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 المشروع/ وثيقة معلومات
 )معًا( صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة

 

 
 PIDISDSA24944رقم التقرير  2018يونيو/حزيران  26 مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد/التحديث:
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 معلومات أساسية
 

OPS_TABLE_BASIC_DATA  أ. البيانات األساسية للمشروع 

الرقم التعريفي للمشروع األم )إن  اسم المشروع التعريفي للمشروعالرقم  البلد
 وجد(:

لمشروع الثاني لالتمويل اإلضافي  P167675 الضفة الغربية وقطاع غزة
 عمل الللتمويل من أجل خلق فرص 

P159337 

التاريخ التقديري للعرض على  التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة اسم المشروع األصلي
 مجلس المديرين التنفيذيين

المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص 
 العمل 

 2018أغسطس/آب  10 2018 يونيو/حزيران 28 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض أداة التمويل مجال المشروع )الرئيسي(
منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح  المشروعات االستثماريةتمويل  التمويل والتنافسية واالبتكار

 السلطة الفلسطينية(
 وزارة المالية والتخطيط

جهة تنفيذ المشروع: شركة البدائل 
 التطويرية

 
 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي

 
 العملاختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص 

 
 

 مكّونات المشروع
 سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات والتوظيف   •
 صندوق التمويل االستثماري المشترك •
 المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر   •

 إدارة المشروع
 

   بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر(

 ُملخَّص
 

 5.00 إجمالي تكلفة المشروع
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 5.00 إجمالي التمويل
 0.00 منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

 0.00 فجوة التمويل
  

 تفاصيل

 التمويل المقدم من جهات أخرى غير مجموعة البنك الدولي
 5.00 صناديق استئمانية

 5.00 تمويل خاص
    

 فئة تقييم التصنيف البيئي
 تقييم جزئي -ب
 
  

»OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED 
«-}{-OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED 
 
 

 

  
 القرار

    أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض
 
 

 قرارات أخرى )حسب الحاجة(
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 ب. المقدمة والسياق

 
 السياق القطري 

 
عائقًا منذ وقت يتسم االقتصاد الفلسطيني بالهشاشة وتأثره بالصراع الدائر هناك، وقد عانى طويال من القيود وانعدام االستقرار السياسي الذي ظل يمثل 

إلى  2012% في الفترة من 3في معدل النمو، حيث هبط إلى وفي السنوات األخيرة، شهد االقتصاد انخفاضا حادًا  طويل أمام نشاط القطاع الخاص.
ت أـحدث . وبعد سنتين من النمو القوي بفضل أنشطة إعادة اإلعمار بعد الحرب، كشف2011إلى  2007% في الفترة من 8بعد أن كان  2015

 1 %.0.5جاء معظمه في الضفة الغربية، في حين لم يسجل قطاع غزة سوى  – 2017% في 2.4البيانات أن النمو بلغ معدله 
 

 ، لكن فجوة تمويل السلطة الفلسطينية استمرت متسبِّّبًة في تراكم المزيد من متأخرات الديون.2017وكان أداء المالية العامة أفضل من المتوقع في 
% من 7.7قفزة قوية للعائدات في الفئات الضريبية الرئيسية نتيجة لجهود السلطة الفلسطينية وتخفيضات اإلنفاق في غزة، بلغ إجمالي العجز  وبفضل

 . ويتعلَّق العجز إلى حد كبير بالوضع في غزة، ألن الوضع في الضفة الغربية كان بوجه عام2016% في 8مقابل  2017إجمالي الناتج المحلي في 
ن أداء المالية العامة، فقد أدَّى استمرار تراجع الدعم المقدم من المانحين إلى فجوة تمويل  في حالة توازن في السنوات األخيرة. وعلى الرغم من تحسُّ

أن تبلغ الفجوة ، من المتوقع 2018وفي عام  مليون دوالر ُسدت في معظمها من خالل االئتمان المصرفي ومتأخرات مدفوعات إضافية. 420تبلغ نحو 
 مليون دوالر. 440التمويلية نحو 

 
 السياق القطاعي والمؤسسي

 
وقد ظلت استثمارات وأنشطة القطاع  ُيؤكِّد التدهور االقتصادي في اآلونة األخيرة ضرورة التحرُّك نحو مسار نمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص.

