
 

 

 

    

 

 وثيقة
 صادرة عن البنك الدولي 

 
 

 
 

  1481َرْقم التَّقِرير: وثيقة التقييم المسبق للمشروع 
 

 
 
 
 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 

 المؤسسة الدولّية للتنميةو
 

 
 وثيقة المشروع

 
 بشأن
 

 مقترحة ال الثانية ةاضايياإلمنحة ال
 

 مليون دوالر أمريكي 6.9بقيمة 
 

 
 إلى
 

 منظمة التحرير الفلسطينية
 )لصالح السلطة الفلسطينية( 
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ـِ  لمرحلة الثانية من مشروع تنمية البلدياتلــ

 
 2016لعام  ،الحادي والعشرون من آذار

 
 

 
 
 

 الخاصة بالتنمية االجتماعية والحاضرية والريفية والقدرة على التكيفالممارسات العالمية 
 منطقة الشَّرق اأَلوسط وَشمالي ِإيِريقَيا

 
َيقتصر َتوِزيع هذه الوثيقة على ُمتلقيها إِلْتَمام مهامهم الرَّسِمية؛ وعليه يإنه َلا َيجوز اإِليَصاح عن ُمحتواها ُدوَن 

 ِفيد ِبذلك.تصريٍح ِمَن البنك الدَّولي ُي
 أسعار الصرف

 
 (2015كانون االول  31من  )سعر الصرف اعتبارًا

 

 جديد  إسرائيليشيكل  = الوحدة النقدّية
 شيكل إسرائيلي جديد 3.909 = دوالر أمريكي  
 أمريكيدوالر  2.5582 = شيكل إسرائيلي جديد 

 
 السنة المالية

 الحادي والثالثين من كانون األول  - كانون الثاني كم1
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 والمختصرات االختصارات
  

AF اضاييالتمويل اإل 
GRS 
ISR 

MDLF 
MDP 2 
MDTF 

OM 
PA 

PDO 
PID 

 

 خدمات ريع المظالم 
 التنفيذ والنتائج مجرىتقرير 

 صندوق تطوير وإقراض البلديات
 مشروع تنمية البلدياتلمرحلة الثانية من ا

 متعدد المانحين اإلستئمانيالصندوق 
 دليل تشغيلي

 السلطة الفلسطينية
 الهدف اإلنمائي للمشروع

 تطوير البنية التحتية  أجل الشراكة من

 
 
 
 
 
  
  

 
 حايظ غانم   نائب الرئيس:
 نسنغستين يور   المدير القطري:

 :العالمّية تلممارسال أول مدير
 لمنطقة الشرق األوس وشمال أيريقيا: مدير الممارسات العالمية

 
 

 ياسكو -إيدي جورج إيجازف 
 آيات سليمان 

 كريستيانا جونآيدز    رئيس يريق العمل:
 

 
 
 
 

 المرحلة الثانية من لمشروع تنمية البلديات
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 المحتويات
 
 
 

 َثاِلثًا وثيقة بيانات المشروع

 1 وثيقة المشروع

 1 مقدمة -اوال  

 1 اضاييخلفية مرجعية ومبررات التمويل اإل َثاِنيًا. 

 3 التغييرات المقترحة َثاِلثًا. 

 5 ُملخص تقييمي َراِبعًا. 

6 

 

 البنك الدولي لريع المظالم آلية-خامسا      

  

  المالحق

 7 مؤشرات الرصد والمتابعة وإطار النتائج 
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  اضاي بيانات التمويل اإلورقة 

 الاضفة الغربية وقطاع غزة

 (P155268)-للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات يي غزة  اضاييلتمويل اإلل
 منطقة الشَّرق اأَلوسط وَشمالي ِإيِريقَيا

 الممارسات العالمية الخاصة بالتنمية االجتماعية والحاضرية والريفية والقدرة على التكيف
 

 األم المشروع-ساسية أمعلومات 

 الجزئّي التقييم-ب  يئة التقييم البيئي األصلّية  P127163 ُمعرف اْلَمشُروع األم 

   2018شباط  28 الموعد النهائي الحالي:

 اضاي اإل التمويل-المعلومات األساسية 

 (:AUS) اضايينوع التمويل اإل P155268 ُمعرف اْلَمشُروع 
ولتمويل إلعادة الهيكلة 

 التكاليف اتتجاوز

  يئة التقييم البيئي المقترحة  حايظ غانم نائب الرئيس اإلقليمي: 

 2016نيسان  4 تاريخ السريان المتوقع:  نسنغستين يور المدير القطري: 

 2018شباط  28 الموعد النهائي المتوقع:  ياسكو-إيدي جورج إيجازف  :العالمّية تلممارسال أول مدير

وثيقة التقييم المسبق للمشروع  َرْقم التَّقِرير: آيات سليمان  :الممارسات العالمية اإلقليميمدير 
1481 

   كريستيانا جونآيدز بروتسيس رئيس يريق العمل: 

 جهة إصدار الموايقة 
 اإلقرارجهة 

 قرار نائب الرئيس اإلقليمي

 اْلِجهة اْلُمقَتِراَضة

المسمى  جهة االتصال: :اسم المنظمة
 لكتروني:البريد اإل هاتف: الوظيفي:

 lsbaih@yahoo.com 0599111731 2973328 ليلى صبيح منظمة التحرير الفلسطينية
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القيمة ( )P-127163األم )المرحلة الثانية من مشروع تنمية البلديات ي  غّزة  المشروع-بيانات تمويل المشروع 
 (ةمرييياأل اتدوالرال نيبمالي

 الرئيسية التواريخ

 

 :المشروع

 
قرض/ 

/ يائتمان
صندوق 
 استئماني

الموعد النهائي  :تاريخ السريان :تاريخ التوقيع :تاريخ الموايقة :الحالة
 االصلي:

الموعد النهائي 
 المراجع:

P127163 TF-14164 
جاري/يّعا

 ل
 2018شباط  28 2017شباط  28 2013آب  22 2013تموز  07 2013تموز  07

P127163 TF-16476 
جاري/يّعا

 ل
 2014نيسان  17 2014آذار  26 2014آذار  26

حزيران  30
2017 

 2017حزيران  30

P152523 TF-18184 
جاري/يّعا

 ل
كانون األول  07

2014 
كانون األول  07

2014 
كانون الثاني  29

2015 
 2018شباط  28 2018شباط  28

P152523 TF-18378 
جاري/يّعا

 ل
كانون األول  07

2014 
كانون األول  07

2014 
كانون الثاني  29

2015 
 2018شباط  28 2018شباط  28

 

