
 

 مفاهيمال تحديد مرحلة 

 ISDSC7774رقم التقرير: 

 4141أيار  41 تاريخ اإلعداد/ التحديث:

 معلومات أساسية .1

 عن المشروعأساسية بيانات  .أ 

 P148896 رقم المشروع: الضفة الغربية وغزة الدولة:

 (P148896) والحكم المحلي تحسين تقديم الخدمات برنامج اسم المشروع:

 بجورن فيليب مسؤول فريق العمل:

للبدء  متوقعالتاريخ ال

 بالمشروع:

 4142آذار  44

 وحدة قطاع التنمية المستدامة في الشرق األوسط و شمال إفريقيا الوحدة المسؤولة:

بين الطرق ما %(، الطرق والطرق السريعة الريفية و01الخدمات االجتماعية األخرى ) ات:القطاع

%(، إدارة 41%(، قطاع المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات )42المدن )

 %(41%(، إدارة الحكومة المركزية )42الحكومة المحلية )

%(، الحكم الرشيد في البلديات وبناء المؤسسات 12المشاركة وإشراك المجتمع المدني ) المواضيع:

 %(42%(، تطبيق الالمركزية )41)االجتماعي دماج اإل%(، 41)

بعد حالة اإلنعاش )  8.50 السياسة التشغيلية هذا المشروع تحتتتم معالجة هل 

 االستجابة السريعة لألزمات والطوارئ(؟)8.00 السياسة التشغيلية الطوارئ( أو 

 ال

 أمريكي( رالتمويل )مليون دوال

من البنك  تمويل اإلجماليال 2011 التكلفة الكلية للمشروع

 :الدولي

1011 

  1011 الفجوة التمويلية:

 المبلغ مصار التمويل

 1011 مقرض )دائن(

 2011 تمويل خاص

 2011 المجموع
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 تقييم جزئي –ب  التصنيف البيئي

 ال هل هذا المشروع مكرر؟

 ال ؟محولهل هذا المشروع 

 أهداف المشروع .ب 

إن األهداف التطويرية المقترحة من هذه المرحلة األولى هي تقوية آليات تمويل الحكومة المحلية وتحسين تقديم الخدمات 

 المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركةب البرنامجالمحلية في المناطق المستهدفة0 ويتم تحديد المستفيدين المشاركين في 

 على مكان المستفيدين0 تحديد المناطق المستهدفة خالل تنفيذ البرنامج اعتمادًا، كما سيتم المؤهلة لالستفادة

التحسينات في تقديم الخدمات ، فإنه ال يمكن بالتحديد معرفة طبيعة المشاريع والطلبالتي تعتمد على  برنامجنظرا لطبيعة ال

ج إلى تطوير البنية التحتية والخدمات األساسية بشكل مسبق0 ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تشمل الخدمات العامة التي تحتا

جتماعية والمجتمعية0 المياه والمجاري والطرق المحلية، باإلضافة إلى الخدمات االوإمدادات الصلبة  النفاياتمثل جمع 

 0المؤهلة القروية ومجالس الخدمات المشتركةللمجالس المجتمعات المحلية  هم وسيكون المستفيدون من المشروع 

، الممول من البنك الدولي اتنهج القطاعموسيتم دمج برنامج الحكم المحلي وتحسين تقديم الخدمات المقترح بشكل كامل في 

المجالس القروية،  ، وسيستهدف بشكل خاصوذلك من أجل تعزيز فعالية وكفاءة الحكومات المحلية لتحقيق االستقرار المالي

 تطويربرنامج المقترح  برنامج0 وسيكمل الالبلديات تطويربرنامج ا على تمويل من التي ال تحصل حالي الهيئات المحلية وهي

"، باتباع منهج شمولي من أجل تحسين أداء تقديم المستوى األدنىودة في جالمو الهيئات المحليةمن خالل استهداف " البلديات

الخدمات للوصول إلى مستويات أداء تضاهي في تطوير وتعزيز تقديم هيئات هذه ال برنامجالخدمات المحلية0 وسيدعم ال

أن "تتخرج" وتصبح مؤهلة للحصول على  المجالس القروية البلديات0 وعلى المدى المتوسط إلى البعيد، فإنه سيتوقع من

