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 مقدمة

(، باعتبارها الوثيقة الناظمة لنهج إدارة  ESMFطار الدارة البيئية واملجتمعية )النتائج الرئيسة ل ُيقدم امللخص التنفيذي 

رس ي   غزة.( في الضفة الغربية وقطاع F4J SOP) التمويل بهدف خلق فرص عمل خاطر البيئية واملجتمعية لسلسلة مشاريع امل
ُ
ت

املحتملة لسلسلة استثمارات   وثيقة إطار الدارة البيئية واملجتمعية املبادئ، والقواعد، والجراءات الالزمة للكشف عن اآلثار 

، التي  املشتركللتمويل الصندوق االستثماري من خالل  التمويل لغايات العمل والوصول لها، وإدارتها، ورصدها ومتابعتها

أو تخفيفها أو تعويضها والنهوض باآلثار اليجابية من  لتقليل من اآلثار السلبية التدابير والخطط املقترحة لتتضمن ُجملة من  

 جهة أخرى. 

الرشادي لعداد  سلطة جودة البيئة لتقييم دليل و بالضافة لجراءات البنك الدولي ومتطلباته، فإن القانون الفلسطيني 

ف مشروع  عمل.التمويل بهدف خلق فرص على سلسلة مشاريع  هي األخرى  تنطبقدراسات تقييم األثر البيئي  ِّ
التمويل  ُصن 

ل املشاريع  ”B“ضمن الفئة البيئية  عمل كمشروع بهدف خلق فرص  ، أي أنه ينثني على مخاطر بيئية ومجتمعية متوسطة. تموَّ

 تشمل أي ا
َّ

ة عبر سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل على أال عد إطار  Aستثمارات تندرج ضمن الفئة البيئية "الفرعيَّ
ُ
". أ

ة بشأن التقييم البيئي ) ( وإرشادات سلطة جودة OP 4.01الدارة البيئية واملجتمعية وفًقا لسياسة البنك الدولي التشغيليَّ

 البيئة. 

 اإلطار القانوني واإلداري 

األطر    السياسات والجراءات املعمول بها في البنك الدولي، والتي تشكلو فيما يلي القوانين واألنظمة البيئية الفلسطينية، 

 . 2 عملالتمويل بهدف خلق فرص  القانونية والدارية املتعلقة بمشروع  

انين واألنظمة البيئية الفلسطينية ذات   •  العالقة القو

 ؛23/4/2000 الصادر في 27رقم   قرار مجلس الوزراءنية بموجب سياسة التقييم البيئي الفلسطي  -

 ؛2004لسنة  20قانون الصحة العامة رقم  -

 بشأن البيئة؛  1999لسنة  7قانون رقم  -

 ؛2000لسنة  7قانون العمل رقم  -

ثه الحًقا في 9/3/2005، الذي كان قد أقره املجلس في ظام الشكاوى شأن نقرار مجلس الوزراء ب - ، وحدَّ

8/3/2009. 
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 سياسات وإجراءات البنك الدولي  •

ة ألغراض الحماية البيئية واملجتمعية ة تنفيذيَّ  :  ، هيلدى البنك الدولي عشرة إجراءات وسياسات تشغيليَّ

 (OP/BP 4.01التقييم البيئي ) -

 (OP/BP 4.04البيئات الطبيعية ) -

 (OP/BP 4.09إدارة اآلفات ) -

 (OP/BP 4.10الشعوب األصلية ) -

ة ) -  (OP/BP 4.11املوارد الثقافية والحضارية املاديَّ

 (OP/BP 4.12إعادة التوطين القسري ) -

 (OP/BP 4.36الغابات ) -

 (OP/BP 4.37سالمة وأمن السدود ) -

ة ) -  (OP/BP 7.50املشاريع املقامة على املمرات املائية الدوليَّ

 (OP/BP 4.60املشاريع املقامة في املناطق املتنازع عليها )  -

 دات البنك الدولي العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة إرشا -