 المديوعات 

 المشروع

 
قرض/ 
ائتمان/ 
صندوق 
 استئماني

 العملة الحالة
التكلفة 
 األصلية

التكلفة ما 
بعد 

 المراجعة
المديوعات  الُملغى

 المصروية

المديوعات 
غير 

 المصروية

نسبة 
المديوعات 
 المصروية 

P127163 TF-14164 72.55 2.74 7.26 0.00 10.00 10.00 دوالر أمريكي جاري/يّعال 

P127163 TF-16476 52.40 12.28 13.52 0.00 25.80 25.80 دوالر أمريكي جاري/يّعال 

P152523 TF-18184 83.00 0.52 2.49 0.00 3.00 3.00 دوالر أمريكي جاري/يّعال 

P152523 TF-18378 80.00 2.39 9.61 0.00 12.00 12.00 أمريكيدوالر  جاري/يّعال 
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للمرحلة الثانية من مشروع تنمية البلديات ي  غّزة  اضاي اإل )التمويل اضاي اإل التمويل-بيانات تمويل المشروع 
P155268)) مليون دوالر أمريي( ) 

 منحة المؤسسة الدولية للتنمية ]   [ منحة [X] القرض ]   [

 غير ذلك ]   [ اضمان ]   [ سلفة ]   [

 0.00 :إجَمالي َتمويل البنك 6.90 التَّكُلفة اإِلجَمالية للَمشروع:

   6.90 الفجوة اْلَماِلية:

 اْلَمبلغ إاضاي  تمويل-مصدر التمويل     

 0.00 اْلِجهة اْلُمقَتِراَضة

 6.90 المتعدد المانحين اإلستئمانيساسية للصندوق الشراكة من أجل تنمية الهياكل األ

 6.90 اإِلجماِلّي

 

 تنازالت عن سياسات

 ال َهل يخرج المشروع عن بوتقة استراتيجية المساعدة القطرية يي المحتوى أو يي أي بعد مؤثر آخر؟

 التفسير:

 ال هل يتطلّب المشروع أيُّ تنازالت عن أي سياسة من سياسات البنك الدولي؟ 

 التفسير:

 الفريق بنية

 موظفو البنك الدول 

 الوحدة التخصص المسمى الوظيف : دور االسم:

الفريق )المسائلة  رئيس كريستيانا جونآيدز بروتسيس
 وصنع القرار(

 اإلدارة خبير أول يي مجال
 الحاضرية

 GSU11 

مشتريات  خبير بشير احمد يهيم جابر
)المساءلة وصنع 

 القرار( 

 GGO05  محلل مشتريات 

 GGO23  مالية إدارة خبير مالية إدارة خبير نادي يوسف مشني

أدريانيرينا ميشيل اريك 
 رانجيفا

 WFALA  موظف شؤون مالية عاضو يي الفريق

 MNC04  مسؤول البرنامج عاضو يي الفريق بيورن ييليب
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سياسات ال خبير يي هناء صالح
 وقائيةال

 GSU05  مستشار

 MNC04  مساعد أول للبرنامج عاضو يي الفريق مها محمد بالي

سياسات ال خبير يي ت. ييليسيو ماريانا
 وقائيةال

السياسات الوقائية  أخصائي التنمية االجتماعية
  االجتماعية

GSU05 

 LEGAM  المحلل القانوني محامي محمد نديم

 GSU11  يي المناطق الحاضرية خبير عاضو يي الفريق نوريكو أوي

 GSU11  أول تنمية حاضرّية  خبير عاضو يي الفريق سابين و. باديس

 GSU05  مساعد للبرنامج عاضو يي الفريق مؤويي -صويي هانز

المياه  مجال يي أول خبير أخصائي أول بيئي  زياد ابو حسنين
 والصرف الصحي

 GEN05 

 الفريق الموّسع 

 الموقع المسمى الوظيف : االسم

   

 
 المواقع 

 التعليقات الفعل  المخطط الموقع االول داريالقسم اإل السَِّياق اْلقطري

الاضفة الغربية 
 وقطاع غزة

  X  قطاع غزة قطاع غزة

الاضفة الغربية 
 وقطاع غزة

  X  الاضفة الغربية الاضفة الغربية

 

 البيانات المؤسسية
 ((P155268للمرحلة الثانية من مشروع تنمية البلديات ي  غّزة  اضاي اإل )التمويلالمشروع األم 

 َمجال الُمماَرسات

 العالمية الخاصة بالتنمية االجتماعية والحاضرية والريفية والقدرة على التكيفالممارسات 

 مجاالت الممارسة الُمشارية 
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 الَمجاالت الشاملة

 ؛التغيير المناخي ]   [

 ؛والصراع والعنف [ الهشاشة]   

 ؛االجتماعيالنوع  ]   [

 ؛[ الوظائف]   

 ؛بين القطاعين الخاص والعام [ الشراكة]   

 
 القطاعات / الّتغير المناخِّ 

 (100القطاع الخاص )يي الحد األقصى خمسة على أن ُتَساوي النِّسبة اإِلجَمالية 

نسبة اْلَمَنايع  % الِقطاعات القطاعات الرئيسية
اْلُمشتركة ِللتَأقلم 

% 

نسبة اْلَمَنايع اْلُمشتركة 
 ِللتخفيف من اآلثار %

 3  26 المحلّي هيئات الحكم إدارة العامة والقانون والعدالة اإلدارة
   23 النقل الحاضري النقل والمواصالت

القطاع العام للمياه والصرف  المياه والصرف الصحي والحماية من الفياضانات
الصحي والحماية من 

 الفياضانات

23   

   23 نقل وتوزيع الكهرباء الطاَقة والَتعدين
 100  5 مصادر ُأخرى للطاقة المتجددة والَتعدين الطاَقة

     
 100 اإِلجماِلّي

 الَمواضوعات 

 (100المواضوع )يي الحد األقصى خمسة على أن ُتَساوي النِّسبة اإِلجَمالية 

 % الَمواضوع المواضوع الرئيس

 76 الخدمات الحاضرية واالسكان للفقراء التنمية الَحاَضِرّية

 8 الحكومة االلكترونية حوكمة القطاع العام



 

IX 

  

 6 التغيير المناخي  البيئة والموارد الطبيعية إدارة

 5 الحكم على مستوى البلديات وبناُء المؤسسات التنمية الَحاَضِرّية

التنمية االجتماعية/ واإلدماج/ وقاضايا النوع 
 االجتماعي

 5 االجتماعيالًنوع 

   

 100 اإِلجماِلّي

 

 (P155268-للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات  اضاي )التمويل اإل اضاي التمويل اإل

 َمجال الُمماَرسات

 الممارسات العالمية الخاصة بالتنمية االجتماعية والحاضرية والريفية والقدرة على التكيف

 مجاالت الممارسة الُمشارية

 

 الَمجاالت الشاملة

 ]   [  التغيير المناخي

 الهشاشة والصراع والعنف]   [  

 االجتماعي]   [  النوع 

 ]   [  الوظائف

 ]   [  الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

 القطاعات / الّتغير المناخِّ 

 (100على أن ُتَساوي النِّسبة اإِلجَمالية  قطاعات لقطاع الخاص )يي الحد األقصى خمسا

اْلَمَنايع نسبة  % الِقطاعات القطاعات الرئيسية
اْلُمشتركة ِللتَأقلم 

% 

نسبة اْلَمَنايع اْلُمشتركة 
 ِللتخفيف من اآلثار %

   26 الحكومات المحلّية إدارة العامة والقانون والعدالة اإلدارة
   5 مصادر ُأخرى للطاقة المتجددة الطاَقة والَتعدين
   23 نقل وتوزيع الكهرباء الطاَقة والَتعدين