 0البلديات تطويربرنامج تمويل وفق معادلة تصنيف األداء ضمن 

من أجل تقديم تغطية أفضل وتحسين  الهيئات المحليةيل في جميع فهو تعزيز الحكم الرشيد والتمو برنامجللاألكبر أما الهدف 

المقترح بدعم المجالس القروية ومجالس  برنامجمستقرة من الناحية المالية0 وسيقوم ال وأن تكوننوعية الخدمات المحلية 

، بما في ذلك المرحلة برنامجتحسين أدائها في تقديم الخدمات بشكل متزايد وتدريجي مقسم على مراحل الو الخدمات المشتركة

سيتجاوز نطاق وقدرة هذه المرحلة  برنامجهذا0 ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف األعلى لل برنامجاألولى المقترحة في بيان فكرة ال

 األولى0

 وصف المشروع .ج 

دعم لخدمات، )ب( المقترح بتوفير )أ( تمويل لمشاريع بنية تحتية محلية صغيرة مخطط لها لتحسين تقديم ا برنامجسيقوم ال

 وستكونللمساءلة0  خاضعةالتمويل من أجل توفير خدمات محلية مستدامة من الناحية المالية و يةوهيكلزيز الحكم الرشيد تع

مؤهلة للحصول الغير  الهيئات المحلية، من خالل إيجاد آلية منظمة وشفافة لدعم يقطاعنهج في إطار مدمجة منحة االستثمار 

أن تلبي معايير معينة لتكون مؤهلة للحصول  الهيئات المحليةفعلى  0برنامج تطوير البلديات في الوقت الراهنعلى تمويل من 

على )أ(  على تمويل من هذا البرنامج0 وعلى هذه المعايير أن تكون بسيطة وسهلة للقياس، ولكنها يجب أن توفر مؤشرًا

ة الحد األدنى للجودة بالنسبة للمخصصات الكبيرة، وذلك من أجل الرئيسة، و)ب( أن تكون بمثاب الهيئات المحليةوظائف 

 ضمان استدامة االستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك التشغيل والصيانة في المستقبل0

 المؤهلة الهيئات المحليةدرات قاألول التمويل ويدعم بناء  المكونحيث سيوفر ، مكوناتوسيشمل البرنامج المقترح ثالث 

على معادلة شفافة للمخصصات0 أما  في البنية التحتية والخدمات على نطاق صغير، وذلك اعتمادًاللحصول على استثمارات 



خدمات للس لمجالتي تتشارك ضمن  الهيئات المحليةمجموعة من فسيقوم بتمويل استشمارات على نطاق كبير لالثاني  المكون

التحتية المحلية والمشاريع  مادها0 وباإلضافة إلى تمويل البنيةنونية ومالية يتم اعت، وذلك من خالل اتفاقية إطار قا المشتركة

من أجل توفير  يلتمويلاية لتقديم الخدمات، سيقوم البرنامج المقترح بتوفير الدعم الالزم لتعزيز الحكم الرشيد والهيكل رالتطوي

، وسيتم ذلك من خالل بناء القدرات وتقوية المؤسسات0 وفي للمساءلة خاضعةمحلية مستدامة من الناحية المالية وخدمات 

 الثالث سيتم تمويل إدارة البرنامج ودعم تنفيذه، والمراقبة والتقييم0 المكون

بدعم إيجاد آلية بسيطة  المكونالخدمات األساسية0 سيقوم هذا تحويالت للقيام بالتخطيط المحلي وتوفير الاألول:  المكون

قيامها بوظائفها الرئيسة من أجل )أ( التخطيط المحلي، خاصة الخطط التطويرية  نلضما لهيئات المحليةلوشفافة للتحويالت 

 مختارة والتي تقومالمجتمعية المحلية والخدمات مجموعة من الالمتعلقة بتقديم الخدمات، و )ب( توفير الخدمات األساسية، أي 

التي تلبي معايير  الهيئات المحليةوستكون اإلدارية ذات الصلة0  مهامالالحد األدنى من بتوفيرها، و)ج(  المجالس القروية

للحصول  هيئاتتقيس أهلية المبنية على النصيب لكل فرد على أساس معادلة بسيطة  بناءًاتحويالت الجديرة باألساسية  األهلية

