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 معلومات أساسية
 

OPS_TABLE_BASIC_DATA  أ. بيانات المشروع األساسية 

الرقم التعريفي للمشروع األصلي  اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
 وجد(:)إن 

األداء والبنية  في ستدامةاالتعزيز   P170928 الضفة الغربية وغزة
في قطاع  واالعتماديةالتحتية 

 غزة الطاقة بالضفة الغربية و
(ASPIRE) 

 

 

التاريخ التقديري للعرض على  التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة
 )الرئيسي(مجال الممارسات  مجلس المديرين التنفيذيين

 الطاقة والصناعات االستخراجية 2020مارس/آذار  30 2020فبراير/شباط  17 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض)المقترضون( أداة التمويل

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  وزارة المالية تمويل مشروع استثماري 
 الفلسطينية

 

 
 الهدف )األهداف( اإلنمائي المقترح

 
لغربية وغزة. وأما يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في تحسين األداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وزيادة تنويع مصادر الطاقة في الضفة ا

في الضفة  األداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وزيادة تنويع مصادر الطاقةالهدف اإلنمائي للمرحلة األولى من المشروع فيتمثل في تحسين 
 الغربية وغزة.

 
 المكّونات
 اإلقليمية للكهرباء في الضفة الغربية وغزة سين البنية التحتية لخطوط الربط: تح1المكون 
 لشركات توزيع الكهرباء الفلسطينية( : تحسين استدامة تقديم الخدمات )األداء التشغيلي2المكّون 
 : تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة3المكون 
 : المساعدة الفنية وبناء القدرات وإدارة المشروع4المكّون 
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    بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات األمريكية(

 ملخص

 
 63.00 التكلفة الكلية للمشروع

 63.00 مجموع التمويل
 0.00 من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

 0.00 الفجوة التمويلية
    

 التفاصيل

 التمويل المقدم من خارج مجموعة البنك الدولي
 63.00 الصناديق االستئمانية

 49.00 البنية التحتيةالصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير 
 14.00 التمويل الخاص

    
 تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية

 كبيرة
   

 القرار
    أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض

 
 
 

 قرارات أخرى )حسب الحاجة( 
 
 

 ب. المقدمة والسياق العام
 

 السياق العام للبلد
وقد تراجع معدل النمو االقتصادي الفلسطيني، وال تزال  غزة صعبة وغير مضمونة النتائج. ال تزال األوضاع السياسية في الضفة الغربية و .1

، انكمش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2018معدالت البطالة مرتفعة، والفقر في ازدياد. وبعد أداء قوي في الستة أشهر األخيرة من عام 
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نكماش إلى تباطؤ النشاط االقتصادي في الضفة الغربية التي شهدت . وُيعزى ذلك اال1 2019% في الربع األول من 1في الضفة الغربية وغزة بنسبة 
 2018.2%، وهو نفس مستوى البطالة في 26، بلغ معدل البطالة اإلجمالي 2019هبوط معدالت االستهالك الخاص والعام. وخالل الربع الثاني لعام 

، ويرجع ذلك في الجانب األكبر منه إلى زيادة عدد الوظائف 2018 % عن المتوسط في عام2% منخفضا 15وفي الضفة الغربية، بلغ معدل البطالة 
. وتراجعت تدفقات 2018 عام % عن مستواها في3% في غزة مرتفعًة 47الجديدة في األنشطة التجارية المحلية. بيد أن نسبة البطالة زادت إلى 

 الذي تعوقه بيئة صعبة إلى إطالق العنان لنمو القطاع الخاصالملحة جة التحويالت المالية الوافدة بشكل كبير في السنوات األخيرة، فزادت من الحا
 ل.للعم

 
بسبب النزاع بشأن إيرادات المقاصة مع الحكومة اإلسرائيلية،  2019وعلى الرغم من فقدان نحو ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية في عام   .2

ومن المحتمل أن التخفيضات الكبيرة في اإلنفاق العام  3حالت دون التأثير على الدخل المتاح.فإنه أمكن تفادي الكساد بتدابير وآليات تكيُّف مختلفة 
مثل اإلنتاج الصناعي -أثَّرت تأثيرا سلبيا على النشاط االقتصادي بالنظر لوجود مضاعفات مالية كبيرة. بيد أن عددا من المؤشرات األعلى تواترا 