 إجراءات البنك الدولي ومنظمة الصحة العاملية   •

إرشادات البنك الدولي العامة بشأن البيئة  و إرشادات منظمة الصحة العاملية الخاصة بفيروس كورونا املستجد  -

 والصحة والسالمة 

ة ال -  ذات الصلةجيدة املمارسات الدوليَّ

سياسة البنك الدولي التشغيلية بشأن التقييم   تفعيل التمويل بهدف خلق فرص عمل سلسلة مشاريع   تستدعي -

ة ضمن السلسلة التي تندرج ضمن الفئتين OP 4.01البيئي  ل املشاريع الفرعيَّ عبر   ”C“و ”B“، على أن تموَّ

 تنطوي  ُيرجح التمويل لغايات العمل. 
َّ

ال تكاد  ها فهي  ، وإن انطوت على بعض آثارأي على  " C"  مشاريع الفئة  أال

ذكر
ُ
ا.  ت عد كذلك وعادة ال تستدعي تقييًما بيئيًّ

ُ
 لفإن إطار الدارة البيئية واملجتمعية قد أ

ً
قوانين السلطة  امتثاال

 الفلسطينية البيئية واملجتمعية إلى جانب إرشادات منظمة الصحة العاملية الخاصة بفيروس كورونا املستجد 

ة و  ذات الصلة.إرشادات البنك الدولي العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة وغيرها من املمارسات الدوليَّ
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 وصف املشروع

هج جديدة واستقاء    بشكل   عملالتمويل بهدف خلق فرص  ُصممت سلسلة مشاريع  
ُ
توسعة  الدروس منها بغرض  مبدئي لتجريب ن

ة" لسلسلة املشاريع هذه  هذه الطبيعة  ضبط  ُصمم الهدف النمائي للمشروع ل  حيث،  نطاق األدوات املحققة للنتائج "التجريبيَّ

استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل." تستهدف هذه  لتحفيز بغرض "اختبار فعالية التدخالت املالية املختارة 

مع  املواءمة ما في ذلك تطوير املهارات، و من تحدي خلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، باألدوات جوانب مختلفة 

ة واملشاريع الناشئة والتمويل املشترك لالستثمارات الخاصة.   عن دعم الصناديق االستثماريَّ
ً

 متطلبات العمل، فضال

الذي أقره   ،F4J 2مشروع و  2015في كانون األول الذي أقره املجلس  F4J 1يشمل إطار الدارة البيئية واملجتمعية مشروع 

مقترح التمويل الضافي للتصدي  و  2018أقره املجلس في آب  الذي F4J2 AF، والتمويل الضافي 2017املجلس املقرة في تموز 

ا، منها  9.5مقدارها جب منحة بمو  بتمويل   .2ألغراض مشروع التمويل لغايات العمل  19لجائحة كوفيد    8مليون دوالًرا أمريكيًّ

 F4J2دول والسالم، دخل مشروع  مليون من صندوق بناء ال  1.5مليون من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية و

   هذا  يبني.  2017التنفيذ في تشرين الثاني    حيز
ُ
ل بمنحة  ، الذي مو  F4J1نجز ضمن مشروع  املشروع على العمل التأسيس ي الذي أ

ع   ه األداة  لهذالختبار ملزيد من ااملجال   ليفسحمليون دوالر أمريكي،  5مقدارها   .  املالية املبتكرةلألدوات  والتمويل املوسَّ

ا لتوسعة نطاق  املشروع األصلي باعتباره F4J2 بمشروع F4J 2 AFيرتبط التمويل الضافي ملشروع   إضافيًّ
ً

، حيث يوفر تمويال

ن  ( التمويل املستهدف من خالل سندات األثر  1مكونات، هي: ) أربعآلية التمويل االستثماري املشترك. يشتمل املشروع مكو 

 ( وإدارة املشروع. 4( ومنحة بناء القدرات لدعم ريادة قطاع األعمال، )3( وآلية التمويل االستثماري املشترك، )2النمائي، )

ن منطلق أنه سيوفر  املشروع األصل، م ،F4J2بمشروع  19 كذلك سيرتبط مقترح التمويل الضافي للتصدي لجائحة كوفيد