الصغيرة تحتاج إلى تقوية وظائفها التمثيلية  الهيئات المحليةويقوم االفتراض األساسي على أن الدعم المقدم لبناء قدراتها0 على 

، وسيكون من المفيد هنا إضافة الطرق التي لتكون في وضع يمكنها من تفويض تقديم الخدمات إلى كيان مشتركوالتخطيطية، 

ما وتوضح الدروس المستفادة أن توفير الخدمات بشكل مشترك في األول من خاللها إشراك المواطنين بقوة0 المكونسيضمن 

 هذا ولكنيتعلق بالبنية التحتية البلدية والخدمات األساسية سيكون هاما جدا لزيادة فعالية وفورات )أو اقتصاديات( الحجم، 

هذا 0 لقاعدةوتنتهي با من القمة تبدأ المجتمع من أجل استكمال النشاطات التي للتنمية التي يقودها تصاعدي منهج اتباع يتطلب

 منهج تطويري فاعل مبني على بإنشاء، الدولي البنك ي تم إنهاؤه مؤخرا بتمويل من، والذاألحياءالقرى ووقام برنامج تطوير 

 وذلك واالجتماعية، المجتمعية بالخدمات المتعلقة الهامة االحتياجاترغبات المجتمع في الضفة الغربية وغزة، بهدف تمويل 

 واألحياءبرنامج تطوير القرى  كما قام 0المشتركة الخدمات وتقديم البلديات لدمج  الالزم االجتماعي المال رأس بناء من خالل

تمثيل النساء في لحد أدنى مطلب وجود  النوع االجتماعي في التخطيط المجتمعي وتحديد األولويات، ومن ذلكإدماج بتعزيز 

% من المشاريع المجتمعية التي 01 تعود المجموعات التي تم تشكيلها لدعم البرنامج0 وعالوة على ذلك، فإنه كان مشترطا بأن

 برنامجوقام بالنفع على النساء والفئات المهمشة األخرى، مثل الشباب0 واألحياء القرى  تطوير برنامجيذها ضمن تم تنف

ج النوع االجتماعي في تخطيط االستثمارات وإشراك المواطنين0 هذا وسيقوم ادمبوضع متطلبات محددة إل تطوير البلديات

األول  المكونمشاركة النساء في الخطط0 كما سيقوم المقترح بالبناء على هذه التجربة لضمان  برنامجاألول من ال المكون

بالبناء على هذا المنهج وتوسيع نطاقه، وذلك لضمان مشاركة النساء بشكل فاعل في عمليات التخطيط بشكل خاص0 وفي حين 

، واألحياءالقرى  تطوير برنامجو البلديات تطويربرنامج الحكم المحلي سيبني على تجربة كل من لهيئات أن الدعم المؤسسي 

 بالهيئات المحليةالجديد سيقوم بالربط ما بين عمليات بناء القدرات من أجل معالجة االحتياجات الخاصة  برنامجإال أن هذا ال

 النوع االجتماعي0وإدماج ة وفعالية إشراك المواطنين لتقني، ورفع مستوى القدرات امجالس الخدمات المشتركةالصغيرة و

بتوفير التمويل لالستثمارات ذات  المكوناالستثمارات في البنية التحتية المحلية والخدمات العامة0 سيقوم هذا الثاني:  المكون

ليات تعاون لتقديم الخدمات آتقديمها من خالل  يتمالنطاق الواسع والمتعلقة بالبنية التحتية المحلية والخدمات الهامة التي 

المشتركة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر جمع النفايات الصلبة، ونقل وتمديد أو إعادة تأهيل إمدادات المياه الموجودة 

القرى من  حافزا قويا للتعاون بين المكونوسيوفر هذا وشبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق الموجودة بين القرى0 

خالل تخصيص تمويل كبير لالستثمارات الكبيرة التي من شأنها أن تتخطى القدرات اإلنفاقية الرأسمالية واإلمكانيات اإلدارية 

 ، ولكنها ستكون مرتبطة بتحسينات هامة تطرأ على تقديم الخدمات0فردي فيما لو كانت تعمل بنحومؤهلة ال للهيئات المحلية

لتقديم الخدمات ووجود  امشترك اكيان عند إنشائها المكونهذا  ضمنى تمويل للحصول عل مؤهلة لمحليةالهيئات اوستكون  هذا