يدي العاملة دون المستويات المثلى وتتركز في معظمها في قطاعات فرعية منخفضة اإلنتاجية الخاص الالزمة لحفز نمو فرص العمل والطلب على األ
% فحسب من إجمالي الناتج المحلي في السنوات السبع الماضية، 15وقد بلغت االستثمارات الخاصة في المتوسط  مع ضْعف نمو معدالت التشغيل.

وتندرج معظم منشآت األعمال الرسمية في الفئة  % فقط من إجمالي الناتج المحلي.1ي المتوسط أمَّا االستثمارات األجنبية المباشرة فقد سجلت ف
(، هذا باإلضافة إلى ارتفاع مستوى النشاط غير الرسمي 2013عامال أو أكثر في عام  20فحسب من المنشآت لديها  %1الصغرى أو الصغيرة )

 % من القوى العاملة.10الذي يشمل ما ُيقدر بنسبة 
وكانت هناك أيضا قيود على جانب العرض صاحبت ضعف نمو االستثمارات الخاصة، وما تمخض عنه من ضعف الطلب على األيدي العاملة في 

وُتظهِّر الشواهد المتاحة أنه حتى حينما تسنح فرص للتوظيف، فإن الخريجين غالبًا ما يعانون من نقص المهارات أو الخبرات العملية  القطاع الخاص.
  ي يطلبها القطاع الخاص حتى يمكنهم المنافسة على نحو فعَّال وشغل هذه الوظائف المتاحة.الت
 

وكشفت بيانات مسح الجهاز  ونتيجًة لذلك، فإن معدل البطالة مازال مرتفعا، ونسبة المشاركة في األيدي العاملة متدنية، السيما بين الشباب والنساء.
ويواجه الشبان الفلسطينيون تحديات خطيرة تتعلق  %.27.4أن معدل البطالة بلغ إجماال  2017لعاملة في المركزي لإلحصاء الفلسطيني لأليدي ا

                                                           
 .2018مارس/آذار،  19تقرير الرصد االقتصادي إلى لجنة االرتباط الخاصة،   1
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 %60وتزيد معدالت البطالة فيما بين الخريجين من الجامعة ومدارس التعليم الثانوي عن  بالحصول على فرصة عمل عند التخرج من النظام التعليمي.
وفي الضفة  عاما لحملة دبلومات التعليم الثانوي(، ويتباطأ االنخفاض مع مرور الوقت. 18لون شهادات جامعية وعاما لمن يحم 23عند سن التخرج )

% عاطلون 20عاما ) 23% بحلول سن 33عاما فأكثر زيادًة كبيرة وتصل إلى  18الغربية، تزد نسبة العاطلين بين الذكور من الشباب البالغ عمرهم 
زداد هذا الوضع سوءا في غزة حيث تمنع القيود المفروضة على االنتقال األيدي العاملة من االنتقال إلى قطاعات أكثر وي % قاعدون عن العمل(.14و

ومن أعراض سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ضعف االنتقال من  إنتاجية وأعلى أجورًا، والبحث عن فرص توظيف خارج غزة.
 م هذه السوق بضعف القدرة االستيعابية للقطاع الخاص، مع ضعف سبل الوصول إلى فرص عمل بالخارج.التعليم إلى العمل، وتتس

 
 

 ج. األهداف اإلنمائية المقترحة
 

 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي
 اختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية المالية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل

 
 الهدف اإلنمائي الحالي للمشروع 

 
 اختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية المالية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل

 
 النتائج الرئيسية

 
 تعبئة رأس المال الخاص وخلق فرص العمل النتائج الرئيسية المتوقعة هي:

 
 د. وصف المشروع

 
( 2015التمويل من أجل خلق فرص العمل من عمليتين: األولى )تاريخ موافقة مجلس المديرين التنفيذيين ديسمبر/كانون األول تتألَّف سلسلة مشروعات 

ماليين دوالر من الصندوق  8ويأتي تمويل المشروع الثاني من منحة قيمتها  (.2017والثانية )تاريخ موافقة مجلس المديرين التنفيذيين يوليو/تموز 
مليون دوالر إجمااًل( ، وأصبح المشروع نافذا  9.5مليون دوالر من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم ) 1.5لغزة والضفة الغربية، و االستئماني