التمويل لتوسعة مكون آلية التمويل االستثماري املشترك، ولضافة مكون فرعي خاص بتقديم املساعدة التقنية لدعم استجابة  

بمساعدة الشركات  يتجسد هدف التمويل الضافي مليون دوالر أمريكي.  8، بتمويل  قدره 19 الشركات ألزمة جائحة كوفيد

فرص العمل، ال سيما للفئات  خلقها لتجاوز الصدمة وضمان  و تتمتع بالقدرة على الوفاء بالتزاماتها املالية  لالصغيرة واملتوسطة  

رأس املال الخاص للمساعدة في إعادة بناء االقتصاد على نحو    بالضافة لحشد  الضعيفة من السكان مثل الشباب والنساء،

ة   ير مخصصة لالستجابة ألي احتياجات تنشأ خالل تنفيذ املشروع لزيادة غمليون دوالر أمريكي    نصفأكثر استدامة. كذلك ثمَّ

  / ( أوتمويل املخصص ملكوني املشروع اآلخرين )أي سندات األثر النمائي ومنحة بناء القدرات لدعم ريادة قطاع األعمال

املخطط أن   فمنزمني للمشروع، ال األمدأو مكون إدارة املشروع. ومن املتوقع تمديد  املشتركللتمويل الصندوق االستثماري 

نجز كافة أنشطة املشروع بحلول آذار 
ُ
 .2025ت



 

 

 
وع التمويل    (F4J)بهدف خلق فرص عمل مشر

 الفلسطينيةوزارة المالية 

 إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية
 

 

 تنفيذ املشروع

في املستوى األعلى من ترتيبات تنفيذ املشروع تمثل وزارة املالية الجهة الرسمية املعتمدة من السلطة الفلسطينية لتولي  

ه، فيما تتولى هيئة تنفيذ املشروع الدارة الجمالية  مع البنك الدولي بخصوص تنفيذ والتعاطي F4J 2مسؤولية إدارة مشروع 

برمت معها اتفاقية تنفيذ معدلة. ، ُيذكر أن هذه الهيئة قدللمشروع
ُ
ة من القطاع الخاص وأ نت بأسس تنافسيَّ  ُعي 

العمل الشرافي لهيئة تنفيذ املشروع.  ، وإدارة املخاطر ورصدها ومتابعتها جزًءا ال يتجزأ من  واملجتمعيالبيئي    الفحصسيشكل  

ناطيضم كادر هيئة تنفيذ املشروع مسؤول بيئي ومجتمعي 
ُ
به مهمة ضمان أن املستفيدين من آلية التمويل االستثماري   ت

املشترك واملتعاقد معهم ضمن إطار هذه اآللية يعدون تقييمات أثر بيئية ومجتمعية وخطط إدارة بيئية ومجتمعية ويمتثلون  

ستقوم هيئة تنفيذ املشروع برصد ومتابعة دورية في مواقع املشروع خالل عمليتي النشاء والتشغيل لضمان االلتزام  كذلك  ا.  له

 باملتطلبات املنصوص عليها في خطط الدارة البيئية واملجتمعية. 

 التشاور مع الجمهور وأصحاب القرار وآلية حل الشكاوى ومعالجتها واإلفصاح عن املعلومات

ا لنجاح املشروع كما لضمان  يُ   هامًّ
ً

ة لمع  تعاون كادر املشروع  سالسة  عتبر إشراك السكان املحليين عامال   لحد املجتمعات املحليَّ

نشطة املشروع املقترحة. وعليه أعدت هيئة تنفيذ املشروع خطة لشراك  ألمن املخاطر البيئية واملجتمعية  والتخفيف

ف طرق التشاور ( 6.2القسم والقرار )الجمهور وأصحاب املصلحة  كجزء من التفاعل  الستخدامها ترمي لتوظيف مختلِّ

املستمر مع أصحاب املصلحة طيلة دورة حياة املشروع. وتضمن خطة إشراك أصحاب املصلحة تقنيات للتواصل مع أصحاب  

