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. معلومات أساسية  أوًلا
 

  أ. البيانات األساسية للمشروع

الررررقم التعريفررري للمشرررروع ا صرررلي  الرقم التعريفي للمشروع البلد
 )إن وجد(:

 اسم المشروع

مشررررررررروع تعزيررررررررز الحمايررررررررة   P160674 الضفة الغربية وقطاع غزة
 (P160674االجتماعية )

الترررراريخ التقررررديري للعررررر  علرررر   التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة
 مجلس المديرين التنفيذيين

 )الرئيسي( مجال الممارسة

 الحماية االجتماعية والعمل 2017يوليو/تموز  05 2017مارس/آذار  16 منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا

  المسؤولة عن إدارة التنفيذالهيئة  المقتر  )المقترضون( أداة اإلقرا 
وزارة التنميرررررررررررررررررررررررة  وزارة المالية والتخطيط تمويل المشروعات االستثمارية

 االجتماعية
 

 

 األهداف اإلنمائية للمشروع 
 

  

بهدف تخفيف حدة الفقر والحد من جوانب الضعف من خالل تقديم مساعدات فري صرورة مبرال  االجتماعية الجديدة لتنمية امساندة تنفيذ استراتيجية  
التحرويالت النقديرةو وإعرداد سرجل اجتمراعي لتحسرين  نقدية لمجموعة فرعية من ا سر المعيشية التي تعاني من فقر مردق  فري إطرار م لرة برنرام 

التغطيررة واالسررتهدافو وتجربررة ن ررام إلدارة الحرراالت بهرردف تقررديم خرردمات تكميليررة لمعالجررة جوانررب الضررعف الترري تعتررري ا وضرراع االجتماعيررة 
 . المنتجة ا نشطة في كافة الفئات إدماجوتشجي  

 
 التمويل )مليون دوًلر(

 

  المبلغ مصدر التمويل 

  15.00 تمويل خاص 

  15.00 التكلفة الكلية للمشروع 

 القرار بعد استعرا  المفاهيم والتصورات فئة التصنيف البيئي ــ جيم ــ غير مطلوب
 المسار ا ول ــ أجاز االستعرا  االستمرار في اإلعداد

 
 

 إل  هنا ينتهي المحتوى الذي أنتجه الن امو ومن هنا يمكن البدء في مراجعة وتنقيح هذه الوثيقة. مالحظة لفرق العمل:
 
 

 قرارات أخرى )حسب الحاجة(
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 ب. المقدمة والسياق
 

 الفلسطينيالسياق 

معردالت ارتفراع الصراع والهشاشةو مرن و في  ل حالة ويعاني سكان هذه المناطق .بدرجة عالية من الضعفالمناطق الفلسطينية تتسم  .1
وفري  تأرجحت ما بين رب  إل  ثلث ا سر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر الروطني علر  مردى السرنوات العشرر الماضرية. التي فقرال

موجرة العنرف التري ضرربت المنطقرة % إذ نجد أن آالف ا سر المعيشية تكافح من أجل التعرافي بعرد 40غزة بلغت معدالت الفقر حوالي 
 ا خيرة. الفترة في 

ن وكرا القدرات اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني بمرور السنين مع تراجع كبيرر يري حجرم الصرناعات التحويليرة والنشراط ال راعري.تآكلت  .2
ذلك نتيجة ضعف مناخ ممارسة أنشطة ا عمالو ويرج  السبب الرئيسي في هذا ا مر إل  القيود المفروضة عل  حركرة التجرارة وسربل 

 نموووإذا افترضنا بقاء هذه القيود م  الهدوء النسبي في ا وضاع ا منيةو فإن التنبؤات تشير إل  تحقيق معدالت  الوصول إل  الموارد.
فري معردالت النمرو علر  ركرود فري  التبراطؤوينطروي هرذا  1%.3.5متوسطو في إجمالي النات  المحلي الحقيقي تبل  حروالي عل  المدى ال

وريثما يتم التوصل إل  اتفاق سالم دائمو سريكون أداء االقتصراد الفلسرطيني  نصيب الفرد الحقيقي من الدخلو وزيادة في معدالت البطالة.
 وسيؤثر ذلك عل  ا داء االقتصادي وأداء المالية العامة.أدن  من إمكاناته الكامنةو 

عردم اليقرين والضربابيةال وًل ير ال الموقرف اًلقتصرادي يعراني مرن أن عجلرة النمرو تردار مرن  رالل  حالرة مرنالسياسرة تكتنف األوضاع  .3
نردما بلغرت معردالت النمرو السرنوي ع 2011و 2007وبعد فترة اتسمت بالتعافي االقتصادي المستدام فيما برين  أنشطة إعادة إعمار غ ة.

بسبب التراج  الكبير في المعونات ا جنبيةو والتي بلغت في نهاية المطاف  2012% في 6% في المتوسطو تراجعت وتيرة النمو إل  8
-و دخل االقتصاد الفلسرطيني فري حالرة ركرود إذ تراجعرت معردالت النمرو إلر  2014وفي أعقاب الصراع في غزة في  .2013% في 2

وبعرد الحرربو بردأت جهرود إعرادة اإلعمرار فري التقردمو وأدى ذلرك إلر   %.15% ن ًرا النكماش النشاط االقتصادي في غزة بنسربة 0.4
% فري الشرهور التسرعة 5.1و و2015% فري 3.5إحداث دفعة في عجلة االقتصاد أدت إل  زيرادة إجمرالي النرات  المحلري الحقيقري بنسربة 

ء ارتفاع معدالت النمو السكاني في فلسطينو لم تؤد معدالت النمو السنوي في إجمالي النرات  المحلري وعل  ضو .2016ا ول  من سنة 
 إل  تحسن في مستويات المعيشة ن ًرا لبقاء مستويات الدخل في حالة شبه ركود. 

