
 
מיליון דולר    73הקצאה של  – הבנק העולמי   

ים  סטינלפל עירוניים גישה למים ושירותים  לקידום   
 

וחוסן  מיליון דולר עבור פרויקט אבטחת    25הכריז היום על מענק של  הבנק העולמי    –  2023בפברואר,    28,  וושינגטון
  שתי היוזמותהשירותים העירוניים בשטחים הפלסטיניים.  חיזוק  מיליון דולר עבור פרויקט    15של  נוסף  המים ועל מענק  

 .ידי הבנק המנוהלת על   (PID MDTF) תורמים -מיליון דולר נוספים מקרן השותפות לפיתוח תשתיות רב   33  ב ימומנו  
 

  אספקת על  מאמצים הנחוצים הללו עם שותפינו התורמים כדי להעמיק את השפעת הפיתוח שלנו  יוזמים את האנו  "
האזורי של  מנהל  הסטפן אמבלד,  ", אמר  ם שירותים עירוניים ברי קיימא עבור הפלסטינימים יציבה והגדלתה לצד  

  מגזרים העולמי ב  הבנק  של  מים קוד  נותניסיות על  בוססומ   היוזמות. "שתי  בגדה המערבית ועזה   -הבנק העולמי  
, כמו גם לתמוך ברפורמות  בתחום המים ושירותים עירוניים . מימון זה נועד לקדם את הביצועים של מוסדות  אלו 

 ."ובפיתוח מדיניות, להרחיב את השירותים לאוכלוסיות מוחלשות ולמתן את שינויי האקלים וסיכוני אסונות
 

בשטחים    פר נפש , האיכות והכמות הזמינה של מי שתייה  80%-כ  עומדת על אוכלוסייה  למים לפי  למרות שהגישה  
זמינות  בנוסף,  העולמי.  הבריאות  ארגון  של  בתקנים  עומדים  אינם  חדות    ואיכות  הפלסטיניים  ירדו  בגדה  המים 

המים מתומחרת ללא שקיפות    אספקת מים.    אספקתבכל הקשור ל מאוד בישראל    יםתלוי אשר  ובעזה,    המערבית 
שטחים, האוכלוסייה תלויה לרוב במי תהום פרטיים ובספקים.  מסוימים בבחלקים  .  ייםמשמעות   תשלומים  ובפיגורי

 .ותחריף את המחסור במים  מאגרי מי תהוםמילוי כמות משקעים מופחתת כתוצאה משינויי אקלים תשפיע על 
 
של    (מצ'ינג)   מימון משותףבשטחים יינתן  מים  המיליון דולר לפרויקט אבטחת וחוסן    25  ע"סמענק של הבנק העולמי  ל

 המנוהלת על ידי הבנק.   (PID MDTF) תורמים - מקרן השותפות לפיתוח תשתיות רב מיליון דולר מקרן  26
 

  100,000-כ שרת  בתשתיות. זה י  ה באמצעות השקעוסביבתה  הפרויקט יתמקד בהרחבת הגישה למים בטוחים בג'נין  
יצועים של מוסדות המגזר ובבניית יכולתה  . הפרויקט ישקיע גם בחיזוק הבהכפרים צפונית מזרחית לבתושבים בג'נין ו

של רשות המים הפלסטינית לפתח וליישם מדיניות ואסטרטגיות של משק המים לקראת הקמת תשתיות מים אזוריות,  
התפעול והתחזוקה של מתקן   עלויות  עלויות כדי להתמודד עם סוגיית הפיגור. הוא יכסה את  החזריעילות והגברת ה

תמוך בקמפיינים להעלאת מודעות לשיפור מתן השירות לצרכנים ושיפור  הפרויקט ישפכים בחברון. כמו כן,  הטיהור  
לדרישת הלקוחות,   בסיס ההיענות של ספקי השירות  בזמן אמת עם    על  ותקשורת  מידע אמינות  מקבלי  מערכות 

 .מים ושפכים ולהכנת השקעות עתידיות במגזר  בתחומי שונים מודלים ם לבחינת . כמו כן, מתוכננים מחקרי השירות 
 

פלסטיניות, המ" לעיריות  ביצועים  מבוסס  הפלסטינית,    75%-לכ  שירותים   ספקות מימון    תמיכה  נותןמהאוכלוסייה 
פיננסית ומוסדית נחוצה כדי לספק תשתיות ושירותים עירוניים בצורה יעילה יותר. הפרויקט העירוני החדש יעזור  

 .אמבלד", הוסיף  לחזק עוד יותר את הקיימות הפיננסית של השלטון המקומי
 

של   למענק  העולמי    15בנוסף  הבנק  של  דולר  יתרמו  מיליון  העירוני  קרן    7לפרויקט  ידי  על  נוספים  דולר  מיליון 
  אשר יעודדו ם  רשויות בגדה המערבית ובעזה באמצעות מענקי   159רויקט יתמוך בעד  . הפ PID MDTFהשותפות

ותמריצים   דבר  לשוויון  של  ובסופו  ופיננסיים  מוסדיים  בביצועים  ללשיפור  ברמה  הביא  השירות  באספקת  שיפור 
  ת.  המקומי

 
להגביר מדיניות    ומטרתו  ם דומים בהם תמך הבנק, פרויקטי  תמסדר   הישגים שנוצרו כתוצאההפרויקט מתבסס על  

הפרויקט  קיימא.  -לקראת ממשל מקומי ברים  עצמיות  ורפורמות מוסדיות ופיתוח כלים להגדלת ההכנסות העירוניות ממקור
ת למשרדי מפתח ועיריות כדי לשפר את הפיקוח הרגולטורי, להגביר את השקיפות והאחריות,  ו סיוע טכני ובניית יכול  יכלול מתן

רטי ולהרחיב את והפ  ציבוריבין המגזר הקומי, לשפר את המסגרת המאפשרת לשותפויות  לשפר את הכנסות השלטון המ
למפגע גם  יתייחסו  לעיריות  ומימון  טכני  סיוע  בנוסף,  פרטי.  למימון  המקומי  הממשל  יחידות  של  ם  ולסיכוני  טבעי  הגישה 

 .שינויי אקליםהקשורים ב
 

אוסטרליה, דנמרק, פינלנד, צרפת, איטליה, הולנד, נורבגיה,    -PID MDTF המדינות התורמות השותפות בקרן השותפות * 
 .פורטוגל, שוודיה ובריטניה

 

   
                                                            הודעה לעיתונות

  

 