. وتمت مواءمة هذه  بشأنهتخوفاتهم  وإيصال ة لضمان إملامهم وإشراكهم باملشروع وتوعيتهم بحقوقهم وآلية إسماع املصلح

 الخطة مع مراحل املشروع الثالث الرئيسة، أي: 

 العداد والتحضير؛ مرحلة التصميم التفصيلي وما قبل النشاء  •

 مرحلة النشاء •

 مرحلة ما بعد النشاء والتشغيل  •

، ُعقدت  19 والتمويل الضافي للتصدي لجائحة كوفيد، F4J 1 , 2، F4J 2 AFبما في ذلك  ،F4Jخالل العداد لسلسلة مشاريع 

قد اجتماع تشاوري  . كما وعُ 2015آب من العام  5تموز وكذلك في  30و 9أصحاب املصلحة في مع اجتماعات تشاورية  ثالث

ة  2016في تشرين الثاني  2إضافي خالل العداد لعملية التمويل لغايات العمل  للطاقة ألغراض مشروع مدينة غزة الصناعي 

تشرين الثاني    4في    19-ضمن إطار العداد للتمويل الضافي للتصدي لجائحة كوفيد  بعد جديدعن  املتجددة. كما وعقد اجتماع  
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(. زودت االجتماعات  امللحق السادس) Microsoft Teamsعبر تقنية الدردشة واالجتماعات واالتصال والتعاون  2020

ة أصحاب املصلحة باملعلومات  ، وإطار الدارة البيئية واملجتمعية، وآلية حل  شروع ومكوناتهاملتصميم  الالزمة عنالتشاوريَّ

 عن 
ً

االجتماعات التشاورية العامة وإشراك  عقد ب يتعلق فيما 19 كوفيدالخاصة ب بروتكوالتالومعالجة الشكاوى، فضال

 19 ( وتدابير الصحة والسالمة التي يجب على املتعاقدين اتباعها في ظل جائحة كوفيدمللحق التاسع اأصحاب املصلحة )

 (. امللحق الثامن)

املشاريع    تحديد  وبمجرداملستشار البيئي.    جانب  عقدت مجموعة البنك الدولي وفريق وزارة املالية اجتماعات  تشاورية مبكرة إلى

سيتضمن كل إطار إدارة بيئية ومجتمعية لكل مشروع فرعي  املستفيدون منها ويشاورون كما ينبغي.   َسُيحَددالفرعية الالحقة، 

ذ خالل فترة تنفيذ املشروع الفرعي ذي الصلة. أن  عملية خاصة باالجتماعات التشاورية على صعيد موقع املشروع على نفَّ
ُ
 ت

وراغبين باالستفادة من   املشتركللتمويل الصندوق االستثماري بلين عن القطاع الخاص مهتمين ضم االجتماع األخير ممث

أنشطة مشروع التمويل الضافي لعملية التمويل لغايات العمل بالضافة لآللية  تعريف ب خالل االجتماع ُعرض  .F4Jمشروع 

 عن بروتوكوالت السالمة 
ً

سيتبع املشروع إرشادات  . 19 والصحة في ظل جائحة كوفيد الخاصة بحل ومعالجة الشكاوى فضال

مجموعة البنك الدولي بشأن االجتماعات التشاورية العامة وإشراك أصحاب املصلحة خالل الجائحة وذلك ألغراض العمليات  

ة."  املمولة  من البنك الدولي في حال وجود قيود على عقد االجتماعات العامَّ

ث في    9/3/2005وفًقا لنظام الشكاوى املقر بموجب قرار مجلس الوزراء في  آلية حل ومعالجة الشكاوى:   ِّ
، 8/3/2009والذي ُحد 

تي إنشاء وتشغيل  يفي أي وقت خالل عمل شكواهم ُيمكن للمواطنين واملستفيدين من عملية التمويل لغايات العمل أن يرفعوا 

عالج هذه الشكاوى وتحل حسب األصول. املشروع
ُ
 ، على أن ت

نفيذ املشروع هي الشريك املناسب لتنفيذ آلية حل الشكاوى ومعالجتها، باعتبارها الجهة املسؤولة عن العمل مع  هيئة ت

يخص   فيما النصح للناس حيث يكون عليها إسداء املؤسسات ذات الصلة ومساعدة تنفيذ آلية حل الشكاوى ومعالجتها. 

تنفيذ املشروع. كذلك سيكون من الواجب إعداد آلية حل ومعالجة  مدة حقوقهم وعملية حل ومعالجة شكاويهم طيلة 

 املشروع الفرعي، حسب االقتضاء.أصحاب الشكاوى لكل مشروع فرعي وإتاحتها من خالل  

 
ُ
ِّ لقد أ

جهة  اتسمت بامليزات التالية: و ست آلية لحل ومعالجة الشكاوى على مستوى املشروع ضمن هيئة تنفيذ املشروع، س 

ة ل  دارة النظام، والوصول إلى املجتمعات، وتوثيق الشكاوى باستخدام السجالت، واالستجابة املكتوبة على  اتصال خاص 

دد الزمنية املخصصة لذلك. وتم
ُ
لتشمل قنوات لتعقب   إجراءات آلية حل ومعالجة الشكاوى تحديث  الشكاوى ضمن امل

 ومعالجة ما يلي:
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 ؛19 الشكاوى املرتبطة بأحداث ذات صلة بجائحة كوفيد  •

 الشكاوى املرتبطة بأحداث تحرش جنس ي أو عنف قائم على النوع االجتماعي بالضافة للشكاوى املجهولة املصدر.  •

 كافة  ستقر الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي  
ُ
عدت ضمن إطار الدارة البيئية  أدوات الحماية، بما فيها أي خطط تخفيفية أ

 عن ترجمتها بلغة يفهمها أصحاب املصلحة واألشخاص املتأثرين  واملجتمعية، على أن يفصح عنها على  
ً

موقع البنك الدولي فضال

ا. اء املشروع وعلى نحو  مالئم ثقافيًّ  جرَّ

 1-503-597-4328، عبر تخصيص الرقم ) الخاص بأخالقيات العمل  هيئة تنفيذ املشروع الخط الهاتفي املجانيتوفر  
ً

+( فضال

ة الفادات عن امتثالها للحفاظ على مجهو  عبر الخط الساخن من املستفيدين من املشروع وأصحاب املصلحة.   املتلقاةليَّ

 خاًصا    وتلقي  لتقديم  هيئة تنفيذ املشروع  املوقع اللكتروني الذي خصصتهُيضاف لذلك  
ً

الشكاوى. كما وقد أعدت الهيئة دليال

، بالذات تلك التي تندرج ضمن مكون التمويل االستثماري املشترك. وقد شاركت الهيئة  تهابإجراءات الشكاوى لتيسير معالج

للمستفيدين املحتملين    بالضافةوالنماذج ذات الصلة مع الجهة املستفيدة من مكون التمويل االستثماري املشترك    الدليل هذا  

لحل الشكاوى ومعالجتها   ااملشترك نظاًم   للتمويل  الصندوق االستثماري بمن االستثمارات. وقد أنشأت الجهة املستفيدة من 

، كما  إلى الدليل الخاص بإجراءات الشكاوى والنماذج التي أعدتها هيئة تنفيذ املشروع  باالستنادعلى مستوى املشاريع الفرعية  

نت جهة اتصال لرصد ومتابعة نظام حل ومعالجة الشكاوى ورفع التقارير الخاصة    . بهاوعيَّ

 واملتابعة البيئية واملجتمعية وبناء القدراتالرصد 

ت ضمن إطار سلسلة  
َّ
فذ

ُ
حيث تتولى هيئة تنفيذ املشروع    ،F4Jمشاريع  سيتم البقاء على النهج الناجح لسياسات الحماية التي ن

مسؤولية رصد ومتابعة االمتثال للسياسات واملتطلبات البيئية واملجتمعية. كما وتقع على عاتقها مسؤولية مراجعة وتقييم  

للمشاريع الفرعية. ويجب على كادر هيئة تنفيذ املشروع،  تقييمات األثر البيئي واملجتمعي/خطط الدارة البيئية واملجتمعية 

 حديًدا مسؤول سياسات الحماية البيئية تلقي تدريبا متخصصا فيما يتعلق بالجواب البيئية واملجتمعية.  ت

 تغطيها:  أن  فيما يلي ُجملة من املواضع التي ينبغي لعملية بناء القدرات والتدريب ضمن سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل

 البيئي واملجتمعي  صحالف •

 إعداد تقييمات األثر البيئي واملجتمعي/خطط الدارة البيئية واملجتمعية   •

 تطبيق خطط الدارة البيئية واملجتمعية؛ ومرحلتي إنشاء وتشغيل املشروع  •

 السالمة والصحة املهنية  •



 

 

 
وع التمويل    (F4J)بهدف خلق فرص عمل مشر

 الفلسطينيةوزارة المالية 

 إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية
 

 

 واملجتمعية والتقارير  البيئية  الرصد واملتابعة •

 19 بطة بجائحة كوفيداملرت باملخاطر واالعتبارات التي يجب أخذها فيما يتعلق •

سيتم دعوة مدراء ومسؤولين من وزارة املالية للمشاركة في برنامج بناء القدرات والتدريب، بالضافة لدعوة املهتمين من  

ع الهامة وذات  يالقطاع الخاص وأصحاب املصلحة، إذ تعتبر عملية الرصد واملتابعة البيئية والتقارير املرتبطة بها من املواض

 بأصحاب املصلحة. الصلة 

 النتائج ومعلومات أخرى 

تشتمل النسخة النهائية لتقرير إطار الدارة البيئية واملجتمعية على معلومات إضافية، وتوفر ما يلزم لغايات إدارة املشروع  

 
ً

  عن اشتمالها على املالحق التالية: وتأكيد الحماية البيئية واملجتمعية، فضال

 املفاجئ عن موارد ثقافية وتاريخيةإجراءات الكشف   امللحق األول:

 خطة إدارة اآلفات امللحق الثاني:

 نموذج لخطة إدارة امللحق الثالث:

ابع:   رصد ومتابعة سياسات الحماية نموذج لتقارير   امللحق الر

 للمتعاقدين الرشادات البيئية  امللحق الخامس: 

 الجراند بارك في نابلس ورام للا  ق ملخص االجتماعات التشاورية العامة في فند  امللحق السادس:

 املمارسة الجيدة املعيارية للعمل وظروف العمل   امللحق السابع:

 للموظفين والعاملين   19 قائمة التدابير االحتياطية من فيروس كوفيد امللحق الثامن: 

إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن االجتماعات التشاورية العامة وإشراك أصحاب املصلحة خالل    امللحق التاسع:

ة   املمولةالجائحة وذلك ألغراض العمليات   من البنك الدولي في حال وجود قيود على عقد االجتماعات العامَّ

 مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل   امللحق العاشر:

 19  تعهد املتعاقد بااللتزام بإجراءات كوفيد  عشر: امللحق الحادي  
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املوقع اللكتروني الرسمي للبنك الدولي:  على  ا الحماية البيئية واملجتمعية متوفرة أيضً  ووثائق F4J 2وثيقة التعريف بمشروع  

www.worldbank.org ملشروع وتشتمل على معلومات االتصال بالجهات املسؤولة عن العداد  كماF4J  لدى وزارة   وتنفيذه

عبر الرابط   F4J  ملشروع التمويل بهدف خلق فرص عملاملالية والبنك الدولي. كما وتتوفر هذه الوثائق على املوقع االلكتروني 

management-social-and-https://www.f4j.ps/cached_uploads/download/2021/01/17/environmental- التالي:

1610875245.pdf-framework 

 

https://www.f4j.ps/cached_uploads/download/2021/01/17/environmental-and-social-management-framework-1610875245.pdf
https://www.f4j.ps/cached_uploads/download/2021/01/17/environmental-and-social-management-framework-1610875245.pdf