تطوير القرى  برنامجقام ، أساساو ترتيبات قانونية ومالية واضحة تتبع نموذج موحد تقوم وزارة الحكم المحلي بإعداده0

جتماعية ولكن على نطاق صغير، وهذا المنهج أثبت فعاليته في دعم الالتحتية المجتمعية والخدمات ا ةبتمويل البني واألحياء

األول0  المكونالترابط المجتمعي وبناء رأس مال اجتماعي في المجتمعات المحلية المستهدفة، والذي سيبقى مجال تركيز 

ت استثمارية بالغة اجايالثاني سيعالج احت المكونفإن إطار المخصصات الكبيرة هذا المتاح تحت وعلى الرغم من ذلك، 

 تلبيتها بشكل منفرد0 المجالس القروية األهمية لمعالجة القصور الموجود في تقديم الخدمات األساسية والتي ال تستطيع



ال يتطلع إلى إنشاء كيانات جديدة0 ، والبرنامج المقترح مجالس خدمات مشتركة هي عضو في المجالس القروية كما أن معظم

الموجودة ال تقوم بعملها بشكل جيد، وتفتقر لوجود مصادر تمويل جارية  مجالس الخدمات المشتركة ومع ذلك، فإن غالبية

ن البرنامج المقترح سيركز بشكل كبير على تعزيز الكيانات الموجودة من ضعف في المساءلة0 وبالتالي، فإومستدامة، وتعاني 

مؤهلة للحصول  الهيئات المحليةأدنى من المعايير0 وستكون  تلبية حدبمن خالل جعل إمكانية الحصول على التمويل مشترطة 

 األول، و )ب( تنضم إلى أو تشكل كيانًا المكونفي  لألهليةبعد أن )أ( تلبي المعايير األساسية  المكونعلى تمويل تحت هذا 

" التي و"معايير التخرج ترتيبات مالية واضحة تتالءم يتمتع بالحكم الرشيد ولهبحيث يقوم على توفير الخدمات المشتركة 

، فإن التمويل سيكون ومجالس قرويةات مكونة من بلدي مجالس الخدمات المشتركة يحددها البرنامج0 وفي حال كانت

أنه سيتم تحديد  االستثمارات  المجتمعات المحلية المهمشة، أيأو تلك  ذات المجالس القرويةمحصورا بالمجتمعات المحلية 

آلية تحفيز األداء الموجودة في برنامج تطوير البلديات  تشويه، وذلك لمنع  تلك المناطق حدودضمن نطاق بشكل جغرافي 

أن تتقيد بشكل تام  المكونوالذي يستهدف البلديات0 وعالوة على ذلك، فإنه على االستثمارات الموجودة ضمن هذا 

 باستراتيجيات الوزارات المختصة على مستوى القطاعات0

ت المرتبطة بتنفيذ البرنامج، ابتمويل النفق المكونسيقوم هذا ارة البرنامج، ودعم التنفيذ، والمراقبة والتقييم0 الثالث: إد المكون

 لجهة المنفذة للبرنامج0لباإلضافة إلى تمويل النشاطات المتعلقة ببناء القدرات من أجل دعم التعزيز المؤسسي 

أن تلبي المعايير األساسية لتتمكن من  الهيئات المحليةمعايير األهلية: هناك مجموعتان من معايير األهلية المقترحة، وعلى 

ليات األساسية هذه إلى ضمان أن اآلالدخول يير "(0 وتهدف معاالدخولاألول )"معايير  المكونالحصول على تمويل من 

موجودة، وهي: )أ( أن تكون الموازنات السنوية الفعلية والخطط المعتمدة متاحة  ةالهيئات المحليللشفافية والمحاسبة في 

أن تكون هناك  ، )ج( متاحة للجمهور محاضرها الرسمية للجمهور، )ب( أن تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري وتكون

أن تلبي "معايير  الهيئات المحليةلى ععليها0 وباإلضافة إلى ذلك،  خطة لتقديم الخدمات المحلية وأن يكون المجتمع قد صادق

الثاني0 وسيتم التركيز على دعم تشكيل مجالس خدمات  المكون" لتكون مؤهلة للحصول على التمويل المتوفر في التخرج

 الهيئات المحليةمشتركة تتمتع بالحكم الرشيد ولها هيكليات مالية واضحة، والتي يمكن تحديدها من خالل: )أ( اعتماد 