. ومع أنه ليس من 2019 شاط االقتصادي حتى يونيو/حزيرانوالواردات والصادرات ونسبة الشيكات المرتجعة لم تظهر عالمات على تدهور الن
سنوات( في السياق الفلسطيني، فإن االقتصاد الفلسطيني أظهر بفضل دعم  5الى  3السهولة الحصول على تصوُّر موسع لآلفاق االقتصادية )لمدة 

السلطة الفلسطينية تواجه في زالت ة اقتصادية محتملة. وما كبير من الجهات المانحة مرونة وقدرة على التكيف خالل سنوات كانت تنطوي على كارث
المالية العامة في الضفة الغربية في الغالب عند مستوى  وازنةالممن غزة بينما ظلت  االعامة تنبع في معظمهوازنة السنوات األخيرة عجز كبير في الم

 تعادل النفقات واإليرادات.
 

  السياق القطاعي والمؤسسي 
ل كبير لقطاععلى مدى ال .3 الطاقة من نظام يستند إلى البلديات إلى نموذج  عقدين األخيرين، أدت عملية اصالح قطاع الكهرباء إلى تحوَّ

من خطوط الربط مع  500حينما كان أكثر من  1995وُأنشئت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بادئ األمر في عام  قطاع أكثر تنظيما.
% من خدمات توزيع 80، تم تجميع أكثر من 2018وحتى عام  الشبكة اإلسرائيلية تزود القرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية وغزة بالكهرباء.

 فة الغربية في خمس شركات. وفي العشر سنوات الماضية، طبَّقت السلطة الفلسطينية سلسلة من اإلصالحات من أجل إنشاء وتفعيلالكهرباء في الض
والمشّغل المنفرد لشبكة نقل الكهرباء، وتنفيذ تدابير  الجهاز التنظيمي )لجنة تنظيم كهرباء فلسطين( وشركة النقل الوطنية للكهرباء بوصفها المشتري 

لتجزؤ صعيد السياسات لتحسين االنضباط المالي وتشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة الالمركزية. وال يزال المعوق الرئيسي لتحقيق االستدامة هو اعلى 
بين  الجغرافي والتشغيلي والمالي لسلسلة إمدادات الكهرباء. ويلزم بذل جهود متواصلة، وهو ما يجري اآلن، من أجل تحسين التماسك واالستدامة

 مصادر التوليد المحلية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع، وتقديم الخدمات إلى المستهلكين الفلسطينيين.
 
يخلق تحقيق االستدامة في قطاع الكهرباء في الضفة الغربية وغزة مجموعة فريدة ومعقدة من التحديات بسبب التشابك الشديد بين   .4

                                                           

 الفلسطيني. بحسب بيانات أولية من الجهاز المركزي لإلحصاء .سنوي كان هذا االنكماش على النقيض من الوضع في الربع السابق مقارنًة على أساس معّدل  1 
 % بين الذكور.25% بالمقارنة مع 50إذ بلغت بين اإلناث  كبيرةالبطالة  ُتعد الفجوات بين الجنسين في نسبة 2
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf  (2019أكتوبر/تشرين األول  27)تم االطالع عليه في 
م إلى لجنة االرتباط الخاصة في سبتمبر/أيلول  3  .2019يستند هذا القسم إلى تقرير الرصد االقتصادي الذي ُقدّ 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf


 
  البنك الدولي

  (P170928) تعزيز استدامة األداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة بالضفة الغربية وغزة  

 

  
 11 من 5الصفحة  2019نوفمبر/تشرين الثاني  8

 

 محلية.قطاعي الكهرباء الفلسطيني واإلسرائيلي، وهو ما ُيؤث ِّر على جهود دمج شبكات النقل والتوزيع في الضفة الغربية ونمو قدرات التوليد ال
% من إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية وأكثر من نصفها في غزة. وفي الوقت الحالي، تتولى شركة 90لواردات من إسرائيل أكثر من وتشكل ا

ة لنقل الوطنيكهرباء إسرائيل اإلدارة الكاملة لإلمدادات مع الحد األدنى من االتفاقات التجارية واتفاقات جودة الخدمات، والقدرة المحدودة لشركة ا
الحكم المحلي على رصد وإدارة كمية وجودة اإلمدادات، أو التشجيع على التوليد المحلي للكهرباء. هيئات وشركات توزيع الكهرباء الفلسطينية / و 