   23 النقل الحاضري والمواصالتالنقل 
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القطاع العام للمياه والصرف  المياه والصرف الصحي والحماية من الفياضانات
الصحي والحماية من 

 الفياضانات

23   

 الَمواضوعات 

 (100المواضوع )يي الحد األقصى خمسة على أن ُتَساوي النِّسبة اإِلجَمالية 

 % الَمواضوع المواضوع الرئيس

 8 الحكومة االلكترونية العام حوكمة القطاع

التنمية االجتماعية/ واإلدماج/ وقاضايا النوع 
 االجتماعي

 5 االجتماعيالًنوع 

 76 الخدمات الحاضرية واالسكان للفقراء التنمية الَحاَضِرّية

 5 الحكم على مستوى البلديات وبناُء المؤسسات التنمية الَحاَضِرّية

 6 التغيير المناخي إدارة البيئة والموارد الطبيعية

   

  100 اإِلجماِلّي
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- 1 - 

 

 مقدمة  .اوال
 
ة إاضاييمنحة على  اإلقليمية للحصولعلى موايقة نائب الرئيس للشؤون  للحصولورقة المشروع هذه  تهدف .1

متعدد المانحين إلى  اإلستئمانيمليون دوالر من برنامج الشراكة ألجل تطوير البنية التحتّية للصندوق  6.9 بمبلغ
 P12716،[TF تية من مشروع تطوير البلدياالثان للمرحلة لصالح السلطة الفلسطينية،ينية منظمة التحرير الفلسط

14164 TF-16476] يجوة التمويل يي المرحلة الثانية من المشروع. إلغالق 
 

   اضاي ومبررات التمويل اإل نبذة عن المرحلة الثانيةَثاِنيًا. 

مليون دوالر امريكي من الصندوق  10المرحلة الثانية لمشروع تطوير البلديات منحة قدرها أقر المجلس يي  .2
الهدف  علمًا بأن. 2013ب آ 22 يينايذة المفعول  حيث غدت، 2013تموز عام  7 يي للاضفة وغزة اإلستئماني

تحسين الشفايية وتقديم الخدمات  أجل لبلديات المستفيدة منا إدارةتحسين ممارسات  يتجسد يياإلنمائي للمشروع 
منح المقدمة للبلديات ويشمل الاألول  : المكّونويأتي المشروع اضمن أربعة مكونات أال وهيبصورة أياضل.  

ويأتي الثالث للتركيز دعم االبتكارات البلدية والكفاءة،  ييتمحور حول المكّون الثانيأما ، الرأسمالية لالستثمارات
لعملية  دعمًا المكّون الرابع يقدم ، أخيرًاات وصندوق تطوير وإقراض البلدياتالبلدي أجلبناء القدرات من  على

 تنفيذ المشاريع والتكاليف اإلدارية. 
 
من خالل  بشكل مشترك عّبر البنك الدوليالبلديات التمويل المشترك للمرحلة الثانية لمشروع تطوير  وِّلُم .3

مليون  25.8متعدد المانحين بمبلغ  والصندوق اإلستئمانيتطوير البنّية التحتّية يي يلسطين  الشراكة من أجل
 . 2014نيسان  17 ييالمفعول  نايذ وغدا 2014آذار  من 26 ييقراره إتم  الذيدوالر، 

 
مليون  15بمبلغ  اضاييالَتمويل اإل واعادة تشييل المرحلة الثانية لمشروع تطوير البلديات اضاي التمويل اإل .4

ماليين دوالر  3متعدد المانحين للشراكة من أجل تنمية البنية التحتية ومبلغ  االئتمانيدوالر من الصندوق 
لتوسيع  2014تشرين األول  30يي  اعتمدللاضفة الغربية وقطاع غزة والذي  اإلستئمانيمريكي من الصندوق أ

لخدمات ل وانقطاع ما لحق القطاع من أاضراٍر عقبة يي غزة الطارئ االستجابةنطاق أنشطة البرنامج لدعم جهود 
أعيد تشكيل المرحلة الثانية لمشروع تطوير البلديات يي حيث . 2014آب عام -د الحرب األخيرة يي تموزيبع

 ،2015كانون الثاني  29 اعتبارًا منسارية المفعول  تالية الذكرالتغييرات يقد أصبحت ، وعليهذات الوقت.  
االنمائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير البلديات "لتحسين ممارسات إدارة البلديات  هدافأوال: ُعدِّلت األ

المستفيدة من أجل تحسين شفايية البلديات وعملّية تقديم الخدمات، والستعادة الخدمات البلدية ذات األولوية بعد 
تمثل يي حين يتمثل بالمنح الطارئة لبلديات غزة، مكونًا خامسًا ُأاضيف  يقد: ثانياالحرب األخيرة على القطاع" أما 
من السياسة التشغيلية العاشرة للبنك الدولي للسماح  12ويقا للفقرة  للشراءالتغيير الثالث بإاضاية ترتيبات 

مويل يمولها الت التيشراء مبسطة، ورابعا: تم تنقيح ومراجعة مؤشرات النتائج لقياس أداء األنشطة  بإجراءات
 .  اضايياإل
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التقرير  . أكّداضاي المرحلة الثانية من مشروع تطوير البلديات، بما ي  ذلك التمويل المشترك والتمويل اإل أداء .5

ذلك التمويل  ييالثانية من مشروع تطوير البلديات )بما  المرحلةأن تنفيذ  2015يي تشرين األول  النصفي
طوال مدة سريانه.  الموجبات ًامحققواعتبر المشروع  وعليه ُقبلبشكل مرض  يسير( اضاييالمشترك والتمويل اإل

.  ومن 2018شباط  28االنمائية للمشروع بحلول الموعد النهائي  هدافومن المتوقع أن يتم تحقيق وإنجاز األ
مراجعات  أّيتعلقة بالسياسات الوقائية أو قاضايا م أي مشاكل أو قاضايا مالية أو أّي وجود عدمالجدير بالذكر 

سق .  وتجدُر اإلشارة إلى أن المشروع متوايق ومتنابآجالهامتأخرة للحسابات وأنَّ تقارير مراجعة الحسابات تسَّلم 
 المكوّنات الخمسة:  لمجرى تنفيذ  وييما يلي تلخيص مع المواثيق القانونية.