دف ماليين دوالر(، ويه 5. ويستفيد المشروع من األعمال التأسيسية لمشروع التمويل األول من أجل خلق فرص العمل )2017في نوفمبر/تشرين الثاني 
مكانية توسيع نطاق التمويل الموجه لمنتجات مالية مبتكرة.   إلى مواصلة اختبار المنتجات التمويلية وا 

 
ماليين دوالر مرتبطا بالمرحلة الثانية للتمويل من أجل خلق فرص العمل بوصفه مشروعه األم )المنحة  5وسيكون التمويل اإلضافي المقترح والبالغ 

التمويل اإلضافي بصفة أساسية في توسيع مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك )المكون الثاني( للمرحلة الثانية (. وسيساعد TF0A5297رقم 
ة األخيرة لمشروع التمويل من أجل خلق فرص العمل، وفي تمويل المقترحات الُمؤهَّلة لخلق فرص العمل التي وردت استجابًة لدعوة البرنامج في اآلون

وسيستفيد التمويل اإلضافي في الوقت المناسب بالطلب القوي من القطاع الخاص على التمويل المشترك القائم  حات في هذا المجال.إلى تقديم مقتر 
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مه مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك، وسيعمل أيضا على تفعيل نهج مجموعة البنك الدولي لتعظيم ال تمويل على تحمل المخاطر الذي ُيقدِّ
 .2021-2018غراض التنمية واإلستراتيجية الجديدة لمساعدة الضفة الغربية وغزة للسنوات المالية الموجه أل

وسيسد هذا  ودعما للركيزة الثانية إلستراتيجية مساعدة الضفة الغربية وغزة، أنشأت مجموعة البنك الدولي مبادرة صندوق تعزيز القطاع الخاص.
المباشر والتمويل الالزم لهيكلة المشروعات المؤهلة للتمويل المصرفي وتعبئة االستثمارات التي تدر منافع اجتماعية الصندوق فجوة قائمة بتقديم الدعم 

ويهدف صندوق تعزيز القطاع الخاص إلى تحفيز وتعبئة التمويل الخاص على نحو يكفل دعم جهود خلق الوظائف، والفرص االقتصادية  واقتصادية.
جتمع، والمنافع االجتماعية التحويلية، وسيعمل الصندوق على استقطاب تمويل المانحين من خالل عرض طائفة كاملة من المتاحة لجميع فئات الم

َنح مؤسسة التمويل الدولية للتمويل المختلط من خالل التمويل المشترك لالستثمار عن طريق البنك الدولي، وتخ فيف المخاطر المنتجات المالية منها مِّ
ل التأمين ضد المخاطر السياسية الذي يجري حاليا تقديمه من خالل الصندوق االستئماني للضفة من خالل ضمانا ت المخاطر الجزئية التي سُتكمِّّ

 الغربية وغزة الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار.
 

سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل  واستنادًا إلى الطلب القوي من القطاع الخاص، ستستخدم مبادرة صندوق تعزيز القطاع الخاص
مكانيات كقناة رئيسية لتوسيع نطاق المكون الخاص بصندوق التمويل االستثماري المشترك وتسريع وتيرة االستثمارات قيد اإلعداد التي تنطوي على إ

الخاص االستفادة من مشروع التمويل من أجل خلق  ومن خالل التمويل اإلضافي المقترح، سيتيح هذا لصندوق تعزيز القطاع لخلق فرص العمل.
ويل الدولية فرص العمل كمشروع قائم استثمر الكثير بالفعل في ترتيبات التنفيذ، وا عداد المشروعات، وكمنهجية مبتكرة لمعاينة استثمارات مؤسسة التم

وسيبني على الدروس المستفادة بالفعل من خالل مشروع التمويل  من أجل متابعة العوامل الخارجية لفرص العمل )منهجية معدل العائد االجتماعي(.
اص، من أجل خلق فرص العمل، وسيستمر في استخالص المزيد من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على النهج العام لصندوق تعزيز القطاع الخ

الوظائف، بما في ذلك المشاركة االقتصادية للنساء أو مناطق  وبقصد تطبيق نهج التمويل من أجل خلق فرص العمل في المستقبل على أهداف عدا
ن يرسل االستثمار عالية المخاطر مثل المنطقة )ج(. وُيقَصد بهذا أيضا أن يكون له أثر إيضاحي بالنسبة لمبادرة صندوق تعزيز القطاع الخاص، وأ