يد للغاية ويعاني المستهلكون في أنحاء الضفة الغربية من تدنى جودة اإلمدادات المتاحة ويتعرضون على نحو متزايد لنقص الكهرباء. وثمة نقص شد
ساعة يوميا تبعا لواردات الكهرباء من إسرائيل وتشغيل محطة كهرباء  12ساعات إلى  6في غزة؛ فإمدادات الكهرباء المتاحة في القطاع تقتصر على 

 غزة.
 
مام القطاع وتحظى األهلية االئتمانية بأهمية بالغة لقطاع الطاقة لضمان التحسين المستمر لمستويات تقديم الخدمات واجتذاب اهت  .5

في دفع المستحقات ودفع الفواتير في القطاع لتقليل الخسائر الناجمة عن عدم الدفع وخسائر اإليرادات. وعلى مدى لتزام ويتطلب هذا اال الخاص.
يمة فواتير الكهرباء المستحقة لشركة كهرباء إسرائيل أن تطلب من وزارة المالية اإلسرائيلية استرداد ق4سنوات، أتاحت آليٌة ُتعَرف باسم "صافي اإلقراض" 

ت هذه اآللية باإلضافة إلى الغرامات والرسوم باقتطاعها من عائدات الضرائب التي تحصلها وزارة المالية اإلسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية. وقد  أدَّ
لسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل اتفاًقا لتسوية ديون ، أبرمت ا2016في دفع الفواتير المستحقة. وفي سبتمبر/أيلول  لتزاماالإلى تفاقم مشكلة عدم 

د هذا السبيل إلى اتفاق مؤقت لشراء الطاقة في يوليو/تموز  وكان متوقعا أن يعقبه اتفاق شامل طويل األجل يتيح لشركة  2017قطاع الكهرباء. ومهَّ
بسعر موحد. وفي غضون ذلك، كخطوة أولى نحو تبسيط اإلجراءات،  النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية شراء الكهرباء من شركة كهرباء إسرائيل

الحكم هيئات و أنشأت شركة النقل الوطنية نظاما مركزيا للفوترة يتيح مراقبة الفواتير التي تصدرها شركة كهرباء إسرائيل لشركات التوزيع الفلسطينية 
سابا موحدا إلدارة اتفاق شراء الطاقة المؤقت الموقع مع شركة كهرباء إسرائيل المحلي، وسجالت الدفع والسداد. كما أنشأت شركة النقل الوطنية ح

مثّ ل خطة واتفاقات شراء الطاقة الموقعة مع اثنين من منتجي الطاقة الشمسية المستقلين. وتظهر هذه اإلجراءات تحقيق نتائج إيجابية مبكرة، وهي تُ 
   للنهوض بالقطاع.

 
الكهرباء تشكل مصدر قلق كبيرا على الرغم من أن شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية شهدت زيادة معدالت ال تزال ديون قطاع  .6

ن معدل تحصيل اإليرادات ال يكون فعاال إال حينما يؤدي إلى الدفع الكامل في 90تحصيل اإليرادات من المستهلكين عموما إلى نحو  %. وتحسُّ
ن  موردين.المواعيد المحددة لمستحقات ال وتفيد المناطق الحضرية التي تخدمها شركات التوزيع التي تتلقى اإلمدادات من شركة النقل الوطنية بتحسُّ

%. وقد دعمت القرارات واللوائح التنظيمية التي صدرت في اآلونة األخيرة قدرة شركات التوزيع / 100جودة الكهرباء وزيادة معدالت السداد إلى نحو 
لمحلي على فرض غرامات على المستهلكين المتخلفين عن السداد. وفي أنحاء الضفة الغربية وغزة، تتراوح معدالت دفع الفواتير الحكم اهيئات و 

الحكم المحلي  هيئات%. بيد أن شركات التوزيع و 90% و80المستحقة من جانب المستهلكين عموما )المساكن والمنشآت التجارية والمصانع( بين 
ومناطق  5امات المتصلة بالتخلف عن السداد على مستهلكين آخرين، مثل المؤسسات العامة وحاالت المساعدات االجتماعية تعجز عن فرض الغر 