 
لقطاعات  منحًاويخصص هذا العنصر لية. الرأسما الستثماراتألغراض االميّون األول: المنح المقدّمة للبلديات  .6

. ويتم غزة ييوكذلك حسب النفقات التشغيلية للبلديات  لدليل التشغيليل ويقًاالمؤهلة تقديم الخدمات االستثمارية 
شهرًا. أما طريقة تحديد المبالغ المحّولة يتعتمد على صيغة  18مرحلتين مدة كل منهما حوالي  ييتنفيذه  حاليًا

بالمئة بالنسبة لحاجتها  20بالمئة لعدد السكان و 30و داءبالمئة بالنسبة لأل 50محددة، حيث تمنح البلديات 
مؤشرا للحكم الرشيد. أما  16إلى  تنادااسوتقّيم البلديات من أ إلى هـ  داءلألموال المنقولة. ولتحديد مستوى األ

المؤشرات غير المباشرة للبنية التحتّية البلدّية ومعدالت الفقر وتخصيص معدالت  باستخدامالحاجة ييتم حسابها 
استنادا إلى عملية تخطيط استشارية سيمولها  ولويةثابتة للبلديات. وتقترح البلديات للمشاريع الفرعية ذات األ

 اختيارتطوير وإقراض البلديات.  ستكون المرحلة األولى من المشروع قد أنجزت وتقييمات  ويدعمها صندوق
يماضي المشروع وبوجه عام، يإن جارية بحلول منتصف مدة المشروع.   الثانية ستكونالمشاريع الفرعية للمرحلة 

يي ذلك ما يتصل منها بما  ةئيسالر داءمعظم مؤشرات األ تخطى بأنهيمكن القول  ال بلحلول منتصف المدة  قدمًا مع
إطار  اضمنلقطاع غزة والتي تهدف إلى عكس نتائج أنشطة المساعدة الطارئة يي غزة والممولة  اضاييبالتمويل اإل

 خالل التقييمعلى أساسها  فْنُص الذي داءوصلت لفئة األ التيالمكّون الخامس. يعلى سبيل المثال، إنَّ عدد البلديات 
أربع إنجاز  138 أصلمن  حيث تمكنَّ ثالث بلدياٍتبلدية.  25الهدف المنشود  يي حين أنبلدية  70وصل إلى 

حصة أما . لية التصنيف على أساس األداءآل خطوات لألمام ويقًاست من التقدم واحدة  بلدية تمكنت ماات ييخطو
يي حين كان الهدف المنشود  يي المئة 39بلغت حوالي ي التي تشكل معالجتها أولويةإصالح األاضرار  منبلديات غّزة 

  ثالثون يي المئة يقط.
التعلم : بالتاليالمكّون الثاني  اضمن التجريبيةالدراسات  تتمثل البلدية واليفاءة. االبتياراتالميّون الثان : دعم  .7

السياسة العامة لوزارة الحكم المحلي.  بالتنمية البلدية بما يي ذلك تنفيذ القرارات المتعلقة تحقيق  أجل واالبتكار من
تحقيق مستويات الخدمة الموجودة ل التي اناضمت مؤخرًا لقايلة البلديات الراميةويشمل العنصر )أ( تعزيز البلديات 

لبناء والمطالبة ببرامج  صغيرة النطاق من خالل تمويل البنّية التحّتية االجتماعيةالبلديات المجودة سابقًا يي 
 حوسبة الحوكمةأواًل:  من ِخالل البلديات دعم استجابة الرامية لتحسينتحسين تجربة االبتكارات وب( )قدراتها 
ريادة  يي، ثانّيا: تويير الطاقة المتجددة لمساعدة البلديات تسريع تقديم الخدمات أجل من منتقاةبلديات  يي أربع

لمرايق العامة، ثالثا: دعم مبادرات التنمية ا ييدخال الطاقة الشمسية إلمشاريع الفرعية مع التركيز على ا
ربع أ ييالمحلّية وتجربة هذا النهج  االقتصاديةاالقتصادية المحلية الرامية إلى واضع نهج بلدّي نحو التنمية 
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تمام الطور األول من برنامج التنمية إل، وتشير أبرز منجزات هذا المكون بلديات.  يماضي إنجاز هذا المكون قدمًا
نظمة الطاقة أوتركيب الحوكمة اإللكترونية ب المكون الفرعي المتعلق وتتم حاليا تجربة تطبيقالمحلّية.  يةاالقتصاد

على سبيل المثال، تحاّضر أربع بلديات تجريبية لتشغيل برنامج الحوكمة يالشمسية يي البلدّيات المختارة. 
 ،واالتحاد ،يي البلديات التالية: عناتا بفعاليةعمل ياإللكترونية، ومن الجدير بالذكر أن نظام الطاقة الشمسّية 

بلديتّي دير البلح وعبسان الكبيرة لتركيب  اختيرتيي حين  ونابلس وقبالن. ،والخليل ،وباقة الشرقّية ،والظاهرّية
 شبكة الكهرباء.   منفصلين عنكيلوواط  5كيلوواط و 15قصوى تبلغ  بسعةنظامي طاقة شمسية 

 
البلديات هذا المكون يدعم . البلدياتبناء القدرات للبلديات وصندوق تطوير وإقراض الميّون الثالث: ميون  .8

المكون الثالث مع جميع على صعيد يحرز تقدما  مما هي عليه حاليًا.أداء أعلى تحسين ادائها لالنتقال لفئة ل
يماضي . أصولها الثابتةوتقييم  وما يتعلق بتسجيل واالستثماريالبلديات التي أتمت التخطيط االستراتيجي التنموي 

اإلنترنت لمساعدة  عبر برماجعن طريق أنشاء  هأهداينحو تحقيق  قدمًا نشاط عمليات التشغيل والصيانة مجرى
االرشاد الفنّي  ألغراض التشغيل والصيانة، بحيث يوير األخير، إلى جانب دليل اصولها إدارةالبلديات على 

 النظام والبرماج.   إدارةب آخر خاصدليل إرشادي  عن ياضاًللعمليات التشغيل والصيانة، 
 

الالزمة  االستشاريةيمّول هذا المكّون السلع والخدمات  :اإلدارةالميّون الرابع: دعم تنفيذ المشاريع وتياليف  .9
ينيين  وغيرها من الخدمات المتعلقة باستشاريينللرصد والمتابعة والتقييم باإلاضاية إلى تكاليف التوعّية واالتصال 

يمّول أياضا الرسوم كما و .تطبيق المكّون األول من منطلق هندسي عمليةمحليين الذين يشريون ويراقبون 
التدقيق مراضيا حيث أنجز مؤخرا  أداء يحقق المكّوُن الرابع وها هو تطوير وإقراض البلديات. لصندوقة دارياإل

كذلك جرى . إلحاطتهم علما بمجريات األمورالتمويل  عملية أرسلها ييما بعد لشركاء التيللحسابات  الداخلي
رغبة صندوق تطوير وإقراض البلديات بتحسين  حيث بدتخالل تنفيذ البرنامج  السديدةخطوة مناقشة هذه ال

 الشفايية.  
 