ع على مزيد من االستثمارات غير تلك التي   يساندها من خالل سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل.إشارة قوية إلى السوق وُيشجِّ
 

استنادًا  ومن المتوقع أن يستفيد قرابة ثالثة إلى أربعة استثمارات إضافية في إطار صندوق التمويل االستثماري المشترك من التمويل اإلضافي وذلك
ف جهة تنفيذ المشروع على إعداد مجموعة من االستثمارات اإلستراتيجية التي يمكن إلى التوقعات الحالية الخاصة بالمشروعات الجاهزة للتمويل. وتعك

ماليين دوالر،  5ومن بين التمويل اإلضافي البالغ  أن تؤدي إلى آثار إنمائية وانعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ن إدارة المشروع  في فحص واختيار ومتابعة صندوق أكبر للتمويل االستثماري  )المكون الرابع( لدعم جهة تنفيذ المشروعسيذهب جزء منه أيضًا إلى ُمكوِّ

 المشترك.
 

ن قائم بالفعل، فلن يستلزم إجراء تغيير في الهدف اإلنمائي للمشروع أو ترتيبا ت التنفيذ ولما كان التمويل اإلضافي عبارة عن توسعة لنطاق ُمكوِّ
وتتضمَّن األقسام التالية  تم تفعيل سياسات وقائية إضافية، ولن يحدث تغيير لتصنيف المشروع من حيث فئة السياسات الوقائية.ولن ي للمشروع األم.

 مزيدا من التفاصيل.
 
 

 ه. التنفيذ
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 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ
 

سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل وتنطوي على سيستخدم التمويل اإلضافي ترتيبات التنفيذ األصلية التي ُأنشئت في إطار 
وتتحمل  وتأتي وزارة المالية والتخطيط في المستوى األعلى باعتبارها الطرف الرسمي المناظر للمشروع وهي السلطة الفلسطينية. ثالثة مستويات.

مشروع األول من سلسلة هذه المشروعات، المسؤولية الكلية عن جهة تنفيذ المشروع، التي اختيرت بصورة تنافسية من القطاع الخاص في إطار ال
 كما أنها تتولى مسؤولية أعمال التوريدات والتعاقدات واإلدارة المالية والسياسات الوقائية، والمتابعة والتقييم، بما في ذلك التخطيط إدارة المشروع.

 السنوي للعمل، واإلبالغ عن سير التنفيذ.
 
    

 المشروع وأبرز خصائصه المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت معلومة( موقع و.
 

ومن المحتمل أن يكون تنفيذه في الغالب في األماكن التي يتركز فيها  سُينفَّذ مشروع التمويل اإلضافي في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة،
مة لالستفادة من وأشارت الدعوة إلى تقد نشاط القطاع الخاص. يم مقترحات التي أطلقتها جهة تنفيذ المشروع إلى أن نحو ثلث الطلبات الُمقدَّ

وستخضع هذه المقترحات لمزيد من  صندوق التمويل االستثماري المشترك جاءت من منشآت أعمال مقرها في غزة والثلثين من الضفة الغربية.
دة للمشر   وعات الفرعية.الفحص والدراسة قبل تحديد مواقع محدَّ

 
 

 ز. خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل
 
 
 

 هيلين شهرياري، أخصائية السياسات الوقائية االجتماعية
 إيكاترينا جريجورييفا، أخصائية اإلجراءات الوقائية البيئية

 
 
 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها
 SAFEGUARD_TBL 

 السياسات الوقائية
 
 

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟
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منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -التقييم البيئي 
OP/BP 4.01  نعم 

هذا المشروع ُمصنَّف في الفئة )ب( بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية 
السلبية المحتملة التي تتعلَّق بالمواقع ويمكن إزالتها، ومن ثم يمكن 

وفي ضوء  معالجتها بسهولة بتطبيق إجراءات التخفيف المناسبة.
المعلومات الحالية، قد تشتمل هذه اآلثار السلبية المحتملة على ما 

قضايا الهواء الملوث والضوضاء وجودة المياه المرتبطة بأعمال  يلي:
وسيستمر اإلعداد في  البناء، والصحة والسالمة المهنية للعمال.