االتفاق على هيكلية مالية لمساءلة، )ب( واترتيبات محددة لتوفير الخدمات المشتركة وفق معايير واضحة لألداء األعضاء 

شفافة وأهداف استعادة التكاليف )الرسوم، والتحويالت، واإلعانات(، )ج( وجود تقارير وآليات واضحة إلعدادها ووجود 

 ترتيبات محددة التخاذ القرارات0

فقد كان من المقترح أن ، الدخولي معايير بالتي تل للهيئات المحليةاالنتقاء واالستهداف0 باإلضافة إلى المخصصات الفردية 

تشمل معادلة المخصصات عناصر تضمن تحقيق المساواة وذلك الستهداف المجتمعات المحلية المهمشة وذات الدخل 

، ولكن من الممكن أن تشمل إنفاق األسرة، إيرادات الفرد الواحد فيما بعد ليهاتفاق عالمعايير واال وسيتم تطوير هذهالمنخفض0 

 / االنفاق، أو غيرها من المؤشرات المتعلقة بمستوى الدخل أو الخدمات0الهيئات المحليةفي 

عرفة قيمة وذلك فور م خالل فترة التحضير للبرنامج، مكونلكل  خصصة0 سيتم تحديد المبالغ الممكونالتمويل المحدد لكل 

0 ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن شركاء التنميةوبناء على التمويل المشترك والموازي المتاح من ، للبرنامج التمويل اإلجمالي

عدد بتمويل كاف لبهدف الوصول األول، وذلك  مكونيتم تخصيص الغالبية العظمى من أموال المشروع في الدورة األولى لل

الثاني  المكونتحفيزها للمشاركة في البرنامج0 ويتوقع أن تكون االستثمارات الممولة في  وبالتالي ، الهيئات المحليةكاف من 

الثاني معتمدة على )أ( تحديد المشاريع  المكونستكون المخصصات المحددة في أكبر حجما، ولكنها ستستهدف مواقع أقل0 و

وفر التمويل0 وسيتم تحديد كال العاملين خالل التحضير للبرنامج0 ، و )ب( تالمؤهلة الهيئات المحليةل الممكنة المقترحة من قب

 الثاني0 مكون% لل01-42األول، وحوالي  مكون% لل02-01ومع ذلك، من المتوقع أن يتم توزيع التمويل بما يقارب 

 معروفا()إذا كان ذلك اإلجراءات الوقائية بتحليل  موقع المشروع والخصائص الفيزيائية البارزة ذات الصلة .د 

على الرغم من أنه يتوقع أن يقوم المشروع بتمويل الخدمات التي تعتبر هامة لدعم حاجات المجتمع، بما في ذلك مجاالت منها 

)على سبيل المثال: إعادة تأهيل الطرق، وتوسيع / إعادة تأهيل شبكات المياه الموجودة، 000(، فإن عملية الفرز على مستوى 



النشاطات ستستبعد كل ما من شأنه أن يلحق تأثيرات مباشرة اقتصادية واجتماعية نتيجة ألخذ  المشاريع ستضمن أن كافة

أو خسارة أصول أو إمكانية الوصول إليها، أو يير مكان أو فقدان المأوى، تغاألراضي بشكل غير طوعي ومن ذلك التسبب بـ

قلون إلى مكان آخر أم ال0 وباإلضافة إلى ذلك، فقدان مصادر الدخل أو سبل العيش، سواء كان األشخاص المتأثرون سين

ة ضمن سيضمن الفرز للمشاريع الفرعية عدم وجود أي قيود على الوصول إلى الحدائق العامة أو المناطق المحمية المحدد

اضي، إن االحتياجات من األر0 كما ومن المتوقع أن تكون 1044يتم استخدام السياسة التشغيلية  المشروع0 وبالتالي، فإنه لن

دت، متواضعة جدا في نطاقها، وسيتم تلبيتها من خالل األراضي المملوكة للدولة أو في بعض الحاالت أراضي تتبرع بها وج

المجتمعات المحلية0 وفي الحاالت التي من الممكن أن توافق بها المجتمعات المحلية على توفير األرض بشكل طوعي مقابل 