رؤوس  الستثمارلبلديات غزة  ويمول هذا العنصر المنح المقدّمةالطارئة لبلديات غزة.  الخامس: المنحالميّون  .10
مخصصات البلديات على أساس نتائج تقييم األاضرار البلدية، والتي تقديم الخدمات. وتم تحديد قّيم موال واأل

بالمئة من  50حوالي  متمااتم المراجعة النصفية، تحددها حصص المنح المخصصة للمجالس البلدية. وبحلول 
 مة.  المشاريع التي تمثلت أغلبيتها بقطاعات الطرق والمرايق العا

 
   .  تاريخ اإلقفالومن المتوقع انجازها بحلول  مراضيًا تحقق جميع المكونات تقدمًا .11
 

حدوث الفجوة المالية البلديات  وإقراضيي وقت موايقة صندوق تطوير كان متوقعا  .اضاي مبررات التمويل اإل .12
على  يزادت الحوايز بناء 1النمو السكاني سبعة بالمئة خالل العامين المااضيين ارتفعحيث الزيادة السكانية  جرَّاء

                                                 
1

 .  2014- 2013مليون في الفترة  3.7للفرد الواحد.  زاد عدد السكان €  10.45ويستند عنصر السكان من الصيغة على  



 

- 4 - 

  

المانحين.  موازنةموال لم تكن متوايرة وقت الموايقة على المشروع بسبب دورات ن هذه األأبيد   .داءاأل
 شهرًا 18ل المقترح على إغالق الفجوة التمويلية للدورة الثانية للمكّون األول الممتدة  اضايييسيساعد التمويل اإل

تعتمد عليها البلديات كجزء من برامج االستثمارات الرأسمالية.  التي فرعّيةالتحتّية ال ىبنللوالتي تموِّل مشاريع 
. وَتّم 2018شباط  28لمقترح بحلول ا اضاييالمندرجة تحت إطار التمويل اإل األنشطةومن المتوقع أن تكتمل 

 .    إاضاييول تمويل أالموايقة على  الحالي عنّد اإلقفالتحديد تاريخ 
 

المقترح  اضاييالتمويل اإل يتسق. البنك الدول  والسلطة الفلسطينية المرعية لدى االستراتيجياتالتوايق مع  .13
لمساعدة الاضفة الغربية وقطاع غزة للسنة  ول الستراتيجية مجموعة البنك الدوليمع العنصر األبشكل كامل 

 إلىتعزيز المؤسسات العامة لاضمان تقديم الخدمات المتعلق ب( غزة -89503تقرير ) 2016-2015المالية 
 بشأنيريقيا أوسط وشمال عة البنك الدولي لمنطقة الشرق األاستراتيجية مجمو مع كذلك يإنه يتسق. المواطنين

 المعتمدة لدى القطاعّية االستراتيجيةمع  ياضاًل عن انسجامهتجديد العقد االجتماعي واإلصالح وإعادة االعمار. 
 برنامج السلطة الفلسطينية ويي ذات السياق يإنتطوير البلديات متعدد المراحل.  للسلطة الفلسطينّية ومشروع

(. 2016-2014خطة التنمية الوطنية ) يي مينهتّم تاض األمر الذي، هيئات الحكم المحليهدف تعزيز  يفعل
 نهاءالمتمثلة بإاالستراتيجية لمجموعة البنك الدولي  هدافأليإن التمويل المقترح يشكل دعامة لوعالوة على ذلك، 

على مستوى  أياضلالرخاء المشترك عن طريق تقديم الخدمات العامة بشكل  واستدامة الفقر المدقع وتعزيز
 البلديات.

 
الفجوة المالية لتنفيذ المرحلة الثانية  وجسريستهدف إنهاء  اضايين التمويل اإلونظرا أل :اضاي التمويل اإلبدائل  .14

ة لن يكون مناسبا إاضاييمن المنح البلدية )اضمن المكّون األول( والستكمال المشروع، يإّن وجود عملية جديدة أو 
بنية التحتية التابعة للصندوق اإلستئماني متعدد المانحين تنمّية ال أجل . وستمّول الشراكة منقد ال يلزم أساسًا أو

 .  يي الاضفة الغربيةالمقترح  اضاييالتمويل اإل
 

 َثاِلثًا. التغييرات المقترحة 
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 ملخص التغييرات المقترحة

المقدمة للبلديات  األول: المنحالدورة الثانية للمكّون  تنفيذالمقترح لمعالجة الفجوة المالية يي عملّية  اضاييوسيستعمل التمويل اإل
 483البند األول؛ رسوم إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات ) 4( والمكون أمريكيمليون دوالر  6.417) الرأسماليةلالستثمارات 

تم تحقيقها.   وييما يلي  هدافالنتائج بالزيادة بما أّن العديد من تلك األ ألطارالنهائية  هدافمراجعة األ أمريكي( وستتمدوالر  ألف
ات التغييرات المقترحة: سيتم تعديل تكاليف المكونين األول والرابع وكذلك التكاليف االجمالية للمشروع وبالمقابل ستعدل تقديرات المديوع

 )الصرف(. 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  المنفذة؟ييما يتعلق بالجهة هناك تغيير هل 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  للمشروع؟ نمائيةاإل هدافهل هناك تغيير يي األ

 [    ال ]     [ Xنعم  ]  هل هناك تغيير يي إطار النتائج؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  ؟المرعيةهل هناك تغيير يي السياسات الوقائية 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل هناك تغيير يي يئة التقييم البيئي؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  للسياسات الوقائية؟ هل هناك تغييرات أخرى

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  القانونية؟ للسياسات هل هناك تغيير يي المواثيق

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  النهائية للقروض؟ اآلجالهل هناك تغيير يي 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل تم تقديم طلبات لإللغاء؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  ترتيبات نقل وتوزيع األموال؟يي هل هناك تغيير 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل هناك إعادة تخصيص لفئات المديوعات؟

 [    ال ]     [ Xنعم  ]  هل هناك تغيير يي تقديرات المديوعات؟

 [    ال ]     [ Xنعم  ]  هل هناك تغيير يي المكونات والتكلفة؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  يي الترتيبات المؤسسية؟هل هناك تغيير 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل هناك تغيير يي اإلدارة المالية؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل هناك تغيير يي عمليات الشراء؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل هناك تغيير يي جدول التنفيذ؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  أخرى؟غييرات أو ت تغييرأي هل هناك 

   اإلنمائ النتائج/الهدف 
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  للمشروع نمائيةاإل دهدافاأل

 األصلّية نمائيةاإل هدافاأل

تحسين ب ،عادة الهيكلةإاألولي و اضايياإلالتي تمت الموايقة عليها عند التمويل  نمائيةاإل هدافاأل، أي الراهنة للمشروع هدافألا تتجسد
 البلدية إلى سابق عهدها أيالخدمات  إعادةياضال عن تحسين الشفايية وتقديم الخدمات البلدية،  بغيةدارة البلديات المستفيدة إممارسات 

 ما كانت عليه قبل الحرب األخيرة على القطاع. إلى

 تغيير ي  إطار النتائج

  .هدافمن تلك األ صعودًا نظرًا لتحقق العديدالنتائج  إلطارالنهائية  هدافوستتم مراجعة األ
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  االمتثال لسياسات البنك الدول 

  P155268-للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات  اضاي )التمويل اإل اضاي التمويل اإل-العهود 

 مصادر التمويل
 

مرجعية اتفاق 
 التمويل

 اإلجراء وتيرة التمويل المتيررة الموعد المقرر وصف العهود

       

 

  الشروط

 
 الحالة االسم مصادر التمويل

الصندوق االستثماري متعدد المانحين 
 للشراكة من أجل تنمية البنّية التحتية

 يعالّية )أ(  5.01المادة الخامسة 

 وصف الحالة
الجهات الحكومية المعنّية والجهات المؤسسية المعنّية حسب األصول على تنفيذ وانجاز هذا االتفاق صادقت ووايقت كاية 

  باسم البلدان المستفيدة وباسم اتفاقية المشروع وباسم المؤسسة المنفذة للمشروع.
 

 الحالة االسم مصادر التمويل
الصندوق االستثماري متعدد المانحين 

 البنّية التحتيةللشراكة من أجل تنمية 
 سريان )ب( 5.01المادة الخامسة 

 الشروطوصف 
لم تنفذ نيابة عن السلطة الفلسطينية أو باسم الوكالة المنفذة  2ان اتفاقية المنحة المشار اليها يي الفرع األول. أ من الجدول 

  للمشروع.
 

 الحالة االسم مصادر التمويل
الصندوق االستثماري متعدد المانحين 

 للشراكة من أجل تنمية البنّية التحتية
 يعالّية )ج(  5.01المادة الخامسة 

 الشرطوصف 
السلطة الفلسطينية أو باسم الوكالة المنفذة  نيابة عن تنفذلم  2الجدول  يي الفرع األول. أ من االمشار اليه ان اتفاقية المنحة

  للمشروع.
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  المخاطر

 يئة المخاطر
، جسيمة، مخاطر بالغةالتقييم )
 (منخفاضة، معتدلة

 بالغة الخطورة السياسة والحوكمةالمخاطر المتعلقة  1

 جسيمة الخطورة االقتصاد الكلي 2.

 منخفض . سياسات واستراتيجيات القطاع3

 معتدلة  . التصميم الفني لمشروع أو برنامج4

 معتدلة . قدرة المؤسسات على التنفيذ واالستدامة5

 معتدلة االئتمانّية. القدرة 6

 معتدلة . الفئة البيئية واالجتماعية7

 معتدلة . أصحاب المصلحة8

  . غير ذلك9

 متوسط اإلجمالي

  التمويل

للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات  اضاي )التمويل اإل اضاي التمويل اإل-الموعد النهائ  للقرض 
 ( P155268 -ي  غزة 

 

 المقترح اضاي الموعد النهائ  للتمويل اإل مصادر التمويل

الصندوق االستثماري متعدد المانحين للشراكة من أجل 
 تنمية البنّية التحتّية

 2018شباط  28

 )بما ي  ذلك ياية مصادر التمويل( تغيير ي  تقديرات المديوعات

 التفسير:
)بما يي ذلك  2015وعام  2014وقتها عام يظهر الجدول أدناه المديوعات المتوقعة على أساس: المديوعات حتى 

 المتوقع(.  اضاييالمديوعات من التمويل اإل
 

 من المتوقع إنفاق )بوحدة مليون دوالر( )بما ي  ذلك ياية مصادر التمويل(

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة المالية
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.80 14.00 12.00 6.00 السنوية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.70 44.80 32.00 18.00 6.00 التراكمّية

-للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات ي  غزة  اضاي )التمويل اإل اضاي التمويل اإل-المخصصات
P155268 ) 

 

مصادر 
 التمويل

 يئة االنفاق العملة
 الديعات % التخصيص

 المقترح المقترح

الصندوق 
االستثماري 

متعدد المانحين 
للشراكة من 
أجل تنمية 

 البنّية التحتية

 
لجزء االول لالمنح الفرعية 
 من المشروع

6,417,000.00 100.00 

الصندوق 
االستثماري 

متعدد المانحين 
للشراكة من 
أجل تنمية 

 البنّية التحتية

 

الرسوم االدارية لصندوق 
تطوير واقراض البلديات 

( من ذ) 4بموجب الباب 
المشروع )بما يي ذلك 

 مراجعة الحسابات المالية(

483,000.00 100.00 

  6,900,000.00 اإلجمال 

     

  الميونات

 التفسير:
وتعكس التكاليف الحالية تنفيذ انشطة المشاريع من جميع مصادر التمويل الحالية، بينما تأخذ التكاليف المقترحة بعين االعتبار 

 المقترحة. اضاييالتمويل اإل موازنةالموارد المتاحة من 

 اسم الميّون المقترح اسم الميوِّن الحال 
التيلفة الحالية 
)بوحدة مليون 
 دوالر أمريي (

التيلفة المقترحة 
)بوحدة مليون 
 دوالر أمريي (

 اإلجراء المتخذ

المنح البلدية لالستثمارات 
 الرأسمالية

المنح البلدية لالستثمارات 
 الرأسمالية

 المراجع/المنقح 13.45 7.03
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دعم االبتكارات البلدية 
 والكفاءة

دعم االبتكارات البلدية 
 والكفاءة

 ال يوجد تغيير 0.77 0.77

بناء القدرات للبلديات 
وصندوق دعم وتطوير 

 البلديات 

بناء القدرات للبلديات 
وصندوق دعم وتطوير 

 البلديات
 ال يوجد تغيير 0.60 0.60

دعم تنفيذ المشاريع وتكاليف 
 اإلدارة:

 تكاليفالدعم تنفيذ المشاريع و
 :اإلدارية

 المراجع/المنقح 2.08 1.60

 الطارئة المقدمة لبلدياتالمنح 
 غّزة 

لبلديات  المقدمة المنح الطارئة
 غّزة

 ال يوجد تغيير 13.95 13.95

  30.85 23.95 اإلجمال  

     

  الملخّص التقييم 

  التحليل االقتصادي والمال 

 التفسير:

سيتم تقييم كما يي المنحة األصلّية، ستختار البلديات المشاركة المشاريع الفرعية على اساس الطلب على تلك المشاريع.  
التوقعات" يي الدليل التشغيلي تحت عنوان "مبادئ توجيهية “المنايع االقتصادية والمالية للمشروع على أساس المنهجيات 

على المشاريع الفرعية المدِّرة لألرباح.   تم حساب معدل العائد المالي بناءللتحليل االقتصادي والمالي للمشاريع الفرعية".  سي
 التكلفة بالقيمة الحالية الصايية لكل مستفيد للمشاريع الفرعية المتبقّية.وستقاس يعالّية 

   
يحق لصندوق تطوير وإقراض البلديات أن يطلب تبريرا/ مسّوغا مستقال من البلدية التي تقدم طلبات لمشاريع ذات تكلفة 

% من ايرادات 15العائد المالي اقل من  يورو( معدل 100القيمة المالّية الحالية تبلغ أعلى من  )صاييعالية لكل مستفيد 
 90المشاريع المدرة للدخل، العائدات أقل من تكاليف عمليات التشغيل والصيانة للخدمات العامة والتكاليف الخاصة اعلى من 

ندوق تطوير يي المائة من تكاليف ايجار معدات بناء مماثلة.  كما وتستطيع الوحدات الفنّية واالستشاريين المحليين الفنيين لص
 وإقراض البلديات اقتراح بداِئَل ينّية أو مشاريع يرعّية بديلة باستطاعتها أن تحقق منفعة أعلى للمجتمع.