ويقدم إطار  ئمة من المشروعات الفرعية المحتملة.التركيز على قا
اإلدارة البيئية واالجتماعية إرشادات بشأن النطاق المحتمل للتدخالت 

م إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تلك  الفنية للمشروعات الفرعية. وُيقدِّ
اإلرشادات من خالل تقديم قوائم فحص بيئية واجتماعية، وعرض 

محتملة لكل من القطاعات الخمسة المحتملة "لخلق اآلثار البيئية ال
وظائف عالية الجودة"، وعينة لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية، 

والترتيبات المؤسسية، وأنشطة التدريب، ومتابعة االمتثال للسياسات 
مراجعة خطة اإلدارة البيئية باعتبارها ت وتم الوقائية واإلبالغ عنها.
لمشاريع الفرعية ذات الصلة بمشروع وحدات وثيقة سياسات وقائية ل

الخاليا الكهروضوئية للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بغزة، 
جازتها واإلفصاح عنها وسيجري تحديثها قبل تنفيذ المشروعات  وا 

 الفرعية حسبما تقتضي الضرورة.
منشور سياسة -معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 

 هذه السياسة ال تنطبق. ال .OP/BP 4.03 كالعمليات/إجراءات البن

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك -الموائل الطبيعية 
(OP/BP 4.04) يستبعد فحص إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية أي  ال

 مشروع فرعي محتمل ينطوي على أنشطة تتعلق بالموائل الطبيعية.
لعمليات/إجراءات البنك منشور سياسة ا -الغابات 

(OP/BP 4.36) يستبعد فحص إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية أي  ال
 مشروع فرعي محتمل ينطوي على أنشطة تتعلق بالغابات.

 ال (OP 4.09منشور سياسة العمليات ) -مكافحة اآلفات 

االستثماري  نظرًا للطبيعة المدفوعة باعتبارات الطلب لصندوق التمويل
ولن  المشترك، لم ُتعَرف بعد المشروعات الفرعية لالستثمارات المختارة.

)مكافحة اآلفات( ألنه  OP 4.09يتم تفعيل منشور سياسة العمليات 
ل برنامج التمويل المشترك أي استثمارات زراعية أم  لم يتأكَّد هل سيموِّ

أن تكون  وفي حالة اختيار استثمار زراعي، من غير المتوقع ال.
اآلثار البيئية التي قد تنجم عنه كبيرة، ويمكن معالجتها من خالل 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي ستتضمَّن في تلك الحالة 
إجراءات لتخفيف كل المخاطر ذات الصلة في االستثمارات الزراعية 
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عمال بسياسات البنك الدولي الخاصة باإلجراءات الوقائية، ومنها 
رشادات  تطبيق الممارسات الدولية الجيدة في مكافحة اآلفات، وا 

مجموعة البنك الدولي بشأن الصحة والسالمة المهنية، وكذلك التشاور 
مع المجتمعات المحلية بشأن تخطيط المشروع الفرعي وتصميمه 

ولن تتم مساندة المشروعات الفرعية التي تقوم بتصنيع  ومتابعته.
وسيتم  التمويل المباشر الستخدامها. مبيدات اآلفات ونقلها و/أو

استبعاد هذه المشروعات بعد فحصها وفقًا إلجراءات الفحص التي 
 تنفذها جهة تنفيذ المشروع ويتضمنها إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

منشور سياسة  -الموارد الحضارية المادية 
 ال (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )

اإلدارة البيئية واالجتماعية أي مشروع فرعي قد يستبعد فحص إطار 
وسيتم  تكون له آثار محتملة على الموارد الحضارية المادية المعروفة.

تضمين إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اإلجراءات المعنية بالعثور 
عن طريق المصادفة على مكتشفات أثرية في حالة العثور على موارد 

 فيذ المشروعات الفرعية.حضارية مادية أثناء تن
منشور سياسة العمليات/إجراءات  -الشعوب األصلية 

 ال توجد أي شعوب أصلية في منطقة تقديم الخدمات. ال (OP/BP 4.10البنك )

منشور سياسة العمليات/إجراءات -إعادة التوطين القسري 
 ال (OP/BP 4.12البنك )

التوطين القسري ال تنطبق سياسة البنك الدولي بشأن إعادة 
(OP/BP 4.12 على المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص )

ل  العمل. ل الُمكوِّن األول التدريب على اكتساب المهارات وُيموِّ وسُيموِّ
ل  المكون الثالث بناء القدرات. ن الثاني سُيموِّ وعلى الرغم من أن الُمكوِّ