% 25الالجئين، أو أن تفرض عقوبات في حاالت السرقة في مناطق يتعذَّر الوصول إليها. وتعتبر هذه خسائر غير فنية تبلغ نسبتها ما يقرب من 

                                                           
دراسة حول مساهمة قطاع الكهرباء في  -تقييم وخطة عمل لتحسين سداد رسوم خدمات الكهرباء في األراضي الفلسطينية  -الغربية وغزة الضفة  4

 .(2014صافي اإلقراض )
نها لم تدفع قط تعريفة % من هذه األسر بأ25يشيع عدم السداد بين الفئات األكثر معاناة من السكان، والسيما األسر التي تعولها نساء، وقد أفادت  5

 (.2019% لنظرائهن من الذكور. )أتامانوف، وأ.، وباالنيسوامي، ن. 11استهالك الكهرباء بالمقارنة بنسبة 
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معدالت المقبولة. ويتفاقم أثر نقص المدفوعات والتخلف عن السداد بسبب تدنّ ي تعريفة الكهرباء، وقلة تحويالت الدعم. وفي وهي أعلى كثيرا من ال
مليون دوالر سنويا، وهو ما يقوض الجهود الجارية  150الوقت الحالي، تساهم مشكالت عدم السداد وتدنّ ي تعريفة االستهالك في عجز مالي يبلغ نحو 

 ألهلية االئتمانية للقطاع.لتقوية ا
 
ق تتمثل الرؤية اإلستراتيجية طويلة األجل لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في تحقيق قدر أكبر من االستقاللية من خالل تحقي  .7

إلى تحقيق توازن الواردات من إسرائيل  دبعيوتهدف هذه الرؤية في األمد ال االستدامة المالية والتشغيلية لمؤسساتها وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء.
% من الطلب على الكهرباء. ونظرا ألن منظومة الكهرباء 50واألردن ومصر والتوليد المحلي بحيث ال يكون مصدر واحد مسؤوال عن تلبية أكثر من 

وليد جديدة أو زيادة الواردات تتطلب تنسيقا وثيقا مع في الضفة الغربية وغزة مرتبطة ارتباطا قويا مع شبكة الكهرباء اإلسرائيلية، فإن إضافة قدرات ت
موافقة السلطات اإلسرائيلية. ويمكن تحقيق تنويع مصادر اإلمدادات من خالل واردات الكهرباء،  الى شركة كهرباء إسرائيل، وفي الكثير من الحاالت

وإجماال، فإن مزايا تحقيق  ن خالل تيسير مشاركة القطاع الخاص.وهو ما قد يتيح فرصة فريدة تعود بالنفع على الجميع في المنطقة الفرعية، وم
فسية استدامة قطاع الكهرباء بالغة األهمية من أجل تخفيف الضغوط على اإليرادات الحكومية، وتحسين أداء االقتصاد، وضمان تحسن القدرة التنا

  واالستدامة المالية لالقتصاد الفلسطيني.
 

 اإلنمائية المقترحةج. األهداف 
 
 الهدف اإلنمائي )من وثيقة التقييم المسبق للمشروع( 

ة يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين األداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وزيادة تنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربي  .8
 وغزة.

 
 النتائج الرئيسية

األداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الطاقة عن طريق استثمارات في البنية التحتية وتحسين مستوى تقديم يهدف البرنامج إلى تحسين  .9
 قة.الخدمات بشكل عام، وهو ما يسهم في تحسين األهلية االئتمانية للقطاع التي تعتبر ضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطا

 
 د. وصف المشروع

 
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مسؤولة عن تنفيذ البرنامج بأكمله، وستقوم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع ذات الصلة كما هو   .10

ل المراحُمبيَّن أدناه. وسيتم اختيار األنشطة التي تتضمنها المرحلة األولى على أساس ثالثة عوامل سُتستخدم أيضا كأساس لترتيب األولويات في 
( أنشطة عاجلة لتخفيف األحمال ومشكالت جودة الكهرباء عن 2( توسيع نطاق األنشطة التي تم الشروع فيها في إطار المشاريع الجارية؛ )1التالية: )