فقط إذا  0 ومع ذلك، يمكن أن يكون التبرع باألراضي طوعيًا1044تم تطبيق السياسة التشغيلية سلع مجتمعية تحتاجها، فإنه لن ي

 معين )أي سدود أو خزانات(0محدودة بموقع كانت البنية التحتية غير 

بقدرة حقيقية على التحري عن، واستبعاد تمويل المشاريع الفرعية التي  الهيئات المحليةبأن تتمتع  البنك الدوليوسيضمن 

في ذلك، فإنه سيتم معالجتها أية فجوة برزت حسب التأثيرات المذكورة أعاله0 وإذا  1044تتطلب اللجوء إلى السياسة التشغيلية 

 من خالل تدريب العمالء و/ أو ضمان أن يكون لدى الطاقم المهارات المالئمة0

 اإلجراءات الوقائية ت المقترضين المؤسساتية لسياساتقدرا .ه 

ه يتمتع بخبرة في إدارة قضايا من أنلهذا البرنامج، وعلى الرغم  المنفذةسيكون صندوق تطوير وإقراض البلديات هو الجهة 

البنك الدولي سيقوم بتوفير المخاطر االجتماعية، من خالل تنفيذه للمرحلتين األولى والثانية لمشروع تطوير البلديات، إال أن 

سليم0 وباإلضافة إلى ذلك، فإنه سيتم معالجة أية فجوات في لضمان فرز المشاريع الفرعية بشكل  عند الحاجة دعم إضافي

المراقبة على المخاطر االجتماعية من خالل تدريب العمالء و/ أو ضمان أن يكون لدى الطاقم المهارات المالئمة، خاصة وأن 

 الصغيرة والمجتمعات المحلية المهمشة0الهيئات المحلية خبرة محدودة فيما يخص لديه ر وإقراض البلديات صندوق تطوي

 البيئية واالجتماعية في الفريقاإلجراءات الوقائية ي مختص .و 

 وحدة قطاع التنمية المستدامة في الشرق األوسط و شمال إفريقيا -هناء صالح 

 في الشرق األوسط و شمال إفريقيا المياهوحدة قطاع  -زياد أبو حسنين 

 الممكن تطبيقها اإلجراءات الوقائيةسياسات  .2

 التوضيح )اختياري( استخدامه؟ اإلجراءات الوقائيةسياسات 

 يتقييم البيئالالمتعلقة بالسياسة التشغيلية 

OP/BP/ 4.01 

بتمويل مشاريع البنى  البرنامجمن المتوقع أن تقوم عناصر  نعم

التحتية في المجتمعات المستهدفة في مختلف القطاعات مثل 

النفايات الصلبة،  إدارةوإمدادات المياه والصرف الصحي 

ويقع المشروع ضمن الفئة وإعادة تأهيل الطرق، وغيرها0 

، وسيقوم العميل 1014البيئية )ب( وفق السياسة التشغيلية 

قبل التقييم0  (ESMF)ية واالجتماعية بإعداد إطار اإلدارة البيئ

وسيوفر هذا اإلطار معايير لفرز كافة المشاريع الفرعية 

الممولة من حيث التأثيرات البيئية واالجتماعية، وسيقوم 

أو تلك المشاريع  باستبعاد أية مشاريع فرعية تقع ضمن الفئة )أ(

 وقائيةالتي من الممكن أن تتطلب اللجوء إلى سياسات  الفرعية

إعداد ، كما أنه سيضمن 1014أخرى غير السياسة التشغيلية 



للمشاريع الفرعية وتضمينها في وثائق  خطط اإلدارة البيئية

 العطاءات0

 الطبيعية  ئلالموا

OP/BP 4.04 

 ائلالموعلى  البرنامجمن غير المتوقع أن تؤثر أنشطة  ال

 )البيئات( الطبيعية

 غابات ال

OP/BP 4.36 

 على الغابات البرنامجمن غير المتوقع أن تؤثر أنشطة  ال

 إدارة مكافحة اآلفات

OP 4.09 

 البرنامجلن يتم تمويل أية مواد أو معدات لمكافحة اآلفات ضمن  ال

 الماديةموارد الثقافية ال

OP/BP 4.11 

على أية موارد  البرنامجمن غير المتوقع أن تؤثر نشاطات  ال

ثقافية0 وإذا حدث ذلك، فإنه سيم اتخاذ إجراءات وفق إطار 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية

 ن وسكان األصليال

OP/BP 4.10 

على أي من السكان  البرنامجمن غير المتوقع أن تؤثر نشاطات  ال

 األصليين

 القسريإعادة التوطين 

OP/BP 4.12 

بتمويل الخدمات الضرورية البرنامج في حين أنه يتوقع أن يقوم  ال

مجاالت عديدة منها على سبيل المثال لدعم حاجات المجتمع في 

)إعادة تأهيل الطرق، إعادة تأهيل المدارس، تمديد أو إعادة 

ن عملية الفرز على فإتأهيل شبكات المياه الموجودة، 000(، 

مستوى المشاريع الفرعية ستضمن أن كافة النشاطات ستستبعد 

ما من شأنه أن يلحق تأثيرات مباشرة اقتصادية واجتماعية  كل

التسبب بـ:  نتيجة ألخذ األراضي بشكل غير طوعي ومن ذلك

تغيير مكان أو فقدان المأوى، خسارة  أصول أو إمكانية 

الوصول إليها، فقدان مصادر الدخل أو سبل العيش، سواء كان 

0 وباإلضافة األشخاص المتأثرون سينقلون إلى مكان آخر أم ال

إلى ذلك، سيضمن الفرز للمشاريع الفرعية عدم وجود أي قيود 

على الوصول إلى الحدائق العامة أو المناطق المحمية المحددة 

ضمن المشروع0 وبالتالي، فإنه لن يتم استخدام السياسة 

0 كما ومن المتوقع أن تكون االحتياجات من 1044التشغيلية 

دا في نطاقها، وسيتم تلبيتها األراضي، إن وجدت، متواضعة ج

من خالل األراضي المملوكة للدولة أو في بعض الحاالت 

أراضي تتبرع بها المجتمعات المحلية0 وستم اتباع المعايير أو 

 الممارسات الفضلى فيما يتعلق باستخدام األراضي المتبرع بها0

بقدرة حقيقية الهيئات المحلية وسيضمن البنك الدولي بأن تتمتع 

التحري عن، واستبعاد، تمويل المشاريع الفرعية التي  على



حسب التأثيرات  1044تتطلب اللجوء إلى السياسة التشغيلية 

المذكورة أعاله0 وإذا برزت أية فجوة في ذلك، فإنه سيتم 

معالجتها من خالل تدريب العمالء و/ أو ضمان أن يكون لدى 

 الطاقم المهارات المالئمة0

 سالمة السدود 

OP/BP 4.37 

أي بناء للسدود أو نشاطات تتعلق  برنامجالال يشمل نطاق  ال

 بإعادة تأهيل السدود

الممرات المائية الدولية  علىمشاريع 

OP/BP 7.50 

لن يكون للمشاريع الفرعية أي تأثير هام على الممرات المائية  ال

 الدولية

المتنازع  مناطقالفي  مقامة  مشاريع

 عليها

 OP/BP 7.60 

 ال تنطبق ال

 

 لإلجراءات الوقائيةالخطة التحضيرية  .3

 : إلعداد وليالتاريخ األ .أ 

 4141آب  04

التي قد تكون مطلوبة. يجب تحديد الدراسات  باإلاإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة  

المطلوبة  وإطارها الزمني في 

: 

 نشره محليًاسيتم بالموافقة عليه، و يقوم البنك الدولير اإلدارة البيئية واالجتماعية، على أن سيقوم العميل بإعداد إطا

 مركز المعلومات قبل تاريخ التقييم0 وعبر

 

 الموافقات .4

 االسم: بجورن فيليب قائد فريق العمل:

 قام بالموافقة عليها:

 4141حزيران  41 التاريخ: ماجد محمود حامد  االسم: :المنسق اإلقليمي 

 4141حزيران  41 التاريخ: هفرانك بوسك االسم: مدير القطاع:

 



4
المعلومات  مركزإلفصاح عن الوثائق المتعلقة بالضمانات قبل التقييم وذلك عبر )أ(  سياسة اإلفصاح في البنك الدولي ا تتطلبتذكير:  

 مالئمة لألشخاص المتأثرين المحتملين0و)ب( عبر المواقع المتاحة للجمهور في الدولة وبالصيغة واللغة ال

 

 

 


