل معهفففا للتوا ق م  

 المجتم ال و  حة وسالمة العمب جراءات الوقاية للبنك الدولي وخا ة  ما يتعلق إسياسات  
 إجراء أثناء اكتشففففففففففت التي  ث راتال لسفففففففففد ةوقوت . وأُعدت خطة عمل مبالمشفففففففففورع  المحي 
 .واإلجتماعي البيئي التدقيق

 
واالجتماعية متعددة األبعاد للمشففروع، واألنشففطة الممتدة  ،والبيئية السففياقية،نظرًا للمخاطر 

  ة "أ".ي إلى مساحات شاسعة من قطاع غزة المكتظ سكانيًا، تم ت نيف المشروع بفئة البيئ 
معايير األداء لنشفففففففففففاطات القطاع 
الففففففففخففففففففاص السفففففففففففففففففففففيففففففففاسفففففففففففففففففففففات 

 4.03لبنك ات اإجراء/التش يلية
  منشتت القطاع الخاص غير مشتركة  ي تمويل أعمال المشروع.  ال

السفففففففففففففياسفففففففففففففات الموائل الطبيعية، 
 طبيعية قد ت ثرت بنشاطات المشروع  موائللم تحدد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي  ال 4.04لبنك ات اإجراء/التش يلية

السفففففففففففففففففيفففففففاسففففففففففففففففففففات الفففف فففففففابفففففففات، 
  ال ابات علىر اتحدد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي أي اث  تم ال 4.36لبنك ات اإجراء/التش يلية

إدارة اآل فففففات، السففففففففففففففيفففففاسففففففففففففففففففات 
 إلدارة اآل ات أو معدات لن يمول المشروع أي كيماويات  ال 4.09لبنك ات اإجراء/التش يلية

 
الموارد الحضففففففففففففففففففاريففففة المففففاديففففة،  

ات إجراء /السفففففففياسفففففففات التشففففففف يلية
 4.11لبنك ا

 ال

 ق  المشففففروعا ي مو مادية  ثقا يةأية موارد دراسففففة تقييم األثر البيئي واالجتماعي   تحددلم 
وبالنسففبة لإلجراءات المعنية . غير مباشففر ب نشففطة المشففروع أوبشففكل مباشففر  هات ثر  يمكن

،  تتم هذة اإلجراءات بالتنسفففففيق بين سفففففلطة  فففففد ةباالكتشفففففا ات األثرية التي يعثر عليها 
 زارة اآلثار.المياة الفلسطينية وو 

السفففففكان األ فففففليين، السفففففياسفففففات 
 لم ُيحدد سكان أ ليين  ي مناطق المشروع ومواقع   ال   4.10لبنك ات اإجراء/التش يلية

السياسات إعادة التوطين القسرية، 
 نعم 4.12لبنك ات اإجراء/التش يلية

ن األول عففددًا من عنففا ففففففففففففففر البنيففة التحتيففة إلمففدادات الميففاة  للتعففامففل م  يضففففففففففففففم المكو 
االحتياجات اآلنية لتحسين نوعية إمدادات المياة  ي وس  وجنوب غزة. وتضم أنواع البنى 
التحتية عددًا من الخزانات ال فف يرة والناقل الجنوبي الذي سففيشففكل هيكل النقل المسففتقبلي 

سففففففلطة المياة الفلسففففففطينية خطة أعدت لكميات كبيرة وا عادة تشففففففكيل شففففففبكة توزي  المياة. و 
الدولي لبنك ل  يالخارجموق  ال عبرة التوطين وتمت الموا قة عليها واإل  فففففففففففففاح عنها إعاد

. 2019حزيران /يونيو 28، وداخليًا ) ي البلد(  ي 2019آب   7على شبكة اإلنترنت  ي 
 ،المشففروع بخ ففوص GRM ر   الشففكاوى  ليةسففلطة المياة الفلسففطينية آوحسففنت    وطورت
 ثالث  ئات للت ثير.لتوطين خطة عمل إعادة وحددت 
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 خالل البناء،   -أ. الفقدان المؤقت لم فففدر الرز  بسفففبب أعمال البناء للمضفففخة الجنوبية 

شخص ممن يعملون  ي سو   مزدحم  ي مدينة خان يونس. وباتباع   785ستت ثر معيشة  
ُيع   وضفففففوا نقدًا قبل خطة عمل إعادة التوطين،  األشفففففخاص الذين سفففففيتاثرون بالمشفففففروع سففففف 

 البدء بعمليات البناء.  
 

موق   12لألرض بسفففبب أعمال بناء خزانات المياة ومحطات الضفففخ ل  الدائمب. الفقدان 
يعمففل عليهففا الموق ، ثمففانيففة منهففا إمففا تملكهففا الحكومففة أو البلففديففة. لم تكن هففذة المواق  
ُمسيطر عليها ولم ُتطالب بها )موثق  ي خطة عمل إعادة التوطين(. ولذلك لم يكن هنالك  

 تم الح فففول مسفففبقا المتبقية،  األربعة للمواق  األراضفففي. وبالنسفففبة على  لإلسفففتحواذحاجة  
. على األراضفي مسفتمرة  ي كل من البريح والقرارة   اإلسفتحواذوما تزال عملية  ني موقع على

أكدت عملية التدقيق بموجب وبالنسففففففففبة للموقعين الذان تم الح ففففففففول عليهما مسففففففففبقا،  قد 
، 4.12التشففففف يلية  ةمتطلبات السفففففياسففففف خطة عمل إعادة التوطين أن العملية تمت بموجب 

ويمكن إيجففاد نتففائح التففدقيق موثقففة  ي خطففة عمففل إعففادة التوطين. وبففالنسففففففففففففففبففة للموقعين 
المتبقيين، ُنف ذ ت اسففففففففتشففففففففارات م  األشففففففففخاص المت ثرين، ووث ق  ذلك  ي خطة عمل إعادة 

 التوطين.  
 