بة لهذه االستثمارات، فإن أي أرض )مؤقتة أو دائمة( مطلو 
االستثمارات سيتم توفيرها من خالل األراضي التي تخضع لملكية 
الحكومة أو شركات القطاع الخاص )أرض مستأجرة من الحكومة( 
وليس عليها أي مطالبات بملكيتها وال يجري استخدامها بشكل غير 

وسُتستبعد االستثمارات التي تنطوي على نقل األسر أو  رسمي.
كل مؤقت أو دائم، أو آثار على سبل كسب االستحواذ على أرض بش

العيش )بما في ذلك واضعو اليد( ومنها تلك اآلثار التي تحدث من 
ولحجب هذه المشروعات  خالل فرض قيود على الوصول إلى الموارد.

المستبعدة، يعتمد المشروع على صرامة ودقة عملية فحص 
 ية واالجتماعية.المشروعات الفرعية التي يتضمَّنها إطار اإلدارة البيئ

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -سالمة السدود 
(OP/BP 4.37) هذه السياسة ال تنطبق. ال 
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منشور  -المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية 
 هذه السياسة ال تنطبق. ال (OP/BP 7.50سياسة العمليات/إجراءات البنك )

منشور  -عليها المشاريع المقامة في مناطق متنازع
 هذه السياسة ال تنطبق. ال (OP/BP 7.60سياسة العمليات/إجراءات البنك )

 
 

دارتها  قضايا السياسات الوقائية األساسية وا 
 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 

  أ. موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية
 
د واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و/أو ال  المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية.اشرح أي قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع  .1 ثم حدِّ

 يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:
ن قائم بالفعل فإنه لن تكون هناك آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و/أو ال  يمكن إزالتها لما كان التمويل اإلضافي عبارة عن توسعة لنطاق ُمكوِّ

( تكنولوجيا المعلومات والعمل الحر 2( الزراعة، )1من المتوقع أن تصاحب مساندة القطاعات التي اختيرت للدعم من خالل تحليل المشروع: )
نيع والتسويق و/أو ومن المتوقع أن يكون الدعم للزراعة في القطاعات الفرعية الخاصة بالتص ( الطاقة.5( اإلنشاءات، )4( السياحة، )3الرقمية، )
وأمَّا الدعم لقطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يكون في مجاالت إنشاء وتبنِّّي مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الكهروضوئية وطاقة  التصدير.
 الرياح.

 
من خالل األراضي التي بتمويلها  وسيتم توفير أي متطلبات من األراضي )بشكل مؤقت أو دائم( من أجل االستثمارات التي سيقوم المشروع

،  OP 4.12قد تستلزم تفعيل سياسة البنك الدولي  وسيتم استبعاد أي مشروعات فرعية تخضع لملكية الحكومة أو شركات القطاع الخاص.
ذلك المشروعات التي تنطوي على نقل األسر أو االستحواذ على أرض بشكل مؤقت أو دائم، أو آثار على سبل كسب العيش بما في ومنها 

ولفحص المشروعات الفرعية من أجل هذا االستبعاد، ستعتمد المشروعات  .اآلثار التي تحدث من خالل فرض قيود على الوصول إلى الموارد
 على اإلرشادات الواردة في دليل العمليات الذي سيتضمن آلية دقيقة لفحص المشروعات الفرعية سُتنفِّذها الجهة المسؤولة عن تنفيذ سلسلة

وفي الحاالت التي قد يتم فيها شراء أرض من خالل نهج التراضي بين البائع والمشتري أو في  ات التمويل من أجل خلق فرص العمل.مشروع
ويجب تقديم هذا التوثيق بالنسبة  حاالت التبرع الطوعي باألرض، سيتعين على الجهة المسؤولة عن التنفيذ التوثيق إلثبات حرية االختيار.

 بعبارة أخرى، إذا لم يتم تقديم التوثيق المناسب، فإن المشروع الفرعي المعني ُيعتبر غير مؤهَّل. رعية حتى ُتعَتبر مؤهلة للفحص.للمشروعات الف
 
 اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع:.2

ُمصنَّفًا في الفئة )ب( بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة التي تتعلَّق بالمواقع ويمكن إزالتها، ومن ثم يمكن هذا المشروع مازال 
قضايا  وفي ضوء المعلومات الحالية، قد تشتمل هذه اآلثار السلبية المحتملة على ما يلي: معالجتها بسهولة بتطبيق إجراءات التخفيف المناسبة.