ففري غرزة بلغرت  .فة وغر تفراوت واسرع برين الضرـ مرع وجرود  2016% يري 27ًل ت ال معدًلت البطالة مرتفعة للغايةال وقد  ادت إلى  .4
وتعتبرر  %.18و وهري أكثرر مرن مثلري معردالت البطالرة فري الضرفة الغربيرة البالغرة 2016% في النصف ا ول مرن 42معدالت البطالة 

من المخاوف والشواغل التي لها أهمية خاصةو ال سريما فري غرزة حيرث تبلر  عاما(  29 – 15)في الشريحة العمرية البطالة بين الشباب 
% فري منطقرة الشررق ا وسرط 26%و وتعتبر هذه النسبة متدنية مقارنة بالمتوسرط البرال  20وتبل  مشاركة النساء في قوة العمل  %.58

مثرل أحرد التحرديات التري تواجههرا ي التكافؤ فؤاتفزيع الفالراياالقفاادتةافق  تعزيرز وقرد ثبرت أن  وشمال أفريقيا وهي نسبة متدنيرة بالفعرل.
 من السكان يزيد بنفس معدل استهالك بقية السكان. %40أفقر  الفرد من االستهالك في الشريحة التي تمثلفلسطين ن ًرا  ن نصيب 

على الرغم مرن اإليررادات القويرة التري تحققلرا السرلطة الفلسرطينيةال يران موقرف الماليرة العامرة ييلرا ًل ير ال يعراني مرن صرعوبات يري  .5
و 2016% فري الشرهور التسرعة ا ولر  مرن 22وقرد زادت اإليررادات العامرة بنسربة  بسبب التراجع الكبير يي مسراندة المرانحين. 2016

وأدى ذلك إل  معاوضة معدالت  المتكررة التي قامت بها حكومة إسرائيل. ويرج  السبب الرئيسي في ذلك إل  تحويالت اإليرادات غير
% 27علمرين والمهندسرينو كمرا أدى هرذا إلر  تراجر  بنسربة نمو اإلنفاق التي تجاوزت المخطط بسبب الزيادة غير المتوقعة في أجرور الم

)عل  أساس سنوي(. وبالتوازي م  هذا ا داء التشغيلي القويو تراجعت المعونات  2016في الشهور التسعة ا ول  من  في نسبة العجز
مليررون دوالرو مرر  زيررادة تررراكم  200%و وأدى هررذا إلرر  وجررود فجرروة تمويليررة بقيمررة 14المقدمررة إلرر  خزانررة السررلطة الفلسررطينية بنسرربة 

 المتأخرات. 

                                            
 .أعد صندوق النقد الدولي التنبؤات الخاصة بإجمالي النات  المحلي 1
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% مرن 22ليصرل إلرى  2015نقاط مئويرة يري  4عج  مي ان الحساب الجاري ال ارجي )مع استبعاد التحويالت الرسمية( بنسبة  اتسع .6
المحلري نتيجرة للزيرادة فرري  % مرن إجمرالي النرات 41وكران السربب فري ذلرك زيرادة عجرز الميرزان التجراري إلر   إجمرالي النراتا المحلري.

مررن ناحيررة أخرررىو شررهدت الررواردات مررن إسرررائيلو وهرري الشررريك التجرراري الرئيسرري للمنرراطق الفلسررطينيةو  الررواردات غيررر اإلسرررائيلية.
 الفلسرطينيين إليجراد برديل للمنتجراتالمسرتهلكين بسربب تراجر  أسرعار الوقرود والمحروقراتو ووجرود اتجراه متنرام برين  2015تراجًعا فري 

 . 2015% من إجمالي النات  المحلي في 18وال تزال الصادرات متدنية وثابتة عند حوالي  الواردة من إسرائيل من بلدان أخرى.

وكانت القوة المحركة النتعاش معدالت النمو هري أعمرال إعرادة اإلعمرار فري غرزة علًمرا برأن  .تبعث عن القلقًل ت ال اآلياق اًلقتصادية  .7
وإذا افترضنا بقاء هذه القيود الحاليرة  باالستدامة بسبب القيود المستمرة التي تحول دون تعزيز القدرة عل  المنافسة. هذه ا عمال ال تتسم

مرر  الهرردوء النسرربي فرري ا وضرراع ا منيررةو فررإن التنبررؤات تشررير إلرر  تحقيررق معرردالت نمررو فرري إجمررالي النررات  المحلرري الحقيقرري لالقتصرراد 
% في قطاع غزة. وال تزال هناك مخاطر هبوط كبيرة يمكن 5.5% في الضفة الغربية و2.7 :2016 % في3.3الفلسطيني تبل  حوالي 

أن تضعف اآلفاق االقتصادية: من الممكن تراج  أعمال إعادة اإلعمار في غزة م  عدم استبعاد الصراع المسلح؛ ومن الممكن أن تنشب 
 أن يحدث المزيد من التراج  في مساندة المانحين. التوترات مجدًدا في جمي  ربوع الضفة الغربية؛ كما يمكن 

 