 ي  لقليلة واألمد الق فففيرذات الكمية ا  محطات التحلية -القليلة واألمد الق فففيرالكمية ر. 
دير البل  مبنية على أراضففي الحكومة وال حاجة إلعادة التوطين القسففري. أما العشففوائيات 

بناء  2014المتواجدة إلى الجنوب الشفففففففففرقي من محطات التحلية هذة،  قد عوضفففففففففوا عام 
التمويففل متعففدد األطراف لبنففاء  أي من خاللعلى معففايير البنففك األوربي لالسففففففففففففففتثمففار، 

جزء من خطة عمل إعادة التوطين  وهيمنشفففف ة. وخل ففففت دراسففففة االسففففتق ففففاء والبحث،  ال
إلى األشفففففففففخاص المت ثرين ب عمال بناء هذة   قدمتللمشفففففففففروع، إلى أن التعويضفففففففففات التي 

 ومتطلبات خطة عمل إعادة التوطين.سياسات البنك الدولي وامتثلت لالمنشتت 
  

 ات سففففففففففففياسفففففففففففف الالمة السففففففففففففدود سفففففففففففف 
 ال   4.37 إجراءات البنك/ يليةتشال

يتضفففففففمن المشفففففففروع بناء وا عادة ت هيل العديد من خزانات المياة  ي 
العففديففد من المنففاطق الحضففففففففففففففريففة المختلفففة والمواق  الريفيففة لففدمح 

ت تي من م ادر مختلفة. وتكون هذة المنشتت  الذيالمياة   مخزون 
، وسفعات  مختلفة  ، وارتفاعات  الذي ال وهو األمر خرسفانية وب شفكال 

سففالمة ل للسففياسففات التشفف يليةيتناسففب وتعريف سففياسففة البنك الدولي 
هذة المنشفتت  لهياكلسفالمة ا ولكن يجب الت كد من. 4.37السفدود 

  إتباعمن خالل أ ضفففففففففففففل الممارسفففففففففففففات ال فففففففففففففناعية، بما  ي ذلك 
 رشادات بش ن البيئة وال حة والسالمة.اإل
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إجراءات / يليةتشفففففف ال  اتسففففففياسفففففف ال
للمشففففففففففففففففاري  حول  7.50 البنفففك

   مجاري المياة الدولية

 نعم

 لمشاري  ممرات المياة الدولية:  7.50 السياسات التش يلية
السفياسفة ألن النشفاطات سفتتضفمن اسفتخدام مسفتودع المياة الجو ية، والتي  بدأ العمل بهذة

السفففففففاحلية والتي تمتد بين إسفففففففرائيل، ة  المياة الجو ي  ب  مائيًا وتعتبر جزء من مسفففففففتودعترت 
من يتضفمن المكون األول المر قة.  1وغزة )السفلطة الفلسفطينية(، وم فر. انظر الخارطة 

من آبار المياة الجو ية التابعة للبلدية  ي وس  وجنوب  80المشروع إعادة ت هيل وتحسين 
. ال رض من نشففففففففففففاطات 1.4و  1.3المشففففففففففففاري   جزء من حزمتي ،محا ظات قطاع غزة

المياة الجو ية  كمية المياة الُمهدرة من مسففففففففففتودععلى تقليص  المسففففففففففاعدة هو المشففففففففففاري 
وا عادة ت هيل بعض آبار  ،آبار البلدية إغال والتحكم بها. وهذا التقليص يتحقق من خالل  

 سفففففففيعادبار البلدية التي اآل ويبلغ عددالبلدية اأًلخرى بتركيز أ ضفففففففل للنترات والكلوريدات. 
)على بعد   ال زية الم فففففريةالحدود   بالقرب منا هأربعة من تق  بئر،  80 ت هيلها وتشففففف يلها

اة الجو ية (، ولذلك يمكن أن تسفففففففففففتمد هذة اآلبار مياهها من مسفففففففففففتودع المي يلومتر واحدك
 مباشر م  م ر. مائيبات ال  

 
ن من نماذر المحاكاة الرقمية لآلبار الجو ية قدمهما المسفففففففففففتفيد، وهي سفففففففففففلطة اوأظهر اثن 

أن   حدةن  ي الهيدروجيولوجيا كٌل منهم على و ن محتر و أخ ائي  نفذهماالمياة الفلسطينية، 
بففاتجففاة البحر األبيض  ( اتجففاة التففد ق العففام للميففاة الجو يففة من الشففففففففففففففر  إلى ال رب1)

المتوسفففف   ي أجزاء من مسففففتودع المياة الجو ية  ي م ففففر، وغزة )السففففلطة الفلسففففطينية(، 
سفففففففرائيل. ) ( لتد ق المياة الجو ية عبر الحدود بين إسفففففففرائيل 2019( الشفففففففبكة الحالية )2وا 