( أنشطة 3ة؛ و)طريق تيسير نقل الكهرباء من شركة كهرباء إسرائيل واألردن أو تفريغ بطاريات أنظمة الخاليا الكهروضوئية الشمسية الحالية/القادم
 المالي الضروري لبناء األهلية االئتمانية للقطاع. لتزامتأسيسية متصلة باال

 
 البنية التحتية لخطوط الربط اإلقليمية للكهرباء : تحسين1المكون  
 

 من الواردات. ُيسهم المكون األول في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع عن طريق تحسين األداء التشغيلي وزيادة تنوُّع اإلمدادات  .11
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ز على وستتولى قيادة األنشطة التي تندرج تحت هذا المكون سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة النقل الوطنية وشركات التوزيع ذات الصلة، و  ستتركَّ
مسية. وسيساعد هذا على زيادة تدعيم البنية التحتية وخطوط الربط ذات الجهد المتوسط والعالي وتفريغ بطاريات األنظمة الكهروضوئية للطاقة الش

بشأن  بعيدإمدادات الكهرباء من األردن وإسرائيل. عالوة على ذلك، فإنه سُيمكّ ن شركة النقل الوطنية وسلطة الطاقة من بدء مناقشة على المدى ال
ركة النقل الوطنية من خالل إعادة تأهيل ونقل ( تعزيز دور المشتري الوحيد لش1تحسين إمدادات الكهرباء في غزة. وسُتركّ ز المكونات الفرعية على: )

( تحديث البنية التحتية القائمة لتوزيع الكهرباء في مناطق جنين ونابلس والخليل وغزة لزيادة إمدادات الكهرباء 2نقاط الربط مع شركة كهرباء إسرائيل؛ )
( تيسير نقل إمدادات 3في ذلك إعادة تأهيل محطة ترقوميا الفرعية؛ و) من شركة كهرباء إسرائيل وتعزيز استخدام شركات التوزيع للبنية القائمة، بما

 الطاقة المستوردة من األردن عبر أريحا إلى رام هللا لمعالجة نقص اإلمدادات.
 
ن    : تحسين استدامة تقديم الخدمات في شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وغزة2المكوِّ
 

ُيسهم هذا المكون في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع عن طريق تحسين األداء المالي من خالل توسيع نطاق البرنامج الجاري لحماية   .12
ء قطاع الكهرباء من أجل تحسين أنظمة القياس بالعدادات وإصدار الفواتير في الضفة الغربية مشروع تحسين أدا اإليرادات الذي بدأ تنفيذه في إطار

 وستتولى قيادة األنشطة التي تندرج تحت هذا المكون سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة النقل الوطنية وشركات التوزيع ذات الصلة في وغزة.
ى التحسين المتواصل لألداء التشغيلي لشركات توزيع الكهرباء. وسيقوم برنامج حماية اإليرادات بتركيب وغزة. ويهدف هذا المكون إل الضفة الغربية

ين عدادات ذكية لتحسين الفوترة والتحصيل من شريحة كبار المستهلكين، التي تمثل أكبر حصة استهالك ومبيعات للكهرباء. وفي إطار مشروع تحس
ي المرحل % من 23ألفا يساهمون بنسبة  15ة األولى لبرنامج حماية اإليرادات الشريحة العليا من المستهلكين التي تشمل أداء قطاع الكهرباء ُتغطّ 

، سُتنفَّذ المرحلة الثانية لبرنامج حماية اإليرادات (ASPIRE)إجمالي استهالك الكهرباء لدى شركات التوزيع الست. وفي إطار المرحلة األولى لمشروع 
د هذه 30هلكين الذين يمثلون شريحة أكبر التي تستهدف المست % من االستهالك. وقد يشمل هذا التركيز على المستهلكين من القطاع العام. وسُتحدّ 

% من االستهالك وتنتشر فيها ممارسات عدم 30 قل منأنسبة ( مراعاة المجتمعات المحلية األفقر التي ُتؤلّ ف 1المرحلة أيضا حلوال من أجل: )
لين(؛ و)( 2السداد؛ ) ( تحسين مستويات السداد والتشجيع على ترشيد االستهالك فيما بين 3تقليل الخسائر غير الفنية )السرقة والمستهلكين غير الُمسجَّ

   المستهلكين من القطاع العام، ومن المتوقع تنفيذ هذه الحلول في المراحل المستقبلية.
 

 المشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة في الضفة الغربية وغزة: تمكين القطاع الخاص من 3المكون 
 

يسهم هذا المكون في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع عن طريق تنويع مصادر الطاقة الموزَّعة مثل الطاقة الشمسية في الضفة الغربية   .13
( زيادة قدرة الشبكة على تفريغ الكهرباء من أنظمة الخاليا الكهروضوئية الشمسية الصغيرة المركبة على 1ويساند المكون ثالثة أنشطة رئيسية: ) وغزة.

( تدعيم 3( توسيع نطاق الصندوق القائم للتمويل المتجدد ألنظمة الخاليا الكهروضوئية الشمسية المركبة على أسطح المباني؛ و)2أسطح المباني؛ )
وسيسهم هذا المكون أيضا في تقليص الفجوات  األهلية االئتمانية للقطاع ولشركة النقل الوطنية الجتذاب القطاع الخاص كمنتجين مستقلين للكهرباء.

سيق مع شركات التوزيع وستتولى قيادة األنشطة التي تندرج تحت هذا المكون سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتن 6التي تم تحديدها بين الجنسين.
ذات الصلة والبنوك التجارية المحلية. وسيتم تنفيذ األنشطة المتصلة بالمنشآت الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات  والوزارات التنفيذية

 .الصلة بحساب دعم السيولة ونظام المدفوعات باالشتراك مع وزارة المالية ولجنة إصالح القطاع رفيعة المستوى 
   

                                                           
 أ مزيدا من التفاصيل بشأن التحليل واإلجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.2يتضمن الملحق  6
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ن   : المساعدة الفنية وبناء القدرات وإدارة المشروع4المكوِّ
 

ستتولى قيادة األنشطة التي تندرج تحت هذا المكون وحدة إدارة المشاريع في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق مع مؤسسات قطاع   .14
سطين، ومع السلطة الفلسطينية بما في ذلك وزارة المالية ومؤسسات القطاع الطاقة، ومنها شركة النقل الوطنية وشركات التوزيع ولجنة تنظيم كهرباء فل

االستشارية  الخاص األخرى. ويشتمل هذ المكون على تكلفة إدارة المشروع ومنها التكلفة الجزئية لمرتبات موظفي وحدة إدارة المشروع، وتكلفة الخدمات
ات الرصد والمتابعة، واإلبالغ، والتقييم لوحدة إدارة المشاريع. وستشتمل أنشطة المكون على ذات الصلة المقدمة للوحدة. يهدف المكون إلى تعزيز قدر 

، تيسير الدعم االستشاري الفني لتصميم حساب دعم السيولة ونظام المدفوعات لشركة النقل الوطنية، وتنظيم حلقات عمل، ودعم دراسات الجدوى 
ن مساعدة فنية  وتبادل للمعارف داخل القطاع وبالتنسيق مع الوزارات التنفيذية األخرى.واالستعانة بالخبراء والعمل إلجراء حوار كاف  م هذا الُمكوّ  وسُيقدّ 

 إدارة مخلفات البطاريات وإعادة تدويرها في غزة. لتحسين
 

ز اإلجراءات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار المكونين األول والثاني على تحسين  .15 البنية التحتية للكهرباء ومستويات  تتركَّ
عى مشروع ستقديم الخدمات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان ورفاهتهم، السيما ألشد فئات السكان فقرا، ومنهم النساء. ولبلوغ هذه الغاية، سي

(ASPIRE.إلى توسيع قدرة األسر التي تعولها نساء على االستفادة من الصندوق المتجدد للطاقة الشمسية في غزة ليشمل أيضا الضفة الغربية ) 
الشمسية إال من  قد ال تستطيع دفع تكلفة حيازة خلية للطاقة  7وُيظهر التحليل المبدئي أن بعض أشد األسر حرمانا السيما األسر التي تعولها نساء

%( أو حتى ال تمتلك حيزا على سطح مبنى لتركيبها. وستهدف المرحلة األولى إلى إيجاد حلول ُمعيَّنة لألسر المحرومة 70-%40خالل منحة جزئية )
مكن تحسين الوضع وبتيسير حصول هذه األسر على الطاقة المتجددة ي % من األسر في غزة.8المستهدفة التي تعولها نساء وُتؤلّ ف ما نسبته 