  السياق القطاعي والمؤسسي

ونتيجرة  وحت  اآلن حكومة السلطة الفلسطينية لمكافحة الفقرو وتحسين برام  شربكات ا مران االجتمراعي. 2010يساند البنك الدولي منذ  .8
برنرامجي التحرويالت ي الفلسطيني للتحويالت النقدية مرن خرالل دمر  البنك الدولي في الوقت المناسبو تم إنشاء البرنام  الوطن لمشاركة

وأتاح إنشاء البرنام  الروطني الفلسرطيني للتحرويالت النقديرة بروزارة الشرؤون  بكل من االتحاد ا وروبي والبنك الدولي. النقدية الخاصين
اعدات االجتماعية التي كان يتم تقديم مع مهرا مرن خرالل االجتماعية للحكومة الفرصة إلجراء مزيد من التعزيز والتطوير والتنسيق للمس
وزارات(و ومن مات غير حكومية )جمعيات أهليرة(و  3شبكة معقدة من المن مات التي تديرها السلطة الفلسطينية )يشمل ذلك عل  ا قل 
و تمت الموافقة علر  االسرتراتيجية 2010وفي مايو/أيار  وهيئات خارجية أخرىو وأدى هذا إل  تنفيذ سلسلة من المبادرات غير المنسقة.

الوطنية للتحويالت النقدية حيث كانرت التحرويالت النقديرة هري برنرام  المسراعدات االجتماعيرة الرئيسري الرذي سري نفذ ن رًرا لوجرود سرجل 
لألسرر المعروزة وقرت حافل من اإلنجازات بشأن هذه التحويالتو وإمكانية توسي  نطاقها بوتيرة سرريعة وفعالرة بهردف تقرديم المسراعدات 

ا زمات. ونتيجة لذلكو عمل البرنام  الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية عل  تجمي  ودم  البرنامجين الرئيسيين القرائمين للتحرويالت 
لره البنرك برنام  حاالت العسر الشديد الذي يموله االتحاد ا وروبيو وبرنرام  إصرالح شربكات ا مران االجتمراعي الرذي يمو النقدية وهما

 2ألف أسرة معيشية فقيرة. 55الدوليو ويقدم هذان البرنامجان مساعدات نقدية لحوالي 

وزارة الشؤون االجتماعيرة علر  إ هرار تقردمها فري مجرال جهرود التخفيرف مرن حردة  البرنام  الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية ساعد .9
. ومنذ ذلك الحينو أضح  من الممكن توسي  نطاق هرذا البرنرام  مرن توجيها جيداموجهة الفقر عن طريق إدارة برنام  مساعدات نقدية 

ألرف أسررة معيشرية  55خالل صناديق حكومية إضافيةو م  بقاء المساندة المقدمة من كل من االتحراد ا وروبري والبنرك الردولي لمرا يبلر  
بصرورة أكبرر مر  مرانحين آخررين مثرل برنرام   العمرليرة إلر  وباإلضافة إل  ذلكو سعت وزارة الشرؤون االجتماع .وفقا لالتفاق ا صلي

البرنام  الوطني الفلسرطيني للتحرويالت النقديرة  ا غذية العالميو ووكالة ا مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في
البرنام  الوطني الفلسطيني للتحرويالت النقديرة حتر   من خالل تنسيق أدوات االستهداف لدى هذه الجهات م  أداة االستهداف التي ينفذها

البرنام  الوطني الفلسرطيني للتحرويالت  . ونتيجة لذلكو أصبحالفلسطينيةيتسن  تقديم مساندة أفضل لألسر المعيشية الفقيرة في ا راضي 
المصررفيو الجهراز يشرية مسرتفيدة مرن خرالل ألف أسررة مع 115النقدية شبكة أمان اجتماعية متكاملة تقدم مبال  نقدية رب  سنوية لحوالي 

% )أي حروالي 4وعلر  الررغم مرن أن البنرك الردولي ال يسراهم إال بمقردار  دوالر فري السرنة. ماليرين 110وتبل  إجمالي تكاليف البرنام  
 أعمال المانحين اآلخرين. مليون دوالر في السنة( في البرنام  الشاملو لكنه أيًضا استغل مكانته وخبرته الفنية في توجيه أنشطة و 4.5

 

                                            
 ألف أسرة الجئة تقريًبا. 30أونروا عل  مساعدات نقدية لحوالي في ذلك الوقتو وافقت  2
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ويرربط ن رام  بمرور الوقتو قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتطوير ن ام تشغيلي لمعلومات اإلدارة م  العديرد مرن القردرات المتنوعرة. .10
العديرد مرن وي سرتخدم هرذا الن رام حالًيرا فري  معلومات اإلدارة مكاتب المديريات السب  في الضرفة الغربيرة وغرزة مر  المسرتوى المركرزي.