( 3وغزة )السففففففففلطة الفلسففففففففطينية(  ي الجزء الجنوبي من قطاع غزة تقترب إلى ال فففففففففر، )
  1.0غ مسففففففففاحة شففففففففبكة المياة الجو ية المتد قة عبر الحدود بين م ففففففففر وغزة ما بين وتبل

مليون متر مكعب سنويًا. ويؤكد النموذجان أيضًا أن تد ق المياة  9.0مليون متر مكعب و
الجو ية عبر الحدود سفيقل تدريجيًا م  الوقت لي فل جريان الشفبكة إلى  ففر بين األعوام 

يقة أن االسفففتخرار من مسفففتودع المياة الجو ية سفففيتناقص . وهذا يرج  لحق2030-2035
مليون متر مكعب  18.65مليون متر مكعب سفففففففففنويًا إلى  33.1عن القيمة الحالية وهي 

.  ئرب  80أعيد ت هيل بئر ماء، و  61يل المثال أُغلق   على سفب  ،ما إن يكتمل تنفيذ المشفروع
فاف دول  لن تؤثر نشفففاطات المشفففروع سفففلبًا على كمية وجودة تد ق المياة الجو ية إلى ضففف 

ضفففففففففففة من  مهاادهناك احتمالية اسففففففففففتخإذا كان ا ب ي طريقة  ُتذكر ولن تت ثر سففففففففففلب أخرى  
ُأخرى. ولذلك،  غن طلب االسففففففففتثناء المتعلق بغخطار المناطق الضفففففففففا ية ينطبق هنا بناًء 

  ا ق عليها نائب الرئيس اإلقليمي.أ( من السياسة، وو ) السابعةعلى الفقرة 
المشفففففففففففاري   ي المناطق الُمتنازع  

التشففففففففف يلية/    اتعليها السفففففففففياسففففففففف 
  7.60إجراءات البنك 

 غير موجود  ال
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دارتها  القضايا الرئيسة لسياسة الوقاية وا 
 

 ملخص للقضايا الرئيسة لسياسة الوقاية. أ
 

 الوقاية واآلثار المرتبطة بالمشروع المقترح. حدد و ف أية آثار محتملة واسعة النطا ، ملموسة و/أو ال يمكن إ الحها: ف أية قضايا لسياسة  .1
. وعلى أية (طر  ال ات)محرم لمكون األول من المشفروع على أراض  حكومية وحق المرور القائما  ضفمنالمياة  لشفبكت اإلنشفاءمن المتوق  أن تتم أنشفطة  

وغيرها من   ،وتعطياًل للمرور ،آثار على السفففففففالمة المجتمعية اإلنشفففففففاءحال، نظرًا للكثا ة السفففففففكانية  ي مناطق المشفففففففروع، من المتوق  أن يكون ألنشفففففففطة 
تتمركز  ي مواق   اإلنشففففففاءاألنشففففففطة على جزء كبير من محا ظات الوسفففففف  والجنوب، إال أن اآلثار خالل عملية  امتداد الخدمات البلدية. وعلى الرغم من

 والتنسيق م  السلطات المحلية.  اإلنشاء ألغمال الجيدةدارة اإلمن خالل التخطي  المت ني و  تخفيفها، وهي ق يرة األمد، ويمكن  اإلنشاء
الكميات  و المشروع جودة المياة وكمية تقديم خدمات المياة ال الحة للشرب واآلثار خالل العملية تتعلق بالطلب المتزايد على الطاقة،   يحسنمن المتوق  أن  

ميفاة التحليفة  ألنة ة معتفدلف المتزايفدة للنففايفات السففففففففففففففائلفة المتوجهفة نحو مرا ق الميفاة العفادمفة، والتكفاليف المتزايفدة لتقفديم الخفدمفات. تعفد الزيفادة المتوقعفة للتعر ف 
التعر ة أثناء   هيكلةسفففلطة المياة الفلسفففطينية تحليل مف فففل إلعادة  سفففتجري سفففتختل  م  المياة األرخص من آبار المياة الجو ية قبل الضفففخ  ي الشفففبكات.  

 تنفيذ المشروع.
، و فاد  علي  البنك  ي 2017لطة المياة الفلسفطينية  ي عام تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي أعدت  سف   دراسفةاآلثار المذكورة أعالة وغيرها  ي   ُدر سفت
دراسفة تقييم   اقيمتهر األخرى للمشفروع التي تشفمل اآلثاو . 2019شفباظ /  براير 21الموق  االلكتروني للبنك  ي  عبر، وتم نشفرة 2018أيار من عام /مايو

  الكم بعض و بعضو   الطر   حرماتلم المتجاوزينو على سفففففبل العيش ل ففففف ار موردي التحلية، قضفففففايا تتعلق باألراضفففففي،    اآثار األثر البيئي واالجتماعي 
 .األراضي

متر  مليون  4.7سففيدعم المشففروع الجانب التشفف يلي وال ففيانة لمحطتي التحلية ق ففيرتي األمد منخفضففتي الحجم  ي دير البل  والجنوب )بناتح كلي يعادل 
تم بناؤهما من خالل تمويل المانحين قبل المشروع. تم مراجعة تقييمي األثر البيئي واالجتماعي لمحطتي التحلية ق يرتي األمد مرب  من المياة  ي السنة( 