 التحليل الفن 

 التفسير:
اإلنمائية للمشروع وتصميم المشروع والترتيبات االئتمانية وترتيبات التطبيق كما هي بدون تغيير.  سيستخدم  هدافستبقى األ

 الجزء األكبر من  
لتمويل الدورة الثانية من المشاريع الفرعية يي إطار المكون األول: المنح المالية الموزّعة على البلديات  اضاييالتمويل اإل
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رأسمالية التي تفي باشتراطات األهلية الواردة يي دليل العمليات )التي تشمل حصص مخصصة للنساء لتمويل االستثمارات ال
 والشباب(.  

 
يستتم تماشيا مع المبادئ التوجيهية: شراء السلع وخدمات والخدمات غير االستشارية  اضاييأما المشتريات للتمويل اإل

نات مؤسسة التنمية الدولية ومنح المقتراضين من البنك الدولي والمبادئ بموجب قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وائتما
التوجيهية: "اختيار وتوظيف االستشاريين بموجب قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وإئتمانات مؤسسة التنمية الدولية 

واتفاق  2014، المنقح بشهر تموز 2011والمنح من المقتراضين من البنك الدولي التي نشرها البنك الدولي يي كانون الثاني 
المنح وخّطة الشراء التي وايق عليها البنك الدولي. ويتوجب أن تّطبق المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكايحة الغش والفساد 
يي المشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وإئتمانات ومنح مؤسسة التنمّية الدولية التي نشرت يي 

 ، يطبق على المشروع.2011يي كانون الثاني  2006شرين االول ت
 

  التحليل االجتماع 

 التفسير:
ستنفذ مجموعة من  . كمالمساءلة بين البلديات والمواطنينعملية االمتعلقة بالمشاريع الفرعية للعموم  المعلوماتإتاحة  ستعزز

عدا عن  ،ومدة تنفيذ المشاريع الفرعّية وموازنةعن نوع  المعلوماتتويير المواطنين، بما يي ذلك  األنشطة الرامية إلدماج
نشطة البلدية وعملّية تقديم الخدمات. رصد وتقييم اال هدف إشراك المواطنين ييالشروع بتجريب الرصد والمتابعة والتقييم ب

، باإلاضاية لتهيئة ل الخدماتوتوزيع جداو وإعداد ينخدمة المواطنلوتشمل أنشطة إشراك المواطنين األخرى إنشاء مراكز 
يي أربع بلديات.  آنف الذكر للمساءلة االجتماعية ودليل وطنّي باإلاضاية إلى تطبيق البرنامج التجريبي بوتقة من األدوات

 .المقترح اضايياإل يي إطار المرحلة الثانية من برنامج تنمية البلديات على التمويل السياسات الوقائيةوستنطبق أياضا 

 البيئ  التحليل

 التفسير:

. اضاييكما ستنطبق السياسات الوقائية المندرجة اضمن إطار المرحلة الثانية من برنامج تنمية البلديات على مقترح التمويل اإل
للمشروع االم أياضا على  2013اذار 24يي حين سينطبق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي ُكشف عنه النقاب يي 

 .اضاييالتمويل اإل

 المخاطر

 التفسير:
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المقترح كما هو يي التصنيف الحالي المعتدل للمرحلة الثانية من مشروع  اضاييسيبقى تصنيف المخاطر الشاملة للتمويل اإل
يعالج يقط الفجوة التمويلّية يي الدورة الثانّية للمكّون  اضاييبما أّن التمويل اإل اضاييتطوير البلديات كما قد يكون التمويل اإل

األّول.   ويّعد تصنيف المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة عاليا بسبب الحالة السياسية واالمنية االستثنائية يي الاضفة 
ي تعاني منها السلطة الغربية وقطاع غزة.  أما المخاطرة العالية يهي أمر جوهري نظرًا الستمرار الاضائقة المالية الت

 الفلسطينية على يترة طويلة من الزمن. 
 

 
 آلية البنك الدول  لريع المظالم -خامسا 

 
البنك الدولّي أن يقدموا  يدعمهجرَّاء مشروع  ممن يعتقدون بأن أثرًا سلبيًا قد ينزل بهمبإمكان المجتمعات واأليراد  .15

مستوى المشروع أو لخدمة البنك الدولّي لريع المظالم. وتاضمن خدمة البنك  المعتمدة علىالشكاوى آللية ريع المظالم 
الدولي لريع المظالم استالم الشكاوى ومراجعتها على وجه السرعة لمعالجة القاضايا المتعلقة بالمشروع. بإمكان 

ي والذي يقرر بدوره إذا ما المجتمعات واأليراد المتأثرين تقديم شكواهم إلى يريق التفتيش المستقل التابع للبنك الدول
جوز كان قد حصل اضرر معين أو أمكانية حصول اضرر نتيجة عدم امتثال المشروع لسياسات البنك واجراءاته. وي

دارة البنك يرصة إت أنتباهه وبعد إعطاء ـفـعلى البنك الدولي ولإثر انتهاء المشروع تقديم الشكاوى يي أي وقت 
لية تقديم الشكاوى لخدمة البنك الدولي لريع المظالم، يرجى زيارة للرد. للمزيد من المعلومات حول آ
http://www.worldbank.org/GRS .للمزيد من المعلومات حول آلية تقديم الشكاوى لهيئة التفتيش التابعة للبنك و

 . www.inspectionpanel.orgالدولي، يرجى زيارة 
 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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 إطار النتائج
 
 

اْسم 
 اْلَمشُروع

 -للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات يي غزة  اضاييلتمويل اإل
(P155268) 

مرحلة 
 المشروع:

 مسودة الحالة:  َتمويل َخاص

رئيس يريق 
 العمل:

 كريستيانا جونآيدز بروتسيس
الوحدة المتقدمة 

 :بالطلب
MNC04 

أنشئه:/ تم اإلنشاء 
 من قبل:

 2015كريستيانا جونآيدز بروتسيس يي السادس من أيار لعام 

جونآيدز بروتسيس يي الحادي والعشرين من آذار لعام كريستيانا  عّدَلُه: GSU11 الوحدة المسؤولة: االنشطة المنفذة للبلديات المستفيدة خط اإلنتاج:
2015 

السَِّياق 
 اْلقطري

 الاضفة الغربية وقطاع غزة
السنة المالّية 

 الموايق عليها:
2016 

 َأداة َتمِويل اْلَمَشاِريع االْسِتثَمارِية َأَداة اإِلْقَراض الشَّرق اأَلوسط وَشمالي ِإيِريقَيا المنطقة:

ُمعرف اْلَمشُروع 
 األم

P127163 للمرحلة الثانية من مشروع تنمّية البلديات يي غزة  اضاييلتمويل اإل اْلَمشُروع اأُلم اسم-(P127163) 

. 