البرنرام  الرروطني الفلسررطيني الموحرد للتحررويالت النقديررة. وبالنسربة لمشررروع التحررويالت النقديرةو يررتم إدخررال  ير أمرروريجوانرب إدارة وتسرر
المعلومرات الخاصرة با سرر المعيشرية المسرتفيدة )علر  سربيل المثررال حجرم ا سررةو وا عمرارو والممتلكراتو والحالرة الصرحيةو ومسررتوى 

الترري قرام بجمعهررا ا خصرائيون االجتمرراعيون الترابعون لرروزارة الشررؤون االجتماعيرة باسررتخدام نمروذج موحررد فري ن ررام معلومررات  التعلريم(
دوريرة بنراء علر  المعلومرات  ةتحديث ن ام معلومات اإلدارة )القائم عل  شبكة اإلنترنت( بصرور المديرية. ويجرياإلدارة عل  مستوى 

وبعررد ذلرركو  لإلحصرراء الفلسررطيني وا خصررائيين االجتمرراعيين التررابعين لرروزارة الشررؤون االجتماعيررة.الجهرراز المركررزي  المقدمة من 
تستخدم وزارة الشؤون االجتماعية قاعدة بيانات استهداف الفقراء الخاصة بها )أحد مكونرات ن رام معلومرات اإلدارة( لتحديرد المسرتفيدين 

ويسرمح هرذا الن رام لروزارة الشرؤون االجتماعيرة  ر المعيشية حسب مستوى فقرهرا.التحويالت النقديةو وتصنيف ا س /برنام من مشروع
بالحصول عل  معلومات آنية وفري الوقرت المناسرب حرول عردد وموقر  ا سرر المعيشرية المسرتفيدةو وكرذلك تتبر  طلبرات ا سرر المعيشرية 

علومرات فيمرا يتعلرق بتخطريط هرذا القطراع وتخصريص وموقرف تسرجيلهاو ويرتم اسرتخدام ن رام المعلومرات إلثرراء عمليرة صرن  القررار بالم
 الموارد له. 

وزارة التنمية االجتماعيةو وهرو قررار صردر بمرسروم مرن الررئيس ليصبح وزارة الشؤون االجتماعية  تغير اسمو 2016في مارس/آذار   .11
يعمرل علر  إحرداث تكامرل برين الجوانرب البيئيرة  امفاهيمير اوتمثرل رؤيرة الروزارة الخاصرة بالتنميرة االجتماعيرة سياسرة وإطرار الفلسرطيني.

والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةو ومن ثم تشمل هرذه الرؤيرة النمراذج ا ساسرية مثرل التعلريم والصرحة والعمرل والزراعرة وتخفيرف حردة 
بالترالي تضرمن هرذه الرؤيرة الفقر ورعاية الشرائح المهمشة وغير ذلك من ا مرور التري تتطلرب سياسرات اجتماعيرة واقتصرادية داعمرةو و

إحداث تكامل بين ا طراف الفاعلة النشطة في هذا المجالو وتشمل قائمة هذه ا طراف الحكومة ومن مات المجتمر  المردني والمن مرات 
 الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. 

( التري تشردد علر  أهميرة 2022- 2017ية الجديردة )قامت وزارة التنمية االجتماعية مؤخًرا باالنتهاء من استراتيجية قطاع التنمية االجتماع .12
وتساند هذه االستراتيجية الجديدة الرؤيرة المتمثلرة  رأس المال االجتماعي باعتباره المصدر ا ساسي والعامل الحاسم في التنمية االجتماعية.

حيراة كريمرة لجمير  أفررادهو ويطلرق يعمرل علر  ضرمان وفي بنراء مجتمر  فلسرطيني منرت  ومبردع وقرادر علر  مجابهرة ا زمرات والمخراطر 
وتتمثررل ا هررداف الرئيسررية لالسررتراتيجية فرري تقلرريص الفقرررو  طاقرراتهم الكامنررةو ويررؤمن بررالحقوق والمسرراواة والعدالررة والشررراكة واالشررتمال.

النسرري  والررتخلص مررن جميرر  أشرركال االسررتبعاد والتهمرريش االجتمرراعيو والعنررفو وجوانررب الضررعف والتعررر  لألخطررارو والحفررا  علرر  
 27( الترري اعتمرردها مجلررس الرروزراء الفلسررطيني فرري 2022- 2017أجنرردة السياسررة الوطنيررة ) وتتوافررق هررذه االسررتراتيجية مرر  االجتمرراعي.

وترسم هذه ا جندة الخطوط العريضة لألولويات والسياسات واإلجرراءات التدخليرة الوطنيرة نحرو االسرتقاللو  .2016ديسمبر/كانون ا ول 
 مةو والتنمية المستدامة. وإصالح الحكو

للفقرر  /الماليرةو وانعدام ا من الغذائيو وا بعاد غير النقدية)المالي( و تهدف الحكومة إل  تخفيف حدة الفقر النقدياالستراتيجيةبموجب هذه  .13
 )مواطن الضعف والتعر  لألخطار االجتماعية(.

 
الجهراز المركرزي لإلحصراء الفلسرطيني فري ووفق أحردث تقرديرات  .2011منذ من المرجح أن معدالت الفقر قد زادت في ا راضي الفلسطينية  •

وتعتبرر مسرتويات انتشرار الفقرر أقرل  % من ا فراد المجتم  الفلسطيني فقراء وفق مستويات االستهالك الشهرية الخاصة بهم.25.8و فإن 2011
% 38.8% في الضفة الغربيةو و17.8ة إسرائيل في قطاع غزة )في الضفة الغربية كما هو متوق  بسبب المعوقات/القيود المفروضة من حكوم

وتشرير تقرديرات البراحثين أنره مرن المررجح أن تزيرد معردالت الفقرر المشرار إليهرا اآلن بسربب زيرادة معردالت البطالرة وانخفرا   في قطاع غزة(.
 . مستويات الدخل

نتائ  مسح ا وضاع االجتماعيرة واالقتصرادية وا مرن الغرذائي فري ا راضري وتبين  ال يزال انعدام ا من الغذائي سائًدا وخاصة في قطاع غزة. •
مليرون نسرمة(  1.55% أو 27أن أكثرر مرن ربر  السركان الفلسرطينيين ) 2014الفلسطينية الذي قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 