 منخفضتي الحجم.
 ريق سفياسفة الوقاية التاب  للبنك   راج ، المشفاري  دعم محطتي التحلية ق فيرتي األمد منخفضفتي الحجم من خالل إنشفاء وحدة إدارةي حيث أن المشفروع سف و 

محطتي التحلية ق ففيرتي األمد منخفضففتي الحجم. كشفففت تم إجراء تدقيق بيئي لو تمت الم ففادقة عليها وطنيًا.  تيالبيئي واالجتماعي اللألثر اتقييم   ةدراسفف 
تتوائم م  سفففياسفففات الوقاية الخا فففة بالبنك الدولي خا فففًة  يما يخص ال فففحة والسفففالمة العامة ل سفففدهاالتي يجب    الث راتنتائح التدقيق عن وجود بعض 

تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخا فة بمحطتي التحلية كملحق   ةدراسف تم نشفر خطة العمل و ، و طة عمل محددة المدةتم إعداد خو و فحة وسفالمة العمال. 
ر اقها كملحق بدليل تنفيذ المشروع. سيشارلمشروع. كما لتقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص با  إلى خطة العمل بوضوح  ي اتفاقيات المنحة وا 

كتظ سفكانيًا، تم ت فنيف  واالجتماعية متعددة األبعاد للمشفروع، واألنشفطة الممتدة إلى مسفاحات شفاسفعة من قطاع غزة الم ،والبيئية السفياقية،نظرًا للمخاطر  
 "أ".فئة ك واجتماعياً  بيئياً  المشروع

 
المشفروع بناء وا عادة ت هيل احتياطيات ماء متعددة  ي مواق  حضفرية وريفية مختلفة لخل  مخزون المياة  يشفمل   :4.37السفدود، السفياسفة التشف يلية   سفالمة

لسفففدود، من الموارد المختلفة. هذة عبارة عن منشفففتت اسفففمنتية ب شفففكال وارتفاعات وسفففعات مختلفة ال تطابق التعريف الخاص بسفففياسفففة البنك حول سفففالمة ا
أ ضففل الممارسففات ال ففناعية بما  ي ذلك المبادئ اإلرشففادية للسففالمة وال ففحة البيئية الخا ففة بالبنك الدولي   تضففمنسفف  ولكن. 4,37السففياسففة التشفف يلية 

 السالمة واألمان الهيكلي لتلك المنشئات.
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مسففتودع المياة الجو ية األنشففطة اسففتخدام  لتضففمن: تفعلت السففياسففة لهذا المشففروع 7.50المشففاري  الخا ففة بالممرات المائية الدولية، السففياسففة التشفف يلية 
يشفمل و المر قة.  1غزة )السفلطة الفلسفطينية(، وم فر، انظر الخريطة  و   لسفاحلي الذي يمتد ما بين إسفرائيلوجزء من مسفتودع المياة الجو ية ا مائياالمت فل 

شفففففففروع  الم  حزماتمن   اجزءو من قطاع غزة،  ( بئرًا بلديا للمياة الجو ية  ي محا ظات الوسففففففف  والجنوب80المكون األول للمشفففففففروع إعادة ت هيل وتحديث )
من مستودع المياة الجو ية. يمكن تحقيق هذا التقليل    المستخرجة ي التقليل والتحكم بكمية المياة  للمساعدةنشطة المشروع هذة ألتخطي   ال. تم 1.4و 1.3

زات أ ضفل من الكلور والنترات. العدد الكلي لآلبار البلدية التي  المطلوب من خالل إغال  بعض اآلبار البلدية وا عادة ت هيل البعض اآلخر م  تحقيق تركي 
(؛  على بعد كيلومتر واحد) ال زية الم فففففففففريةالحدود  من قربالأربعة من هذة اآلبار الثمانين ب تق  بئرًا،  80ت هيلها وتشففففففففف يلها  ي المشفففففففففروع هو  سفففففففففيعاد

 م  م ر. مائياهذة اآلبار من أجزاء من مستودع المياة الجو ية الذي يرتب  قد تسحب وبالتالي، 
 

م المسفتفيد، سفلطة المياة الفلسفطينية، أخ فائيين هايدرولوجيا اثنين  تجربتي محاكاة رقميتين نموذجيتين للمياة الجو ية، وتم إجراؤها بشفكل مسفتقل من قبل  قد 
الشففففر  إلى ال رب نحو البحر األبيض المتوسفففف   ي أجزاء من مسففففتودع المياة الجو ية  ي م ففففر، غزة )السففففلطة ( االتجاة العام لتد ق المياة من 1، )ب ينا

( لتد ق المياة الجو ية عبر الحدود بين اسففرائيل وغزة )السففلطة الفلسففطينية(  ي الجزء الجنوبي لقطاع 2019( ال ففا ي الحالي )2الفلسففطينية(، واسففرائيل، )
مليون متر مكعب  9.0مليون متر مكعب إلى  1.0 ففففا ي تد ق المياة الجو ية عبر الحدود بين م ففففر وغزة ضففففمن نطا   يق  ( 3غزة يقارب ال فففففر، )

.  2035 – 2030يعادل  فففففر بين السففففنوات ما جريان السففففنويًا. ويؤكد النموذجان ب ن تد ق المياة الجو ية عبر الحدود سففففيقل تدريجيًا م  الوقت ليقارب 
مليون   18.65عب سففففنويًا إلى قيمة مليون متر مك 33.1وهذا يعود إلى أن االسففففتخرار من مسففففتودع المياة الجو ية سففففيهب  من القيمة الحالية التي تعادل 