تهدف الصندوق االجتماعي واالقتصادي للمرأة بتقليل الوقت الذي تقضيه في األعمال المنزلية واألنشطة الحالية المتصلة بالطاقة. عالوةً على ذلك، سيس
ذات التكلفة استخدام مولدات الديزل  المتجدد منشآت األعمال المملوكة لنساء السيما المنشآت الصغرى التي تتأثَّر بنقص إمدادات الكهرباء وتعجز عن

تنمية رأس المال االجتماعي والبشري  في النمو االقتصادي، وإنما أيضا في قطالباهظة. وتجدر اإلشارة إلى أن مساندة رائدات األعمال ال تسهم ف
ي التحليل احتياجات منشآت ASPIREوسيعمل مشروع ) 8لعموم السكان. األعمال المملوكة لنساء، وتلبيتها من خالل توفير ( على ضمان أن ُيغطّ 

عالوة على ذلك، سُينتج هذا المشروع شواهد جديدة على توزيع النساء العامالت في  9األدوات المالية والخيارات المتصلة بأنظمة الطاقة الشمسية.
 دة.الفرص المتاحة الكتسابهن مهارات جديدة في سوق الطاقة المتجد قطاع الطاقة وتقييم

  .
.  

 السياسات القانونية الخاصة بالعمليات

                                                           
% من األسر في قطاع غزة وهي 9.4األسر التي تعولها نساء ُتؤلّ ف ما نسبته  .11/7/2018اليوم العالمي للسكان الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بمناسبة   7

% 91أن  %(، وال تتاح لهذه األسر إال فرص محدودة لتحقيق الدخل، وتشير التقارير إلى47عاما وأرامل ) 55% منهن تزيد أعمارهن على 63من أشد فئات السكان ضعفا وحرمانا. إذ إن 
 نصيب الفرد(.من هؤالء النساء عاطالت لكن أسرهن تستهلك القدر نفسه من الكهرباء أو أكثر قليال بالمقارنة باألسر التي يعولها رجال )من حيث متوسط 

دات ورواد األعمال سبل قياس الفجوة بين رائدات األعمال الجدي -(، ريادة أعمال النساء 2017) 8284ورقة عمل بحوث سياسات البنك الدولي  8
  الذكور.

أولوياتهن من سيشتمل التحليل على تقييم السوق للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لفهم احتياجاتهن للخدمات المالية وتقييم احتياجاتهن /  9
 حيث المواصفات الفنية المتصلة بوحدات الطاقة الشمسية.
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 هل تم تفعيلها؟       

( بشأن المشاريع المقامة على مجاري OP 7.50منشور سياسة العمليات )
 ال       المياه الدولية

( بشأن المشاريع المقامة في المناطق OP 7.60منشور سياسة العمليات ) 
 ال       المتنازع عليها

 

 ُملخَّص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية 
. 

، والضوضاء، غبارال ، مثلئيةاإلنشااالعمال ( المخاطر المتصلة ب1) المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها والمتصلة بأنشطة المشروع: .16
تشغيل المحطات ة الناتجة من المخاطر المتصلة بالصحة والسالمة المهني (2وتعطُّل المرافق، والمخاطر على صحة وسالمة العمال، )

المواد و الكيميائية من المواد والتخلص طرق التعامل و وإدارة النفايات الصلبة،  المجتمعات القريبة،المحتملة على والمخاطر البيئية الفرعية 
الحمضية وإعادة تدويرها والتخلص  اتالبطاريتعامل مع مخلفات طرق الو ، خطرة مثل الزيوت المستخدمة في المحوالت الكهربائية ال

االستحواذ على األراضي، وتقييد الوصول إليها وتدفق العمالة االمور المتعلقة ب.وفيما يتعلق بالمخاطر االجتماعية، فإنها تتضمن منها
  والعنف القائم على نوع الجنس، واإلقصاء المحتمل للفئات الضعيفة والمحرومة.