لف نسرمة( يعرانون مرن انعردام ا مرن الغرذائي بشردةو وهرو مرا يعنري أ 875% أو 13يعانون من انعدام ا من الغذائيو وحوالي نصف هذا العدد )
عدم قدرتهم عل  الوصول إل  الحد ا دن  من المسرتوى المقبرول مرن اسرتهالك المرواد الغذائيرةو وهرو مرا يمكرن أن يرؤدي إلر  مشركالت صرحية 

أكثرر انتشراًرا فري قطراع غرزةو وكرذلك برين ا سرر المعيشرية وعالوة عل  ذلكو تبين هذه الدراسرة أن انعردام ا مرن الغرذائي  وسوء تغذية وأنيميا.
 في الضفة الغربية. النساء الالجئة وا سر المعيشية التي تعولها 

الفقر في ا راضي الفلسطينية يمثل  اهرة متعرددة ف .)المالي( للفقر أعل  من الفقر النقدي )غير المالية( من الممكن أن تكون ا بعاد غير النقدية •
وإدراًكا بأن الفقرر  راهرة  3د ترتبط في الغالب بمحل اإلقامة ووضعية الالجئينو وحجم ا سرةو وعدد ا طفالو وطبيعة عمل رب ا سرة.ا بعا

متعددة ا بعاد تتضمن جوانب نقدية وغير نقدية )مواطن الضعف والتعر  لألخطار االجتماعية المرتبطرة بالصرحة والتعلريم واإلسركانو إلرخ(و 

                                            
 و ة للبنك الدولي.. البنك الدولي. حقوق الطب  والنشر محفمواجهة الصراع؟  الفقر واالشتمال في الضفة الغربية وغزة .2011البنك الدولي.  3
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وإجررراءات متعررددة الجوانررب وا بعرراد لمكافحررة الفقررر فرري  لدراسررة اعتمرراد ترردابير 2014/2015المفوضررية الوطنيررة لمكافحررة الفقررر فرري  تررم إنشرراء
لجنة ا مرم المتحردة االقتصرادية واالجتماعيرة  ومن اليومو يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون م  4فلسطين في السنوات القادمة.

الدراسرة المسرحية لإلنفراق واالسرتهالك  )إسكوا( بتحديد إطار منهجي متعدد ا بعاد والجوانبو كما يقومان بجم  معلومرات فري إطرار لغرب آسيا
 التي سيتم استخدامها لتحليل أوضاع الفقر متعددة ا بعاد والجوانب باستخدام اإلطار المشار إليه.  2017- 2016لألسر الفلسطينية 

 

 اإلستراتيجيةالشراكة العالقة م  إطار 
 
 

 اصة بمساعدة الضفة الغربية وغ ةالبنك الدولي ال  باستراتيجيةاًلرتباط 

 2016- 2015يتوافق المشروع المقترح بصورة تامة م  الركائز االستراتيجية المحددة في استراتيجية المساعدة للضرفة الغربيرة وغرزة  .14
. ويتنراول 2014أكتوبر/تشررين ا ول  30مسرتوى مجلرس المرديرين التنفيرذيين فري ( التي تمرت مناقشرتها علر  GZ 89503)تقرير رقم: 

تعزيرز مؤسسرات الدولرة المسرتقبلية لضرمان تقرديم الخردمات للمرواطنين بكفراءة؛  المشروع المقترح بصورة مباشرة الركيزة ا ول  وهري:
وعرالوة علر  ذلركو  خاص الذي يعمل عل  زيادة فرص العمرل"."مساندة النمو الذي يقوده القطاع ال الركيزة الثانية وهي: والمساهمة في

( 2018- 2017الخاصة بالبنك الدولي )السرنة الماليرة  الجديدة يهدف هذا المشروع إل  تناول الركائز المقترحة في استراتيجية المساعدة
 املة للجمي ". "تعزيز السالم واالستقرار من خالل مؤسسات ش من خالل المساهمة في الركيزة ا ول  وهي:

 

 اًلرتباط بأولويات الحكومة الحالية

 10( 2022- 2017ن ًرا  ن حل الدولتين والمعونات ا جنبية يمران بمنعطف خطيررو تتضرمن أجنردة ا ولويرات الوطنيرة الفلسرطينية ) .15
عل   وتقوم أجندة ا ولويات الوطنية ركائز هي: الطريق إل  االستقاللو وإصالح الحكومةو والتنمية المستدامة. 3أولويات وطنية ضمن 

وإدراًكرا لواقرر  الماليرة العامرة الرذي يواجرره  مبرادرات فري إطرار الخطرط الوطنيررة السرابقة لتعزيرز المؤسسرات وتقررديم الخردمات للمرواطنين.
ة العامة القائمو والتزامات قطاعية ضمن إطار مالية عامة مرن يستند إل  إطار المالي استراتيجياتالسلطة الفلسطينيةو يجري حالًيا إعداد 

وتشردد هرذه الخطرة علر   سنوات. وال يقل أهمية عن ذلك وض  المواطنين في بؤرة اهتمام هذه ا جندة. 3الموازنة متوسطة ا جل لمدة 
 . وستعمل أطر النتائ  عل  توجيه أجندة ا ولويات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية آلية رصد ومتابعة التنفيذ وا داء.