لن تت ثر أنشففففففطة المشففففففروع سففففففلبًا بكمية أو نوعية تد قات و بئر.  80بئر ماء، وا عادة ت هيل  61متر مكعب حالما يكتمل تنفيذ المشففففففروع، ما يعني إغال  
. لذلك،  الواقعة على ضفففففا    األخرى   لمياة من قبل الدولب ية طريقة ملموسففففة ولن يت ثر سففففلبًا باسففففتخدام ا  الواقعة على ضفففففا  المياة الجو ية للدول األخرى  

)أ( من السفياسفة؛ وتمت الم فادقة علي  من قبل نائب الرئيس اإلقليمي بتاريخ   السفابعةو قًا للفقرة  الواقعة على الضففافاسفتثناء لمتطلب االشفعارات  ينطبق 
 .2019تشرين األول  21
 
 
 آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن أنشطة مستقبلية متوقعة  ي منطقة المشروع: ة ف أي  .2

 فة مخ ف و اآلثار موضففعية، إن من المتوق  أن تقت ففر اآلثار المحتملة بشففكل رئيس على مرحلة البناء، م  آثار قليلة تم تحديدها خالل مرحلة التشفف يل. 
األثر البيئي   تقييموهذة من ففففففففففففففوص عليهفا بوضففففففففففففففوح  ي ، جيفداً   عمليفة ومحفددة يةلمعفالجفة من خالل تبني تدابير تخفيفوقابلفة ل األمد،ق ففففففففففففففيرة و بالموق ، 

آثارًا طويلة األمد على جودة مسففففففتودع   بالجملة. من المتوق  أن يكون للتحسففففففينات المقترحة  ي شففففففبكات توزي  المياة ونظام إمداد المياة المعدواالجتماعي 
م  الماء األقل جودة  ميكوروت ي غزة نتيجة لتحسفففففففين جودة المياة بعد خل  الماء من محطتي التحلية وشفففففففركة المياة الوطنية اإلسفففففففرائيلية  المياة الجو ية 

م  محطفة تحليفة مركزيفة ذات  بنيفتالتي  الجملفةمرا ق إمفداد ميفاة  تشففففففففففففففبفكمن آبفار الميفاة الجو يفة المحليفة. وعلى المفدى األطول، من المتوق  أن  المتفد قفة
هالك مياة  وتشفف يل محطة التحلية المركزية متوائمًا م  أ ضففل الممارسففات ال ففناعية لتقليص اآلثار البيئة السففت  ،بناءو سففعة أكبر. يجب أن يكون ت ففميم، 

 البحر ومنا ذ المحلول الملحي إلى البيئة البحرية.
تشفففففمل و المكون األول عددًا من البنى التحتية لمخزون المياة لمعالجة االحتياجات الفورية لجودة ُمحسفففففنة من مخزون المياة  ي جنوب ووسففففف  غزة. يضفففففم 

ل شفبكة توزي  المياة.  ، وا عادة تشفكي نقل المياة مسفتقبالالركيزة األسفاسفية  ي   يكون الناقل الجنوب ي ت/أحواض التخزين، سف أنواع الُبنى التحتية عددًا من الخزانا
(. تم    بتاريخ ) ( و ي البلد  عادة التوطين، تمت الم فففادقة عليها ونشفففرها  ي الموق  االلكتروني الخارجي للبنك بتاريخ )إل  ي خطالت سفففلطة المياة  أعادت
 ئات من األثر.  دت خطة عمل إعادة التوطين ثالثحدو  ي سلطة المياة وتعزيزها ل ال  المشروع. ر   الشكاوى  آليةإعداد 
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شففخ ففًا  ي سففو  مزدحم  ي مدينة خان يونس.  785خالل عملية البناء، سففتت ثر سففبل عيش  – قدان مؤقت لسففبل العيش نتيجًة لبناء الناقل الجنوبي  .أ
 من المشروع نقدًا، و قًا لخطة عمل إعادة التوطين، قبل البدء بعملية البناء.ن و المتضرر األشخاص  سيعوض

 
مواق  إما حكومية أوملك البلدية.  8من بين االثني عشففففر موقعًا الالزمة للمشففففروع، هناك  –الخزانات ومحطات الضففففخ   قدان دائم لألرض نتيجًة لبناء  .ب 

األراضففففي.  على لإلسففففتحواذلم يتم التعدي على هذة المواق  وليس عليها أية دعاوى )موثق  ي خطة عمل إعادة التوطين(، وبالتالي لم يكن هناك ضففففرورة  
والقرارة. وبالنسفففبة للموقعين   األراضفففي للمواق   ي البريح على اإلسفففتحواذ يسفففتمر، بينما موقعين مسفففبقا على االسفففتحواذالباقية، تم  ةومن بين المواق  األربع

نتائح   إن؛ 4.12بات السفففففياسفففففة التشففففف يلية و قًا لمتطل ب ن  تم الح فففففول عليهما، أكد تدقيق تم و قًا لخطة عمل إعادة التوطين عليهما اإلسفففففتحواذذين تم ال
هذا موثق أيضففففًا  ي خطة عمل و المتضففففررين؛   األ رادتم إجراء تشففففاورات م    وقدالتدقيق موثقة  ي خطة عمل إعادة التوطين. بالنسففففبة للموقعين الباقيين، 

 إعادة التوطين.
 