لك اء الملوث والضوضاء وجودة المياه المرتبطة بأعمال البناء، وحركة المشاة والمركبات، وغيرها من االختالالت المرتبطة باإلنشاءات، وكذالهو 
 وقد تشتمل اآلثار المحتملة طويلة األجل على الفضالت السائلة اإلضافية المرتبطة بالزراعة داخل الحقول، الصحة والسالمة المهنية للعمال.
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دارة التخلص من النفايات اإللكترونية وغيرها من المخلف دارة صناعة البناء آلثار مرحلة اإلنشاءات، وا  ات على والصوبات، و/أو والمستودعات، وا 
 مدى دورة حياة المشروع والمرتبطة بتطوير مصدر بديل للطاقة.

 
 اعدة في تفادي اآلثار السلبية أو الحد منها.اشرح أي بدائل للمشروع )إذا كان ذلك مناسبًا( تتم دراستها للمس .3

سيستبعد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من خالل الفحص المشروعات الفرعية في الفئة "أ" وكذلك أي مشروعات فرعية تنطوي على أنشطة 
 ادة التوطين القسري.تتعلق بالموائل الطبيعية أو الغابات، أو الموارد الحضارية المادية، أو سالمة السدود، أو إع

 
 قدم تقييمًا لقدرات المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصفها وتنفيذها. اشرح التدابير التي قام بها المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية. .4

دارة القضايا المتصلة بالسياسات الوقائية.تم تعيين موظف مختص بالسياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في إطار جهة تنفيذ المشروع لتقييم   وا 
لجهة تنفيذ وسيدعم أخصائيو السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في البنك الدولي قدرات موظف السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية التابع 

عملية التمويل اإلضافي لسلسلة مشروعات التمويل من  المشروع أثناء سير تنفيذ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل، وكذلك في
( إيضاحات بشأن أدوار 1) وتم تحديث إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بناء على طلب جهة تنفيذ المشروع ليشمل: أجل خلق فرص العمل.

تبسيط عملية فحص المتابعة والتقييم عن طريق  (2ومسؤوليات جهة تنفيذ المشروع بوصفها الجهة الرئيسية المسؤولة عن السياسات الوقائية؛ )
( صياغة أكثر وضوحًا لعملية الفحص والمتابعة واإلبالغ عن طريق تقديم رسم بياني مفصل 3دمج استبيانات الفحص المتعددة في الوثيقة؛ )

 .2018يونيو/حزيران  27في  ثه داخل البلدوأُعيد اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بعد تحدي لسير أعمال جهة تنفيذ المشروع.
 

لمثال ويشتمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ودليل عمليات المشروع على خطة لبناء القدرات للتدريب في مجاالت النشاط، ومنها على سبيل ا
قائية لسلطة جودة البيئة الفلسطينية والبنك ( السياسات واإلجراءات الو 2( فحص وْضع ما قبل المشروع والمتابعة واإلبالغ؛ )1ال الحصر: )

( تصميم وا عداد خطط اإلدارة البيئية 4( التشاور مع أصحاب المصلحة وآليات معالجة الشكاوى وسياسات إعادة التوطين القسري؛ )3الدولي؛ )
م التدريب على السياسات الوقائية إلى موظفي وزارة ال واالجتماعية للمشروعات الفرعية. مالية والتخطيط، وموظفي جهة تنفيذ المشروع سُيقدَّ

 واألطراف المهتمة من القطاع الخاص.
 