( إلر  تقلريص الفقررو والرتخلص مرن جمير  2022- 2017قطراع التنميرة االجتماعيرة ) اسرتراتيجيةوفًقا  جندة ا ولويات الوطنيةو تهردف  .16
ووفرق هرذه  أشكال االستبعاد والتهميش االجتمراعيو والعنرف ومرواطن الضرعف والتعرر  لألخطرارو والحفرا  علر  النسري  االجتمراعي.

دف وزارة التنمية االجتماعية إل  بنراء من ومرة تنميرة اجتماعيرة ال تحمري الفقرراء والمستضرعفين فحسربو ولكرن الرؤية االستراتيجيةو ته
وفرري هررذه المن ومررة الجديرردةو سررتكون  علرر  تحقيررق النمررو واالسررتقاللو والمسرراهمة فرري التنميررة االقتصررادية لفلسررطين. تسرراعدهمأيًضررا 

ن يحتاجون إليها بشدة )من يعرانون مرن فقرر مردق ( لتلبيرة االحتياجرات ا ساسريةو مر  تقرديم أداة تستخدم كمالذ أخير لم المساعدات النقدية
 خدمات المعاونة والمساندة للفقراء لمعالجة مواطن الضعف والتعر  لألخطار التي يعانون منهاو ومساعدتهم عل  التمكين االقتصادي.

علر  تكاليف برام  الحماية االجتماعيرة والخردمات فري بيئرة تعراني مرن قيرود ومن المتوق  أن تعمل المن ومة الجديدة عل  تحسين فعالية 
 عامة. المالية ال

                                            
االقتصادية وهو: خط الفقر  رفاهةاالجتماعية.  وهناك بعد واحد ومؤشر واحد لل رفاهةاالقتصاديةو وال رفاهةالمستخدم من جانبين: التم تحديد وتعريف مفهوم وطني متعدد ا بعاد للفقر. ويتكون اإلطار  4

 االجتماعية.  رفاهةمؤشًرا لل 42أبعاد و 10النقدي المعتاد.  وهناك 
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سيساند مشروع تعزيز الحماية االجتماعية المقترح تقديم مناف  ومزايا نقدية وخدماتو وتعزيز ن م المساندة الضروريةو وهي عل  وجه  .17
التحديد ن ام معلومات وزارة التنمية االجتماعية )السرجل االجتمراعي علر  وجره التحديرد(و والن رام الجديرد إلدارة الحراالت. وتسرمح هرذه 

ة التنميررة االجتماعيررة بتحديررد الفقررراء والمستضررعفينو وتقيرريم احتياجرراتهم و ررروفهمو وتحديررد الخرردمات الالزمررة لتلبيررة ا ن مررة لرروزار
 . لهم هذه الخدمات  روفهم وتوفيراحتياجاتهم ومراعاة 

 لبنكاًلرتباط باستراتيجية البنك الدولي ال اصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أيريقياال واألهداف اًلستراتيجية ل

 منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا )تجديرد العقرد االجتمراعي(و ال سريما تعزيرز استراتيجية يساند المشروع المقترح الركيزة ا ول  في .18
المؤسسررات العامررة لتقررديم المزيررد مررن الخرردمات ا كثررر كفرراءة وفاعليررة علرر  أر  الواقرر و وتحررديث أن مررة الحمايررة االجتماعيررةو وكررذلك 

ستراتيجيين للبنك الدولي وهما إنهاء الفقر المدق  وتعزيز الرخاء المشترك عل  نحرو مسرتدام. ويسراهم هرذا المشرروع بصرورة الهدفين اال
ويتضررح هررذا بصررورة جليررة فرري طريقررة إدارة  أكثررر تحديررًدا فرري تمكررين المررواطنين مررن أسررباب القرروة فرري إطررار أجنرردة العقررد االجتمرراعي.

ينخرط ا خصائيون االجتمراعيون وهرم يتحملرون  بناء عليهوجود آلية قوية لمعالجة الم الم ـ وعل  نحو  التحويالت النقدية ــ بشفافية م 
 المسؤولية ويخضعون للمساءلة بصورة كبيرة عل  المستوى المجتمعي. 

 

 البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين باستراتيجيةاًلرتباط 

إل  وجرود بررام  شربكات أمران  2023 – 2016مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات المالية  استراتيجيةتدعو  .19
تطوير سمات مبتكرة تعمرل علر  إدخرال ترأثيرات خارجيرة إيجابيرة فحسب ولكن تتجاوز ذلكو م   النساء والفتيات ال تستهدف االجتماعي

الماليرة للجمير (و وتروفير سربل الوصرول إلر  وثرائق إثبرات الهويرةو والتغيررات فري القروة الشررائية  مثل االشتمال المالي )تعمريم الخردمات
وبناء عل  هذه االحتياجاتو سيتوافق مشروع تعزيز الحماية االجتماعية م  جمي  الركائز ا رب  الستراتيجية المساواة  لألسر المعيشية.

إزالة القيود المفروضة عل  زيادة فرص العمل  (2( تحسين القدرات البشرية؛ )1إل  ) بين الجنسين من خالل تقديم الخدمات التي تهدف
( تعزيرز قردرة المررأة علر  التعبيرر 4( إزالة الحواجز المفروضة عل  ملكية المرأة لألصول والسريطرة عليهراو و)3وتحسين نوعيتهاو و)

خطرة العمرل  المشروع المحددة مجاالت ا ولوية التري ترم تحديردها فري وتبين أنشطة عن رأيها وواليتهاو وكذلك إشراك الرجال والفتيان.
القطرري بشرأن المسراواة برين الجنسرين فري  وخطرة العمرلاإلقليمي بشأن المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيراو 

 فلسطينو وكالهما قيد اإلعداد والتطوير. 
 