تم تعويض  .قسففففريةمحطة التحلية  ي دير البل  مقامة على أرض حكومية ولم تتطلب إعادة توطين  –الحجم   امنخفضففففت األمد  اق ففففيرت التحلية   امحطت  .ت 

متعدد   من خالل التمويل أيبنك االستثمار األوروبي تماشيًا م  معايير  2014لك  ي الذين ُوجدوا  ي الشر  من موق  محطة التحلية الجنوبية وذ المالك
التعويضفففففففففات خل فففففففففت إلى تماشفففففففففي وع بالمشفففففففففر   ةالخا ففففففففف خطة عمل إعادة التوطين اية الواجبة المبذولة كجزء من الذي مول بناء المر ق. العن   األطراف

 من بناء هذة المرا ق م  سياسات البنك الدولي ومتطلبات خطة عمل إعادة التوطين.لمتضررين ل
 
 
 تعتبر أنها تساعد  ي تجنب أو تقليص اآلثار العكسية. ف أية بدائل للمشروع )إذا كانت ذات  لة(  .3

المسففاعدات  دعمهات الت ففورات لت ففميم المشففروع )التي كان   وضففعتر مياة بديلة  ي قطاع غزة. عندما دليس هناك أي خيارات بديلة ناجعة لتطوير م ففا
. تم اختيار النظام الحالي بناًء  إمداد المياة بالجملةرات المختلفة لنظام الخيا ( أوعزت سفففففلطة المياة للمهندس االسفففففتشفففففاري بالنظر إلىالتقنية السفففففابقة للبنك

تم اختيار ت ففففففميم النظام األمثل ليجم  ما بين مخزون المياة من اآلبار و السففففففياسففففففية،  أألمور  سففففففياسففففففة الوقاية، وو الفنية، و االقت ففففففادية،   دراسففففففاتالعلى 
( باإلضفففا ة إلى المياة من محطات التحلية. يو ر هذا المزيح مخزون مياة ميسفففور التكلفة ميكوروتإسفففرائيل )المحلية، م  الكميات المتوا رة المسفففتوردة من 

 م  جودة مياة محسنة وأقل اآلثار البيئية الممكنة.
 

م تقييمًا لقدرة المقترض على تخطي   .4  وتنفيذ التدابير المذكورة. ف التدابير المتخذة من قبل المقترض لمعالجة قضايا سياسة الوقاية. قد 
، بما  ي ذلك المحا ظات الجنوبية التي  قطاع غزة ب كمل لانية مالاألعمال    طيت  ةجتماعي اإلو  ةبيئي الر اث األتقييم   ةدراسففففففف أعدت سفففففففلطة المياة الفلسفففففففطينية 
الموق   عبر 2019شفففففففففففباظ   21بتاريخ   نشفففففففففففرةوالحقًا  2018تقييم األثر البيئي واالجتماعي  ي أيار   دراسفففففففففففةالبنك  اج ور ي طيها نطا  هذا المشفففففففففففروع. 

عداد التقييم.  االلكتروني الخارجي للبنك. تم أيضففففًا نشففففر التقييم محليًا. وأجريت جلسففففتي مشففففاورات للجهات المعنية من قبل سففففلطة المياة كجزء من عملية إ 
النسفخة النهائية   ونشفرت، على التوالي. 2017كانون األول  11و 2017تشفرين األول   13لية إعداد التقييم بتاريخ أجريت جلسفتي مشفاورات كجزء من عم

اآلثار، تدابير  من التقييم والتي تضففففم جمي  المالحظات المتلقاة خالل هذة المشففففاورات. يشففففمل التقييم خطة إدارة بيئية واجتماعية يتم  يها تف ففففيل كل من 
 وتواترية المتابعة. ،المسؤوليات المؤسسيةو ترتيبات المتابعة، و التكاليف التقديرية، و تخفيف األثر، 

ل تم بناء محطتي التحلية القائمتين حاليًا جنوب غزة خارر نطا  المشفففففففففففروع. وعلى أية حال، سفففففففففففيتم تمويل تشففففففففففف يل و فففففففففففيانة هاتين المحطتين من خال 
تقييم األثر البيئي واالجتماعي التي أُعدت لهاتين المحطتين وبي ن أن هذة   دراسففاتالبنك  راج بالبنك، العناية الواجبة الخا ففة   تدابير المشففروع. وكجزء من
ة اسففففففتهالك مياة البحر ومنا ذ التخلص من  ية الرئيسفففففف ر. تشففففففمل المخاطر التشفففففف يلاوالتشفففففف يل وتدابير تخفيف األث اإلنشففففففاء  مرحلتيالتقييمات غطت آثار 
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ارر الشففففففاطن المحلول الملحي وآثارها على الموائل والكائنات البحرية. ت تي منا ذ التخلص من المحلول الملحي لكال محطتي التحلية على شففففففكل نا ثات خ
طق الخل  لها أدنى حد من اآلثار على البيئة البحرية.  تقييم األثر البيئي واالجتماعي أن أحجام المحلول الملحي ومنا  دراسفففففففففففففاتم. أشفففففففففففففارت  100بطول  

 السالمة المهنية.أعدت سلطة المياة "تدقيقًا بيئيًا" لتش يل محطتي التحلية بما  ي ذلك جوانب جودة المياة  ي نقاظ تحكم مختلفة للمحطة وجوانب ال حة و 
لديهم سفففجل جيد من االمتثال بسفففياسفففات الوقاية الخا فففة منذ نشففف ة السفففلطة الفلسفففطينية. و  عملت سفففلطة المياة الفلسفففطينية بالشفففراكة م  البنك لعدة سفففنوات

من جملة مكونات أخرى، إلى تعزيز قدرة وحدة دعم إدارة المشفففففاري    الثاني والثالث، نالبنك  ي عدة عمليات. يهدف المكون بالبنك وخبرة تراكمية جيدة م  ا
  متابعةل  خا ففة ،بيئيوحدة دعم إدارة المشففاري  أخ ففائي    سففتوظفالمندرجة تحت المكون األول.    اإلنشففاء، خا ففًة ألنشففطة  البيئية الواجبةلضففمان العناية 

مسفففؤواًل عن إدارة ومتابعة األداء ليكون  أيضفففًا بتوظيف اسفففتشفففاري بيئي إدارة المشفففروعوسفففتكون وحدة دعم  المندرجة تحت المكون األول، نشفففاءاإلأنشفففطة  
لدعم أخ ففففففائي سففففففياسففففففات الوقاية البيئية التاب  للوحدة  ي متابعة تنفيذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي/خطة اإلدارة  الثالثبموجب المكون البيئي للمقاولين 

وقاية البيئية واالجتماعية.  الير البيئية. سفففتكون شفففركة االسفففتشفففارات الهندسفففية المشفففر ة مسفففؤولًة عن متابعة تنفيذ سفففياسفففات  البيئية واالجتماعية وإلعداد التقار 
 مسففففئول  ر سففففتتم معالجة جوانب سففففياسففففات الوقاية البيئية واالجتماعية  ي قسففففم منف ففففل من تقاريرها الشففففهرية والربعية. مطلوب من المقاول الفائز أن يو و 

وا عداد تقارير سفالمة شفهرية.   اإلنشفاءسفالمة و فحة وظيفية بدوام كامل لإلشفراف ومتابعة جمي  جوانب سفياسفات الوقاية البيئية واالجتماعية خالل مرحلة 
تثال بسففياسففات الوقاية سففيتم احتسففاب تكلفة تنفيذ إجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ضففمن تكلفة البناء. سففيتم تعريف مؤشففرات األداء الخا ففة باالم

  يما يتعلق باالمتثال بسياسات الوقاية البيئية  ي وثائق العطاء. واجتماعياً  بيئياً  الملتزمالبيئية والمخالفات النقدية المرتبطة باألداء غير 
نظام آلية تعويض التظلم على  سفففيشفففمل و على مسفففتوى المشفففروع، التي سفففيتم إنشفففاؤها  ي سفففلطة المياة و قًا لخطة عمل إعادة التوطين.  ر   الشفففكاوى آلية 

 د الشكاوى، )د( آليات التعامل م  الشكاوى.ي مستوى المشروع )أ( مكتب تلقي ومعالجة الشكاوى، )ب( قنوات تلقي الشكاوى، )ر( مستويات ت ع
 
 المحتملين التركيز على األشخاص المتضررين    اح بش ن سياسيات الوقاية، محدد األطراف المعنية الرئيسة و ف آليات التشاور واإل .5

ومنظمات المجتم  المدني   ،المنظمات األهلية الدوليةو م ففففففلحة المياة، والبلديات، و األطراف المعنية مختلف السففففففلطات الفلسففففففطينية ذات العالقة،  تشففففففمل  
 متضررة منها.الالمحلية التي تمثل شرائ  المجتم  المحلي المشاركة بشكل مباشر  ي مكونات المشروع المقترحة أو 

ل زة. قطاع غزة ب كمل  وم فففففففففممة بموجب برنامح إمدادات المياة المسفففففففففتدامة    األعمال التعاونية  ي  سفففففففففلطة المياة تقييم أثر بيئي واجتماعي ي طي أعدت
ح ، والذي جمي  مكونات هذاي طي تقييم األثر البيئي واالجتماعي    21الخارجي للبنك بتاريخ  الموق  اإللكتروني عبر نشفففففففففرةو  2018 ي أيار البنك   رشففففففففف 

كانون األول على   11و 2017تشففرين األول   13. ُعقدت جلسففتي مشففاورات كجزء من عملية اإلعداد لتقييم األثر البيئي واالجتماعي بتاريخ 2019شففباظ 
التكفاليف التقفديريفة،  و ابير تخفيف األثر، يتم  يهفا تف ففففففففففففففيفل كفل من اآلثفار، تفدالتوالي. يشففففففففففففففمفل تقييم األثر البيئي واالجتمفاعي خطفة إدارة بيئيفة واجتمفاعيفة 

 .وتواترية المتابعة ،المسؤوليات المؤسسيةو ترتيبات المتابعة، و 
نتيجة لذلك، تم تفعيل السففففياسففففة على سففففبل العيش. و  سففففلبياً   سففففيكون ل  آثرا مماألراضففففي  اعلى   األسففففتحواذتتطلب األنشففففطة المندرجة تحت المكون األول 

موق  سلطة  عبرالموق  االلكتروني الخارجي للبنك وأيضًا   عبرسيتم نشرة  و . عادة التوطينإل  عكل  خط وتم إعداد  القسريةإعادة التوطين  4.12التش يلية 
 .الدولي البنك من المشروع على بالموا قة التو يةالمياة  ي غزة قبل 

 

  ب. شروظ اإل  اح
OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE  /إيرهاتقييم بيئي/ تدقيق/ خ ة اإلدارة 

تاريخ توزي  الملخص التنفيذي  و لمجموعة المشفففففاري  أ،    اإل  احتاريخ تسليم  تاريخ استالم البنك  
 إلى المدراء التنفيذيين   للتقيي  البيئي 

  2019تشرين أول  21 2019شباظ  21  2018أيار  13
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   كشا داخلي )داخل البلد( 

 الضفة ال ربية وقطاع غزة
  2019شباظ  21

   التعليقات
 

   
 

 عملية وضع السياسات خ ة إعادة التو ين المختصرة/ إ ار العمل/ 
   

  اإل  احتاريخ تسليم  تاريخ استالم البنك  
  2019آب  7 2019تموز  28
   

   )داخل البلد( كشا داخلي 
 الضفة ال ربية وقطاع غزة   
 2019آب  28 

 التعليقات
 

 

  اإلدارات )يجب أن تتم تعبئت  عندما تنتهي ورقة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة من خالل اجتماع اتخاذ القرارات(. مؤشرات ر د االلتزام على مستوى   ت.
 هل يتطلب المشروع تقرير مت خرات انفا  مستقل )بما  ي ذلك خطة اإلدارة البيئية(؟ 

   نعم
 علي ؟ ووا قت المساعدة التنفيذيةالوحدة اإلقليمية البيئية تقرير راجعت إذا كانت اإلجابة نعم، هل 

   نعم
 ؟هل التكلفة والتعهدات المالية لخطة اإلدارة البيئية مدرجة  ي القرض

      نعم
OPS_IR_COMP_TABLE 

 إعادة تو ين قسرية -4.12 إجراءات البنكالسياسة التشةيلية/
 

 )كما هو مناسب(؟ العملية/ إطار العمل هل تم إعداد كل من خطة إعادة التوطين/ الخطة المخت رة/ إطار للسياسات/ 
 نعم

 
 
 
 
 
 
    

OPS_PIW_COMP_TABLE 

 الممرات المائية الدولية مشاريع  -7.50التشةيلية  ةالسياس
  

 بالمشروع؟  الواقعة على الضفافهل تم إعالم المناطق 
   ال



 
 البنك الدولي   
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رسفففففففال مذكرة لنائب ا  لرئيس  إذا كان المشفففففففروع يق  ضفففففففمن واحدة من االسفففففففتثناءات على شفففففففرظ اإلخطار، هل توضففففففف  ذلك م  الدائرة القانونية وتم إعداد وا 
 اإلقليمي؟ 

   نعم
 هل وا ق نائب الرئيس اإلقليمي على االستثناء؟ 

    غير معروف  
OPS_PDI_COMP_TABLE 

 
  سياسة البنك الدولي في باإلفصاح عن المعلومات 

   اح عنها؟إلى البنك الدولي لإل هل ُأرسلت وثائق سياسات الوقاية
   نعم

المنظمات غير  هل تم اإل  فففاح عن الوثائق ذات ال فففلة داخليًا )داخل الدولة(  ي مكان  عام بوضفففوح وبل ة مفهومة ويسفففهل على الفئات المت ثرة بالمشفففروع و 
 الحكومية المحلية الو ول إلي . 

   نعم  
 جميع سياسات إجراءات الوقاية 

 
 هل تم إعداد تقويم، وميزانية، ومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بسياسات إجراءات الوقاية؟ 

   نعم
 الوقاية  ي تكلفة المشروع؟  ءاتإجراهل ُأدرجت التكاليف المتعلقة بغجراءات سياسات 

   نعم
 والتدابير المتعلقة بسياسات إجراءت الوقاية؟هل يشمل نظام الر د والتقييم للمشروع ر د اآلثار 

     نعم
 هل ُأتفق على اتخاذ ترتيبات تنفيذية مرضية م  الُمقترض؟ وهل تم التطر  إلى الترتيبات نفسها  ي الوثائق القانونية للمشروع؟

    نعم
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 وجهة االتصا  
 البنك الدولي 

 
 سهيل ر. س. جميعان 
  وال رف ال حيخبير  ي امدادات المياة 

 
 عدنان  ارو  سعد الدين غوشة 

  وال رف ال حي  ي إمدادات المياة خبير 
 

 الرس آندرس جاكريسكور 
  ي إدارة الموارد المائية  خبير

  

 المتلقي /المستفيدالجهة المقترضة/  
 
 ل ال  السلطة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية  
 شكري بشارة  
 والتخطي وزير المالية  

minister@pmof.ps 
 

 

 الجهات المنفذة 
 

 سلطة المياة الفلسطينية  
 مازن غنيم   
 رئيس سلطة المياة الفلسطينية  

mghunaim@pwa.ps 
 

 

 لموافقة ا

 رئيس )رؤساء(  ريق العمل 
 سهيل ر. س. جميعان 

 عدنان  ارو  سعد الدين غوشة 
 الرس آنديرس جاكيرسكور 

 

 وا ق عليها  

  2019تشرين أول  23 نينا تشي  :مستشار إجراءات الوقاية

  2019تشرين أول  23  كارمن نوناي :المديرمدير الممارسة/ 

  2019تشرين أول  24 سميرة أحمد حلس  :المدير الُقطري 
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