حدد األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز على . 5

 السكان المحتمل تضررهم من المشروع.
المصلحة الرئيسيون كال من: وزارة المالية والتخطيط، والمستثمرين والكيانات من القطاع الخاص على المستويات الدولية يشمل أصحاب 

منشآت واإلقليمية والمحلية، وكيانات القطاع الخاص المحلية في مجاالت تنمية المهارات والتسويق وخدمات التوفيق، والمنظمات غير الحكومية، و 
وأنجزت المشاورات مع أصحاب المصلحة أثناء إعداد المشروعين األول والثاني للتمويل من أجل خلق فرص  خاص المحلية.أعمال القطاع ال

، 2015وُعقِّدت ثالث جوالت للتشاور مع أصحاب المصلحة من أجل المشروع األول للتمويل من أجل خلق فرص العمل في صيف عام  العمل.
من أجل تمويل مشروع فرعي  2016 المصلحة أثناء إعداد المشروع الثاني في نوفمبر/تشرين الثانيوعقدت جولة تشاور واحدة مع أصحاب 

د لتوفير ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بغزة. وألن التمويل اإلضافي هو مجرد توسيع لنطاق عملية تمويل قائمة بالفعل، ولم  ُمحدَّ
ولكن مع تحديد مشروعات فرعية الحقة، سيتم تحديد مستفيدين  ستوى مخاطره، لم ُتجَر مشاورات إضافية.تطرأ تغيُّرات على تصميم المشروع أو م

وستشتمل خطة اإلدارة البيئية لكل مشروع فرعي على عملية تشاور بشأن  ُمعيَّنين من مشروعات فرعية والتشاور معهم حسب مقتضى الحال.
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ن أجل خلق فرص العمل، وكذلك آلية لمعالجة المظالم على مستوى المشروع )المشروع الفرعي الذي تم الموقع ُتجَرى أثناء تنفيذ مشروع التمويل م
وتم تنقيح هذا اإلطار  وُيرسي إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا آلية لمعالجة المظالم للمشروع. تمويله حتى اآلن أدرج بنجاح هذه العناصر(.

 في دار المعلومات التابعة للبنك الدولي. وكذلك واإلفصاح عنه داخل البلد
 
  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 
 متطلبات اإلفصاح )تنبيه مهم: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة( ب. 
 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE  البيئية/وغيرهاالتقييم البيئي/المراجعة البيئية/خطة اإلدارة 

بالنسبة للمشاريع من الفئة أ، تاريخ توزيع الموجز  تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلفصاح تاريخ تلقي البنك للوثيقة
 الوافي للتقييم البيئي على المديرين التنفيذيين

  2018يونيو/حزيران  27 2018يونيو/حزيران  12
   

   اإلفصاح عن المعلومات داخل البلد
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 2018يونيو/تموز  27

 
 

 التعليقات
 

        
OPS_PM_PCR_TABLE 

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

 البيئي/ المراجعة البيئية/أو خطة اإلدارة البيئية.واإلفصاح عنها في إطار التقييم 
 عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلك: في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد

   غير متاح
 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 

ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيفة بيانات ج. مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي )يتم استيفاؤه عندما 
 اإلجراءات الوقائية المتكاملة( )تنبيه هام: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(

 
 التقييم البيئي - OP/BP/GP 4.01منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  
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 هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منفصل )بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية(؟هل يتطلب 

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

 الوصول إليه؟الحكومية المحلية 
  نعم

 
 OPS_ALL_COMP_TABLE 

 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية
  

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

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

 
 االتصالمسؤول 

 
 البنك الدولي

 
 عبد الوهاب الخطيب

  أخصائي القطاع المالي
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 ستيفاني لين ريدنور

 أخصائي القطاع المالي
  

 
 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد 
 

 منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح السلطة الفلسطينية(
 
 
 

 

 المشروعالهيئات التي تتولى إدارة تنفيذ  
 

 وزارة المالية والتخطيط
 شكري بشارة

 الوزير
minister@pmof.ps 

 
 

 (DAI)جهة تنفيذ المشروع: شركة البدائل التطويرية 
 سعيد أبو حجلة
 المدير الُقْطري 

Said_AbuHijleh@dai.com 
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 للمزيد من المعلومات بشأن االتصال
 

 البنك الدولي
 1818 H Street, NW 

 واشنطن العاصمة 20433
 1000-473 (202) هاتف:

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

 الموافقة
 

 عبد الوهاب الخطيب رئيسا فريق العمل:
 ستيفاني لين ريدنور

 

 

 وافق عليه:

 2018يوليو/تموز  6 إنريك كارتربراندون  مستشار اإلجراءات الوقائية:

 2018يوليو/تموز  6 جان دينيس بيسمي مدير إدارة الممارسات:
الممثل المقيم ومدير مكتب البنك الدولي في 

   :الضفة الغربية وقطاع غزة
 

   
 
 

   

http://www.worldbank.org/projects