 رحةج. اللدف أو األهداف اإلنمائية المقت
 

. يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في مساندة تنفيذ استراتيجية جديدة للتنمية بهدف تخفيف حدة الفقر والحد من جوانب الضرعف مرن خرالل 20
تقديم مساعدات في صورة مبال  نقدية لمجموعة فرعية من ا سر المعيشية التي تعاني من فقر مدق  في إطرار م لرة برنرام  التحرويالت 

وإعداد سجل اجتماعي لتحسين التغطية واالستهدافو وتجربة ن ام إلدارة الحاالت بهدف تقديم خدمات تكميليرة لمعالجرة جوانرب  النقديةو
 الضعف التي تعتري ا وضاع االجتماعية وتشجي  االشتمال اإلنتاجي.

 

 النتائ  الرئيسية )من مذكرة تصور المشروع(
 

 تتمثل مؤشرات ا داء الرئيسية التي ست ستخدم لتتب  التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع فيما يلي: 

نسبة ا فراد المسرجلين/المهاجرين فري السرجل االجتمراعي كنسربة مرن إجمرالي عردد السركان )مصرنفين حسرب: الوضر  العرامو والشرريحة  •
 ونوع الجنس(و وذلك لقياس تغطية السجل االجتماعي.% من السكانو 2الخميسية ا دن   فقر 

عردد ا سرر المعيشرية فري المنراطق المسرتهدفة للمشرروع الترري يغطيهرا مشرروع التحرويالت النقديرة ون رام إدارة الحراالت )مصرنفة حسررب  •
روع التحرويالت النقديرة مشروع التحويالت النقدية ون ام إدارة الحاالت؛ وحسب عمر ونوع جنس رب ا سرة(و وذلك لقياس تغطية مش

 ون ام إدارة الحاالت. 
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نسبة الفقراء والذين يعانون من انعدام ا من الغذائي المستفيدين من مشروع التحويالت النقدية ون ام إدارة الحراالتو وذلرك لقيراس مردى  •
 كفاءة االستهداف. 

هدفة التي قامت بتنفيذ المنح بصورة مرضريةو وذلرك لقيراس نسبة المديريات التي تجري مساندتها من خالل منح ا داء في المناطق المست •
 أداء مبادرة منح المديريات. 

 
 

 د. توصيف المفاهيم

وتقروم السرلطة  يعتبر مشروع التحويالت النقديرة أحرد أفضرل بررام  المسراعدات النقديرة أداًء فري منطقرة الشررق ا وسرط وشرمال أفريقيرا. .21
البرنام  باستخدام اختبرار قيراس مسرتوى الردخل الفعلري السرتهداف الفقرراءو كمرا يتمتر  هرذا البرنرام  الفلسطينية بإدارة وتيسير أمور هذا 

بوجود قاعدة بيانات موحدة للمستفيدينو ويقدم هذا البرنام  مستويات موحدة من المناف  والمزايا وطريقة موحدة للدف  بغر  الن رر عرن 
ويقطن حوالي ثلث المسرتفيدين مرن  ألف شخص(. 633ألف أسرة معيشية ) 115حوالي ويصل هذا البرنام  حالًيا إل   مصادر التمويل.

% 19% مرنهم فري مردن و48المسرتفيدين فري قطراع غرزة؛ ويعريش  ابرنام  )مشروع( التحويالت النقدية في الضفة الغربيةو ويقطرن ثلثر
ويبررين تقيرريم  % أسررر معيشررية تعولهررا امرررأة.40% فرري وضررعية الجئررين و53% فرري منرراطق ريفيررة؛ و33مررنهم فرري مخيمررات الجئررين و

إلر   2012ير/كرانون الثراني االستهداف الخاص ببرنام  التحويالت النقدية في الضفة الغربية وغزة الذي ترم القيرام بره فري الفتررة مرن ينا
% مرن ا سرر المعيشرية الفقيررةو ويجرري توزير  70اختبار قياس مستوى الدخل الفعلري حردد بصرور صرحيحة  أن 2012يونيو/حزيران 

ووفق تقرير البنك الدولي الخاص بالتنميرة فري منطقرة الشررق ا وسرط وشرمال أفريقيرا بعنروان  المدفوعات أواًل بأول في الوقت المناسب.
 "االشتمال والمرونة": الطريق قدماً نحو شبكات ا مان االجتماعي في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا"و فإن المناطق الفلسطينية: 

 
 أحرزتا أقص  قدر من التقدم فيما يتعلق بإصالح شبكات ا مان االجتماعي؛  في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيامن بين اثنين  (أ 
 ل  أفضل الممارسات بشأن إنشاء واستخدام سجل موحد للمستفيدين؛تقدم مثااًل ع (ب 
 الوحيدة في الشرق ا وسط وشمال أفريقيا التي بها تغطية لشبكات ا مان االجتماعي تتجاوز نسبة تغطية المتوسط العالمي؛ هي (ج 
و كما حققت أثر أكبر عل  تخفيف الفقر مقارنة بما الخميس ا شد فقراً  رفاهةحققت فيها تحويالت شبكات ا مان االجتماعي أع م ا ثر عل  قد  (د 

 تمت مالح ته في أفضل المناطق أداًء؛ 
 عل  مستوى الشرق ا وسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بأثر برام  شبكات ا مان االجتماعي عل  انعدام المساواة؛  رائدة (ه 
 بالمعلومات وإعادة صياغة البرام . يستخدم الرصد والتقييم فيها بطريقة فعالة إلثراء قرارات الموازنة (و 