  
 
 
 ه. التنفيذ 
 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ
 

، من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، هي المستفيد من المشروع، أما الجهة المنفذة فهي المستفيد والجهة المنفذة. السلطة الفلسطينية .17
والذي  1997، وتم تدعيم نطاق اختصاصها بالموافقة على "خطاب سياسات القطاع" لسنة 1995 سنةسلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي ُأنشئت 

 يتطلبها هذا القطاع.سلط الضوء على اإلصالحات المؤسسية األساسية التي 
 

ع أثناء إعداد المشروع، انصّب االهتمام على قدرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفنية والتنفيذية. ولدى سلطة الطاقة ومؤسسات القطا .18
قترح؛ و)ب( اإلعداد واإلشراف موظفون مؤهلون للقيام ب: )أ( إعداد وتنفيذ أنشطة التوليد والتوزيع والنقل التي سيتم تمويلها في إطار المشروع الم

 وضمان مراقبة جودة كل الدراسات واألنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار مكون المساعدة الفنية. وستضم وحدة إدارة المشروع خبراء في جميع
 التخصصات لدعم الموظفين الفنيين لسلطة الطاقة ومؤسسات القطاع.

 
ساد التي اعتمدتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية داخل مؤسساتها وفي تعاملها مع االستشاريين انصب االهتمام أيضًا على تدابير مكافحة الف .19

أن يوقع عليها والموردين اآلخرين. وقد لوحظ أن جميع العقود المبرمة بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومورديها تشمل بنودًا لمكافحة الفساد يجب 
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 ة الطاقة والموارد الطبيعية مع بنود إرشادات مكافحة الفساد للبنك الدولي السارية على هذا المشروع.المقاولون. وتتفق إجراءات سلط
 

المانحون،  تعمل في كافة المشاريع التي يمولها حديثة االنشاء. تضم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وحدة إلدارة المشاريع إدارة المشروع .20
إلعادة تأهيل شبكة الكهرباء في غزة واإلشراف على مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء. ويتألف الفريق الرئيسي لوحدة ومنها مشروع البنك الدولي 

( مشتريات. وتضمن نيدإدارة المشاريع من مدير مشروع، ومسؤول )مسؤولي( مشتريات، ومحاسب )محاسبين(، ومهندس مشاريع، ومساعد )مساع
ع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء في كل ما يتعلق بالمشتريات وتنفيذ التجهيزات والمساعدة الفنية وحدة إدارة المشاريع التنسيق م

المراحل  ونفقاتها التشغيلية من خالل النهج البرامجي متعددالتي سيتم تقديمها في إطار المشروع. وسيستمر تمويل رواتب موظفي وحدة إدارة المشاريع 
(MPA.)  وسيستمر تقييم خطة االستدامة الرامية إلى تقليل االعتماد على الجهات المانحة وتحقيق استدامة المشروع. ومع تطور دور وحدة إدارة

ز فعاليته حة لتعزيالمشاريع من إدارة المشاريع إلى إدارة البرامج سُيجرى تحليل وظيفي متعمّ ق وتقييم لالحتياجات المتصلة بالقدرات لتحديد الفرص المتا
تشاري وتعديل الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المشاريع حسب مقتضى الحاجة. وستسعى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى كسب مزيد من الدعم االس

 الفني في مجاالت التخطيط والمشتريات من أجل تقوية أداء وحدة إدارة المشاريع.
 
  . 
  

 مسؤول االتصال 
 
 البنك الدولي 
 

 مونالي رانادي
 خبيرة أولى بشؤون الطاقة

  

 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد 
 

 وزارة المالية
 ليلى صبيح الغريب

 دائرة العالقات الدولية والمشاريع
mofirdg@palnet.com 

 

 الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ 
 

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية
 ظافر ملحم

 رئيس مجلس اإلدارة
chairman@penra.pna.ps 

 

 



 
  البنك الدولي

  (P170928)    وغزة الغربية بالضفة الطاقة قطاع في والموثوقية التحتية والبنية األداء استدامة تعزيز
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 للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ:
 

 البنك الدولي
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 1000-473( 202هاتف: )

 http://www.worldbank.org/projectsالموقع اإللكتروني: 
 
 

 الموافقة 
 

 مونالي رانادي رئيس )رؤساء( فريق العمل:
 

 وافق عليه: 

   مستشار المعايير البيئية واالجتماعية:

   مدير قطاع الممارسات العالمية بالمنطقة/المدير:

   والممثل المقيم:المدير 
 

   
 
 
 
 
 
 

http://www.worldbank.org/projects