 للمشروع االنمائية دهدافاأل

 اأُلماإلنمائية األصلّية للمشروع  هدافاأل
البلدية على سابق الخدمات  إعادةياضاًل عن تحسين الشفايية وتقديم الخدمات البلدية، بغية دارة البلديات المستفيدة إممارسات  تحسينبوالمنقحة المراجعة  نمائيةالمشروع اإل أهداف تتجسد

 ما كانت عليه قبل الحرب األخيرة على القطاع. إلى عهدها أي

 :اضايياإل التمويل-اإلنمائية المقترحة للمشروع  هدافاأل
ما كانت عليه قبل الحرب األخيرة  إلى البلديةالخدمات  إعادةياضال عن تحسين الشفايية وتقديم الخدمات البلدية، لدارة البلديات المستفيدة إتحسين ممارسات ب نمائيةالمشروع اإل أهداف تتجسد

 على القطاع.
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 النتائج

 مستوى المشروعمستوى تقديم التقارير عن النتائج:  : نعماالعتبارهل تم أخذ المؤشرات األساسية للقطاع بعين 
. 

 اإلنمائية للمشروع دهدافمؤشرات األ

 المؤشر اسم الحالة
ُمؤشر 
 جوهري

 الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط االساس  وحدة القياس

عدد البلديات التي يفوق أداؤها يئة االداء  المنقح
التابعة لها يي نهاية المرحلة الثانية 

 لمشروع تطوير البلديات.

 80.00 70.00 0.00 القيمة العدد 

 2018شباط  28 2013آذار  21 2013آذار  28 التاريخ 

    التعليقات 
عدد البلديات التي يصل أداؤها ويفوق  المنقح

يئة االداء أ يي نهاية المرحلة الثانية 
 لمشروع تطوير البلديات.

 2.00 0.00 0.00 القيمة العدد 

 2018شباط  28 2013آذار  21 2013آذار  28 التاريخ النوع الفرعي

    التعليقات انهيار
 50.00 54.00 0.00 القيمة العدد  عدد البلديات التي ُصنِّفت كفئة بـ. المنقح

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013آذار  28 التاريخ النوع الفرعي

    التعليقات انهيار
السكان المتاضررين يي غزة الذين  جديد

الخدمات البلدية  إلىيستطيعون الوصول 
 المعادة والمرممة.

 1000000.00 1147133.00 0.00 القيمة العدد 

 
تشرين أول  15 التاريخ

2014 
 2018شباط  28 2016آذار  21

    التعليقات 
 80.00 94.00 68.00 القيمة النسبة المئوية تطبق  التيالنسبة المئوية من البلديات  ال يوجد تغيير
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تدابير المساءلة االجتماعية، وعلى وجه 
التحديد، على االقل آليتان الكشف 

للعامة، بحلول نهاية المرحلة الثانّية 
 البلديات.لمشروع تطوير 

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 

تكشف البلديات عن تقارير المراجعة  المراجع/المنقح
الخارجّية بأقل المواصفات وبآراء غير 

 مشفوعة بتحفظات.

 80.00 69.00 0.00 القيمة العدد 

 النوع الفرعي
 تكميلّي

نشر البلدّيات لبيانات تنفيذ وتحديثات  المراجع/المنقح
 التنمية االستراتيجّية وخطط التنمّية.

 100.00 129.00 0.00 القيمة العدد 

 النوع الفرعي
 تكميلّي

انشاء البلديات خدمة معايير الجودة  المراجع/المنقح
ومتابعة مراكز خدمة ودعم لتعقب 

 المواطنين.

 40.00 14.00 8.00 القيمة العدد 

 النوع الفرعي
 تكميلّي

 إطار يينسبة االستثمارات الممولة  ال يوجد تغيير
وذات  االستخدامالمشروع والتي هي قّيد 

 منفعة، بحسب المراجعة الفنية.

 90.00 90.00 0.00 القيمة النسبة المئوية 

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 
 2000000.00 5155670.00 0.00 القيمة العدد  المستفيدون المباشرون من المشروع: ال يوجد تغيير

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013آذار  28 التاريخ 

    التعليقات 
 49.00 0.00 0.00 القيمة النسبة المئوية  المستفيدات ال يوجد تغيير
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 النوع الفرعي
 تكميلّي

المستفيدون من الطرق العامة التي تّم  المراجع/المنقح
بنهاية المرحلة  تأهيلهاإنشاءها أو أعادة 

 الثانية لمشروع تطوير البلديات؟

 1200000.00 2485420.00 0.00 القيمة العدد 

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013آذار  28 التاريخ 

    التعليقات 

 مؤشرات النتائج الوسطّية

 الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط االساس  وحدة القياس األساسّي المؤشر اسم الحالة
المناطق  ييعدد الناس الذين يعيشون  ال يوجد تغيير

الحاضرية والذين بإمكانهم الوصول 
للطرق المناسبة لكل الظروف داخل 

 المشروع. إطار ييمتر  500نطاق 

 260000.00 0.00 0.00 القيمة العدد 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013آذار  28 التاريخ 

    التعليقات 

نسبة االاضرار ذات اولوية الترميم التي  جديد
 وأصلحت من قبل بلديات غزةرممت 

 30.00 39.00 0.00 القيمة النسبة المئوية 

 
تشرين أول  15 التاريخ

2014 
 2018شباط  28 2016آذار  21

    التعليقات 
تم اصالحها يي نهاية  التيالطرقات  المراجع/المنقح

المرحلة الثانّية لمشروع تطوير 
 IIالبلديات.

 350.00 192.00 0.00 القيمة كيلومترات 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013آذار  28 التاريخ 

    التعليقات 
 أحدتنفيذ  يينجحت  التيعدد البلديات  المراجع/المنقح

االيكار المبتكرة التالية يي إطار المكوِّن 
 8.00 0.00 0.00 القيمة العدد 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 
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والبلدية الثاني )الطاقة المتجددة 
 المحلّي( االقتصادوتطوير  اإللكترونّية

    التعليقات 

المستفيدون المباشرون من مشاريع البنية  ال يوجد تغيير
التحتّية االجتماعية التي نفذت يي 

 البلدّيات المدمجة.

 40000.00 113731.00 0.00 القيمة العدد 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 
طورت وحدثت قاعدة  التيعدد البلديات  المراجع/المنقح

 بيانات االصول الثابتة والتقييم
 100.00 122.00 0.00 القيمة العدد 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 
عدد البلديات التي قامت باستكمال التنمّية  المراجع/المنقح

وخطط التنمّية من خالل  االستراتيجية
 تطبيق النهج القائم على المشاركة.

 90.00 115.00 0.00 القيمة العدد 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 
عدد من البلديات التي طرحت ونشرت  المراجع/المنقح

وطبقت برماج عمليات التشغيل 
والصيانة يي نهاية المرحلة الثانّية 

 لمشروع تطوير البلديات.

 50.00 0.00 0.00 القيمة العدد 

 2018شباط  28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 

النسبة المئوية البلديات التي سجلت ما ال  ال يوجد تغيير
 الذيالوقت  يي% كتخفيض 20يقل عن 

يستغرقه إنجاز خدمتين على األقل من 
الخدمات المحددة يي مراكز خدمة 

 المواطن.

 100.00 90.00 0.00 القيمة النسبة المئوية 

 2018-شباط-28 2016آذار  21 2013شباط  28 التاريخ 

    التعليقات 

. 

 