( االستمرار في مساندة التحويالت النقدية 1يعتمد المشروع المقترح عل  إنجازات مشروع )برنام ( التحويالت النقدية لتحقيق ما يلي: ) .22
تقييم احتياجراتهم و رروفهم ( 3( تحسين عملية تحديد الفقراء والمستضعفين من خالل إعداد السجل االجتماعي؛ )2للشرائح ا شد فقًرا؛ )

وتحديد خدمات الدعم والمساندة التي يحتاجونهرا وتوفيرهرا لهرم مرن خرالل إعرداد وتطروير وتنفيرذ ن رام جديرد إلدارة الحراالت فري منراطق 
 ( مساندة تقديم بع  هذه الخدمات من خالل ا خصائيين االجتماعيين في مناطق مختارة. 4مختارة؛ و)

 
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 ألف. موقع المشروع وأبر  ال صائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إن كانت معروية(
 

 الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 باء. بناء قدرات البلد المقترض ييما يتعلق بالسياسات الوقائية
 

بروزارة التنميرة االجتماعيرة  الفقيررة وأنشرطة بنراء القردرات الخاصرةال يمول المشروع المقترح استثماراتو ولكنه يمول منح ت قدم لألسرر المعيشرية 
 ولما كان ا مر كذلكو لن يكون له أي آثار اجتماعية وبيئية ضارة.  والمديريات في المناطق المستهدفة.
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 جيم.  براء السياسات الوقائية البيئية واًلجتماعية يي يريق العمل

 

  تم تفعيللادال. السياسات التي قد ي

 

 التفسير )ا تياري( هل تم تفعيللا؟ السياسات الوقائية

 سياسة العمليات/إجراءات البنرك منشور-التقييم البيئي 

(OP/BP 4.01)  

  ال

  ال (OP/BP 4.04الموائل الطبيعية )

سياسرررة العمليرررات/إجراءات البنرررك  منشرررور-الغابرررات 

(OP/BP 4.36) 

  ال

  ال (OP 4.09سياسة العمليات ) منشور-مكافحة اآلفات 

سياسررررررة  منشررررررور-المرررررروارد الحضررررررارية الماديررررررة 

 (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )

  ال

سياسرة العمليرات/إجراءات  منشرور-الشعوب ا صرلية 

 (OP/BP 4.10البنك )

  ال

سياسررررررررة  منشررررررررور-إعررررررررادة الترررررررروطين القسرررررررررية 

 (OP/BP 4.12العمليات/إجراءات البنك )

  ال

سياسرررة العمليرررات/إجراءات  منشرررور-سرررالمة السررردود 

 (OP/BP 4.37البنك )

  ال

المشررروعات علرر  مجرراري الميرراه الدوليررة ـررـ منشررور 
 (OP/BP 7.50سياسة العمليات/إجراءات البنك )

 ال
 

المشررراري  المقامرررة فررري المنررراطق المتنرررازع عليهرررا ـرررـ 

 OP/BPمنشررور سياسررة العمليررات/إجراءات البنررك )
7.60) 

  ال

 

 هاء.  طة إعداد السياسات الوقائية

 الموعد المبدئي المستهدف إلعداد وثيقة معلومات المشروع/ صحيفة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع

 2017مارس/آذار  10 

يقتضيها ا مرر. يجرب تحديرد أي دراسرات معينرة ومواعيرد إجرائهرا اإلطار الزمني إلجراء واستكمال الدراسات المتعلقة بالسياسات الوقائية التي قد 
 في وثيقة معلومات المشروع/ صحيفة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع

 

 غير متاح
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 | جلة اًلتصال 

 بالبنك الدولي

أحمررد حلررسو وكريسررتوبال ريررادو ـ كررانوو وفيليررب جررورج بيريرررا غيمررارايس ليررتو رئرريس  سررميرة

 البرنام 
 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/الجلة المستفيدة

 وزارة المالية والتخطيط

 ليل  صبيح 

 المدير العام 

 mofirdg@palnet.com 
 

 المسؤولة عن التنفيذالليئات 

 وزارة التنمية االجتماعية

 داوود ديك 

وكيرررررررررررل الررررررررررروزارة المسررررررررررراعد 

ddeek1964@gmail.com 
 
 

 للم يد من المعلومات الرجاء اًلتصال بـ:

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202): هاتف

http://www.worldbank.org/projects  

 

  الموايقة

رؤسررررررراء فريرررررررق 

 العمل:

 

أحمرد حلرسو وكريسرتوبال ريرادو ـ كرانوو وفيليرب جرورج بيريررا غيمرارايس  سميرة
 ليت

 

mailto:mofirdg@palnet.com
mailto:ddeek1964@gmail.com
mailto:ddeek1964@gmail.com
http://www.worldbank.org/projects
http://www.worldbank.org/projects
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اعتمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردها:

 
  

 2017-فبراير/شباط  16 نينا تشي مستشار اإلجراءات الوقائية:

 2017-فبراير/شباط  16 بريكسيهانا  مدير قطاع الممارسات:

 2017-مارس/آذار  6 رانجانا موخيرجي المدير القطري:
 
 

 إل  هنا ينتهي المحتوى الذي أنتجه الن امو ومن هنا يمكن البدء في مراجعة وتنقيح هذه الوثيقة. مالحظة لفرق العمل:


