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 معلومات أساسية 
 

 المعلومات األساسية للمشروع  . أ

 البلد
 الضفة الغربية وقطاع غزة  

 لرقم التعريفي للمشروع ا
P168576 

 اسم المشروع
 مشروع التسجيل العقاري 

 الرقم التعريفي للمشروع األم )إن وجد(

 المنطقة 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 التاريخ التقديري للتقييم
 2019نيسان/ أبريل  25

التاريخي التقديري للنظر 
المشروع من قبل في 

 مجلس اإلدارة 
 2019نيسان/ أبريل  15

 مجال الممارسة )األساسي(
قطاع الممارسات العالمية للتنمية  

االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة 
 على التكيف

 أداة التمويل
أداة تمويل المشاريع 

 االستثمارية

 جهة االقتراض 
منظمة التحرير الفلسطينية  

 )لصالح السلطة الفلسطينية(

 الجهة المنفذة 
هيئة تسوية األراضي  

 والمياه
سلطة األراضي   

 الفلسطينية

 

 
 األهداف التنموية المقترحة

 
 . للمشروع في تعزيز أمن الحيازة وتحسين خدمات تسجيل العقارات تتمثل األهداف التنموية المقترحة

 
 المكّونات

 التسجيل المنظم لألراضي والممتلكات 
 التحديث المؤسسي لسلطة األراضي الفلسطينية

 أعمال إدارة المشروع والتوعية به
 

 
 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات األمريكية( 
  

 ملخص 

 12.60 للمشروع  اإلجماليةالتكلفة 
 12.60 إجمالي التمويل 
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 0.00 منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية  
 0.00  الفجوة التمويلية 

 
  التفاصيل 

 البنك الدولي التمويل من خارج مجموعة 
 12.60 الصناديق االستئمانية 

 4.60 الشراكة العالمية للمعونة المرتبطة بالنواتج 
 3.00 صندوق الشراكة لتطوير البنى التحتية )صندوق ائتماني متعدد المانحين( 
  5.00 تمويل خاص 

 
 فئة تقييم التصنيف البيئي

 تقييم جزئي -ب
  

 القرار 
 المراجعة المضي قدمًا بالتقييم والتفاوضأجازت 

 
 

 قرار اخر )حسب الحاجة( 
 غير موجود

 

 والسياق ب. المقدمة 
 

 السياق القطري 
 

ة إدارة األراضي الخاضعة  ي مسؤولمع مدتها خمس سنوات، لفترة انتقالية  1993أوسلو  اتفاقموجب نشئت السلطة الفلسطينية ب أ   .1
الوضع النهائي بين السلطة   بشأن اتفاق ب الوصول إلىو ص التقدم، وما زال كليا نفذ االتفاقي  لسيطرتها. ومع ذلك لم  جزئياً 

بسبب نظام  ة  صغير   أماكن محصورة إلى    مجزأةفإن األراضي الفلسطينية    ،وبناء على ذلك  .يراوح مكانهالفلسطينية وحكومة إسرائيل  
وتنقسم الضفة الغربية بل  .  غزةقطاع  عن  الضفة الغربية  انقسام  التي تتجاوز  و   واإلداريةمتعدد الطبقات من القيود المادية والمؤسسية  

لم تتحقق محاوالت المصالحة    إلى ذلك  ا. باإلضافةالمصاحبة له  واألمنية  اإلداريةولكل منها الترتيبات  )أ( و)ب( و)ج(  إلى المناطق  
ن  كما أ.  ةوال سيما في غز   إسرائيل  تزال االضطرابات مندلعة مع  وما،  ةفي غز   الحاكمة  وسلطة األمر الواقعن السلطة الفلسطينية  بي 
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في المعونة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية ووكالة    الكبيرةتخفيضات  ال  إلى جانبفي انخفاض مستمر    م من المانحينقدّ التمويل الم  
 .والتشغيل لإلغاثةاألمم المتحدة 

 
مواجهة السلطة الفلسطينية أزمة  باإلضافة إلىآخذ في التباطؤ نتيجة استمرار القيود المفروضة عليه،  د الفلسطينيإن االقتصا .2

 ،إلى جانب الحصار المستمر منذ عقد على غزةفة الغربية،  إسرائيل في الضي فرضتها حكومة  ت القيود التفّرغ  ن  ، كما أمالية حاّدة
نخفاض حاد  ال  حساسية هذا الوضع  تعرضت  وقد.  االستهالكعلى أساس  لنمو  لاقتصادها    وأدى الستنادهيكل القطاعات اإلنتاجية  

نمو الحقيقي في األراضي الفلسطينية في ال وبالتالي إن. ة خير األفي التحويالت الرسمية وانخفاض في االستثمارات في السنوات 
قل من متوسطه  أ، بينما كان النمو في الضفة الغربية ةفي المائة في غز  7 ةبنسب  تقلصفي المائة مع  0.9 ى لم يكن سو  2018

في المائة في  1 ق رابة يبلغ متوسط النمو  أنمن المتوقع  ،وبالنظر إلى المستقبلفي المائة.  ثالثةة بنسب  األخيرةفي السنوات 
 .آخر في البطالة والفقر وارتفاعاً  نصيب الفرد الفعلي من الدخلفي  مستمراً  ما يعني انخفاضاً السنوات القادمة، 

 
تغير  يفاقم أنمطار، ومن المتوقع األوهطول  ،والحرارة الشديدة ،مثل الجفاف ألخطار طبيعيةالضفة الغربية وقطاع غزة   تتعرض .3

وبالنظر إلى النقص في المياه المتوافرة، وجودة المياه الجوفية، وعجز الطاقة، والقيود . حداثاألهذه من تواتر وتضخم المناخ 
تغير  ، فإنومشاكل تغذية خزانات المياه الساحلية والصراعات على الموارد الطبيعية والحدود اإلقليميةالمفروضة على األراضي 

مكانات اإلعلى  و   يالنمو االقتصادي المستقبل  ىعل  سيؤثر ذلك سلباً و   .فريقيا يحدث بالفعلأالشرق األوسط وشمال    ةالمناخ في منطق
هي  في الضفة الغربية وقطاع غزة المائيةالحرارة الشديدة والتغيرات في التدفقات  . إناالجتماعي واألمن واالستقرار ةنتاجي اإل

القائمة ستؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم وتعقيد المشاكل  .الحضريةسيول دت من حاالت ال لتغير المناخ والتي زا ملموسةتحديات 
ف التكيّ  ىلضمان القدرة عل بعناية وفّعالة ةالتالي تتطلب استجابات مخطط وب  ،مثل التشرد الضفة الغربية وقطاع غزة في األولوية

 والمرونة.
 

من الفلسطينيين كانوا يعيشون تحت  في المائة  24األخيرة، السيما في قطاع غزة. فنحو ة في األعوام ي حوال المعيشاألقد ساءت ل .4
بيانات ال)أحدث  2016/2017في  2011للفرد يوميًا على أساس تعادل القوة الشرائية لعام  أمريكي دوالر 5.5خط الفقر البالغ 

من السكان ستة وأربعون في المائة  في قطاع غزة يعيش  . ف2011نقطة مئوية عما كانت عليه في    2.9متاحة(، وهي نسبة تزيد  ال
تزال مستويات المعيشة النقدية   مافي الضفة الغربية. و  في المائة 9للفرد يوميا مقابل  أمريكي دوالر 5.5تحت خط الفقر البالغ 

  األسرة، أما في قطاع غزة . وفي الضفة الغربية يتأثر وضع الفقر حتى بالصدمات الصغيرة في نفقات ضعيفةفي كلتا المنطقتين 
 فإن أي تغير في تدفقات المساعدة االجتماعية قد يؤثر تأثيرا كبيرا على رفاه السكان.

 
لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن يكون القطاع الخاص هو الم حرِّك الرئيسي لجهود تحقيق  .5

قتصاد صغير، يعتمد تحقيق مسار مستدام للنمو اعتمادًا كبيرًا على وجود قطاع  ال  فبالنسبةالنمو وخلق فرص العمل في المستقبل.  
إن القطاع الخاص هو   زيادة صادراته من السلع والخدمات.على سواق اإلقليمية والعالمية و خاص قادر على المنافسة في األ

  وخلق  ،ولذلك، يجب أن ينصب محور تركيز التنمية االقتصادية على إزالة المعوقاتالقطاع المحرك المستدام الوحيد للنمو، 
 الظروف المناسبة الزدهار القطاع الخاص.
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 والمؤسسي السياق القطاعي 
 

دارة األراضي في الضفة  المعنون " 2018وخلص تقرير البنك الدولي لعام  .6 اآلثار االجتماعية واالقتصادية لضعف نظام تسجيل وا 
لتسجيل األراضي يتجلى من خالل القطاع المالي، وبشكل رئيسي من خالل   واألهمإلى أن التأثير االقتصادي المباشر  1الغربية

األداة األساسية التي تستخدمها البنوك للضمانات في الضفة الغربية، و   ن العقاري. وتعتبر العقارات أهم مصدرأسواق اإلقراض والره
الفلسطينية لتأمين القروض والرهون العقارية، السيما تلك التي ت منح لمنشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وت شكِّل 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن األراضي   الرهنية الضمانات موجوداتمن  في المائة 70إلى  60األراضي ما يقرب من 
لة بشكل رسمي هي وحدها  وأظهرت تقديرات متحفظة في الدراسة أن قيمة ضمانات األراضي غير المسجلة في  . المؤهلةالم سجَّ

أن . ومن شأن هذه الضمانات اإلضافية أن أمريكي دوالر مليار 35و أمريكي دوالر مليار 7ين )أ( و)ب( تتراوح بين المنطقت 
سبل الحصول على التمويل لكثير من األسر ومنشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن  ن منحست 

 تلبية احتياجاتها التمويلية بسبب نقص الضمانات المطلوبة. 
 

في يواصل البتك الدولي من أكبر المعوقات أمام النمو االقتصادي. و  يزال الحصول على العقارات في األراضي الفلسطينية ما .7
 كل من  . وقد أبرز2النمو االقتصادي  تحفيزلضي في المنطقتين )أ( و )ب( العديد من التقارير التوصية بقوة بتسريع تسجيل األرا

غزة لعام قطاع للضفة الغربية و  3التشخيصية الشاملة والمذكرة  2016 سبتمبر /أيلوللشهر  خصصةماالتصال ال لجنةتقرير 
أن محدودية تسجيل األراضي وعدم وضوح حقوق الملكية تمثل تحديات جسيمة أمام تطوير األعمال واإلسكان. وأوصى   2017

المساعدة  ن أجل  تحسين إدارة األراضي وتسجيلها في المنطقتين )أ( و )ب( مب تقييم مناخ االستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة  
 2015لقطاع اإلسكان لعام  التقنيةباإلضافة إلى ذلك، وجدت دراسة المساعدة  4.الستثمار واألعماللإزالة معوق رئيسي في 

(P128982 أن عدم التسجيل وغياب سندات الملكية القان )  لتقدم لالنسبي  بطء  الأن  و اإلنشاءات.  ونية من المعوقات الرئيسية لقطاع
 سندات ملكية رسمية كضمانات.والذي يتطلب  ،راض العقاري وق الجهود الرامية إلى تطوير اإلق الممتلكات يعفي تسجيل 

 
. وقد أ طلِّق المشروع تحت سيطرة السلطات السابقةمنخفضًا جدًا  في الضفة الغربية    الممسوحة والمسجلةاألراضي التي  كان مستوى   .8

لهP080892األول إلدارة األراضي ) تحديث خدمات إدارة  من أجل  2005البنك الدولي والحكومة الفنلندية في عام  ( الذي موَّ
وتسجيل المعامالت العقارية،  ،إصدار سندات ملكية األراضيينية. ووضع هذا المشروع إجراءات األراضي في المناطق الفلسط

ونفَّذ على سبيل التجربة أنشطة التسجيل المنّظم لألراضي وساعد في تحديث مكاتب خدمات األراضي. وأ طلِّق المشروع الثاني 
 

دارة األراضي في الضفة الغربية.2018البنك الدولي ) 1  (. اآلثار االجتماعية واالقتصادية لضعف نظام تسجيل وا 
https://operationsportalws.worldbank.org/Pages/DocumentProfile.aspx?projectid=P163872&DocId=30&IsCovGen=true&stag

e=AUS 
: 2018في سبتمبر/أيلول  المخصصة الاالتص يشمل هذا أحدث تقرير إلى لجنة   2

http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-

final.pdf 
: 2016 ، سبتمبر/أيلولالمخصصة االتصالتقرير الرصد االقتصادي إلى لجنة  3
:،http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/pdf/108205-V2-WP-PUBLIC-SEPT-14-2PM-September-

2016-AHLC-World-Bank-Report.pdf 
: 2014تقييم مناخ االستثمار في الضفة الغربية وغزة،  4

http://documents.worldbank.org/curated/en/249591468142766989/pdf/AUS21220REVISE0A0REPORT0SEPT0902014.pdf 
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التسجيل  عملية بمساعدة مالية من البنك الدولي والحكومة الفنلندية لتوسيع نطاق  2012( في عام P105403إلدارة األراضي )
 . 2016فه، وتم إلغاؤه في نحو بلوغ أهدا كبيراً  حقق تقدماً عقبات أثناء تنفيذه ولم ي نظم لألراضي. والقى المشروع الم
 

خريطة الطريق إلصالح قطاع  ردًا على إلغاء المشروع الثاني، أطلق مكتب رئيس الوزراء برنامج اإلصالح الحكومي تحت عنوان   .9
 متكامال،خريطة الطريق نهجًا    وتحدد،  2017في سبتمبر/أيلول    5)خريطة الطريق(، والتي أقرها مجلس الوزراء   األراضي الفلسطينية

وقانونية، ومؤسساتية سياساتية،  ومتعدد أصحاب المصلحة إلصالح قطاع األراضي، بما في ذلك تحديد إصالحات    ،متعدد المراحل
  6المدى القصير والمتوسط والطويل.  محددة على

 
في   خريطة الطريق، أنشأ مكتب رئيس الوزراء وكالة جديدة تحتلتسريع وتيرة التقدم في التسجيل الم نظَّم لألراضي للمرة األولى  .10

، كهيئة منفصلة عن سلطة األراضي الفلسطينية. واعتمدت هيئة تسوية 7هي هيئة تسوية األراضي والمياه 2016مارس/آذار 
من المرحلتين األولى والثانية لمشروع إدارة األراضي في الشراكة مع البلديات والمجتمعات  المستقاةاألراضي والمياه على الدروس 

لعمل مع وحدات الحكم  ل  مركزياالالهيئة نهجًا    وتبّنتالتسجيل المنظم لألراضي.    وحوكمةتحسين كفاءة  من خالل اآلليات الرسمية ل
جدول الحقوق،  وتعدالهيئة بدورها اإلجراءات المتبقية للتسويات،  وتستكمل. الهيئة إلتمام مسوح التسويات تحت إشراف المحلي

، 2018تأسيس الهيئة وحتى نهاية مع صكوك الملكية وما يصاحبها من إجراءات الحيازة لسلطة األراضي الفلسطينية. ومنذ 
ملكية(. وعلى الرغم من التقدم المبدئي   صك  192,517دونم )حوالي    112,827.58التسجيل )التسويات( على    ستكملت الهيئةا

وهناك ما يقارب ثمانية ليات والتنظيم الرئيسية بحاجة إلى المعالجة لتسريع وتيرة التسجيل المنظم. تزال مشاكل العم ماالجيد، 
تزال   والتي ماكبيرة من األراضي غير المسجلة  مع وجود نسبةفي الضفة الغربية مسجلة حاليًا، من األراضي  8وثالثين في المائة

 . في المناطق الحضرية
 

وتمضي السلطة    ،لتسويات، واصلت السلطة الفلسطينية إظهار اإلرادة السياسية إلصالح قطاع األراضيوبالتوازي مع زيادة نشاط ا .11
سلطة  تمت الموائمة بين  ،2018 أبريل /نيسانالفلسطينية قدمًا في تنفيذ اإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع األراضي. وفي 

 دعموفي إطار المشروع الجاري ).  9هماي تعيين قيادة مشتركة لكلت، باإلضافة إلى  وهيئة تسوية األراضي والمياه  األراضي الفلسطينية
م البنك الدولي (، P163872) الخدمات االستشارية والتحليلية لقطاع األراضي الفلسطيني( سلطة   قانونيّ  الدعم التقني لتعديلقدَّ

إلشراف على إدارة ممتلكات ، بما في ذلك بند لمجلس إدارة سلطة األراضي وزيادة ا2010و 2002 األراضي الفلسطينية لعاميّ 
هذا التغيير المؤسسي الذي يهدف إلى زيادة الشفافية في سلطة األراضي الفلسطينية في تشرين وافق مجلس الوزراء على  و   الدولة،
 توقيع الرئيس. وهو اآلن قيد انتظار، 2018أكتوبر  /األول

 

 
 .01/171/2017قرار مجلس الوزراء  5
( اإلصالح المؤسسي لهيئات 2( استكمال التسجيل المنظم لألراضي في المنطقتين )أ( و)ب(؛ )1الركائز األساسية إلصالح القطاع في خريطة الطريق هي كالتالي: ) 6

( إنشاء بنية تحتية وطنية 5األمالك؛ ) ( إصالح ضريبة4( إدارة شفافة فعالة وخاضعة للمساءلة لألراضي العامة؛ )3قطاع األراضي، بما في ذلك ترتيبات الحوكمة؛ )
 ( إعداد جرد وخرائط للحقوق في المنطقة )ج(. 6للبيانات المكانية؛ و )

 .2016لسنة  7القانون  7
 بناء على البيانات المقدمة من هيئة تسوية األراضي والمياه.  8
 ي والمياه.ألقاب رسمية: رئيس مجلس سلطة األراضي الفلسطينية ورئيس هيئة تسوية األراض  9
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هي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تسجيل العقارات، وما يتصل به من معامالت مثل نقل الملكية    10األراضي الفلسطينيةسلطة    .12
دارة ممتلكات البلد. ،  داخليةالهيكلة  الإعادة    أعمال  استكملت سلطة األراضي الفلسطينية  ،القيادة الجديدةوفي ظل    والرهون العقارية وا 

لتوصيات    وفقاً   إضافية لمواصلة اإلصالحات  سلطة األراضي الفلسطينية جهوداً   وتكّرسة.  سرئي لدوائر    ةتعيين إدارة جديدإلى جانب  
ضمن البرنامج اإلصالحي إلدارة  . و مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العقارات والممتلكات بما في ذلك البنك الدولي

مليات وتوقيت عخطوات لتحسين اإلجراءات    2017اتخذت سلطة األراضي أيضا في عام  األعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة،  
  .11الفلسطينية تسجيل نقل الملكية للشركات والجمعيات المهنية

 
 توجد إحصاءات رسمية بشأن  األراضي. والو ملكية العقارات    حقوق   في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث  ما زالت المرأة مهمشة .13

 بتدني، لكن الشواهد المتواترة ت نبِّئ أو العامةمشتركة ال الممتلكات، سواء بشكل فردي أو من خالل ترتيبات ملكية المرأة للعقارات
لك إلى األعراف والتقاليد االجتماعية في ذ  األرض محدودة ويرجع السبب الرئيس، وأن إمكانية حصولهن على  المرأةمعدالت ملكية  

حقوق الميراث. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل هيئة تسوية األراضي والمياه لضمان حقوق  ل تهنالتي تحول دون ممارس
إجراءات تسجيل األراضي تقسيم األراضي على أساس   أول خطوة من النساء في تسجيل ممتلكاتهن. فعلى سبيل المثال، تتطلب

ا لهيئة، فإن نحو ثلث األراضي/األمالك التي يجري تسجيلهلفي الميراث. ووفقا    المرأةلضمان تسجيل حقوق    ،الميراث حيثما أمكن
 لتسجيل للمرة األولى تكون بأسماء نساء.ا من خالل إجراءات

 
 األهداف التنموية المقترحة . ت
 

 األهداف التنموية )من وثيقة تقييم المشروع(
 

 . للمشروع في تعزيز أمن الحيازة وتحسين خدمات تسجيل العقارات األهداف التنموية المقترحة تعنى
 

 ةالنتائج الرئيس
 

 المناطق الفلسطينية، تحديدا  تعزيز عمليات تسجيل الممتلكات في : )أوال(من خاللتتحقق األهداف التنموية المقترحة وسوف  .14
لة  العقارات توفير تعزيزوبالتالي  ،المنطقتين )أ( و )ب( مكانية الحصول عليهاالم سجَّ مساندة  )ثانيا( ،من قبل القطاع الخاص وا 

 لشركات. للمواطنين و مقدمة لها من خدمات ب  يتعلقنظام تسجيل العقارات وما  أتمتة
 

 فيما يلي: األهداف التنموية المقترحةالمؤشرات على مستوى  تتمثل .15
ل مفي سلطة األراضي الفلسطينية العقارات في المناطق المستهدفة التي يتم تسجيل حقوق ملكية عدد  • نها باسم )نسبة الم سجَّ

 النساء أو بشكل مشترك(؛
 )األيام(؛  معامالت العقاراتخفض الوقت الالزم لتسجيل  •
 النساء( )النسبة المئوية(. ى)بما في ذلك نسبة رضالعقارات تسجيل دمات خالشركات والمواطنين عن  ىرضتحسن  •

 
 .2010لعام  6ويحكمها قانون سلطة األراضي الفلسطينية  2002تأسست في  10
 2017فبراير/شباط  7سلطة األراضي الفلسطينية،  تعميم 11 
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 د. وصف المشروع  

 
 ل خصت مكّونات المشروع على النحو التالي:  .16

 
مساندة السلطة الفلسطينية لهذا المكون    يهدف  ،(أمريكي  مليون دوالر   7.8: التسجيل المنظم لألراضي والممتلكات )األولالمكون   .17

تباع نهج التمويل بإالفلسطينية على مدى أربعة أعوام أنحاء األراضي  جميعفي خطتها الستكمال التسجيل المنظم لألراضي في 
ال المسؤولية القانونية عن استكم  لتحملها  ،. وستكون هيئة تسوية األراضي والمياه مسؤولة عن تنفيذ هذا المكون المبني على النواتج

أنشطة التسوية، وسيساند التمويل المقدم من البنك الدولي أنشطة التسجيل المنظم لألراضي في المنطقتين )أ( و)ب(، وسيساند 
خطة مدتها أربع سنوات على شكل  هذا المكون    وقد حيكأيضا تعزيز المهام والقدرات المؤسسية في هيئة تسوية األراضي والمياه.  

حقوق  و  المرأةي أعدتها هيئة تسوية األراضي والمياه، وسي ركِّز المكون أيضا على ضمان حماية حقوق مع خطة العمل الت  اتساقاً 
  أحد ، إن مفي عملية التسجيل المنظم لألراضي والتشجيع على تسجيل حقوقه معن طريق ضمان مشاركته المستضعفةالفئات 

وأسلوب  وضع منهجيةالمكّون ل كما يهدف هذا ،بين الجنسينالمساواة  بشأنخطة عمل وضع  المكونات الفرعية لهذا المكّون هو
وسيتبع تنفيذ المكون  ،لتسريع وتيرة أعمال التسجيل عند الطلب للشركات كجزء من عملية التسجيل المنظم لألراضي انسيابيين

  نظام معلومات إدارة المشروع. دعمستتلقى والتي لمشروع لقوية  إدارة وسيتطلب خطة تدريجياً  األول نهجاً 
 

وستتولى تنفيذ هذا المكون الفرعي (،  أمريكي  ماليين دوالر  4.0: التحديث المؤسسي لسلطة األراضي الفلسطينية )الثانيالمكون   .18
  وتقدم الخدمات   الخدمات  متمحورة حول يدعم تحولها إلى منظمة عصرية  سقدراتها الفنية و   والذي سيبنيسلطة األراضي الفلسطينية،  

الالحقة إلى   األتمتةوالمواطنين. وستؤدي إعادة تصميم إجراءات األعمال وأعمال  ،ومنشآت األعمال ،اإللكترونية إلى الحكومة
، وتحقيق التحول الرقمي، وزيادة جودة الخدمات وشفافيتها، وتحسين مستويات لخدماتلسلطة األراضي الفلسطينية تبسيط تقديم 

العقارات من خالل ابتكار نماذج للتثمين  قيمة. ويتضمن هذا المكون تقديم المزيد من الدعم لتحسين معلومات تقديم الخدمات
 الشامل. 

 
تطوير وتنفيذ مهام إدارة الثالث سيدعم المكون (، دوالر أمريكي مليون  0.8) ونشر التوعية: إدارة المشروع الثالثالمكون  .19

ة  طالفلسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه، بما في ذلك أنشطة الرصد والتقييم وسيتم تعيينها لسلالمشروع في سلطة األراضي 
على المدى وتقييمات المشروع  ،وتقييم اآلثار االجتماعية عمليات التدقيق الخارجي للمشروع، سيمّولو  .األراضي الفلسطينية

بما في ذلك منسق المشروع وخبير في  ة المشروع تتعلق بالموظفين؛والتقييم الختامي، وأي احتياجات إضافية إلدار المتوسط 
ضمن سلطة األراضي الفلسطينية وهيئة تسوية   المشتريات. وستستخدم النظم القائمة يوموظف االجتماعية، الوقائية اإلجراءات

على المدى  وسينظر في تعيين موظفين إضافيين ،األراضي والمياه ودعم البنك الدولي لتحسين خطط العمل للموظفين الحاليين
مرة عند إطالق المشروع،  وسيمول هذا المكون مسوح استطالع آراء الزبائن .ضافية في الموظفيناإل اتلسد الحاج القصير

تاحة سبيل لمشاركة المواطنين ىلمتابعة مدى رض واستطالع آخر متوسط المدى، ومرة عند استكماله، تمويل . وسيتم الزبائن وا 
التي يغطيها المشروع وتلك  للمجتمعاتتقييم األثر االجتماعي تحت هذا المكون الذي سيعرف قنوات اآلراء للمواطنين تحديدا 

وضع وتنفيذ حملة توعية عامة لزيادة مشاركة المواطنين مع التركيز على النساء والفئات   المستثناة منه أيضا. وسيمول هذا المكون 
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 العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين. لخطة المهمشة وفقاً 
ة بالصرف لتمويل  سيستخدم المشروع مؤشرات مرتبط تمويل المشروعات االستثمارية استنادًا إلى مؤشرات مرتبطة بالصرف، .20

المكون األول. ويناسب اتباع نهج التمويل المرتبط بالنتائج استخدامه في أنشطة التسجيل المنظم لألراضي مثل  تحت  نواتج مختارة  
على النفقات في إطار المشروع، وحافزا    رقابة إضافيةوجود  تلك التي يساندها المشروع. ويتيح استخدام مؤشرات مرتبطة بالصرف  

شروع م تحديا كبيرا في ، والذي اعتبر على أنه لدى سلطة األراضي الفلسطينيةسجيل إلتمام عملية التسجيل المنظم لألراضي بالت 
  .الثاني إدارة األراضي

لة لدى سلطة األراضي  فالمرتبط بالصر  األول  المؤشر  .أ : العقارات في المناطق المستهدفة التي لها حقوق ملكية ُمسجَّ
المرتبط بالصرف )تكاليف  األول ر بين تكلفة تحقيق المؤشرثمة ارتباط مباش(، أمريكي ماليين دوالر 7.0الفلسطينية )

(. صكوك الملكيةالتشغيل في هيئة تسوية األراضي والمياه( واألساس الذي سيتم بموجبه صرف الموارد في هذا المؤشر )
  سيشجعلصرف  ، فإن هذا المؤشر المرتبط بافي أنشطة التسجيل المنظم لألراضيونظرا لضعف سجل أداء السلطة الفلسطينية  

تحقيق النتائج. وعالوًة على ذلك، سيؤدي المؤشر المرتبط بالصرف من التركيز على  إدارة هيئة تسوية األراضي والمياه على  
 . للعمليات الجارية واستكمال تمويلها، إلى تعزيز أنشطة التسجيل المنظم لألراضي خالل المساندة المباشرة

قرار ،: إعدادالمرتبط بالصرف الثاني المؤشر .ب    مليون دوالر  0.3ة بين الجنسين )بالمساوا بشأنوتنفيذ خطة العمل  ،وا 
المؤسسية الرامية إلى ضمان حقوق الملكية  والعملياتيهدف هذا المؤشر المرتبط بالصرف إلى تدعيم األنظمة  (،أمريكي

 في الضفة الغربية. المستضعفةللنساء والفئات 
 

 التنفيذ . ث
 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
 

منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية كما كان الحال تقريبا في كل عمليات المساعدة   الجهة المتلقية للمنحة هي .21
الفلسطينية للسلطة الفلسطينية السحب  المقدمة من خالل الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية. وست تيح منظمة التحرير  

من حصيلة المنحة من خالل اتفاقية فرعية. وستتيح اتفاقيات بشأن تقديم المنحة بين السلطة الفلسطينية وسلطة األراضي الفلسطينية  
اضي الفلسطينية . وست نفذ سلطة األر للمشروع توفر عائدات المنحة لهم على أنهم الجهات المنفذة وهيئة تسوية األراضي والمياه

وستفتح وزارة المالية والتخطيط حسابات   ،وهيئة تسوية األراضي والمياه المشروع وفقًا لالتفاقيات القانونية ودليل عمليات المشروع
صة لصالح سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه في بنك فلسطين. ولن يتم خلط الدفعات المقدمة التي يتم تحويلها  م خصَّ

ن سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه مسؤول  إلى تان عن الحساب المخصص مع الموارد األخرى للسلطة الفلسطينية، وا 
 تجديد من البنك الدولي.المسؤولية طلب  المالية والتخطيط وزارةإدارة الحسابات، وتتولى 

 
اللتان يرأسهما معا  ،سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه كل من ستضطلع بتنفيذ أعمال التنفيذ الشامل واإلدارة للمشروع .22

. وسيجري دمج مهام ووظائف اإلدارة في داخل الهيئتين وستقوم على أساس الهيكل  سلطة األراضي الفلسطينيةرئيس مجلس 
ر للمشروع داخل كل من الهيئتين. التنظيمي القائم واألنظمة واإلجراءات الحكومية المتبعة إلى أقصى قدر ممكن. وقد تم تعيين مدي 

التي سيتم تقديمها في إطار مكونات المشروع  التقنيةوبالتنسيق الوثيق فيما بينهما سيتولى مديرا المشروع اإلشراف على األنشطة 
ن نتائج أنشطة ر عكٌل فيما يتصل بالهيئة التي يتبعها. وسيقوم المدير الم كلَّف في كل من الهيئتين بمهمة اإلبالغ ورفع التقاري 
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نظام لمعلومات إدارة المشروع في هيئة تسوية األراضي والمياه خالل العام األول للمشروع لمساندة   وسيتأسس مكونات المشروع،
عمليات الرصد والتقييم لألنشطة في إطار المكون األول. وستتولى سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بوصفهما الجهتين 

دارة المشتريات، والتمويل، واإلجراءات الوقائية، واإلبالغ ورفع التقارير التقنيعن تنفيذ المشروع مسؤولية اإلشراف  المسؤولتين ، وا 
( تنظيم عمليات ثالثاً ( إعداد القوائم المالية؛ )ثانياً ( إدارة الجوانب المالية للمشروع؛ )أوالً عن المشروع. وسيشمل هذا ما يلي: )

صدار كل إخطارات الشراءرابعاً التدقيق للمشروع؛ ) ( إدارة خامساً ؛ )والمستشارينواإلعالنات، وكافة العقود مع الموردين    ،( توقيع وا 
( تجميع تقارير النتائج وتقديمها سابعاً ( إعداد دليل عمليات المشروع وتحديثاته؛ و)سادساً اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية؛ )

 مشتركة من رئيس إدارةبصرف النظر عما إذا كانت ستبقى تحت -رئيس كل من هاتين الهيئتين إلى البنك الدولي. وسيكون 
 عن ضمان إنجاز أنشطة تنفيذ المشروع الم بيَّنة أعاله في الوقت المناسب. ة مسؤول -مجلس إدارة سلطة األراضي

 
وأمَّا   والمياه فيما يتعلق باإلدارة الكلية للمشروع.ومن خالل المكون الثالث، سيساند المشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي   .23

ورفع التقارير داخل الهيئتين وبينهما فسوف   أعمال التنسيق اليومية ومتابعة خطة العمل وخطة المشتريات وعمليات الرصد والتقييم
ق المشروع الذي سيقوم المشروع بتمويله ويرفع تقاريره إلى مديري المشروع. وسيتعاقد المشروع مع خبراء   يعمل على تسهيلها م نسِّّ

لمهارات الفنية التي تتسم في المشتريات واإلجراءات الوقائية االجتماعية )ومن يقدمون المشورة في التواصل مع الجمهور( لتقديم ا
بالضعف أو تكاد تكون معدومة في الهيئتين. وباإلضافة إلى مساندة تنفيذ المشروع، سيقوم الخبراء بتدريب الموظفين الحاليين   حالياً 

يرين سهم في العامين األخفي هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي على هذه المهام لمساعدتهم على أداء األدوار بأنف
وستقوم   يد من الدعم للتنفيذوقد يقوم المشروع بتمويل االستعانة بموظفين فنيين إضافيين حسب الحاجة من أجل تقديم مز   للمشروع،

 سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه في جهد مشترك بتقييم وتحديد حجم الدعم المطلوب لتسهيل أداء تلك المهام.
التعاون المؤسساتي بين سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه، ومع أن تولي هيئتين مسؤولية   سيتوقف نجاح المشروع على .24

إدارة تنفيذ المشروع ينطوي على خطر، فإن هذا النهج يعكس هيكل التشغيل القائم لقطاع األراضي في السلطة الفلسطينية. ولدى  
ستفيد منه المشروع في تصميمه لتفادي التداخالت وااللتباس فيما يتعلق الهيئتين تكاليف ومسؤوليات واضحة ومتميزة، وهو ما ي 

 بتنفيذ أنشطة كل منهما، وثبت نجاح هذا النهج في إجراء تسجيل األراضي ولذلك سيعتمد عليه المشروع.
 

( مراجعة  أوالً بما يلي: )  قومسي و   لجنة توجيهيةالفلسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه بمثابة    سلطة األراضي سيعمل مجلس إدارة   .25
؛ مستويات أعلىمراجعة سير التنفيذ والمنجزات ومناقشة أي قضايا معلقة تتطلب الحل  ثانيًا(خطط العمل والموازنات السنوية؛ )

استثنائية إذا تعقد اجتماعات  سو   وجيهية مرتين على األقل في السنة( تقديم التوجيهات العامة للسياسات. وستجتمع اللجنة الت ثالثاً و)
 اقتضت الضرورة. 

 
 (كانت معلومةجراءات الوقاية )إن اإلبتحليل   الصةذات المادية  الخصائص أبرز موقع المشروع و . ج
 

المساهمة في وضع الصيغة النهائية للتسوية/التسجيل المنهجي في األراضي الفلسطينية في المنطقتين )أ( و)ب( في الضفة  
وجرد   ،وتقليص وقت تسجيل المعامالت العقارية في األراضي الفلسطينية ،أتمتة خدمات تسجيل الممتلكات المختارةو الغربية، 

خطة عمل إدارة المعلومات الجغرافية  استكمال و للمحطة المرجعية العاملة بصفة مستمرة،  التشغيليةوالشبكة ممتلكات الدولة، 
 المكانية.
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  ضمن الفريق ةواالجتماعي  ةالبيئياإلجراءات الوقاية . خبراء ح
 

 الخبيرة االجتماعية: هيلين ز. شاهرياري 
 الخبير البيئي: زياد أبو حسنين

 
 
 
 
 
 

 طبق الوقائية التي قد ُتنالسياسات 
 

 الشرح )اختياري(  تم تفعيله؟  هل الوقائية  السياسات

 التقييم البيئي،
 4.01السياسات التشغيلية/إجراءات البنك 

 
 
 
 

 نعم

على األنشطة غير المادية  المشروع اقتصر هذي س
أي أنه لن يضم أي أعمال  المتعلقة بتسجيل األراضي،

ومن غير المتوقع أن بناء أو إعادة تأهيل للبنى التحتية.  
تتسبب أنشطة المشروع في أي تأثيرات بيئية كبيرة مباشرة 

تقييم لألثر  إعدادسيجري  ولكن،أو غير مباشرة. 
 من سريان كحد أقصى أشهر ثالثة بعداالجتماعي 

 ،جتماعيةالمخاطر واآلثار اال وسيتحّرى  ،المشروع
 يقترح تدابير للتخفيف من حدتها.سو 

 معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص، 
 4.03السياسات التشغيلية/إجراءات البنك 

 

 .مشاريعللأنشطة  لم تنفذ الجهات الخاصة أية  ال

 السياساتالطبيعية، الموائل 
 4.04 إجراءات البنك/ التشغيلية 
 

طبيعية الموائل على أي  أنشطة المشروع تؤثرلن  ال 
 معروفة.

 الغابات، 
 4.36إجراءات البنك /السياسات التشغيلية

 

 على أية غابة.أنشطة المشاريع تؤثر لن  ال

  4.09مكافحة اآلفات، السياسات التشغيلية 
  

 .اآلفاتلن يمّول المشروع أي مواد أو معدات إلدارة  ال

 المادية، الحضارية الموارد 
 4.11إجراءات البنك /السياسات التشغيلية

 على أنها متأثرةمادية الحضارية لم يتم تحديد أي موارد  ال
 بأنشطة المشروع.
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 الشعوب األصلية،  
 4.10إجراءات البنك /السياسات التشغيلية

  .يتأثر أي من الشعوب األصلية بالمشروعلن  ال 

 ، ةإعادة التوطين القسري 
 4.12السياسات التشغيلية/إجراءات البنك 

  

 ، تقتصر على سيتضمن المشروع أنشطة غير مادية فقط ال
أن تتسبب  من غير المتوقعولذلك، تسجيل األراضي، 
مباشرة أو غير   ة تأثيرات كبيرة،في أي أنشطة المشروع 

 أو اجتماعية. بيئية ،مباشرة
 

المشروع تسجيل ملكية عقار باسم الدولة إذا   يدعملن 
المشروع السلطة   وسيدعمكانت نتيجته طرد شاغليه. 

الفلسطينية في تسجيل العقارات في المنطقتين )أ( و)ب( 
استحواذ الدولة على أرض إلرساء  يتطلبنال  الالتي

. وتجري بعض وحدات الحكم  الدخولحقوق الطريق/
القوانين القائمة  بناء علىالمحلي تعديالت في األراضي 

الوضعين التاليين أو كليهما: )أواًل( أحد  تقتصر علىقد 
؛ لجعلها قابلة أكثر لالستخدامإعادة تشكيل قطع األراضي  
الذي قد يتضمن  والدخول، و)ثانيًا( إرساء حق الطريق

 وستنفق الدولة على جزء من قطعة األرض.  استحواذ
فقط  المقترح المؤشرات المرتبطة بالصرف في المشروع

للممتلكات التي ال تشمل استحواذ الدولة على األرض  
ل المشروع . الدخولإلرساء حقوق الطريق/ ولن ي موِّ

ض  ملكية تنطوي على االستحواذ على أر  أنشطة تسجيل
نتيجة لذلك لم  باسم الدولة و/أو ألجل المنفعة العامة.

ولكن قد تنشأ  ،4.12يتم تفعيل السياسات التشغيلية 
إذا استخدمت السلطة الفلسطينية  خطورة المس بالسمعة 

بأموالها الذاتية نهج االستحواذ على األرض في المنطقة 
لقطع األراضي التي يغطيها أو المالصقة المجاورة 
 .المشروع

 
بتسجيل   المتعلقةالمخاطر االجتماعية الرئيسية    تضموقد  

( استبعاد من ال يملكون صكوك أوالً )األراضي ما يلي: 
( النزاعات المحتملة بين ثانياً ؛ )األراضي أو وثائق ملكية

محتملة ال النزاعات( ثالثاً ؛ )وماّلكهامستخدمي األراضي 
استبعاد اإلناث من  ةر و ( خطرابعاً بين أفراد األسرة؛ و)
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وقد تكون هناك   المستضعفة،فئات  أفراد األسرة، وبعض ال
 أيضا مطالبات متنافسة على األرض في وقت التسجيل. 

 
)الذي سيتم إعداده في  تقييم األثر االجتماعيسيتحرى 

المشروع(  من سريانموعد ال يتجاوز ثالثة أشهر 
يقترح سع و المخاطر واآلثار االجتماعية المتعلقة بالمشرو 

 عند التنفيذ. وللتعامل معها تدابير للتخفيف من حدتها
وسيشمل تقييم اآلثار االجتماعية تقييمًا للتشريعات 

ذ على األراضي من أجل حقوق  االمتعلقة باالستحو 
حدد المخاطر الفعلية لهذه األنشطة، مع سي الطريق و 

الحكومة مراعاة الممارسة الفعلية والخبرة التي اكتسبتها 
مع األخذ بعين االعتبار المزايا  في تنفيذ هذا القانون،

الناتجة لصالح األفراد ولممتلكاتهم من خالل حصولهم  
 ممتلكاتهم وتعزيز ارتباطهم بها.الحصول على  على حق  

لية آل  متين  وسوف تتضمن خطة اإلدارة االجتماعية نظام
مع  ،لةمفّص المع األدوار والمسؤوليات  مظالمالمعالجة 

تم إعداد .  وجود ألية واضحة للحصول على اآلراء والردود
الشروط المرجعية )المهام والموافقة على 

الخاصة  واالختصاصات( )وثيقة المهام والصالحيات(
 .بتقييم اآلثار االجتماعية

 سالمة السدود،  
 4.37 إجراءات البنك/السياسات التشغيلية

 .لن تتأثر السدود بالمشروع ال

 المشروعات على مجاري المياه الدولية،
 7.50السياسات التشغيلية/إجراءات البنك 

  

 المائية الدولية.  المجاري ال يمّول المشروع أي أنشطة في   ال

 متنازع عليها،المشروعات المقامة في مناطق 
 7.60السياسات التشغيلية/إجراءات البنك 

 متنازع عليها.مناطق ب  تتعلق ال يمول المشروع أنشطة ال

 
دارتها  اإلجراءات  القضايا الرئيسة للسياسة  الوقائية وا 

 
 الوقائية  لإلجراءات ملخص للقضايا الرئيسة  .أ

بالمشروع المقترح. حدد وصف أية آثار محتملة واسعة النطاق، ملموسة و/أو  المتعلقةالوقائية وآثار لإلجراءات  صف أية قضايا   .1
 ال يمكن إصالحها:

 وتقيم االجتماعية. ستحدداإلدارة يخصص المشروع للفئة البيئية )ب( وهو تقييم جزئي يتطلب إعداد خطة لتقييم األثر االجتماعي/
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 ثارها.آستقترح إجراءات للتخفيف من و ا وآثاراهالمخاطر االجتماعية  ةأدوات تقييم اآلثار االجتماعية وخطة اإلدارة االجتماعي 
 
 صف أية آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن أنشطة مستقبلية متوقعة في منطقة المشروع: .2

إعادة تأهيل  أو بناء هناك أعمال، ما يعني أنه لن يكون المادية المتعلقة بتسجيل األراضيستقتصر هذه العملية على األنشطة غير 
 مد االاآلثار طويلة  إن    مباشرة أو غير مباشرة.  التحتية، ومن غير المتوقع أن تتسبب أنشطة المشروع في أي تأثيرات بيئية كبيرة  للبنى

)أ( و تسجيل جميع الممتلكات في األراضي الفلسطينية في المنطقتين تطوير  : )أواًل(نظرا لتحقيق هدف المشروع من خاللإيجابية 
تعزيز و)ثالثًا(  ،بتسجيل الممتلكات المتعلقةالتجارية في المعامالت  واألعمالتحسين تقديم الخدمات إلى المواطنين و)ثانيًا(  ،)ب(

 . العقاراتالقطاع الخاص في قطاع  ةمشارك
 
 كانت ذات صلة( تعتبر أنها تساعد في تجنب أو تقليص اآلثار العكسية.صف أية بدائل للمشروع )إذا  .3
 أو التقليل منها. العكسيةذات صلة للمساعدة في تجنب اآلثار  للمشروعبدائل م يتم تحديد ل
 
تخطيط الالوقائية. قّدم تقييمًا لقدرة المقترض على   اإلجراءات  سفففففياسفففففةمن قبل المقترض لمعالجة قضفففففايا  صفففففف التدابير المتخذة .4
 لتدابير المذكورة.التنفيذ لو 

الشروط المرجعية )المهام واالختصاصات( )وثيقة تم إعداد يتطلب المشروع فقط تقييم اآلثار االجتماعية وخطة إدارة اجتماعية. وقد 
أجري تقييم لنظام آلية معالجة المظالم   ،المذكورة أعاله. باإلضافة إلى ذلك لألدوات البنك الدوليا ووافق عليه المهام والصالحيات(
الشكاوى نظرًا لطبيعة متعددة الطبقات لنظام آلية  نظام آلية معالجة المظالم الذي يتلقى  وجودعلى الرغم من و  .الخاص بالمقترض

آلية  وجود إن خطة اإلدارة االجتماعية تتطلب ف لة من أمور أخرى،المحدود، إلى جانب جموتقاسم المعلومات  معالجة المظالم القائم
 .معالجة المظالم متينة ومخصص للمشروع

 
الوقائية، مع التركيز على  اإلجراءات سففففياسففففياتشففففأن وصففففف آليات التشففففاور واإلفصففففاح ب  ،يينالرئيسفففف   أصففففحاب المصففففلحةحدد  .5

 .األشخاص المتضررين المحتملين
 ،ومواطني المنطقتين )أ( و )ب( ،وسلطة األراضي الفلسطينية ،يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون هيئة تسوية األراضي والمياه

وسيجري  .4.12سياسة إعادة التوطين بسبب عدم تفعيل السياسات التشغيلية وأصحاب األعمال التجارية الخاصة. ولن تكون هناك 
 المخاطر.  إلدارةالمشروع  من سريانأشهر  ثالثةفي موعد ال يتجاوز تقييم اآلثار االجتماعية/ خطة اإلدارة االجتماعية 

 
 اإلفصاح  متطلباتب. 

 
 تقييم بيئي/ تدقيق/ خطة اإلدارة/ غيرها

 تاريخ تسليم اإلفصاح تاريخ استالم البنك 
 

لمجموعة المشاريع أ، وتاريخ توزيع 
إلى  للتقرير البيئيالملخص التنفيذي 
 المدراء التنفيذيين

  2019نيسان/ أبريل  22 2019نيسان/ أبريل  8
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 د"كشف "داخل البال
 وقطاع غزة الضفة الغربية 

 2019نيسان/ أبريل  22
 التعليقات

 :2019نيسان/ أبريل  22موقع هيئة تسوية األراضي والمياه في  عبرالوثيقة التي تم اإلفصاح عنها 
http://lwsc.ps/sliderinfo.php?page_id=182  

 

ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة من  عند االنتهاء من)يجب أن تتم تعبئته   الشرركاتت. مؤشررات رصرد االلتزام على مسرتوى 
 (للمشروع خالل اجتماع اتخاذ القرارات

 

 التقييم البيئي  – 4.01التشغيلية/إجراءات البنك  اتالسياس
 

 خطة اإلدارة البيئية(؟  تقرير مستقل )بما في ذلكبيئي  تقييمهل يتطلب المشروع 
   نعم

 ووافقت عليه؟ تقييم بيئي تقرير ومدير الممارسات الوحدة اإلقليمية البيئيةإذا كانت اإلجابة نعم، هل راجعت 
   نعم

 القرض؟االئتمان/لخطة اإلدارة البيئية مدرجة في  وجوانب المساءلةهل التكلفة 
 نعم
 

 
 سياسة البنك الدولي في اإلفصاح عن المعلومات 

 
 سياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟هل أ رسلت وثائق ال

   نعم
في مكاٍن عام بوضففففوح وبلغة مفهومة ويسففففهل على الفئات المتأثرة بالمشففففروع  داخل البالدهل تم اإلفصففففاح عن الوثائق ذات الصففففلة 

 ر الحكومية المحلية الوصول إليه.والمنظمات غي 
 نعم  
 

 سياسات الوقائية الجميع 
 

 سياسات الوقائية؟ الهل تم إعداد تقويم، وميزانية، ومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة ب 
  غير معروف

http://lwsc.ps/sliderinfo.php?page_id=182
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 جراءات الوقائية في تكلفة المشروع؟ بسياسات اإلهل أ درجت التكاليف المتعلقة 

   غير معروف
 هل يشمل نظام الرصد والتقييم للمشروع رصد اآلثار والتدابير المتعلقة بسياسات اإلجراءت الوقائية؟

   غير معروف
 تنفيذية مرضية مع الم قترض؟ وهل تم التطرق إلى الترتيبات نفسها في الوثائق القانونية للمشروع؟هل أ تفق على اتخاذ ترتيبات 

 غير معروف
 

 وجهة االتصال  
 

 البنك الدولي  
 

 آنا كورسي
 كبير أخصائيين إدارة األراضي 

 
 رفيف عبد الرازق 

 خبيرة التنمية الحضرية
 

 المتلقيالجهة المقترضة/ المستفيد/ 
 )لصالح السلطة الفلسطينية(منظمة التحرير الفلسطينية 

 
 
 
 

 الجهات المنفذة 
 هيئة تسوية األراضي والمياه 

 القاضي موسى شكارنه
 الرئيس

mohshkarna@lwsc.ps 
 

 سلطة األراضي الفلسطينية 
 القاضي موسى شكارنه

 الرئيس باإلنابة
mohshkarna@lwsc.ps 



 البنك الدولي  

 (P168576)مشروع التسجيل العقاري  
 

 

صفحة  1717من    
2019آذار/ مارس  4  

 
  التواصل من خالل:للمزيد من المعلومات الرجاء 

 
 البنك الدولي

  H NW 1818: شارع
 20433العاصمة واشنطن 

 1000-473 (202)هاتف: 
  http://www.worldbank.org/projects: الموقع اإللكتروني

 

 الموافقة 
 آنا كورسي :رئيس )رؤساء( فريق العمل

 رفيف عبد الرازق  
 

   وافق عليها 
 2019أيار/ مايو  2 نينا تشي مستشار اإلجراءات الوقائية:

 2019أيار/ مايو  3 جورج مونوز المدير: /اتمدير الممارس
 2019أيار/ مايو  9 رانجانا موخيرجي  المدير الق طري:

 

http://www.worldbank.org/projects

